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V současné době jsme svědky prudkého rozvoje personalizace zdravotní péče. Narůs-
tající množství dat o pacientovi a jeho onemocnění klade významné nároky na správ-
nou analýzu těchto dat a implementaci výsledků této analýzy do rozhodování v klinické 
praxi. 

Za účelem zlepšení porozumění možnos-
tem personalizované medicíny (tj. léčeb-
ného postupu na základě detailní znalosti 
pacienta a jeho onemocnění) a jejího op-
timálního využití byl proto společností 
Roche iniciován projekt Discover Per-
sonalized Healthcare. Cílem projektu 
je zvýšit povědomí odborné veřejnosti* 
o  principech personalizované zdravot-
ní péče a  v  konečném důsledku přispět 
ke zlepšení péče o pacienty.

První část projektu nazvaná „Co nám 
řeknou geny?“, věnující se diagnosti-
ce a  prediktivnímu testování, proběhla 

virtuálně dne 25. února 2021. V  rámci 
webináře vystoupili prof.  RNDr.  On-
dřej Slabý, Ph.D.  (Ústav patologie 

LF  MU a  FN Brno), prof.  MUDr.  Aleš 
Ryška, Ph.D.  (Fingerlandův ústav pa-
tologie LF  UK a  FN Hradec Králové), 
RNDr.  Ivana Stružinská, Ph.D.  (Ústav 
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V Roche pracuje od roku 2009 a v současnosti se zabývá oblastí precizní medicíny, která přináší pacientům s onkologickým 
onemocněním nové možnosti diagnostiky i léčby. Když chce přijít na jiné myšlenky, jde něco dobrého uvařit nebo utíká 
do přírody.

patologie 1.  LF UK a  VFN Praha) 
a  MUDr.  Pavel Fabian, Ph.D.  (MOÚ 
Brno). Jednotlivé přednášky přiblížily 
posluchačům názornou a  didaktickou 
formou problematiku genomových al-
terací a  možností jejich detekce, které 
nabízí současná molekulární patolo-
gie. Autoři ve  spolupráci se společnos-
tí Roche zvolili netradiční formát, kdy 
prezentace jimi vytvořené byly audiovi-
zuálně zpracovány a namluveny profesi-
onálním mluvčím.

Kompletní záznam webináře „Co 
nám řeknou geny?“ včetně ná-
sledné diskuse s  autory najdete na  
www.discoverphc.online. Již nyní pro 
vás připravujeme další díl věnovaný 
otázce fungování tzv. Molecular Tumor 
Boards, tedy otázce multidisciplinární-
ho přístupu k  informacím o  pacientovi 
a  jeho onemocnění. Máte-li zájem o ob-
last personalizované medicíny, sledujte 
prosím výše zmíněné webové stránky, 
kde se dozvíte více. 

* Obsah projektu je dostupný v souladu se 
zákonem o regulaci reklamy.
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