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1 Úvod 

1.1 Účel metodického dokumentu 

Předkládaný metodický dokument „Metodika realizace pilotního projektu Časný záchyt chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ vznikl v rámci projektu financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ): Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, 
registrační č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169. Účelem tohoto dokumentu je informovat o 
metodice projektu a plánu jeho realizace, harmonogramu a připraveném zázemí pro jeho spuštění. 
Dokument je určen pro poskytovatele zdravotní péče (ambulantní lékaře primární péče a ambulantní 
pneumology) zapojené do pilotního projektu a slouží jako návod při realizaci projektu.  

Dokument byl finalizován až po vlastní realizační části projektu. Obsahuje části, které byly jednotlivým 
spolupracujícím subjektům předány v době zahájení realizace projektu a v jeho průběhu byly 
doplňovány dle praktických zkušeností a potřeb některé části zdůraznit nebo podrobněji vysvětlit. 
Cílem této finální verze dokumentu je poskytnout souhrnný dokument o celém průběhu vlastní 
realizační části projektu, je složen z dílčích postupů a dokumentů, které byly postupně zpracovávány a 
předávány relevantním subjektům. 
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2 Informace o pilotním projektu 

Rozvojem screeningových programů v ČR jako jedním z Akčních plánů (AP 7) Národní strategie Zdraví 
2020 byl pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Pro jednotné hodnocení 
stávajících screeningových programů a zavádění nových programů časného záchytu onemocnění bylo 
třeba vybudovat metodické, personální a technické zázemí. Za tímto účelem bylo ve spolupráci s MZ 
ČR a za dotační podpory OPZ zřízeno v roce 2017 Národní screeningové centrum (NSC), jako součást 
ÚZIS ČR.  

Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla poradním 
orgánem MZ ČR, na svém 2. jednání 5. 9. 2017 souhlasila s realizací pilotního projektu Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci. 

Samotná realizace pilotního projektu byla zahájena v dubnu 2018. Projekt byl naplánován na 36 měsíců 
a vlastní sběr dat na 2 roky.  

CHOPN je extrémně závažné respirační onemocnění se systémovými projevy charakterizované 
přítomností progresivní bronchiální obstrukce, postupného snížení tolerance fyzické zátěže a zásadní 
limitací aktivit denního života. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožňuje zahájení 
terapie a zabránění progrese nemoci do ireverzibilní fáze, ve které může dojít i k opakovaným 
hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti. 

Pokud bude existovat systém časné detekce tohoto onemocnění u rizikové skupiny, bude možné u včas 
a adekvátně reagovat na časné známky CHOPN a 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. 

Projekt probíhal pod odborným vedením Pracovní skupiny pro pilotní projekt Časný záchyt chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, která se zodpovídala v době realizace projektu Národní 
radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění zřízené Ministrem 
zdravotnictví. 

 

2.1 Cíle pilotního projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života a redukce morbidity a mortality v důsledku Chronické 
obstrukční plicní nemoci (dále jen „CHOPN“).  

Cíl přispěje k naplňování klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu 
v ČR, Národní strategie Zdraví 2020. Gestorem Akčního plánu č. 7 je Ústav zdravotnických informací a 
statiky ČR. 

Pilotní projekt časné diagnostiky chronické obstrukční plicní nemoci měla následující dílčí cíle: 

 

1. Specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a 
vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách stávajícího systému ambulantních 
pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými lékaři. Realizací tohoto cíle 
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budou vytvořeny základní podmínky pro realizaci pilotu (tedy vyšetřovaní zdravé populace a 
nastavení organizačně technických parametrů screeningového programu a tvorbě metodik pro 
jeho realizaci) a je určeno 14 center v ČR, ve kterých bude pilot realizován. Tento cíl bude 
naplněn realizací Klíčové aktivity 1 v průběhu prvních šesti měsíců realizace projektu. 
 

2. Realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů a metodik na 
vzorku 7000 osob ve 14 krajích ČR v průběhu dvou let. Hlavním jádrem pilotu je provedení 
vyšetření funkce plic a analýza respiračních symptomů u definované rizikové skupiny s cílem 
identifikovat pacienty s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí. 
Návazně budou tito nemocní léčebně intervenováni s cílem příznivě modifikovat progresivní 
vývoj jejich onemocnění. Tento cíl bude naplněn realizací Klíčové aktivity 2. 
 

3. Vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické obstrukční plicní 
nemoci u definované skupiny nemocných. Tento cíl bude naplněn realizací Klíčové aktivity 3 v 
posledních 6 měsících realizace projektu. Na základě získaných údajů sestavit plán realizace 
aktivního vyhledávání časných případů CHOPN v rizikové populaci v ČR a tento předložit 
Národním Radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění. Současně 
na základě získaných dat zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN v definované 
rizikové populaci. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím Klíčové aktivity 3 v jeho 
posledních třech měsících realizace. 

 

Na základě realizovaného pilotu a jeho podrobného vyhodnocení, včetně rozboru jeho přínosů a 
efektivity navrhovaného programu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci budou 
naplánovány další aktivity směřující k Národnímu programu časného vyhledávání chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci v ČR, tak aby byl racionální a efektivní. Vlastní zavedení programu v 
době po realizaci projektu umožní rizikovým skupinám obyvatel včas a adekvátně reagovat na časné 
známky chronické obstrukční plicní nemoci 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. 

 

2.2 Aktivity pilotního projektu 

Pilotní projekt zahrnoval čtyři hlavní aktivity, které na sebe navazují nebo probíhají souběžně: 

 

KA1 – Organizační a odborné zajištění pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci 
ČR. Cílem této aktivity byla metodicko-technická příprava pilotního ověření časné detekce CHOPN v 
rizikové populaci. Na základě mezinárodních zkušeností, poznatků a diskuzí s odbornou společností 
riziková skupina nemocných zahrnuje osoby splňující následující kritéria: A) věk 40-69 let, B) cigaretová 
zátěž více jak 10 krabičko-roků, C) dušnost při rychlejší chůzi po rovině či do schodů do prvního či 
druhého patra bez jiné zjevné příčiny.  
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Dále tato aktivita zahrnovala sestavení detailního plánu realizace pilotního testu screeningového 
programu, nasmlouvání zdravotnických zařízení, ve kterých pilot probíhat, zajištění odborného 
personálu pro realizaci pilotu a jeho zaškolení. Součástí aktivity byla i tvorba informačních materiálů 
pro úžeji definovanou cílovou skupinu, která se pilotu účastní. 

Výstupem KA 1 je: 

- Popis zařazovacích kritérií (tedy přesná definice osob, které budou do screeningového 
programu vstupovat). 

- Metodika realizace vlastního screeningového vyšetření. 

- Informovaný souhlas, odsouhlasený etickými komisemi příslušných zdravotnických 
zařízení. 

- Podrobný plán realizace pilotního projektu včetně konkretizace participujících 
zdravotnických zařízení a podrobného harmonogramu. 

- Informační materiály pro cílovou populaci. 

- Zajištění participace klinických center pro zajištění realizace projektu. 

 

KA2 – Realizace pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci. Cílem této aktivity bylo 
v praxi si detailně ověřit možnost fungování a organizace časné detekce CHOPN v rizikové populaci 
nemocných, tj. koordinovaného provádění analýzy symptomatické zátěže a funkčního vyšetření u osob 
s velkým rizikem vzniku CHOPN.  

