
Příloha  
 
Kolegiu projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty“ 
 
 
Vážení kolegové,  
z pověření výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP si dovoluji sdělit, že výbor ČSKB 
racionální projekt podporuje, nepochybuje o možnostech vypracování společného algoritmu ve 
spolupráci s urologickou společností, společností praktických lékařů a dalšími odbornými 
společnostmi při vědomí toho, že projekt je vysoce náročný z finančního hlediska zejména ve fázích 
vlastní péče o pacienty a terapie.  
 
K jednotlivým částem projektu mám tyto připomínky: 
 
1. projekt, který bude založen na použití semikvantitativních detekčních zařízení nemůžeme 

v žádném případě podpořit 
2. jsme schopni určit analytické parametry (znaky analytických metod), které musejí splňovat 

diagnostické soupravy pro stanovení PSA a free PSA včetně parametrů vnitřní kontroly kvality a 
externího hodnocení kvality 

3. tyto analytické ukazatele považujeme za nezbytné pro úspěch projektu, resp. pro zajištění detekce 
s předpokládanou diagnostickou efektivitou 

4. vlastní algoritmus nebude existencí těchto parametrů nijak dotčen, bude se jednat o vnitřní 
doporučení odborných společností, které ovlivňují kvalitu prováděných stanovení 

5. doporučujeme dvoustupňový sekvenční přístup k vyhledávání postižených jedinců na základě 
běžných principů, tj. zvýšená senzitivita v prvním kroku se zajištěním zvýšené specifičnosti ve 
druhém kroku, tedy postup významně redukující falešnou pozitivitu záchytu a zajiš´tující zvýšení 
správné pozitivity (tedy v celkovém důsledku půjde o snížení počtu dále sledovaných jedinců, 
kteří péči skutečně vyžadují) 

6. přikláníme se k navrhované variantě projektu A, kde ovšem ve druhé fázi je poněkud nešťastně 
operováno s hranicí 3 a 4 µg/l, které jsou s vysokým procentem pravděpodobnosti v praxi běžnými 
metodami neodlišitelné), v projektu A doporučujeme zařadit sekvenční diagnostický proces (viz 
bod 5) 

7. upozorňujeme, že slabinou projektu A je poněkud menší uplatnění principů EBM a domníváme se, 
že jsme schopni významně přispět k diskusi o vhodných hodnotách cut-off ve fázi záchytu, 
abychom společně maximálně optimalizovali diagnostickou efektivitu 

8. projekt B nepodporujeme, k vyšetření se musí dostavit pacient již edukovaný praktickým lékařem 
nebo urologem 

9. projekt C odmítáme (viz výše bod 1)  
10. doporučujeme, aby byl modelován modifikovaný projekt A tak, aby se odhadly skutečné náklady, 

nikoli náklady na „uspořené životy“ a aby se prokázala efektivita zvoleného diagnostického 
modelu a zvolených cut-off hodnot 

11. celý algoritmus musí být v konečném důsledku velmi jednoduchý a přijatelný pro všechny 
partnery 
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