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Milí čtenáři zpravodaje,
v tomto čísle přinášíme informace o programu časného záchytu karcinomu plic, který bude zahájen od roku 2022. Seminář k zavedení časného záchytu karcinomu plic se uskutečnil v rámci
letošní konference PREVON dne 22. 9. 2021.
Cílem programu je záchyt časných stadií karcinomu plic a zlepšení prognózy nemocných.
Program je garantován Komisí MZ ČR, odborným garantem projektu je Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP v konsenzu odborných společností: Společnost všeobecného
lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů, Česká radiologická společnost ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Česká chirurgická společnost ČLS JEP a Společnost pro léčbu závislosti
na tabáku. NSC ÚZIS ČR bude zajišťovat monitoring pilotní fáze programu, která potrvá 5 let.
Prezentace a videozáznamy jednotlivých přednášek konference PREVON naleznete na webu
https://prevon.uzis.cz.
Přejeme klidný konec stávajícího roku ve zdraví a ať se v novém roce všichni drží jen optimistických scénářů.
Vaše Národní screeningové centrum
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Epidemiologie a sekundární
prevence karcinomu plic
První příspěvek s názvem Epidemiologie a sekundární prevence karcinomu plic přednesla prof. Jana
Skřičková z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno. Novotvary se celkem v České republice v letech 2014–2018 podílely na 25,3 % všech úmrtí. Nejčastější příčinou úmrtí na novotvary
byly zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno
6 459 pacientů se ZN plic (= 7,4 % všech nově zjištěných ZN), zemřelo 5 401 osob v souvislosti se
ZN plic (= 19,5 % všech úmrtí na ZN). Celkem k 31. 12. 2018 v ČR žilo 12 322 osob se ZN plic nebo
s minulostí tohoto onemocnění.
Mezi lety 2008 a 2018 došlo k nárůstu incidence 0,8 %, mortalita poklesla o 1,8 %. Pokud jde o záchyt stadií onemocnění, bohužel pouze ve 20 % jde o záchyt léčitelných stadií onemocnění. Incidence i mortalita poklesla u mužů, zatímco u žen došlo k nárůstu jak incidence, tak mortality.
Průměr i medián věku při diagnóze u obou pohlaví je 69 let.

3

Algoritmus programu
časné detekce bronchogenního
karcinomu v ČR
V úvodu následujícího příspěvku prof. Martina Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice a náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní
péči doplnila data, která zazněla v předchozím příspěvku a následně představila Algoritmus programu časné detekce bronchogenního karcinomu v ČR. Doporučení Evropské respirační společnosti
k implementaci plošného programu screeningu rakoviny plic v evropských zemích vychází zejména z výsledků studie NELSON. Účastníci studie podstoupili screening na začátku a dále 1, 3 a 5 let
po randomizaci screeningového vyšetření, celkově byli ve většině případů sledováni po dobu 10 let.
Studie ukázala snížení úmrtnosti na rakovinu plic, a to zejména u mužů, o 24 %.
Pacient vhodný pro screening je ve věku 55–75 let, kouřící alespoň 20 balíčkoroků a ochotný účastnit se programu odvykání kouření. Dalším kritériem je schopnost podepsat informovaný souhlas
se vstupem do projektu a ochota spolupracovat. Vylučuiícím kritériem je přítomnost závažné komorbidity, která by limitovala životní výhled pacienta v nejbližších 5 letech (progredující zhoubný
nádor na symptomatické léčbě, diabetes se závažnými orgánovými komplikacemi, ICHS s chronickým srdečním selháním určena k symptomatické léčbě, pokročilá demence, či jiné psychiatrické

4

onemocnění omezující způsobilost se programu účastnit, terminální chronické plicní onemocnění,
které by znemožňovalo jakoukoli diagnostickou/léčebnou intervenci v případě podezření na rakovinu plic).
Podle informací získaných výběrovým šetřením o zdraví (EHIS), které provedl Český statistický
úřad ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, je v ČR přibližně 0,5 milionu kuřáků vhodných
pro program časného záchytu karcinomu plic. Program zahrnuje spolupráci praktických lékařů,
pneumologů, radiologů, onkologů, hrudních chirurgů, center pro léčbu závislosti na tabáku, národního koordinátora pro protidrogovou politiku, ÚZIS ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
zdravotních pojišťoven a MZ ČR.
