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Informace o pilotním projektu 
Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu 

1. Proč je důležité vyšetření na okultní (skryté) krvácení do stolice? 

Přítomnost krve ve stolici může být zcela nezávažná (např. u hemoroidů), ale může také znamenat přítomnost 
vážných změn na sliznici tlustého střeva a konečníku, které mohou vést až k rakovině. Pokud jsou tyto změny 
odhaleny včas, nemusí dojít ke vzniku nádorového onemocnění. 

2. Jak se dá okultní (skryté) krvácení do stolice odhalit? 

Osobám ve věku 50 až 70 let je nabízen test na okultní krvácení do stolice. Pokud test prokáže přítomnost krve ve 
stolici, je nutné zjistit jeho příčinu, a to prostřednictvím kolonoskopického vyšetření. Současně je možné podstoupit 
screeningovou kolonoskopii bez předchozího testu na okultní krvácení, o této možnosti se můžete informovat v 
Centru pro screeningovou kolonoskopii nebo u svého praktického lékaře. 

3. Jak vyšetření probíhá? 

V této poštovní zásilce jste obdrželi odběrovou nádobku (qFIT kit), do které odeberete podle návodu vzorek stolice 
a zašlete ho bezplatně do centrální laboratoře, která vzorek vyhodnotí a bude Vás informovat o výsledku vyšetření. 
V případě nálezu krve ve stolici Vám bude doporučeno kolonoskopické vyšetření za účelem zjištění příčiny tohoto 
krvácení. 

4. Je vyšetření bolestivé? 

Test na okultní (skryté) krvácení do stolice je snadný, zcela bezbolestný a proveditelný v domácím prostředí.  

5. Budu muset vyšetření uhradit? 

Ne. Náklady na toto vyšetření jsou hrazeny v rámci tohoto projektu. Rovněž jsou uhrazeny náklady na poštovné. 
V rámci tohoto projektu tudíž nebudete platit vůbec nic. 

6. Lze vyšetření na okultní (skryté) krvácení do stolice odmítnout? 

Ano, ale v souladu s názorem odborné veřejnosti doporučujeme zodpovědné zvážení takového kroku. 

7. Co se stane s výsledkem vyšetření? 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s centrální laboratoří, která provede 
vyšetření a povede k němu dokumentaci v rámci zákonné povinnosti, projekt vyhodnotí a zjistí, zda je přínosný pro 
českou populaci. K tomu bude potřebovat Vaše základní osobní údaje a údaje o provedených vyšetřeních ve vztahu 
k rakovině tlustého střeva a konečníku. Tyto údaje ÚZIS ČR zpracuje spolu s vybranými údaji národních zdravotních 
registrů a bude s nimi nakládáno plně v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů (GDPR). Všechny 
osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků projektu 
bude provedeno souhrnně, tedy bez jakýchkoli individuálních údajů zapojených osob. 

8. Všeobecné informace 

Poskytnutí Informovaného souhlasu s účastí v tomto projektu je zcela dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte 
žádného ze svých zákonných práv. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu na ÚZIS ČR, nebo e-mailem 
na adresu uzis@uzis.cz nebo se obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to dopisem na tutéž 
adresu nebo e-mailem na adresu poverenec@uzis.cz. Pokud si přejete konzultovat etické, či jiné aspekty projektu, 
obraťte se prosím na Etickou komisi Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, 
tel. 495 833 795, která projekt schválila. 
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Informovaný souhlas s účastí v projektu a návratový formulář 

Poskytnutí informovaného souhlasu je nezbytné pro zapojení do tohoto projektu 
 a pro vyhodnocení provedeného vyšetření. 

Prosím vyplňte čitelně své údaje hůlkovým písmem. 

Jméno a příjmení: 

Datum narození:  Pohlaví:     Muž ☐                      Žena ☐ 

Rodné číslo (číslo pojištěnce): 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Adresa, na kterou si přejete zaslat výsledek vyšetření (pokud se liší od adresy trvalého pobytu): 

 

 

Zdravotní pojišťovna: VZP Datum odebrání vzorku: 

Telefonní kontakt (dobrovolné):  

 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí v projektu Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu. 

Přečetl/a jsem si výše uvedené informace a rozumím jim. Své svolení k účasti v projektu Optimalizace 
programu screeningu kolorektálního karcinomu dávám dobrovolně. 

Datum:  Podpis:  

Děkujeme Vám za účast v našem preventivním projektu. 


