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Milí čtenáři zpravodaje,
naše první letošní číslo je věnováno ohlédnutí za loňskou konferencí PREVON. Opět jsme
měli příležitost setkat se s předními odborníky zapojenými do diskuze o možnostech časného záchytu vážných onemocnění v rámci
konference PREVON 2019, která se konala ve
dnech 22. a 23. října v TOP HOTELu Praha. Tématem byly strategie screeningových programů, aktuální stav a inovace screeningových
programů u novorozených dětí, časný záchyt

vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře a nově byly diskutovány možnosti
a perspektivy časného záchytu karcinomu
plic. V tomto čísle zpravodaje vám přinášíme
první část reportáže z konference věnovanou strategiím časného záchytu onemocnění
a základní informace o Strategickém rámci
rozvoje péče o zdraví v České republice do
roku 2030.
Vaše Národní screeningové centrum

Registrace na konferenci PREVON 2019
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Inovace, výzvy a perspektivy
časného záchytu onemocnění
– reportáž z konference
PREVON 2019
Konference PREVON 2019, kterou již potřetí uspořádalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, se uskutečnila v pražském TOP HOTELu ve dnech
22. a 23. 10. 2019.
Na konferenci se sešla řada významných hostů z řad čelních představitelů českého zdravotnictví,
zástupci zdravotních pojišťoven, pacientských organizací, zúčastnil se i ředitel Národní kanceláře
Světové zdravotní organizace dr. Srdan Matič, který přednesl úvodní přednášku nazvanou Screening jako způsob, jak snížit zátěž chorob, zlepšit zdraví a pocit životní pohody – perspektiva WHO.
Nádorová onemocnění zaujímají druhé místo v úmrtnosti, je důležité využívat všechny dostupné
prostředky k omezení počtu úmrtí na nádorová onemocnění, k prodloužení života pacientů a zejména k prodloužení života ve zdraví. Předpokládá se, že asi třetině případů by se dalo předejít díky
zanechání kouření, omezením konzumace alkoholu, úpravou stravovacích zvyklostí, další třetina
případů by mohla mít příznivý vývoj díky časné diagnóze a včas nasazené léčbě a u zbývající třetiny případů, které progredují do terminálních stadií by měla být k dispozici moderní paliativní péče.

Dr. Srdan Matic, doc. Peter Koliba, dr. Alena Šteflová, prof. Roman Prymula
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Screening jako takový je zaměřený na celou populaci, zatímco časná diagnostika má více individualizovaný a zacílený přístup na vysoce rizikovou populaci. Je důležité omezovat bariéry v přístupu
ke screeningu a časnému záchytu nádorových onemocnění, zvýšit povědomí o příznacích nádorových onemocnění mezi lidmi a zvýšit informovanost u zdravotníků poskytujících primární péči
a zkrátit čekací doby na vyšetření.
Účastníky konference dále přivítali doc. Peter Koliba, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, dr. Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví, prof. Roman
Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, dále Ing. David Šmehlík, náměstek
ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a prof. Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR.
Paní náměstkyně dr. Alena Šteflová se v příspěvku s názvem Strategické plánování MZ v oblasti
prevence – odpovědnost v systému zdravotní péče zamýšlela nad vysokou zátěží populace ČR rizikovým chováním. Primární prevence nemocí a podpora zdravého životního stylu, které mají na zdravotní stav populace největší vliv, jsou přitom spíše podceňovanou komponentou zdravotní politiky.
ČR má míru úmrtí na preventabilní onemocnění vyšší (285 na 100 000 obyvatel), než je průměr
EU28 (216 na 100 000 obyvatel). Paní náměstkyně představila koncept Investice do zdraví a také
Strategický rámec Zdraví 2030. Řešením neuspokojivé situace v ČR je doporučení ke změně přístupu k vlastnímu zdraví, zvýšení zdravotní gramotnosti občanů a rozvoj aktivit primární a sekundární
prevence nemocí. Pomoci by měli praktičtí lékaři, kteří by měli mít možnost se pacientovi věnovat
a motivovat ho ke změně životního stylu. Preventivní prohlídky by měly být více individualizované
podle zhodnocení rizikovosti pacienta, např. management kardio-metabolického syndromu. Měla
by vzniknout Centra prevence při Komplexních onkologických centrech, kam budou pacienti v případě potřeby náročnější konzultace odesláni praktickým lékařem. Zdravotní pojišťovny by měly
oceňovat starost o vlastní zdraví formou bonusů a přidaných benefitů spíše než znevýhodňovat ty,
kteří se ke svému zdraví nechovají správně a zodpovědně.