V ČR funguje celkem 734 pneumologů, z toho 376 ambulantních, 15 komplexních onkologických
center s CT vhodným pro screeningová vyšetření a 7 pneumoonkochirurgických center (FN Motol,
Thomayerova nemocnice, FN Plzeň, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, FN Hradec Králové,
FN Brno, FN Olomouc).
Oslovení adepta screeningového programu by mělo proběhnout u praktického lékaře, který zjistí
anamnézu, provede kontrolu vstupních a vylučujících kritérií, poučí pacienta o programu, provede
fyzikální vyšetření, provede krátkou intervenci k zanechání kouření a odešle pacienta k pneumologovi, případně přímo do radiologického centra.
U ambulantního pneumologa kromě výše uvedených činností bude provedeno funkční vyšetření
plic a fakultativně skiagram hrudníku (při patologickém fyzikálním či funkčním vyšetření) a následné odeslání na LD (low dose) CT do radiologického centra. Protikuřácká intervence provedená před
LDCT vyšetřením může být dvojnásobně úspěšnější oproti intervenci po vyšetření.
Podle výsledku LDCT je stanoven další postup. Při pozitivním nálezu je pacient odeslán k vyšetření
a léčbě do pneumoonkochirurgického centra, při neurčitém nálezu by měl podstoupit opakované
CT vyšetření dle Národního radiologického standardu, při negativním nálezu by mělo být vyšetření
zopakováno po 1 nebo 2 letech dle příslušného kola programu a při jiném nálezu by měl být pacient
odeslán zpět k pneumologovi ke komplexnímu vyšetření a převzetí do péče.
Přínosem programu časného záchytu karcinomu plic bude zvýšení povědomí o rakovině plic a souvislosti s kouřením, zvýšení záchytu časných, tedy vyléčitelných stadií karcinomu plic, spojení
s programem odvykání kouření, ekonomická úspora a v neposlední řadě také časný záchyt dalších
závažných stavů léčitelných v časných stadiích (plicní fibróza, CHOPN).
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Cesta k zavedení populačního
pilotního programu časného
záchytu karcinomu plic v ČR
O nelehké cestě k zvedení populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic v ČR
informoval dr. Karel Hejduk, vedoucí NSC ÚZIS ČR. Cesta započala v březnu 2019 rozhodnutím
ministra zdravotnictví k rozpracování návrhu programu a jeho realizovatelnosti. V květnu 2019 se
uskutečnilo první neformální setkání pracovní skupiny pro přípravu programu a v červenci 2019 následovalo druhé neformální setkání pracovní skupiny pro přípravu programu. Mimo to proběhly desítky dílčích jednání, z nichž vzešly stěžejní materiály, situační analýza a epidemiologická analýza.
V listopadu 2019 byla rozhodnutím ministra ustanovena komise pro přípravu programu, následovalo v únoru 2020 první zasedání komise, v červnu 2020 druhé zasedání komise a v dubnu 2021
třetí zasedání komise pro přípravu programu. Byly vytvořeny analytické materiály (Analýza dopadu
programu na rozpočet, Analýza nákladů ve vztahu k přínosům, Optimalizační studie) a další materiály nutné pro realizaci programu (Metodika realizace populačního pilotního programu, Národní
radiologický standard realizace, Podmínky akreditace CT pracovišť pro program, Zdravotní výkony
pro praktické lékaře, plicní lékaře a radiology a Monitoring pilotního programu). Předpokladem
úspěšného zahájení realizace programu je dále akreditace radiologických pracovišť a informační
kampaň zaměřená na odbornou i laickou veřejnost.
Pilotní program je významnou komponentou implementačního výzkumu, v iniciální fázi jsou zapojena specializovaná radiologická centra, bude probíhat fáze sběru dat pro evaluaci a optimalizaci
programu.
Předpokládá se, že pokud bude program úspěšný, dojde k jeho transformaci na národní screeningový program.
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Bronchogenní karcinom –
perspektiva praktického lékaře
Doc. Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v úvodu
svého příspěvku zdůraznil, že bronchogenní karcinom je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění ve světě, s nejvyšší mortalitou a nízkým pětiletým přežitím.
Možnosti praktického lékaře v boji proti bronchogennímu karcinomu jsou jednak primární prevence formou intervence proti kouření, jednak snaha
o včasnou diagnózu, která je však obtížná vzhledem k nespecifickým příznakům. Za typický příznak lze považovat kašel trvající déle než 3 týdny.
