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Poznámka k příspěvku 
prof. Paličky 
Ráda bych se vyjádřila k článku „Screening těho-
tenských tyreopatií- využitá nebo promarněná 
příležitost“ autora prof. MUDr. V. Paličky, DrSc.
Pracuji jako endokrinolog, od r. 2004 se snažím 
upoutat pozornost českých lékařů k problému 
nediagnostikovaných funkčních poruch štítné 
žlázy zvláště u vybraných ohrožených skupin osob 
(Límanová Z, Zamrazil V.: Má být zaveden screening 
funkčních tyreoidálních onemocnění u dospělé 
populace? DMEV 2004, 124-129). Systematicky 
jsem se spolupracovníky připravovala pilotní projekt 
screeningu těhotných a dokladem je řada přednášek 
i odborných publikací pro české lékaře. 
Musím však uvést několik věcných doplnění k článku: 
1/ Vazba na laboratoře, provádějící screening VVV 

je logická: především jde o komfort těhotné, 
ušetří se prostředky při jednom odběru, využí-
váme již zaběhlý systém u gynekologů i sjedno-
cení informace o výsledcích vyšetření. 

2/  Nesourodost laboratorních výsledků využitím 
různých metod mne natolik trápí, že jsme 
o problematice na endokrinologických sjezdech 
opakovaně jednali a věnovali této otázce pra-
covní den České společnosti klinické biochemie 
– České endokrinologické společnosti 16. dubna 
2008 v Praze, závěry jsou nyní publikovány 
v DMEV 2009. 

3/ Všechny ženy s laboratorním nálezem mimo 
stanovené normy mají okamžitou možnost být 
vyšetřeny endokrinologem.

4/  Výsledky ze screeningů (z preventivních vyšet-
ření) jsou průběžné publikovány a přednášeny 
na odborných sjezdech. 

5/  Výběr laboratoří a endokrinologů byl pod dohle-
dem VZP a vycházel z řady odborných aspektů, 
možnosti kvalitní a rychlé spolupráce.

6/  Přípravě celého projektu bylo věnováno hodně 
času a k projektu se vyjadřovali zainteresovaní 
členové odborných společností. 

7/  Terénní endokrinologové pilotní projekt uvítali, 
i když znamená větší pracovní zatížení. Jsou si 
vědomi důležitosti včasné diagnózy a správné 
léčby funkčních tyreopatií.

Po létech příprav se konečně podařilo nalézt zain-
teresované a kvalitní spolupracovníky a já věřím, 
že náš záměr bude pochopen tak, jak byl připraven. 
Zájmem prof. Paličky jsem povzbuzena, a doufám, 
že posléze bude realizován všeobecný screening 
funkčních tyreopatií v časné fázi gravidity u všech 
žen, které o problém projeví zájem. Konstruktivní 
připomínky budou jistě pozitivně využity.

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. 
Členka výboru ČES JEP  

pověřená organizací pilotního projektu  
screeningu funkčních tyreopatií v graviditě