Dr. Alena Šteflová
http://nsc.uzis.cz/
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Prof. Ladislav Dušek
Dalším v pořadí byl příspěvek ředitele ÚZIS ČR prof. Ladislava Duška, který představil možnosti
zpřístupňování dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) pro hodnocení preventivních programů. NZIS má novou koncepci, sběr dat má nyní legislativní zázemí, je možné integrovat vícezdrojová data, díky tomu lze lépe a detailněji hodnotit účinnost preventivních programů,
např. programů screeningu zhoubných nádorů. Cílem nové koncepce je zpřístupnit data vybraným
institucím na základě zákonem daných regulací a v tzv. open režimu publikovat referenční sady
resortních statistik, publikovat otevřené datové sady a plně otevřená data. NZIS by měl sloužit jako
účinná podpora při hodnocení preventivních programů.
V posledním příspěvku úvodního bloku, který byl věnovaný strategiím screeningových programů,
seznámil dr. Ondřej Májek účastníky s činností Národního screeningového centra a informační
podporou screeningových programů. Vysvětlil princip zdravotního screeningu, kritéria časného záchytu onemocnění, přínosy a rizika a životní cyklus screeningu.
Všechny prezentace z konference PREVON včetně videozáznamů jednotlivých vystoupení naleznete na https://prevon.uzis.cz/.

Rádi bychom vás také pozvali na letošní roční konference, tedy na
PREVON 2020, tématem bude současnost a budoucnost programů
časného záchytu a spolupráce na tvorbě a zpravodajství ukazatelů výkonnosti programů.
Rezervujte si prosím v kalendáři termín 4. a 5. 11. 2020.

http://nsc.uzis.cz/
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Zdraví 2030 – strategický rámec
Ministerstva zdravotnictví ČR

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 je základní resortní koncepční
materiál s meziresortním přesahem, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí. Strategický rámec Zdraví 2030 je doplněn o rozsáhlou analytickou studii zpracovanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Dokument byl přijatý vládou ČR dne
18. listopadu 2019 usnesením č. 817/2019. Koncepce Strategického rámce Zdraví 2030 navazuje
na Zdraví 2020 a vychází ze Strategického rámce Česká republika 2030 přijatého vládou ČR, která vytyčila základní zastřešující cíl pro oblast zdravotnictví „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“.
Screeningy a sekundární prevence tvoří důležitou součást strategie péče o zdraví. S činností Národního screeningového centra přímo souvisí specifický cíl 1.2: Zvyšování zdravotní gramotnosti
a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví a rozvoj aktivit primární a sekundární prevence nemocí. Tento
specifický cíl usiluje o funkční, legislativně a metodicky ukotvený systém programů podpory zdraví,
zdravotní gramotnosti a programů zaměřených na časný záchyt vážných onemocnění v rizikových
skupinách osob. Gestorem implementačního plánu specifického cíle 1.2 je ředitel ÚZIS ČR, realizace jednotlivých dílčích cílů je garantována dvěma sekcemi MZ a příslušným odborem ÚZIS ČR.
Národní screeningové centrum má roli koordinátora pro 4 z celkem 12 dílčích cílů v této oblasti:
Posilování časného záchytu nemocí a rizikových faktorů ve všech segmentech péče
Dílčí cíl je zaměřen na identifikaci a management rizikových faktorů, příznaků onemocnění, případně i komplikací existujících onemocnění. Součástí dílčího cíle je posilování role jedinců prostřednictvím jejich vyšší zdravotní gramotnosti v oblasti identifikace symptomů a rizikových faktorů,
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ale rovněž diseminace znalostí o časném záchytu a doporučených postupů mezi zdravotnické
pracovníky.
Optimalizace a zvyšování kvality populačních screeningových programů
Dílčí cíl naváže na institucionální zázemí pro optimalizaci sekundární prevence, zaměří se na legislativní ukotvení screeningových programů a bude se věnovat rozvoji jejich doporučených postupů
a jejich praktické implementaci. Součástí tohoto dílčího cíle bude i monitoring a evaluace screeningových programů jako podklad pro hodnocení kvality a případné úpravy v nastavení populačních
screeningových programů.
Zavádění nových programů časného záchytu nemocí založených na vědeckých poznatcích a na
jasně definovaných metodických doporučeních
Dílčí cíl je zaměřen na vyhledávání aktuálních a pro českou populaci vhodných postupů pro časný
záchyt onemocnění a jejich praktické ověření v systému českého zdravotnictví. Výčet a prioritizace
postupů a onemocnění je závislá na aktuálním epidemiologickým vývoji, závažnosti onemocnění,
celospolečenské poptávce a stavu znalostí a důkazů v dané oblasti.
Rozvoj institucionálního zázemí pro optimalizaci sekundární prevence
Dílčí cíl je zaměřen na vybudování a dlouhodobý rozvoj organizační jednotky, která bude mít jasné
cíle, legislativně podpořenou působnost a zřetelně definované pravomoci a definovaná kontrolní
a koordinační tělesa. Organizační jednotka bude plnit definované úkoly, které bude realizovat na
základě schválených metodických dokumentů.
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