Interval primární péče je druhý nejhorší z 15 nejčastějších nádorů. Mezi hlavní rizikové faktory
patří kouření, které zvyšuje riziko až 15násobně,
dále expozice azbestu a jiným profesionálním
škodlivinám, věk nad 40 let, mužské pohlaví,
CHOPN, rodinná anamnéza, znečištění ovzduší.
Včasná diagnóza byla doposud založena na podezření vyslovené na RTG, případně nevysvětlitelná
hemoptýza. RTG vyšetření plic by mělo být provedeno do 2 týdnů, pokud má pacient nad 40 let
a jsou u něj přítomny alespoň 2 příznaky (kašel, únava, dechová nedostatečnost, bolest na hrudníku, úbytek na váze, ztráta chuti k jídlu).
Role praktického lékaře v novém programu spočívá ve vyhledání rizikové osoby cíleným dotazem
na kuřáckou zátěž, u kuřáků krátká intervence k zanechání kouření, představení programu, při splnění kritérií odeslání k ambulantnímu pneumologovi. V situaci, kdy je pneumolog hůře dostupný,
z geografických nebo kapacitních důvodů, je možné odeslat pacienta přímo na radiologické pracoviště KOC.
Rekrutace pacientů do programu: epizodická (příchozí pacient), během preventivní prohlídky, systematická (výběr z registru kuřáků), taktická (přes partnerky/partnery), obětavá (vyhledávání z kartotéky), pacienti dispenzarizovaní na plicním oddělení.
Rizika programu jsou nízká účast, zvýšená radiační zátěž exponovaných osob, overdiagnosis, komunikační chyby a kritéria zařazení.
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Projekt časné detekce
bronchogenního karcinomu
v ČR – role ambulantního pneumologa
MUDr. Ivana Čierná Peterová popsala roli ambulantního pneumologa v programu. Ordinace pneumologa může být místem primárního kontaktu. Česká pneumologická společnost sdružuje
734 členů. Zařízení s ambulantní péčí je 422, přičemž samostatných ambulancí je 267 a ambulancí při lůžkových zařízeních je 155. Některé ambulance jsou již zapojeny do screeningových programů CHOPN a IPF.
Po potvrzení vstupních kritérií podstupuje pacient komplexní pneumologické vyšetření spočívající
ve zjištění anamnézy, fyzikálním vyšetření, funkčním vyšetření plic, skiagram hrudníku, krátké intervence k zanechání kouření a vyplnění dotazníku.
U aktivních kuřáků je stanovena diagnóza: závislost na tabáku (F17.2), užívání tabáku (Z 72.0),
expozice tabákovému kouři (Z 58.7), abúzus tabákového kouře (Z 86.4). Intervence se liší, pokud
pacient chce přestat kouřit, může být odeslán do centra pro závislé na tabáku, k vyškolenému
lékaři, či do poradenského centra lékáren. Pokud pacient nechce přestat kouřit, je mu poskytnuta
krátká intervence a leták.
Ambulantní pneumolog plní koordinační úlohu v programu, komunikuje s pacientem, sleduje pacienta, objednává jej do pneumoonkochirurgického centra, vede dokumentaci pacienta a předává
zprávy registrujícímu praktickému lékaři po celou dobu programu.
Vznikly 2 nové výkony spojené se screeningem: 25505 Vyšetření pneumologem v rámci programu
časného záchytu karcinomu plic a 25504 Rozšířená intervence léčby závislosti na tabáku. Dále se
využívají výkony stávající: 25021 Komplexní vyšetření pneumologem, 25213 Spirometrie (obvykle
metodou průtok-objem) a 89131 RTG hrudník.
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Role radiologa v programu
časného záchytu karcinomu plic
O roli radiologa v programu časného záchytu karcinomu plic pohovořil doc. Hynek Mírka, zástupce přednosty Kliniky zobrazovacích metod LF UK
v Plzni a FN Plzeň.
Z výsledků studie NELSON (Nizozemí, Belgie) vyplývá, že u pacientů bez screeningu bylo zachyceno až 70 % nádorů ve stádiu III/IV. Ve skupině
pacientů, kteří podstoupili screening, bylo naopak 65–70 % nádorů zachyceno ve stádiu IA–II,
což vedlo ke snížení mortality u mužů až o 26 %
a u žen o 61 %. V 70. letech 20. století probíhaly
studie s požitím rentgenového vyšetření, přínos
nebyl prokázán. V americké studii NLST při použití CT došlo k poklesu úmrtnosti oproti kontrolní
skupině s RTG vyšetřením. Nízkodávkové CT je
v současnosti jedinou metodou, která je schopná
efektivně vyhledávat malé plicní nádory.
