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Milí čtenáři zpravodaje, 

v tomto čísle přinášíme čtvrtou část reportá-
že z loňské konference PREVON. Poslední blok 
programu byl věnovaný screeningu v ordinaci 
praktického lékaře se zaměřením na screening 
kolorektálního karcinomu a časný záchyt vy-
braných onemocnění (kardiometabolická one-
mocnění, chronická obstrukční plicní choroba, 
kognitivní poruchy). 
Rádi bychom vás zároveň pozvali na letošní 
ročník konference PREVON, který se uskuteční 

8. a 9. 9. 2020 v Kongresovém centru Praha. 
Pozvánku naleznete na konci tohoto zpravoda-
je. Letos se budeme zamýšlet nad současností 
a budoucností screeningových programů v ČR, 
budeme se věnovat perspektivním novým pro-
gramům časného záchytu, mezi hlavní témata 
budou dále patřit digitalizace zdravotnictví, 
inovace zavedených screeningových progra-
mů a také hodnocení dat pro zvyšování kvality 
screeningu.

Vaše Národní screeningové centrum

http://nkc.uzis.cz/
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Dr. Ondřej Májek

V úvodním příspěvku seznámil dr. Ondřej Májek účastníky konference s novými daty o screeningu 
kolorektálního karcinomu (KRK). Screeningový program KRK dosahuje v ČR pokrytí kolem 30 % 
z cílové populace (4 085 751 osob v roce 2018). Při novém hodnocení celkového pokrytí screenin-
gem na základě individuálních dat NRHZS v tříletém intervalu a se zahrnutím souvisejících dia-
gnostických vyšetření dosahovalo 50,1 % (byly vyšetřeny více než 2 miliony osob) – z toho 41,4 % 
tvořila screeningová a 8,7 % diagnostická vyšetření. Program dosahuje významného populačního 
zásahu, v poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o více než 30 %. V mezinárodním srovnání 
dat dosahuje ČR velmi dobrých výsledků, zejména s ohledem na pokles úmrtnosti.

V dalším příspěvku představil dr. Petr Šubrt, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR, 
Novinky v organizaci a úhradách screeningu kolorektálního karcinomu v ČR 2019–2020. Ve svém pří-
spěvku nejprve prezentoval přehled historického vývoje screeningu KRK ve světě i u nás. Český 
screening kolorektálního karcinomu je jedinečný a osvědčený zapojením praktických lékařů, má 
nemalou důvěru pacientů. Od roku 2019 existuje nový sazebník výkonů vztahujících se ke scree-
ningu a od roku 2020 jsou výkony hrazeny podle zcela nových pravidel. Došlo k velkému rozšíře-
ní POCT analyzátorů v ordinacích praktických lékařů, odeslání vzorku do laboratoře má vlastní 
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úhradový kód. Všechny výkony spojené se screeningem KRK jsou plně hrazeny všemi zdravotními 
pojišťovnami. Dr. Šubrt informoval, že dojde ke snížení věkového limitu pro fakultativní primární 
screeningovou kolonoskopii z 55 na 50 let. (Tato situace nastala od 1. 7. 2020.) Koncepce změn 
v primární péči posiluje roli PL ve screeningu a prevenci, realizované změny screeningu KRK tento 
trend podporují.

Následující příspěvek doc. Bohumila Seiferta, přednosty Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK, 
představil Perspektivy kolorektálního screeningu. V úvodu příspěvku zaznělo shrnutí amerických do-
poručení ohledně screeningu KRK. Ideální screeningový test je senzitivní i specifický, nákladově 
efektivní, musí být přijatelný pro vyšetřované a musí být bezpečný. Výběr screeningové metody 
závisí na více faktorech: vzdělání/informovanost pacienta, charakteristika metody/testu, náklady, 
frekvence, doporučení praktického lékaře. Možnost výběru testu zvyšuje compliance. Stále platí, 
že nejlepší je ten test, který má největší compliance. Od roku 2019 dochází ke změně chápání role 
praktického lékaře, který je především průvodcem pacienta ve screeningu. Starší typy testů jsou 
zcela nahrazeny kvantitativním FIT testem, prováděným na POCT analyzátorech v ordinacích nebo 
po odeslání vzorku v laboratořích. Práh pro pozitivitu je stanoven na 15 µg/g. Mezí perspektivní 
metody v budoucnu patří kapslová endoskopie, využití strojového učení (model statistické detekce 
rizikových osob u praktického lékaře) a domácí diagnostika.