Bylo naplánováno, že pilotní projekt bude probíhat ve 30 pneumologických ambulancí. Nábor pacientů 
probíhal ve spolupráci pneumologů s praktickými lékaři, jejichž plánované zapojení do projektu bylo 
navrženo tak, že s každým ambulantním pneumologem spolupracovali 1-2 praktičtí lékaři, kteří osoby 
splňující stanovená riziková kritéria informovali o projektu a odesílali je ke screeningovým vyšetřením 
do pneumologických center. Základní poučení rizikových osob probíhalo v ordinacích praktických 
lékařů, podrobnější vysvětlení, podpis informovaného souhlasu a jasná edukace všech nově 
identifikovaných pacientů bylo na zodpovědnosti participujících pneumologů. 

 

Vyšetření rizikových osob v pneumologických centrech zahrnovalo:  

A) zjištění symptomů pomocí dvou validovaných nástrojů – škály mMRC (modifikované škály 
Medical Research Council pro popis dušnosti) a dotazníku CAT (COPD Assessment Test) a  

B) provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů spirometrie, 
bodypletysmografie a vyšetření transferfaktoru (vše po podání bronchodilatancia). 

 

Edukaci participujících lékařů stran realizace pilotu zajistil Odborný garant projektu, který byl rovněž 
zodpovědný za vytvoření a užití vytvořené jednotné dokumentace pneumologů a operativně řešil 
případné obtíže realizace pilotu. Odborný garant rovněž hodnotil realizovatelnost a logistiku pilotu. 
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U osob, u kterých bylo prokázáno rané stádium CHOPN, byla na pracovištích participujících 
pneumologů zahájena léčebná intervence s cílem co možná nejvíce eliminovat rizikové faktory 
(zejména kouření) zodpovědné za další progresi CHOPN a také zahájení adekvátní (dle evidence based 
medicine – EBM) terapii zahrnující bronchodilatační inhalační léky.   

Vzhledem k narušenému časovému průběhu realizace pilotního projektu z důvodu pandemie COVID-
19 a vzhledem k omezenému provozu ambulancí praktických lékařů i pneumologů během této doby, 
byla do projektu na konci pandemie pro zvýšení náboru pacientů zařazena dvě nová ramena.  

Původní rameno bylo označeno jako rameno A.  

 

Rameno A 

Původní design projektu, spočívající ve spolupráci pneumologů a praktických lékařů, kteří osoby 
splňující stanovená riziková kritéria informovali o projektu a odesílali je ke screeningovému vyšetření 
k pneumologovi byl zachován. Nově bylo možné vyšetřit pacienta, který přišel do pneumologické 
ambulance mimo program, pokud splňoval vstupní kritéria.  Celkem se do projektu v rameni A zapojilo 
za celou dobu realizace projekt více než 30 ambulantních pneumologu a cca 50 ambulancí praktických 
lékařů.  

 

Rameno B  

Nad rámec existující sítě spolupracujících plicních lékařů byly osloveny další ambulance plicních lékařů, 
se kterými byly uzavřeny dohody o provedení práce a které mohly zařazovat pacienty splňující inkluzní 
kritéria zjednodušenou formou. Jednalo se o doplňující kohortu, která měla užší rozsah sbíraných dat, 
nicméně zajistila mnohem širší dostupnost plicního screeningového vyšetření k časnému odhalení 
CHOPN. V rameni B byla nastavená stejná inkluzní kritéria, jako v rameni A. Do ramene B bylo zapojeno 
17 ambulantních pneumologů. 

 

Vyšetření v pneumologických ambulancích zahrnovalo:  

A) zjištění symptomů pomocí dvou validovaných nástrojů – škály mMRC (modifikované škály 
Medical Research Council pro popis dušnosti) a dotazníku CAT (COPD Assessment Test) a  

B)  provedení post-BDT spirometrie, která je dostačující pro stanovení diagnózy CHOPN. 

