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KRYCÍ LIST 
„PŘIDÁNÍ/ZMĚNA/ODEBRÁNÍ OBSAHU ČÍSELNÍKU VYKONY“ 

                  Poř. číslo: N /99959/2021 

 

Typ KL: ZMĚNA 

 

Kód + název VZP-výkonu    

 
99959 – (VZP) ROZVAHA OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE KOC PŘI STANOVENÍ DALŠÍHO 

TERAPEUTICKÉHO POSTUPU U  PACIENTŮ S ČASNÝM HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM A 

HER2 NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ PREDIKTIVNĚ-

PROGNOSTICKÉHO GENOMICKÉHO TESTU   

 

Platnost výkonu/ů od: 01. 03. 2021 

Platnost výkonu/ů do: neomezeně 

Ohodnocení: 70 996 bodů (HB = HB v odb. 807/823) – odpovídá nacenění výkonu 

87800 - (VZP) detekce somatických mutací genů BRCA1 A BRCA2 technologií 

sekvenace nové generace (NGS) 

Typ číselníku: externí 

Odbornost: 402 

ZUM: NE 

ZULP: NE 

Omezení místem: S – určeno pro pracoviště KOC 

DRG marker: NE 

Procházení bez nasmlouvání: NE 

 

Zdůvodnění změny: 

Kódem výkonu 99959 - (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího 

terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním 

karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu se 

provádí vyšetření onkotypu u indikovaných pacientů s karcinomem prsu. Důvodem změny 

VZP výkonu je žádost České onkologické společnosti ČLS JEP o opětovné zavedení 

prediktivně prognostického testu. Použití konkrétního testu (např. Oncotype DX (21 genový 

test) nebo nově MammaPrint (70-ti genový test) je v kompetenci poskytovatele v návaznosti 

na zdravotní stav pacienta. Nynější podoba VZP výkonu byla vytvořena ve spolupráci s 

Českou onkologickou společností ČLS JEP. 

 

Indikační podmínky  

Výkon 99959 - (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického 

postupu u  pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu 

na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu lze indikovat na základě 

kladného rozhodnutí multidisciplinárního týmu KOC (výkon 51 881) a souhlasu pacienta s 

vyšetřením pomocí genomického testu, a to u pacientů s diagnostikovaným invazivním 

karcinomem prsu v časném stadiu (stadium I a II), T1-2,  N0 nebo N1-3 
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Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientů s časným karcinomem prsu indikovaných k 

vyšetření 

 

Grade Velikost nádoru Stav lymfatických uzlin 

Grade 1 3-5 cm pN0 

2-5 cm pN1 (1-3 pozitivní uzliny) 

Grade 2 2-5 cm pN0 

0-5 cm pN1 (1-3 pozitivní uzliny) 

Grade 3 0-5 cm pN0 

 

1. Hrazená služba bude vykazována kódem výkonu 99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího 

lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně 

pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-

prognostického genomického testu  (dále jen „kód výkonu 99959“). 

2. Kód výkonu 99959 zahrnuje vlastní test, včetně jeho vyhodnocení (Skóre recidivy) a 

veškerou přípravu a přepravu vzorku – tj. jak vzorku tkáně do laboratoře, tak i výsledného 

zhodnocení zpět na indikující pracoviště. 

3. Poskytovatel je srozuměn s tím, že pokud bude pacient podle testu zařazena do nízkého 

rizika, není chemoterapie hrazenou službou. 

4. Výkon je frekvenčně omezen na 1 za život. Jedná se o párový orgán, tzn. v případě 

postižení obou prsů (i s odstupem) je zde možnost tento výkon vykázat v obou případech. 

Výkon nutno vždy vykázat s kódem laterality.  

5. V rámci jedné diagnózy u téhož pacienta lze pro „personalizovanou léčbu“ indikovat pouze 

jednu z níže uvedených možností (VZP výkonů) 

a)  99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického 

postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem 

prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu nebo 

b) 87803 – (VZP) PREDIKTIVNÍ TESTOVÁNÍ U KARCINOMU PRSU – NGS DNA 

PANEL a 87804 – (VZP) PREDIKTIVNÍ TESTOVÁNÍ U KARCINOMU PRSU – 

NGS RNA PANEL 

 
  

 

 

Zpracoval:     MUDr. Markéta Brabcová, vedoucí OKON 

     Mgr. Libuše Dřímalová, vedoucí OLZZ 

     Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., vedoucí OAZZ 

     MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka OSP 

     Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel OÚZP 

 

Schválil: Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele 

VZP ČR pro zdravotní péči 
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Souhlas se zapracováním do číselníku: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR 

  