Poté přednesl svůj příspěvek s názvem Personalizace screeningu kolorektálního karcinomu s inte-
ligentním vyhodnocováním FIT testů dr. Petr Kocna, vedoucí Laboratoře gastroenterologie Ústavu 
lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a 1. LF UK. Ve významných impaktova-
ných časopisech se objevují doporučení, že screening KRK by neměl být běžně doporučován pro 
všechny dospělé ve věku 50 až 79 let, ale měl by být omezen na jednotlivce se zvýšenou mírou 
rizika. Pokud je kumulativní 15leté riziko vzniku rakoviny pod 3 %, screening se nedoporučuje. 
K odhadu, zda je riziko rakoviny tlustého střeva u jednotlivce vyšší než 3 %, byla vytvořena kalku-
lačka QCancer, která zohledňuje věk, pohlaví, etnický původ, kouření, konzumaci alkoholu, rodinnou 

Dr. Petr Šubrt
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anamnézu rakoviny gastrointestinálního traktu, osobní anamnézu jiných rakovin, cukrovky, ulcera-
tivní kolitidy, polypů tlustého střeva a index tělesné hmotnosti. Byl prokázán vztah mezi rizikem 
nálezu pokročilých neoplazií u osob s naměřenými hodnotami pod 10 μg Hb/g. Výchozí a následné 
koncentrace fHb jsou nezávislými prediktory pro rozvoj pokročilé neoplazie. Tyto informace mo-
hou být použity při navrhování personalizovaných strategií pro KRC screening.

Doc. Bohumil Seifert

Dr. Petr Kocna 
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Další příspěvek dr. Ondřeje Májka představil Pilotní projekt poštovního rozeslání qFIT kitu osobám 
neúčastnícím se stávajícího screeningového programu. Cílem pilotního projektu je stanovení míry 
účasti po oslovení adresnou výzvou s FIT kitem u osob dlouhodobě se neúčastnících screenin-
gu a ověření praktického nastavení a logistiky procesu screeningu prostřednictvím validovaného 
kvantitativního FIT, včetně zjištění, jaké pozitivity testů lze v české populaci dosáhnout při různých 
nastaveních prahové hodnoty (cut-off). Nasbíraná data umožní vyhodnocení realizovatelnosti na-
vržených změn, výsledků screeningového procesu při tomto nastavení a v neposlední řadě i nákla-
dové efektivity těchto postupů ve vztahu k přínosům u cílové populace. Pacienti – příjemci qFIT 
kitu pomocí přiložených pomůcek a návodu odeberou v domácím prostředí vzorek stolice a qFIT kit 
se vzorkem odešlou v přiložené návratové obálce poštou do nasmlouvané laboratoře. Vysoutěže-
nou laboratoří pro tento pilotní projekt je Laboratoř gastroenterologie Ústavu lékařské biochemie 
a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a 1. LF UK, která vzorek vyhodnotí a informuje o výsledku pa-
cienta. Pacientovi přijde laboratorní výsledek a výsledkový dopis s přesnou informací, jak dále po-
stupovat, tedy v případě pozitivního výsledku navštívit svého praktického lékaře, který ho doporučí 
ke kolonoskopickému vyšetření v centru pro screeningovou kolonoskopii. Obesláno bude 10 tisíc 
pojištěnců – osob splňujících kritéria pro adresnou výzvu k účasti ve screeningovém programu. 
Rozesílka je plánována ve 3 dávkách.

http://nkc.uzis.cz/
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Časný záchyt vybraných 
onemocnění v ordinaci 

praktického lékaře
V úvodu tohoto bloku vystoupil dr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, s příspěv-
kem Role praktického lékaře v prevenci a screeningu. Primární péče v současné době zažívá reformu 
ve smyslu posílení kompetencí praktických lékařů, jasného vymezení kompetencí ve vztahu ke 
specialistům a uvolnění preskripčních omezení. Reforma je kontinuální proces, který bude trvat 
nejméně 10 let, naráží na určité limity, např. probíhající generační obměnu praktických lékařů, fe-
minizaci této odbornosti a nepříznivý poměr počtu praktických lékařů a ambulantních specialistů. 
V příspěvku zaznělo nové pojetí kompetencí praktických lékařů v oblasti screeningu kolorektálního 
karcinomu, péče o prediabetiky, časného záchytu demence a časného záchytu karcinomu plic. 
Mezi perspektivní programy lze zařadit časný záchyt CHOPN, kardiovaskulární prevenci a časný 
záchyt karcinomu prostaty. Probíhá odborná diskuze o vymezení náplně preventivních prohlídek 
ve vyhlášce MZ ČR.

