Prohlášení společnosti CGB laboratoř a.s. k nepravdivým a zavádějícím tvrzením v médiích
Společnost CGB laboratoř a.s v Ostravě, jejíž součástí jsou laboratoře patologie, molekulární patologie,
cytogenetiky a molekulární genetiky, má nadregionální působnost a zajišťuje služby pro zdravotnická
zařízení fakultní, krajská i soukromá a to nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i pro další regiony
ČR. Jde o špičkově vybavené a vysoce specializované pracoviště s více než dvacetiletou tradicí, které je
specializováno na diagnostickou onkologickou problematiku a které bylo zařazeno mezi 11 laboratoří
v ČR (referenční laboratoře) do programu prediktivní onkologie pro testování nádorů pro indikaci
moderní cílené onkologické léčby. V Moravskoslezském kraji jsou pouze dvě takovéto referenční
laboratoře, naše je jednou z nich.
Právě tato specializovaná vyšetření molekulární patologie, jako například vyšetřování genu HER2/neu
u nádorů prsu, mutace genů RAS u karcinomů tlustého střeva a rekta a další, které samotná FN Ostrava
neprovádí a nemá ani nasmlouvána se zdravotními pojišťovnami, poskytuje CGB laboratoř a.s. na
vyžádání historicky také pro FN Ostrava. A to na základě smlouvy, v níž je konstatování, že FN Ostrava
má zájem na zajištění péče v nejvyšší kvalitě, a proto spolupracuje s různými laboratořemi. Jde o
standardní, transparentní a pro pacienta žádoucí postup v souladu s doporučeními odborných
společností.
CGB laboratoř a.s. je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 je také držitelem osvědčení MZ pro
screening karcinomu cervixu. Také tato screeningová vyšetření jsou pro FN Ostrava od roku 2016
zajišťována v CGB laboratoři a to také z důvodu absence takovéto diagnostiky ve FN Ostrava.
Vzhledem ke známému spektru vyšetření, které FN Ostrava sama provádí, je zřejmé, že CGB laboratoř
a.s. jistě nezajišťuje největší část externích laboratorních vyšetření pro FN Ostrava a na poskytované
péči se jistě mnohem významně podílejí také další laboratorní subjekty, jak soukromé či státní.
Paní MUDr. Nina Dvořáčková, členka představenstva CGB laboratoře a.s., pracuje ve FN Ostrava jako
sekundární lékař - ambulantní genetik. Indikace vyšetření poskytovaných CGB laboratoří pro FN
Ostrava nejsou její pracovní náplní stejně tak jako indikace vyšetření z pozice přednosty Ústavu
soudního lékařství MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D.

