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1 Úvod 

1.1 Účel metodického dokumentu 

Předkládaný dokument Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci: plán realizace a metodika vznikl v rámci projektu financovaného z 
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ): Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169. 

Účelem tohoto dokumentu je informovat o metodice časného záchytu chronické obstrukční plicní 
nemoci (CHOPN) a jeho realizaci na celonárodní úrovni. Dokument je určen pro poskytovatele 
zdravotní péče (praktické lékaře a ambulantní pneumology) a slouží jako zdůvodnění a potenciálně 
vhodný postup při zavedení programu časného záchytu na národní úrovni. 
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2 Chronická obstrukční plicní nemoc  

Chronická obstrukční plicní nemoc je epidemiologicky závažnou respirační chorobou, která je 
charakterizovaná trvalou a postupující poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest, projevující se 
limitací průtoku v oblasti bronchů a bronchiolů, tzv. bronchiální obstrukcí. Onemocnění se projevuje 
nespecifickými příznaky (např. kašlem či expektorací – vykašláváním hlenu) a zhoršující se dušností, 
postupně vede ke snížení tolerance fyzické zátěže a zásadně limituje aktivity denního života. V pozdější 
fázi nemoci spěje k invaliditě, dochází k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím (novému 
vzplanutí a zhoršení nemoci) a předčasné smrti. Nejvýraznějším rizikem vzniku CHOPN je kouření 
cigaret, přičemž výskyt kouření v ČR se odhaduje kolem 30 % a převyšuje většinu zemí EU. Na vzniku 
tohoto onemocnění se podílí i pasivní kouření cigaret, zplodiny z dopravy a průmyslové exhalace. 

Přestože jsou první známky nevratného postižení plic již po 30. roku věku, diagnóza CHOPN je 
stanovena průměrně v 58 letech. Proto se doporučuje provádění spirometrie jako metody cílené 
detekce u symptomatických osob ve zvýšeném riziku. 

V roce 2021 bylo v ČR zhruba 182 000 osob s CHOPN, ve věku 40–69 let se jednalo o 85 000 osob 
(obrázek1). Vzhledem k odhadované prevalenci (7–8 %) je patrné, že většina českých nemocných nemá 
tuto nemoc diagnostikovanou a existuje tak nemalé riziko, že CHOPN u nich (u osob bez lékařsky 
verifikované diagnózy CHOPN) bude nezadržitelně progredovat do pozdějšího, více ireverzibilního 
stádia, kdy bude jen těžko léčbou příznivě ovlivnitelná. Pro CHOPN je každoročně hospitalizováno 
přibližně 16 tisíc osob a z tohoto počtu více než 3000 osob ročně umírá  

 

 

 

Obrázek 1 Vývoj prevalence CHOPN v ČR ve sledované populaci 40-69 let 

  



                       
 

  
 

  

Metodika realizace pilotního projektu, verze 1.0  Stránka 6 z 19 

 
 

3  Pilotní projekt  

3.1 Význam pilotního projektu 

Pilotní projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci je národní, 
prospektivní projekt, který ověřil realizovatelnost a efektivitu nastaveného postupu pro časný záchyt 
CHOPN u rizikových pacientů s dosud nediagnostikovanou CHOPN v raném stádiu s cílem definovat 
rizikové skupiny v populaci a s cílem vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách 
stávajícího systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými 
lékaři.  

Realizace projektu vedla k vytvoření návrhu celopopulačního programu časného záchytu CHOPN u 
rizikové populace.  

 

3.2 Shrnutí výsledků pilotního projektu 

Projekt byl realizován a ověřen u cca 30 ambulantních pneumologů ve spolupráci 1-2 praktickými 
lékaři na jednoho pneumologa. Za období praktické realizace pilotu, cca 45 měsíců, bylo podpořeno 
celkem 1813 osob ve třech ramenech projektu (rameno A 1185 pacientů, rameno B 368 pacientů, 
rameno C 260 pacientů). Podrobnější charakteristiky jednotlivých ramen projektu jsou uvedeny 
v dokumentu „Metodika realizace pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci 
v rizikové populaci.  

