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CENTRUM

SCREENING RIZIKA
PŘEDČASNÉHO PORODU

Národní strategie Zdraví 2020
Programy časného záchytu vážných onemocnění 
patří mezi národní priority veřejného zdraví v České 
republice, deklarované v rámci Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – 
Zdraví 2020.

Pracoviště zapojená do projektu
Pracovištěm zapojeným do projektu Screeningu 
rizika předčasného porodu zavedením programu 
QUiPP je Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK 
a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2.

Národní screeningové centrum připravuje a realizuje 
pilotní projekty zaměřené na časný záchyt 
následujících onemocnění:

• karcinom tlustého střeva a konečníku
• karcinom děložního hrdla
• karcinom prostaty
• karcinom prsu
• postižení oční sítnice cukrovkou
• osteoporóza
• chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
• spontánní předčasný porod
• vrozené srdeční vady u novorozenců
• porucha funkce štítné žlázy v těhotenství
• dědičná forma vysoké hladiny cholesterolu 

Národní screeningové centrum 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Kounicova 688/26 
P. O. Box č. 19 
611 00 Brno

Informační linka / helpdesk: 
+420 770 171 532

Email: 
quipp.nsc@uzis.cz

Web: 
nsc.uzis.cz 
facebook.com/narodniscreeningovecentrum

screeningy.cz/predcasnyporod
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Co je předčasný porod?
Předčasný porod je definován jako porod do 
37.  týdne těhotenství. Ročně se v České republice 
předčasně narodí 7 000–9 000 dětí. Předčasně 
narozené děti se vyznačují zejména nízkou porodní 
hmotností, v roce 2019 se narodilo celkem 504 dětí 
s porodní hmotností nižší než 1 000 g.

Předčasný porod má významný dopad na zdraví 
narozeného dítěte, představuje zátěž pro celou 
rodinu, především pro matku.

Smyslem projektu je vyšetření bezpříznakových 
těhotných žen, které již dříve měly potíže s donošením 
miminka. Cílem je včas odhalit riziko předčasného 
porodu a zahájit léčbu.

Ženy pozitivní ve třech ukazatelích QUiPP testu:
• anamnéza,
• zkrácené děložní hrdlo,
• hladina fetálního fibronektinu,

budou v rámci projektu zařazeny do léčebně 
preventivního programu.

Co je fetální fibronektin?
Fetální fibronektin je bílkovina přítomná ve 
vaginálním sekretu v časné fázi těhotenství. 
S postupujícím těhotenstvím bílkovina mizí a znovu 
se objevuje až po 34. týdnu gravidity. Její přítomnost 
může signalizovat blížící se porod.

Screening rizika předčasného porodu zavedením 
programu QUiPP je již úspěšně zaveden v mnoha 
evropských zemích, například ve Velké Británii.