V pořadí druhý příspěvek tohoto bloku s názvem Prevence kardiometabolických onemocnění před-
nesl dr. Norbert Král z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. Mezi kardiometabolická onemoc-
nění řadíme kardiovaskulární nemoci, diabetes mellitus 2. typu a chronická renální onemocnění. 
Rizikovými faktory pro tato chronická onemocnění jsou nikotinismus, hypertenze, dyslipidemie, 
zvýšená hladina glukózy, zvýšená hmotnost a nedostatečná fyzická aktivita. Prevence vyžaduje 

Dr. Petr Šonka 
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angažovaný přístup od lékaře i pacienta, má však limity – vědecké, ekonomické a etické. Rozli-
šujeme univerzální prevenci, kdy za rizikovou je považována celá populace, indikovanou, jejímž 
cílem je zabránit nástupu kardiometabolických onemocnění u pacientů s prokázaným rizikovým 
faktorem a prevenci selektivní, která spočívá v zahájení preventivních opatření (změna životního 
stylu, medikace) podle velikosti a povahy rizikových faktorů, kterým jsou vystaveni. Efektivitu se-
lektivní prevence potvrzují i data z Velké Británie, kdy v letech 1981-2000 došlo k redukci mortality 
na kardiovaskulární onemocnění o 54 %. Počet kuřáků klesl o 35 %, došlo k poklesu hladiny celko-
vého cholesterolu, změnám stravovacích návyků a nárůstu užívání statinů u osob bez manifesta-
ce kardiovaskulárních onemocnění. Pan doktor v příspěvku představil projekt SPIMEU, do nějž je 
zapojena i Univerzita Karlova, cílem projektu je přispět ke snížení rizik kardiometabolických chorob 
v členských státech EU.

V dalším příspěvku představil opět dr. Norbert Král Pilotní projekt časného záchytu chronické ob-
strukční plicní nemoci (CHOPN) v ČR. Cílem tohoto pilotního projektu je zachycení pacientů s CHOPN 
v počátečním stádiu nemoci, včasné poskytnutí adekvátní léčby s eliminací inhalačních rizik a vy-
pracování metodiky časné detekce v reálných podmínkách stávajícího zdravotního systému ambu-
lantních pneumologů ve spolupráci s praktickými lékaři. CHOPN je závažné respirační onemocnění 
charakterizované přítomností progresivní bronchiální obstrukce, postupným snížením tolerance 
fyzické zátěže a zásadní limitací aktivit denního života. Během časné fáze nemoci lze destrukční 
plicní proces výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit, a proto je co nejčasnější záchyt tohoto one-
mocnění velice podstatný. Projekt spočívá v aktivním hledání nových pacientů v populaci dosud 
„zdravých osob” s výrazným rizikem vzniku CHOPN. Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 40–69 let 
s celoživotní cigaretovou zátěží minimálně 10 krabičkoroků a zadýchávání se při normální chůzi 
do schodů a/nebo při rychlejší chůzí po rovině. Praktický lékař může hrát v prevenci a včasné dia-
gnostice CHOPN klíčovou roli. Ať už v rámci preventivních prohlídek či v rámci jiných konzultací 
s pacientem může identifikovat základní rizikové faktory CHOPN a cílenými dotazy zjistit symp-
tomy související s CHOPN.

Dr. Norbert Král 
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Všechny prezentace z konference PREVON včetně videozáznamů jednotlivých vystoupení 
naleznete na https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=2019.

V posledním příspěvku připraveném prof. Hanou Matějovskou Kubešovou, přednostkou Kliniky in-
terní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno a LF MU a předsedkyní Institutu sociálně zdravot-
ních strategií, nazvaném Časný záchyt kognitivních poruch v ordinaci praktického lékaře, prezentoval 
dr. Petr Šonka pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodege-
nerativních onemocnění ve městě Brně. Projekt vychází z předpokladu, že včas zavedená medi-
kace zpomaluje průběh demence a snižuje nároky na péči. Cíle projektu jsou zmapování výskytu 
neurodegenerativních onemocnění u osob v seniorském věku (65+) a ověření efektivity screenin-
gového orientačního vyšetření kognitivních funkcí osob v seniorském věku jako součást běžné 
periodické prohlídky u praktického lékaře.

http://nkc.uzis.cz/
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POZVÁNKA
Národní screeningové centrum

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR

si Vás dovolují pozvat na konferenci

PREVON 2020
8. a 9. září 2020 v Kongresovém centru Praha (5. května 1640/65, Praha 4)

8. 9. 2020  BUDOUCNOST SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ: GENETICKÝ A CÍLENÝ SCREENING

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČR

9. 9. 2020 POPULAČNÍ SCREENING NÁDORŮ V ČR: VÝZVY DO BUDOUCNA

• Možnosti časného záchytu spinální svalové atrofie u novorozenců
• Možnosti časného záchytu karcinomu plic u vysoce rizikových osob 

• Digitalizace zdravotnictví jako příležitost pro lepší screening
• Inovace zavedených populačních screeningových programů
• Kvalitní data pro kvalitnější screening

https://prevon.uzis.cz/
Registrace

Účast na konferenci PREVON 2020 je zdarma, je však nutná registrace, která bude ukončena 31. 8. 2020. Poté bude v 
případě volných kapacit umožněna registrace na místě v době konání konference.

Záznamy přednášek z předešlých ročníků konference
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