 

Hlavní zjištění pilotního projektu (rameno A):  

• V rámci projektu bylo osloveno u praktického lékaře 1 206 osob, polovina osob splňovala 
vstupní kritéria a byla zaslána k pneumologovi 

• Téměř 60 % osob následně k pneumologovi přišlo   
• 816 osob přišlo přímo k pneumologovi bez předchozí návštěvy u praktického lékaře na základě 

mediální informační kampaně.  
• Celkem 1 074 osob splňovalo vstupní kritéria projektu a zároveň podstoupili vyšetření u 

pneumologa.  
• Průměrný věk osob zařazených do projektu bylo 57 let, častěji se jednalo o muže (57,5 %), 

aktivní kuřáky (79,8 %) a průměrný počet balíčkoroků dosahoval zhruba 32.  
• Dvě třetiny všech osob splňujících kritéria a vyšetřených u pneumologa měli komorbiditní 

index 0, tedy se jednalo o relativně zdravou populaci, která netrpěla žádným omezením. 
• CHOPN byla diagnostikována u 385 osob (35,8 %, interval spolehlivosti: 33,0–38,8 %) 

(obrázek 2). 
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• U dalších 292 pacientů (27,2 %) bylo zjištěno nespecifické postižení plic. Tito pacienti byly dále 
plicním lékařem sledováni.  

• Na základě výsledků pilotního projektu lze usuzovat, že mezi potenciální rizikové faktory 
výskytu CHOPN se řadí věk, počet balíčkoroků, body mass index a výskyt alespoň 1 
komorbidity.  

• U většiny pacientů (98,4 %) s CHOPN byla zahájena paušální léčba, z toho téměř pětině 
pacientům byla navíc indikována i cílená léčba. 

• Modelový odhad nákladů na 1 časně detekovanou CHOPN činil 3 155 Kč. V případě 
kombinace programu časného záchytu CHOPN se stávajícím populačním pilotním 
programem časného záchytu karcinomu plic jsou náklady na 1 časně detekovanou CHOPN 
nižší, a to 1 466 Kč.  

 

Pilotní projekt prokázal, že je vhodné implementovat časný záchyt onemocnění CHOPN do běžné 
ambulantní praxe s cílem nalézt toto onemocnění u cílové skupiny osob (věk 40–69 let, kuřácká zátěž 
10 balíčkoroků a dušnost) v rámci navazujícího vyšetření u pneumologa a zahájit včas léčbu a intervenci 
k zanechání kouření.  

U časti osob splňující kritéria pro vstup do programu časného záchytu onemocnění CHOPN je vhodné 
zvážit propojení s populačním programem časného záchytu karcinomu plic, neboť přes 50 % pacientů 
vstupujících do programu časného záchytu CHOPN splňuje také kritéria pro časný záchyt karcinomu 
plic.  

Zavedení programu časného záchytu CHOPN v ambulantní praxi s následným vyšetřením u 
pneumologa je z pohledu zdravotnického personálu i z pohledu akceptovatelnosti pacientů 
realizovatelné. 

 

  

Normální plicní funkce (N = 397) 

CHOPN (N = 385) 

Nespecifické postižení (N = 292) 

Obrázek 2 Vyhodnocení funkce plic 
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4 Záměr a cíl programu časného záchytu CHOPN  

4.1 Význam zavedení programu časného záchytu CHOPN  

V době realizace pilotního projektu se v ČR žádný systém časné detekce CHOPN nepoužíval. I přesto, 
že metodika pro detekci existuje a je dobře dostupná ve všech okresech ČR. Jako základní diagnostický 
test se využívá klasická spirometrie provedená po aplikaci krátkodobě působícího bronchodilatancia 
(hovoříme o tzv. postbronchodilatační spirometrii), která je prováděna symptomatickým jedincům, 
které odešle praktický lékař k pneumologovi, případně přijdou přímo ke specialistovi. Diagnostický 
přínos tohoto základního vyšetření může být zvýšen současným provedením bodypletysmografie a 
vyšetřením transferfaktoru. Správně provedené výše uvedené funkční testy jsou schopné přesně 
popsat nejen existenci CHOPN, ale i určit její závažnost a orientačně i typ postižení (alveolární versus 
bronchiolární). Všechny tři funkční testy jsou neinvazivní a zcela nebolestivé.  

Projekt ověřil možnost časně detekovat a následně léčebně ovlivnit pacienty s CHOPN, kteří doposud 
unikali diagnóze v rámci ČR. Na základě výsledků pilotního projektu a jeho podrobného vyhodnocení 
budou postupně naplánovány aktivity, které v konečném důsledku povedou k zavedení programu 
časného záchytu CHOPN v rizikové populaci na národní úrovni. 