Vyšetření CT v rámci programu časného záchytu představuje nízkou radiační zátěž, provádí se
bez aplikace kontrastní látky s použitím techniky
snižující dávku (efektivní dávka je do 1,5 mSv),
a novými způsoby hodnocení (volumetrie, umělá
inteligence).
Mezi možné problémy screeningového programu patří falešné pozitivity vedoucí k dalšímu vyšetřování, nadbytečná léčba v případě falešné pozitivity, či lézí, které by se do konce života klinicky
nemanifestovaly, zátěž personálu a finanční efektivita.
Úloha CT pracoviště spočívá v detekci plicních ložisek, jejich kategorizaci, doporučení dalšího postupu a v neposlední řadě ve sběru a předání údajů pro datový audit. Lékař v rámci pracoviště
spolupracuje s radiologickým asistentem a radiologickým fyzikem. Pracoviště je součástí komplexního onkologického centra, předpokladem je místní radiologický standard, správné přístrojové
vybavení a erudovaný personál.
Screeningová vyšetření jsou prováděna na základě indikace pneumologem nebo praktickým lékařem, indikující lékař dostává výsledky a organizuje případný další postup na základě nálezu.
V případě negativního nálezu se provádějí kontroly nejprve po jednom roce, poté po dvou letech.
U neurčitých nálezů se intervaly kontrol zkracují, dovyšetření a léčba pozitivních nálezů se provádí
na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu.
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Multidisciplinární péče o pacienty
zachycené v programu časného
záchytu karcinomu plic
Klíčem úspěchu v péči o pacienta v programu
časného záchytu je kvalitní úzká spolupráce multidisciplinárního týmu, který zahrnuje praktického
lékaře, pneumologa, chirurga, radioterapeuta, onkologa, patologa, radiologa, komplement laboratorních pracovníků a genetika. O multidisciplinární péči promluvil MUDr. Martin Svatoň, přednosta
Kliniky pneumologie a ftizeologie LF UK v Plzni
a FN Plzeň.
Praktický lékař zná pacienta a jeho zázemí, motivuje k zanechání kouření, zajišťuje případné předoperační konzilium a koordinuje návaznou péči
s ohledem na přidružené mimoplicní diagnózy.
Pneumolog v místě bydliště pacienta, tzv. „obvodní“, řeší případnou diagnózu CHOPN, motivuje
k zanechání kouření, dispenzarizuje pacienty po
radikální léčbě, předává pacienty k diagnostice
suspektního tumoru do specializovaného centra.
Ve specializovaném centru „fakultní“ pneumolog
provádí vyšetření suspektního tumoru a jeho další management, motivuje k zanechání kouření, diskutuje s (pneumo)onkologem další terapii u záchytu pokročilejších tumorů. Dále pak spolupracuje s „obvodním“ pneumologem na řešení případného emfyzému u CHOPN, stanovuje diagnózu a terapii u případně zjištěných plicních fibróz, podílí
se také na výzkumu.
Pozitivní nález tvoří uzel N4, což bývá solidní uzel o objemu větším než 500 mm3, částečně solidní
uzel se solidní komponentou o objemu větším než 500 mm3, nebo uzel přisedlý na pleuru s délkou
větší než 10 mm. Radiolog posuzuje znaky benignity (tuk, kalcifikace), či malignity (spikulace),
vzhled tumoru (primární či metastáza), volí druh vyšetření pozitronovou emisní tomografii/CT, případně transtorakální biopsii. Při samotném odběru vzorku je klíčový „fakultní“ pneumolog – broncholog. Chirurg provádí resekci verifikovaných tumorů, verifikaci neověřených nálezů a perioperační biopsie k určení radikality výkonu. U pokročilejších inoperabilních tumorů nastavuje léčbu
radioterapeut a onkolog. Úlohou patologa je určení morfologie tumoru, genetik určuje případné
prediktivní markery adjuvantní léčby.
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Program časného záchytu
karcinomu plic: využití
momentu poučitelnosti pro kuřáky
O využití momentu poučitelnosti pro kuřáky hovořila prof. Eva Králíková z Centra pro závislé na
tabáku III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
a Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN.
