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NÁRODNÍ 
SCREENINGOVÉ 
CENTRUM

ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU 
PROSTATY U MUŽŮ PO 
ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH

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
Projekt bude probíhat ve vybraných Komplexních 
onkologických centrech (KOC) v celé České republice. 
Pacientům, kteří splní podmínky pro zařazení do 
screeningového programu, bude změřena hladina 
celkového PSA, a v případě zjištění rizikové hladiny 
bude pacient odeslán na další specializované 
vyšetření k urologovi.

Konkrétní seznam zapojených center bude 
uveden na webových stránkách projektu: 
www.screeningy.cz/prostata

Včasná diagnostika rakoviny prostaty umožní 
vhodný léčebný zásah. Tím lze zabránit rozvoji 
pokročilého stádia onemocnění.

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: 
+420 770 171 533

Email: 
prostata.nsc@uzis.cz

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

screeningy.cz/prostata
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Pilotní projekt Časný záchyt karcinomu prostaty je 
určen mužům v dispenzární péči po onkologických 
onemocněních.

V České republice je každoročně diagnostikováno 
přibližně 7 000 nových onemocnění rakovinou 
prostaty a 1 500 mužů v důsledku onemocnění 
každý rok zemře.

Cílem projektu je včasné odhalení rakoviny prostaty 
u mužů změřením hladiny PSA v krvi.

Do pilotního projektu budou zařazeni muži, kteří jsou:
• ve věku 50–70 let
• v dispenzární péči pro onkologické onemocnění 

(solidní tumor)
• po ukončení primární protinádorové léčby bez 

známek recidivy
• s nediagnostikovanou rakovinou prostaty
• se zájmem vstoupit do projektu

Výhody PSA testu:
• jedná se o jednoduchý krevní test,
• test může odhalit rakovinu prostaty dříve, než by 

se projevila ve formě klinických příznaků,
• včasná léčba rakoviny prostaty může zabránit 

dalšímu šíření nádoru a zvyšuje šanci na vyléčení 
a prodloužení života.

Co je PSA (prostatický specifický antigen)?
PSA je bílkovina, která umožňuje pohyb spermií a je 
produkována epitelovými buňkami každé prostaty.

V případě porušení vnitřní struktury prostatické žlázy 
se větší část PSA dostane do krve a způsobí zvýšení 
jeho hladiny v krvi.

Hladina PSA v krvi může být zvýšená u mužů 
s  rakovinou prostaty, nezhoubným zvětšením 
prostaty nebo s její infekcí.