Vlastní zavedení programu v době po realizaci pilotního projektu umožní rizikovým skupinám obyvatel 
včas a adekvátně reagovat na časné známky CHOPN a lékařům pak účinně intervenovat léčebně, 
edukačně a režimově tak, aby došlo ke zlepšení prognózy nemocných, snížení rizika exacerbací, 
hospitalizací, redukci mortality a zvýšení šance na udržení běžných aktivit denního života CHOPN 
pacientů a jejich plnohodnotného začlenění do společnosti.  

 

Program Časného záchytu CHOPN by měl být spojem s programem odvykání kouření a také provázán 
s existujícím populačním pilotním programem časného záchytu karcinomu plic, který má podobá 
vstupní kritéria.  

 

4.2 Cílová populace pro program časného záchytu CHOPN  

Cílovou populací navrhovaného programu jsou doposud „zdraví“ (asymptomatičtí) jedinci (muži i ženy) 
ve zvýšeném riziku vzniku CHOPN, tedy osoby, které mají v anamnéze kouření. Konkrétním 
parametrem je 10 a více balíčkoroků (bývalý i současný kuřák) a věk 40–69 let. Současně jsou u těchto 
osob přítomny symptomy dušnosti při rychlejší chůzi po rovině nebo při chůzi do schodů do prvního 
patra. Tato kritéria byla vybrána na základě výsledků pilotního projektu.  

Základním měřítkem vstupu je ochota a schopnost pacienta se zúčastnit programu a také snaha 
vstoupit do programu odvykání kouření. Při zařazování pacientů do programu je tedy vhodné 
přihlédnout i k okolnostem, které mohou snížit ochotu pacientů zapojit se do programu.  

Do programu nejsou zařazováni pacienti, kteří měli v minulosti diagnostikovanou CHOPN nebo astma. 
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Zařazovací kritéria pro program:  

• Věk: 40-69 let 
• Kouření v anamnéze: alespoň 10 balíčkoroků 
• Dušnost (rychlejší chůze po rovině, nebo při chůzi do schodů do prvního patra). 
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5 Navržený algoritmus programu 

Na základě výsledků pilotního projektu se jeví jako nejefektivnější postup uvedený na obrázku 3, tedy 
spolupráce praktických lékařů a ambulantních pneumologů, případně mohou být zapojeny i poradny 
pro odvykání kouření. 

 

Místo primárního kontaktu 

Kde:  

• praktický lékař 
• pneumolog 

Cíl:  

• aktivní vyhledávání a identifikace rizikové osoby, 
• potvrzení věku, kuřáctví a ochota se zapojit do programu časného záchytu CHOPN, 
• u aktivních kuřáků – krátká intervence k zanechání kouření.  
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Obrázek 3 Algoritmus programu 
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6 Popis zapojených zdravotnických zařízení do programu časného 
záchytu CHOPN 

Diagnostika CHOPN je primárně určena lékaři s atestací z pneumologie a ftizeologie, nicméně ke 
zdokonalení včasné diagnostiky CHOPN je důležitá úloha a spolupráce praktického lékaře, který v 
primární péči krátkodobou odstupňovanou intervencí napomáhá k odvykání kouření, při zjištění 
symptomů CHOPN provádí základní spirometrii a pacienta s podezřením na CHOPN doporučí ke 
komplexnímu vyšetření na specializované pneumologické pracoviště.  

Pneumologové vypracovávají doporučení pro praktické lékaře o strategii diagnostiky a léčby CHOPN. 
Vzhledem k tomu, že vzniku CHOPN lze předcházet, jsou preventivní programy celosvětově 
dlouhodobými cíli ve strategii CHOPN.  

 

6.1 Praktičtí lékaři 

Místem primárního kontaktu pacienta budou praktičtí lékaři, případně pneumologové, kteří budou 
vyhledávat rizikové osoby (věk, kuřáctví v anamnéze) a cíleným rozhovorem ověří kuřáckou zátěž (10 
balíčkoroků) a dušnost pacienta při rychlejší chůzi po rovině nebo při klidné chůzi do schodů do prvního 
či druhého patra bez jiné zjevné příčiny. 

Pacienty mohou praktičtí lékaři oslovit buď osobně v rámci preventivní prohlídky nebo při jiném 
kontaktu s nemocným nebo mohou pacienty aktivně vyhledat v kartotéce a cíleně oslovit k návštěvě. 

Doporučuje se zařadit krátkou intervenci k zanechání kouření včetně předání kontaktů na možnosti 
léčby závislosti na tabáku.  