Kouření – závislost na tabáku je nemoc, existuje
účinná léčba a měla by být nabízena a dostupná
stejně jako u jiných nemocí. Závislost na tabáku
= dg. F17, syndrom závislosti F17.2 (pasivní kouření Z58.7). Abstinence po diagnóze karcinomu
plic přináší četné benefity, především delší přežití,
lepší odpověď na radioterapii, méně nežádoucích
účinků chemoterapie, větší účinnost chemoterapie, lepší psychický stav, méně deprese, snížení
stresu, snazší dechovou rehabilitaci, lepší funkce srdce a plic, lepší kvalitu života, méně časté
sekundární nádory.
Okolo 60 % kuřáků při LDCT vyjadřuje přání přestat kouřit. Více než polovina dlouhodobých pacientů s karcinomem plic jsou kuřáci. U bývalých
kuřáků je třeba zdůrazňovat význam setrvání
v abstinenci a předcházení relapsu. V případě negativního výsledku LDCT nutno také zdůrazňovat
potřebu abstinence. Intervence před sdělením výsledku LDCT může být až dvojnásob úspěšná
v porovnání s intervencí po vyšetření. Úspěšnost roste s počtem návštěv a mírou intervence. Propojení screeningu s nabídkou léčby závislosti na tabáku významně zvyšuje efektivitu LDCT s ohledem na náklady.
Léčba závislosti na tabáku: při každém klinickém kontaktu s pacientem by měla proběhnout krátká intervence lékaře, zdravotní sestry, či jiného zdravotníka. Všem, kteří chtějí a potřebují přestat
kouřit, by měla být k dispozici intenzivní léčba ve formě psychobehaviorální intervence a farmakoterapie. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku má na svém webu www.slzt.cz kontakty na
43 center pro závislé na tabáku, přes 200 vyškolených ambulantních lékařů, okolo 300 lékáren
poskytujících poradenství, mobilní aplikace zdarma v češtině či telefonní linku 800 350 000.
V den vyšetření by měl pacient s doporučením abstinence od kouření dostat dělené brožurky či
letáky o různých klinických souvislostech kouření, svépomocné materiály o principu a možnostech léčby závislosti na tabáku včetně kontaktů na možnosti podpory odvykání kouření, zprávu
o doporučené léčbě pro praktického/ošetřujícího lékaře, navazující kontroly, v případě nezájmu
o abstinenci zprávu o způsobu motivace (předané materiály).
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Možné záchyty
dalších plicních onemocnění
Doc. Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky
LF a FN Hradec Králové ve svém příspěvku přednesl další možné benefity programu časného
záchytu karcinomu plic, tedy možné záchyty dalších plicních onemocnění.
V současné době je realizován pilotní projekt časného záchytu CHOPN v ČR. Tento projekt je cílen
na symptomatické pacienty ve věku 40–69 let,
s celoživotní cigaretovou zátěží minimálně 10 balíčkoroků, u nichž se projevuje dušnost při rychlejší chůzi po rovině či klidné chůzi do schodů do
prvního či druhého patra bez zjevné jiné příčiny.
Hlavními cíli projektu jsou nalezení časných stadií choroby s možností zlepšení kvality života
pacientů, s redukcí budoucích rizik exacerbací
a hospitalizací, eliminování pod-diagnostikovanosti, mezioborová spolupráce mezi pneumology a praktickými lékaři, modifikace progrese
onemocnění prostřednictvím eliminace kouření, omezení finanční náročnosti zdravotní péče
a zvýšení obecného povědomí laické veřejnosti
i nepneumologických zdravotníků.
CHOPN je prekanceróza (nezávisle na kouření) a má společné rizikové faktory s bronchogenním
karcinomem. Inkluzní kritéria projektu screeningu karcinomu plic jsou věk 55–74 let, celoživotní
cigaretová zátěž minimálně 20 balíčkoroků, nezávisle na symptomech.
