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CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ 
PLICNÍ NEMOCI

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
V rámci pilotního projektu budou vyšetřovány 
rizikové osoby přibližně ve 30 pneumologických 
ambulancích po celé České republice.

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

Nejefektivnější metodou pro prodloužení života 
nemocných s CHOPN stále zůstává úplné zanechání 
kouření. Existuje mnoho programů, které kuřákům 
pomáhají přestat kouřit, např. Národní linka pro 
odvykání kouření: 800 350 000

www.bezcigaret.cz

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: 
chopn.nsc@uzis.cz

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

screeningy.cz/zdraveplice
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Co je CHOPN?
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 
je závažné respirační onemocnění, které je 
charakterizované trvalou a postupující poruchou 
průchodnosti dolních dýchacích cest. Onemocnění 
se projevuje kašlem, vykašláváním hlenu a zhoršující 
se dušností, postupně vede ke snížení tolerance 
fyzické zátěže a zásadně limituje aktivity denního 
života.

Předmětem tohoto projektu je vyhledání pacientů 
s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční 
plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu, aby byla 
umožněna léčba a bylo zabráněno zhoršení nemoci.

Rizikové osoby splňující následující kritéria:
• věk 40–69 let,
• cigaretová zátěž více než 10 krabičko-roků,
• dušnost při rychlejší chůzi po rovině či do schodů 

bez jiné zjevné příčiny,

budou osloveny praktickými lékaři zapojenými do 
projektu a odeslány k pneumologovi.

Jak probíhá vyšetření?
Vyšetření osob z cílové rizikové populace probíhá 
ve spolupracujících pneumologických ambulancích 
a  zahrnuje hodnocení symptomů CHOPN pomocí 
dotazníku pro popis plicní dušnosti, dotazníku 
symptomů CHOPN a provedení funkčního vyšetření 
plic pomocí tří po sobě následujících testů s podáním 
krátkodobě působícího inhalačního léčiva na 
uvolnění průdušek.

Počet léčených pacientů s CHOPN v ČR: 250 000 
(2,5 % celé populace)

Roční výskyt nových aktivně léčených pacientů 
s CHOPN v ČR: 25 000

Odhadovaný podíl osob trpících CHOPN v populaci 
ČR je odhadována na 7–8 %, většina nemocných tedy 
nemá tuto nemoc diagnostikovanou a existuje riziko, 
že nemoc u nich bude postupovat do pozdějšího 
hůře léčbou ovlivnitelného stádia.

CHOPN se stává čtvrtou nejčastější příčinou 
úmrtí u  nás i ve světě. V následujících letech 
pravděpodobně obsadí dokonce třetí příčku.