Praktičtí lékaři odesílají osoby splňující kritéria k ambulantnímu pneumologovi. Podle výsledků 
vyšetření buď pacient zůstává v péči praktického lékaře (v případě negativního výsledku) nebo zůstává 
v péči pneumologa, v případě pozitivního či nejasného výsledku.  

Do programu se mohou zapojit i poradny pro odvykání kouření, které odešlou pacienta splňujícího 
inkluzní kritéria k dovyšetření k pneumologovi.  

 

Shrnutí:  

• Potvrzení vstupních kritérií u praktického lékaře: 
o věk 40-69 let 
o kuřák či exkuřák, alespoň 10 balíčkoroků 
o ochota k zanechání kouření  

Proto, aby byl pacient odeslán k pneumologovi musí splňovat i kritérium dušnosti při rychlejší chůzi po 
rovině nebo při klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra bez jiné zjevné příčiny.  

 

6.2 Ambulantní pneumologové 

Ambulantní pneumologové provedou cílené vyšetření. Na začátku zhodnotí, zda pacient splňuje 
vstupní kritéria pro vstup do programu, zejména počet balíčkoroků a přítomnost dušnosti. Dále 
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odeberou pacientovi anamnézu a provedou fyzikální vyšetření. Pacient je intervenován ohledně léčby 
závislosti na tabáku.  

Pro semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN slouží dva validované nástroje:  

• škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
• dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)  

Pro potvrzení onemocnění CHOPN je provedeno Post bronchodilatační vyšetření. Podrobněji je 
vyšetření pospáno v dokumentu “Implementační manuál pro program časného záchytu chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče“. 

Lékař zhodnotí výsledky vyšetření a klasifikuje stádium CHOPN. Na základě výsledků je pacient buď 
dále sledován a léčen u pneumologa, případně praktického lékaře (v závislosti na typu léčby). V případě 
negativního výsledku je pacient předán zpět do péče praktického lékaře.  

 

Shrnutí:  

• Potvrzení vstupních kritérií  
o věk 40-69 let 
o kuřák či exkuřák, alespoň 10 balíčkoroků 
o ochota k zanechání kouření  
o přítomnost dušnosti 

 
• Komplexní pneumologické vyšetření 

o anamnéza 
o fyzikální vyšetření  
o vyhodnocení symptomů CHOPN 
o funkční vyšetření, spirometrie  
o intervence k zanechání kouření  
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7 Ekonomické posouzení programu 

Modelové ekonomické hodnocení nákladů na 1 detekovanou CHOPN byl realizován na základě 
výsledků pilotního projektu, dat NZIS a výsledků populačního pilotního programu časného záchytu 
karcinomu plic. Pro zjednodušené nákladové hodnocení byly využity bodové hodnoty výkonů (dle 
sazebníku zdravotních výkonů), které souvisí se screeningovým procesem. Byl uvažován přepočet 1 
bod = 1 Kč. 

V praxi by docházelo k částečnému prolínání programu časného záchytu CHOPN se zmíněným 
screeningem karcinomu plic. Část osob by splňovala zařazovací kritéria obou programů. Z tohoto 
důvodu byly uvažovány dva scénáře:  

– Scénář A: Program časného záchytu CHOPN bez uvážení probíhajícího screeningu 
karcinomu plic 

– Scénář B: Program časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu 
plic 

Ve scénáři B jsou tedy uvažovány náklady pouze u osob, které nesplňují zařazovací kritéria pro 
screening karcinomu plic – předpokládá se, že osobám splňujícím tato kritéria, by byla vyšetření 
provedena/vykázána v rámci screeningu karcinomu plic, čímž by došlo k ušetření celkových nákladů. 

Pro screeningové vyšetření spirometrie byla využita bodová hodnota již existujícího výkonu 25213 – 
Spirometrie (obvykle metodou průtok-objem), a to 305 bodů. V rámci screeningu je toto vyšetření 
prováděno dvakrát. Druhé vyšetření probíhá po tom, co jsou pacientovi podána bronchodilatancia 
(výkon 25135, 69 bodů). Zároveň byl uvažován management screeningu a intervence léčby závislosti 
na tabáku po vzoru screeningu karcinomu plic. Pro zjednodušení výpočtu vynaložených nákladů byl 
uvažován přepočet 1 bod = 1 Kč. V praxi by docházelo k částečnému prolínání programu časného 
záchytu CHOPN se zmíněným screeningem karcinomu plic. Část osob by splňovala zařazovací kritéria 
obou programů. Ve scénáři B jsou tedy uvažovány náklady pouze u osob, které nesplňují zařazovací 
kritéria pro screening karcinomu plic – předpokládá se, že osobám splňujícím tato kritéria, by byla 
vyšetření provedena/vykázána v rámci screeningu karcinomu plic, čímž by došlo k ušetření celkových 
nákladů. 