V projektu časný záchyt CHOPN bylo k 1. 9. 2021 zařazeno 684 pacientů, kteří podstoupili vyšetření u pneumologa, z nichž 342 současně splňuje kritéria pro screening karcinomu plic (věk nad
55 let, více než 20 balíčkoroků). Ve srovnání s ostatními zařazenými pacienty můžeme u pacientů
splňujících kritéria pro screening karcinomu plic sledovat vyšší podíl osob s nejméně 1 komorbiditou (44,3 % vs. 24,6 %), častější klinické projevy CHOPN, četnější respirační infekce, vyšší podíl
osob s vysokým rizikem CHOPN i vyšší podíl osob s hodnotou FEV1/FVC méně než 70 %. CHOPN
nově diagnostikována 253 pacientům tedy 37,0 % screenovaných, z toho při kontrolním vyšetření
bylo odhaleno 6 pacientů. U pacientů splňujících kritéria pro screening karcinomu plic byla CHOPN
nově diagnostikována u 54,1 % pacientů. U ostatních zařazených pacientů byla CHOPN nově diagnostikována u 19,9 % pacientů.
Do budoucna je plánováno spojení projektu screeningu bronchogenního karcinomu a časného záchytu CHOPN u vysoce rizikové populace.
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Akreditace CT pracovišť pro program
časného záchytu karcinomu plic
z pohledu atomového zákona
V následujícím příspěvku seznámila Ing. Karla Petrová, ředitelka Sekce radiační ochrany Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), účastníky konference s podmínkami akreditace CT pracovišť.
CT pracoviště, která žádají o akreditaci, jsou podle aktuálně platných pravidel součástí komplexních onkologických center (KOC). KOC jsou držiteli povolení k používání zdrojů ionizujícího záření
(ZIZ) pro účely lékařského ozáření podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Musí tak plnit
požadavky plynoucí z atomového zákona a prováděcích právních předpisů a zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách. Všechna pracoviště procházejí pravidelnými kontrolami
SÚJB s frekvencí podle interních předpisů. Základní povinnosti držitelů povolení jsou následující:
vypracování aktuální dokumentace pro povolovanou činnost, kategorizace radiačních pracovníků, monitorování radiačních pracovníků a pracoviště, jmenování tzv. dohlížející osoby, dostupnost
klinického radiologického fyzika, provádění zkoušek ZIZ (přejímací zkouška, zkoušky dlouhodobé
stability, zkoušky provozní stálosti), vypracování místních radiologických standardů.
SÚJB bude uplatňovat stejný přístup i vzhledem k pracovištím akreditovaným pro CT screening
karcinomu plic, navíc bude požadováno splnění konkrétních specifických podmínek, které jsou
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uvedeny ve Věstníku MZ ČR č. 3/2021, v části: „Národní radiologický standard – vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic“. Jedná se např. o vyhovující parametry CT zařízení, nastavení samostatného vyšetřovacího protokolu s nízkou radiační
zátěží – tzv. low dose CT, konkrétní způsob rekonstrukce obrazu, vyhovující parametry displejů pro
primární diagnostiku, existenci místního radiologického standardu pro CT vyšetření prováděného
v rámci pilotního programu, aj.)
Kontroly SÚJB budou probíhat u všech žadatelů o vstup do pilotního programu ještě před udělením akreditace. Z důvodu nezávislého posouzení zejména odborných technických otázek bude
ke kontrole přizván (podle Kontrolního řádu jako tzv. přizvaná osoba) odborný pracovník (klinický
radiologický fyzik), člen České společnosti fyziků v medicíně. Na základě skutečností zjištěných
při kontrole SÚJB posoudí připravenost daného konkrétního pracoviště a akreditační komisi předloží stanovisko s doporučením (nebo nedoporučením) pro vstup do pilotního programu časného
záchytu karcinomu plic. Za předpokladu doby trvání pilotního programu 5 let budou kontroly SÚJB
budou opakovány se zaměřením zejména na optimalizaci lékařského ozáření (udržení předpokladu
tzv. low dose CT) a dodržování postupů podle místního radiologického standardu.
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Informační podpora
a monitoring programu
časného záchytu karcinomu plic
Vedoucí týmu analytiků Národního screeningového centra Mgr. Ondřej Ngo prezentoval příspěvek
s názvem Informační podpora a monitoring programu časného záchytu karcinomu plic.
Komponenty informační podpory programu tvoří
data Národního zdravotního informačního systému (NZIS) ÚZIS ČR (zdravotní výkony vykazované v rámci populačního pilotního program u jednotlivých zapojených poskytovatelů zdravotních
služeb), údaje z dotazníku pacienta (osobní údaje, fyzikální údaje, údaje o kouření, osobní a rodinná anamnéza) a vyšetření u pneumologa další rizikové faktory, výsledky vyšetření, potvrzená
diagnóza onemocnění) a klinické údaje z radiologického pracoviště (základní údaje o pacientovi,
údaje o provedeném vyšetření, základní popis nálezů, výsledek screeningového vyšetření, podrobná charakteristika jednotlivých uzlů.
