
XIX. Fórum onkolog ů

27.5.2011
Masaryk ův onkologický ústav

Brno



VZP, ČPZP ve spolupráci se SZP, ČOS a vedení Masarykova onkologického ústavu
si vás dovolují pozvat na
XIX. Fórum onkolog ů

pracovní setkání onkolog ů a zástupc ů zdravotních pojiš ťoven

•
• TÉMA:  Molekulární diagnostika v onkologii – vliv na efek tivitu a náklady onkologické lé čby 

• Datum:              pátek 27. kv ětna 2011
• Místo:                Masaryk ův onkologický ústav, Brno, Švejd ův pavilon, p řednáškový sál, IV. patro
• Čas:                  11:00 hod.

• Vorlíček J.:  Úvod           11:00 - 11:05

• Vyzula R.: Kontrola zápisu z minulého Fóra onkologů 11:00 - 11:15
• Zástupce MZ ČR – úvodní slovo         11:15 - 11:20
• Ryška A.: Kontrola kvality v referenčních laboratořích – výsledky  projektu 
• Magister (mamární histologický registr nově diagnostikovaných karcinomů prsu) 11:20 - 11:30
• Kodet R.: Management tkáňových vzorků pro histopatologické a 
• molekulární vyšetření nádorů 11:30 - 11:40• molekulární vyšetření nádorů 11:30 - 11:40
• Augusti ňáková A: Vyšetřování mutací c-kit a PDGFRα u gastrointestinálních 
• stromálních nádorů k doplnění indikace terapie imatinib mesylátem 11:40 - 11:50
• Matejčková M.: Mutace genu KRAS a/nebo BRAF u karcinomu kolorekta a 
• maligního melanomu v indikaci inhibitorů EGFR1 a BRAF 11:50 - 12:00
• Hajdúch M: Mutace genu EGFR1 a translokace EML4-ALK u NSCLC pro
• indikaci inhibitorů EGFR1 a ALK 12:00 - 12:10
• Diskuze  12:10 - 12:30

• Přestávka na ob ěd            12:30–13:00

• Prezentace jednotlivých laborato ří prediktivní medicíny 
• (á 5 minut – spektrum a kvalita vyšetření, problémy s úhradou péče, atd.)   13:00–13:30
• Ryška A.: FN Hradec Králové
•
• Vaněček T.: Plzeň - Bioptická laboratoř 
• Kodet R.: FN Motol Praha 
• Dundr P./Povýšil C./Tvrdík D.: VFN Praha 
• Nenutil R./Fabian P.: MOÚ Brno
• Hajdúch M.: FN Olomouc
• Diskuze  – v četně  vystoupení plátc ů zdravotní pé če   13:30 – 14:00
• Vyzula R.: Závěr                                                       14:00 – 14:15



Zákon o péči o zdraví lidu:

• §§§§11: 11: 11: 11: Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízeníZdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení poskytují zdravotní péči v poskytují zdravotní péči v poskytují zdravotní péči v poskytují zdravotní péči v 
souladu se souladu se souladu se souladu se současnými dostupnými poznatkysoučasnými dostupnými poznatkysoučasnými dostupnými poznatkysoučasnými dostupnými poznatky lékařské vědylékařské vědylékařské vědylékařské vědy

• Obecná povinnost poskytovat zdravotní péči lege artis 
ukládá povinnost zdravotnickému zařízení a tedy i lékaři bez 
ohledu na to, zda se jedná o péči hrazenou či nikoliv, a už 
vůbec není tato povinnost nijak ovlivněna tím, jestli má 
zdravotnické zařízení k dispozici nějaký dodatek smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou



Zákon o péči o zdraví lidu:

• §§§§23: 23: 23: 23: LékařLékařLékařLékař informuje pacienta o účelu a povaze poskytované informuje pacienta o účelu a povaze poskytované informuje pacienta o účelu a povaze poskytované informuje pacienta o účelu a povaze poskytované 
zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, 
jakož i o jeho důsledcích, jakož i o jeho důsledcích, jakož i o jeho důsledcích, jakož i o jeho důsledcích, alternativách alternativách alternativách alternativách a rizicícha rizicícha rizicícha rizicích

• Povinnost informovat nemocného o potřebných výkonech a o • Povinnost informovat nemocného o potřebných výkonech a o 
jejich důsledcích, alternativách a rizicích navazuje na povinnost 
postupovat lege artis. Tedy je povinností lékaře informovat o 
"účelu a povaze poskytované zdravotní péče" způsobem, který 
odpovídá nejnovějším poznatkům vědyodpovídá nejnovějším poznatkům vědyodpovídá nejnovějším poznatkům vědyodpovídá nejnovějším poznatkům vědy. Ani tato povinnost tedy 
není nijak podmíněna výší úhrady příslušné léčby nebo existencí 
dodatku smlouvy mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením



Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění:

§11 odst. 1 písm. d): Pojišt ěnec má právo na 
zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla 
poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených 
zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve 
zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za 
tuto zdravotní péči ani v souvislosti s ní přijmout od 
pojištěnce žádnou úhradu



• Forenzní prost ředí léka ře nechrání