Vynaložené náklady scénářů byly interpretovány ve vztahu ke zdravotním přínosům (náklady na 1 
časný nález CHOPN).  

• Scénář A: přibližné vynaložené náklady představují 3 155 Kč na 1 časně detekovanou CHOPN. 
• Scénář B: přibližné vynaložené náklady na 1 časně detekovanou CHOPN činí 1 466 Kč. 

Při srovnání scénářů by byly náklady na 1 časně detekovanou CHOPN v souběhu s populačními 
programem časného záchytu karcinomu plic zhruba poloviční.  

Podrobněji je modelové ekonomické hodnocení programu uvedeno v dokumentu „Analytická zpráva 
pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“. 
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7.1 Provázanost s populačním pilotním programem časného záchytu 
karcinomu plic  

Na základě výsledků pilotního projektu bylo zjištěno, že 53,5 % pacientů, kteří byli zařazeni do projektu 
CHOPN a byli vyšetřeni u pneumologa, splňovalo kritéria pro program časného záchytu karcinomu plic. 
Navíc téměř 50 % těchto pacientů mělo diagnostikováno onemocnění CHOPN.  

Pokud se jedná o pacienta, který byl lékařem zařazen i do programu časného záchytu karcinomu plic, 
protože splňoval vstupní kritéria, pak by náklad na 1 časně zachycenou CHOPN byl méně než poloviční 
ve srovnání se zařazováním pacientů do samostatného programu časného záchytu CHOPN. Podrobněji 
je ekonomická rozvaha popsána v Analytické zprávě pilotního projektu.  

Z výsledků se tedy jeví jako nákladově efektivní tyto programy provázat. 
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8 Organizace péče o nemocné s CHOPN 

V případě pozitivního nálezu a stanovení diagnózy CHOPN je stanoveno stadium tohoto onemocnění. 
Poté jsou nemocní s CHOPN buď v péči pneumologa nebo praktického lékaře (podle stádia 
onemocnění).  

Léčba CHOPN se snaží dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých cílů. Mezi krátkodobé cíle patří 
zmírnění příznaků, tedy kontrola nemoci a zlepšení kvality života.  Mezi dlouhodobými cíli je zlepšení 
prognózy onemocnění, zpomalení poklesu plicních funkcí a snížení mortality.  

Dle Doporučeného postupu (Koblížek et al.,2018), který byl novelizován v roce 2018, je léčba CHOPN 
realizována ve čtyřech krocích. Prvním krokem je redukce škodlivé inhalační expozice, tedy převážně 
se týká kouření. Druhým krokem je paušální medikace včetně léčebné intervence zaměřená proti všem 
přítomným komorbiditám.  

Třetím krokem jsou specifická léčebná opatření proti specifické variantě CHOPN a posledním krokem 
je terapie respiračního selhávání a specifická péče v terminální fázi onemocnění CHOPN.  

Doporučená frekvence kontrol je 1 x za 3–6 měsíců u stabilních pacientů. U nestabilních jsou 
doporučeny kontroly v kratších intervalech.   

Kontrolní návštěva pacienta by měla zahrnovat minimálně anamnézu, protikuřáckou intervenci 
v případě kouření, fyzikální a spirometrické vyšetření, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem, 
kontrolu compliance k inhalační léčbě a kontrolu inhalační techniky: dále jsou sledovány komorbidity 
a jejich léčba. Jsou také sledovány nežádoucí účinky léčby a je sledována kvalita života. 

Podrobněji je léčba onemocnění CHOPN popsána v dokumentu „Implementační manuál pro program 
časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče“. 
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9 Přínosy a rizika programu  

Potenciálním rizikem programu může být neochota pacientů dostavit se na pneumologické vyšetření, 
protože i jedinec zcela bez subjektivních příznaků, může mít CHOPN. Toto riziko může být sníženo 
správnou edukací pacienta praktickým lékařem. 