Data do NZIS bude zadávat praktický lékař, který vykáže zdravotní výkon zdravotní pojišťovně,
ambulantní pneumolog, který vykáže zdravotní
pojišťovně vyšetření pneumologem v rámci programu časného záchytu karcinomu plic a rozšířenou intervenci léčby závislosti na tabáku, dále
radiolog komplexního onkologického centra, který vykáže zdravotní výkon dle výsledku vyšetření
a pracovník KOC/pneumoonkochirurgického centra (POCH), který vykáže zdravotní výkony související s navazující zdravotní péčí stejně jako vykáže diagnostikovaný nádor do Národního onkologického registru ČR.
Mezi klíčové indikátory kvality se řadí podíl pacientů souhlasících se zařazením do programu, míra
účasti zařazených pacientů na CT vyšetření, podíl neurčitých výsledků CT vyšetření (mezi pacienty,
kteří podstoupili CT vyšetření), míra účasti pacientů s neurčitým výsledkem CT vyšetření na opakovaném CT vyšetření, podíl pacientů s pozitivním výsledkem CT vyšetření, míra účasti pacientů
s pozitivním výsledkem CT na vyšetření v KOC/POCH, doba mezi pozitivním výsledkem CT vyšetření a vyšetřením v KOC/POCH, detekční míra karcinomu plic, míra intervalových karcinomů (detekce
karcinomu plic během 1 roku po negativním výsledku CT).
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Informační podpora
a monitoring programu
časného záchytu karcinomu plic
Dr. Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního
screeningové centra ÚZIS ČR, představil analytické podklady programu časného záchytu karcinomu plic – optimalizační studie a ekonomické
rozvahy programu. Pro plánovaný program byla
nejprve vytvořena situační analýza/HTA, dále epidemiologická analýza, analýza dopadu na rozpočet, optimalizační studie s modelovou kohortou
1000 způsobilých osob, analýza nákladů ve vztahu k přínosům. Obsahem optimalizační studie
byla predikce účinnosti navrhovaného programu
a predikce dalších charakteristik programu (počty CT, náklady, falešná pozitivita).
Při aplikaci metodiky HTA bylo zjištěno, že celkem přibližně půl milionu těžkých kuřáků splňujících podmínku dle věku a zátěže (to představuje
přibližně 50 % denních kuřáků).
Model záchytu zhoubných nádorů v programu
časné detekce má 3 kola. Celkem lze po třech
kolech screeningu u 1000 osob během 6 let odhadovat 32 nádorů nalezených prostřednictvím screeningu, z nich je odhadováno 24 operabilních
(stadium I nebo II) nádorů. Dle údajů z Národního onkologického registru víme, že 5 nádorů by bylo
operabilních i při klinické manifestaci bez přítomnosti screeningu. Po odečtení těchto případů lze
očekávat po třech kolech screeningu přínos navrženého programu v podobě 16 pacientů (přibližně
3 další budou představovat overdiagnosis), kteří díky popsanému programu časné detekce mají
karcinom plic nalezený v časnějším stadiu s výrazně vyšší šancí na operabilitu a významně prodloužené přežití.
U pacientů s pozitivním výsledkem bude pneumoonkolog ve většině případů usilovat o získání
histopatologického výsledku z bioptického vyšetření. Ve studii NLST proběhlo u 27 tisíc pacientů
randomizovaných pro LDCT, mezi pacienty bez potvrzeného karcinomu (falešně pozitivní výsledky
CT), celkem 164 chirurgických zákroků s 9 závažnými komplikacemi, 227 bronchoskopií se 2 závažnými komplikacemi a 66 jehlových biopsií bez závažné komplikace. Při zachování poměrů a incidence závažných komplikací ze studie NLST lze předpokládat přibližně 1 závažnou komplikaci
na 40 falešně pozitivních výsledků LDCT, tedy pro danou kohortu přibližně 1 závažnou komplikaci
(např. srdeční zástava, tromboembolické komplikace, dehiscence rány, prolongovaná umělá plicní
ventilace apod).
Při uvážení odhadovaných 102 zachráněných let života díky programu časného záchytu jsou náklady na 1 zachráněný rok života 146 tisíc Kč, lze tedy předpokládat vysokou nákladovou efektivitu.
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