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Odůvodnění:
Záměrem nemocnice je obnova vysokokapacitního sekvenótoru pro potřeby
molekulárně genetické diagnostiky vzácných hereditórních onemocnění, tak
i onkologichlcych a onko-hematologicleychonemocnění na úseku molekulórní
biologie Ustavu klinickébiochemie a diagnostilcy. FN HK v aktuální době
disponuje starším přístrojem, kteý je na hranici své fyzické a morální životnosti
a jehož kapacita je pro rozšiřující se potřeby diagnostilcy nedostačující. Žádá
proto o schválení obnovy za nový kvalitnější stroj s vyšší kapacitou.
Genomika je v současnosti nejvýznamněji se rozvíjejícím oborem laboratorní
medicíny. Její uplatnění se dynamicky rozšiřuje mezi mnoha obory, zejména
v onkologii, klinické genetice, farmakogenetice a milkrobiologii. Tento vyvoj byl
umožněn zejména technologickými pokroky a vývojem velkokapacitních
genetických analyzátorů tzv. nové generoce, next-generation sequencing –
NGs. S rozvojem technologií se zvyšují i požadavkyl z klinické praxe na rozsah
analýz (např. rozsáhlé panely genů, celoexomové sekvenování či
celogenomové sekvenovóní indikované u vzácných vrozených vad, ale
i onkologických onemocnění). Obnovou morálně zastaralého přístroje za
moderní přístroj se udrží možnosti FN HK poskytovat potřebnou diagnostiku
vrozených genetických onemocnění či onkologických a onko-hematologiclrych
onemocnění u spádových pacientů. Moderní léčba hematologických
a onkologických onemocnění je velmi finančně náročná a účelné využití
prostředků je bezpodmínečně dáno přesnou molekulárně biologickou analýzou.
Nový sekvenátor bude dále rozvíjet individualizaci moderní onkologické léčby
a tím přinese významný profit pro nemocné.
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