Naopak přínosem programu je časný záchyt onemocnění, který umožní včas zahájit léčbu onemocnění 
a zabrání tak progresi do ireversibilní fáze, ve které může docházet k opakovaným hospitalizacím, 
akutním exacerbacím a smrti.   

Dalším přínosem je také možnost propojení programu časného záchytu CHOPN s populačním pilotním 
programem časného záchytu karcinomu plic, neboť zhruba polovina pacientů splňuje kritéria pro oba 
programy. Tímto dochází zejména k ekonomickému přínosu, neboť vynaložené náklady na záchyt 
CHOPN jsou v konečném důsledku nižší.  
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10 Závěr 

Praktickou realizací pilotního projektu bylo prokázáno, že je vhodné zavést systém časné detekce 
CHOPN na národní úrovni, vypracovat příslušná metodická opatření (včetně doporučených klinických 
postupů), která budou ukotvena ve Věstníku MZ ČR, a sjednotit vykazování managementu časné 
detekce CHOPN a screeningu karcinomu plic, pro osoby splňující vstupní kritéria pro oba programy 
v jednom společném výkonu, a vytvoření nového výkonu čistě pro skupinu pacientů vstupující do 
programu časné detekce CHOPN. 

  



                       
 

  
 

  

Metodika realizace pilotního projektu, verze 1.0  Stránka 19 z 19 

 
 

11 Použitá literatura 

Brat K, Zatloukal J, Neumannová K, Voláková E, Kudela O, Kopecký M, Plutinský M, Koblížek V. 
Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnóza a léčba stabilní fáze onemocnění; personalizovaný 
přístup k léčbě s využitím fenotypických rysů nemoci. Souhrn pozičního dokumentu České 
pneumologické a ftizeologické společnosti 2020–2021. Vnitř Lék 2021; 67(4): 230–239. 

 

Koblizek V, Chlumsky J, Zindr V, et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: official diagnosis and 
treatment guidelines of the Czech Pneumological and Phthisiological Society; a novel phenotypic 
approach to COPD with patient-oriented care.Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech 
Repub. 2013 Jun; 157(2): 189–201. 

 

Koblížek V, Chlumský J, Zindr V, Neumannová K, Zatloukal J, Kociánová J, Zatloukal J, Sedlák V. 
Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN. 2016. DP v pneumologii 3. vydání. 
Sekce pro nemoci s bronchiální obstrukcí ČPFS. 

 

Koblížek V, Zatloukal J, Chlumský J, Hejduk K. Péče o chronickou obstrukční plicní nemoc pohledem 
nových doporučení České pneumologické a ftizeologické společnosti (2018). Med. praxi 2018; 15(3): 
127–133. 

 

Koblížek V, Hejduk K. A targeted search for patients with chronic obstructive pulmonary disease: brief 
summary. Vnitr Lek. Winter 2018; 63(11): 750–756. 

 

Koblížek V, Zatloukal J, Konštacký S. CHOPN. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro 
všeobecné praktické lékaře 2019.  SVL ČLS JEP 2019.1-13. ISBN 978-80-88280-02-6 

 

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic [online]. 
Dostupné z: https://www.prevenceproplice.cz/cs/pro-lekare/dokumenty/ 

 

Perná Z, El Sammanová L. CHOPN – Pohled pneumologa a praktického lékaře [online]. Prosinec 10, 
2022. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanky/chopn-pohled-pneumologa-a-praktickeho-lekare/ 

 

 

https://zdravi.euro.cz/clanky/chopn-pohled-pneumologa-a-praktickeho-lekare/

	Seznam obrázků
	Seznam zkratek
	1 Úvod
	1.1 Účel metodického dokumentu

	2 Chronická obstrukční plicní nemoc
	3  Pilotní projekt
	3.1 Význam pilotního projektu
	3.2 Shrnutí výsledků pilotního projektu

	4 Záměr a cíl programu časného záchytu CHOPN
	4.1 Význam zavedení programu časného záchytu CHOPN
	4.2 Cílová populace pro program časného záchytu CHOPN

	5 Navržený algoritmus programu
	6 Popis zapojených zdravotnických zařízení do programu časného záchytu CHOPN
	6.1 Praktičtí lékaři
	6.2 Ambulantní pneumologové

	7 Ekonomické posouzení programu
	7.1 Provázanost s populačním pilotním programem časného záchytu karcinomu plic

	8 Organizace péče o nemocné s CHOPN
	9 Přínosy a rizika programu
	10 Závěr
	11 Použitá literatura

