
    
 
 

 
Pravidelné sledování cytotoxických léčiv - 2020 

 
V Brně dne 17.1.2020 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

Děkujeme Vám za spolupráci v předchozích kampaních a nabízíme Vám opět možnost účasti v pravidelném 
sledování hlavních zástupců nebezpečných cytotoxických léčiv (CL) v prostorách nemocničních lékáren, 
stacionářů, lůžkových oddělení a dalších nejčastěji kontaminovaných prostor pod odbornou garancí 
Masarykova onkologického ústavu v Brně. 

 

Po několika rozsáhlých kampaních nejen z ČR si Vás dovolujeme informovat o nadcházejících aktivitách:  

 

• Koordinátorem monitoringu je Centrum RECETOX, Masarykova Univerzita (MU), Brno, které zajišťuje 
komunikaci, formality a analýzy (objednávky-fakturaci, rozesílaní potřeb pro vzorkování, sběr a zpracování 
vzorků) a zpracování závěrečných reportů.  

• Analýzy provádíme na základě Vaší objednávky s následným vystavením faktury od nás (tj. MU), 
výstupem jsou dodané výsledky ve formě reportů a případné konzultace výsledků. Pokud Vaše pracoviště 
potřebuje uzavření vzájemné smlouvy, ozvěte se prosím, lze po domluvě uzavřít.  

• V rámci monitoringu nabízíme stanovení cyklofosfamidu (CP), 5-fluorouracilu (FU), paklitaxelu (PX) a 
platiny Pt (marker platinových cytostatik): 

o Cena stanovení CP+FU+PX s využitím LC-MS/MS je 2750,- Kč bez DPH za vzorek 
o Cena analýzy celkové platiny (Pt) s využitím ICP-MS je 2750,- Kč bez DPH za vzorek 
o Při analýze všech cytostatik (CP, FU, PX a Pt) je cena 5000,- Kč bez DPH za vzorek 

• Kampaně v roce 2020: 
o Hlavní kampaň - podzim 2020 (orientačně plánujeme sběr vzorků začátkem října 2020) 
o Pro zájemce bude realizována také jarní kampaň 2020 (předběžně plánujeme rozesílání 

vzorkovacích potřeb v týdnu od 24.2; sběr vzorků zpět do 18.3 (středa) a výsledky v polovině dubna 
2020) 

• Zkušenosti a získané výsledky z předchozích kampaní byly prezentovány v loňském roce na 
mezinárodních konferencích: XVIII International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP 2019, 
říjen 2019); XXVIII. Kongres nemocničného lékárenství (Bratislava, říjen 2019), a dále na Brněnských 
onkologických dnech (duben 2019), na Konferenci nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH (duben 
2019), na Kongresu nemocničních lékárníků (Olomouc, listopad 2019) a dalších. 
 

S přátelským pozdravem Lucie Bláhová 

Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. 
RECETOX, PřF MU, Kamenice 753/5 – pavilon A29, 62500 Brno 
lucie.blahova@recetox.muni.cz, tel. +420 549 494 805, mobil 605 212 496 
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