 

Výsledky vyšetření u pneumologa byly zaznamenány do papírového formuláře, který byl digitalizován 
na ÚZIS ČR, čímž došlo také ke snížení náročnosti administrativy u spolupracujících pracovišť. Došlo 
k mírnému snížení výtěžnosti dat, ale za vyšší míru spolupráce a zachování potvrzení základních 
výstupů. 
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Rameno C 

Rameno C bylo realizováno pouze u praktického lékaře, který měl již předchozí zkušenost s prováděním 
spirometrie a s diagnostikou CHOPN. Tito lékaři absolvovali speciální školení, které je podrobně 
provedlo diagnostikou onemocnění CHOPN.   

Do projektu bylo zapojeno 11 ordinací praktických lékařů. Do projektu byli zařazení pouze pacienti 
splňující inkluzní kritéria, stejně jako v rameni B. 

 

Vyšetření v ambulancích praktických lékařů zahrnovalo:   

A) zjištění symptomů pomocí dvou validovaných nástrojů – škály mMRC (modifikované škály 
Medical Research Council pro popis dušnosti) a dotazníku CAT (COPD Assessment Test) a  

B)  provedení post-BDT spirometrie, která je dostačující pro stanovení diagnózy CHOPN. 

 

Výsledky vyšetření u praktického lékaře byly zaznamenány do papírového formuláře, který byl 
digitalizován na ÚZIS ČR, čímž došlo ke snížení náročnosti administrativy u spolupracujících pracovišť. 
Došlo k mírnému snížení výtěžnosti dat, ale za vyšší míru spolupráce a zachování potvrzení základních 
výstupů. 

  

Výstupy KA 2: 

- Realizace pilotu se zapojením 7 000 osob (později sníženo na 4850 osob). 

- Manuál pro datovou základnu programu, standardizovaný záznam vyšetření a záznam 
klienta screeningu („case-report form“, respektující zásady standardizované zdravotnické 
dokumentace). 

- Metodika sběru dat. 

- Standardizovaný systém pro elektronické zadávání výsledků a hodnocení a dále klinických 
dat ze sledovacího období. 

- Databáze klinických výsledků a základní analýza této databáze odpovídající cílům projektu. 

 

KA3 – Vyhodnocení pilotu a tvorba metodických materiálů a klinických doporučení. V rámci této 
aktivity došlo k podrobnému statistickému vyhodnocení dat získaných z pilotního projektu. Cílem této 
aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data ze všech zapojených pilotních pracovišť, 
navrhnout případné metodické korekce, připravit revizi doporučených postupů pro časnou detekci 
CHOPN v rizikové populaci v ČR a navrhnout doporučení ohledně realizace na širší národní úrovni. 
Součástí vyhodnocení byla podrobná analýza navrženého designu programu aktivního vyhledávání 
nových nemocných s CHOPN v rizikové populaci, včetně rozboru problémů a rizik jeho realizace na 
národní úrovni, analýza získaných dat ohledně výskytu akutních exacerbací, počtu hospitalizací, event. 
mortality osob identifikovaných jako nový CHOPN pomocí projektu (a jejich porovnání se standardními 
nemocnými, diagnostikovanými později standardní cestou), návrh minimálních požadavků a 
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vyhodnocení nákladovosti celého projektu. Zároveň byla část aktivity věnována tvorbě závěrů a 
doporučení, jejich oponentura a příprava plánu realizace na národní úrovni, a to buď ve formě návrhu 
celoplošné detekční aktivity, nebo formou doporučení pro odbornou praxi.  

Dále byl v rámci této aktivity sestaven plán realizace aktivního vyhledávání časných případů CHOPN v 
rizikové populaci v ČR směřující k přijetí a schválení Radou Národního screeningového centra, včetně 
doporučených postupů implementace do praxe. Následná projednání výstupů Ministerstvem 
zdravotnictví ČR mohou populační program sekundární prevence exaktně posoudit na základě dat a 
případně doporučit. Konečné schválení musí vždy provést zdravotní pojišťovny.  

 

Výstupy KA 3: 

- Analytická zpráva pilotního projektu "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v 
rizikové populaci" 

- Analýza nákladové efektivnosti včetně rozboru dopadu do úhrad při extrapolaci na celou 
cílovou populaci, tedy komplexní vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení 
zdravotnických technologií („HTA report“). 

- Podrobná analýza navrženého designu screeningového programu včetně rozboru 
problémů a rizik pro jeho realizaci na národní úrovni. 

- Návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program screeningu a plán 
realizace na národní úrovni pro Radu NSC. 

 

KA4 – Sebeevaluace projektu. Hlavním cílem této evaluační aktivity bylo nezávislým týmem posoudit 
užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací procesní a dopadové 
evaluace, kterou vykonala výběrovým řízením vybraná specializovaná firma.  Sebeevaluace měla dvě 
základní části – procesní a dopadovou, které byly v průběhu přípravy výběrového řízení definovány v 
úzké spolupráci s Evaluační a kontraktační jednotkou MPSV. Výběrové řízení bylo společné napříč 
všemi pilotními projekty screeningových programů. V rámci procesní evaluace byla pozornost 
zaměřena na nastavení a dodržování procesů projektu nejen ve vztahu k jeho administraci a řízení, ale 
zejména ve vztahu k dodržování nastavených metodik a postupů získávání a zadávání dat z pilotu, které 
je klíčové pro budoucí interpretaci výsledků. Dopadová evaluace se zabývala zejména validitou 
finálních výstupů projektu, tedy návrhů systémových opatření pro budoucí modifikace screeningu a 
jejich možnosti rozšíření do celého zdravotního systému. Dopadová evaluace zejména posoudila 
hodnotu a váhu výstupu analýzy nákladové efektivity včetně rozboru dopadu do úhrad, užitnost a 
užitečnost zveřejněných publikací analytických reportů, vhodnost zvolených metodik při tvorbě HTA 
reportu a celkové doporučení pro program screeningu chronické plicní obstrukční choroby ve vztahu k 
zavedení této inovace. Dopadová evaluace tak nezávisle zhodnotila validitu hlavních projektových 
výstupů a je nezávislým názorem při rozhodování Národního screeningového centra o dalším osudu 
programu tohoto screeningu. 
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Výstupy KA 4: 

- Procesní evaluace projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci“.  

- Dopadová evaluace projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci“.  
 

2.3 Cílové skupiny projektu 

Osoby s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví 

Cílovou populaci tvoří osoby ve značném riziku vzniku CHOPN, dosud "zdraví" jedinci s prokázanou 
anamnézou výrazné expozice cigaretovému kouři, ve věku 40-69 let a současně s přítomností 
symptomů dušnosti při rychlejší chůzi po rovině. Tato cílová populace je velmi výrazně ohrožena 
vznikem a progresí CHOPN spojenou s prokazatelnými negativními dopady na jejich zdraví, kvalitu 
života i zjevnou redukcí jejich přežití. Výskyt rizikových nemocných v celé populaci ČR lze zkalkulovat 
následovně: CHOPN je přítomna v určité formě u 50 % kuřáků, počet kuřáků v ČR je průměrně 30 %, 
70 % osob s CHOPN má problémy s rychlejší chůzí po rovině. Proto představuje celková populace osob 
vhodných k zapojení do programu časné detekce CHOPN na celostátní úrovni N x 0,5 x 0,3 x 0,7 
(přičemž N je počet žijících osob obou pohlaví ve věku 40-69 let v ČR). Tedy jde, dle dat ČSÚ, o cca 2,16 
milionu x 0,5 x 0,3 x 0,7 = 227 000 osob.   

V rámci pilotního projektu se v přibližně 30 centrech vyšetří 3 500 osob ročně, celkem za dva roky 7000 
osob. Této cílové skupině přinese projekt včasnou informaci o jejich konkrétním zdravotním stavu, 
která umožní včasný zahájení léčby a dalších (preventivních) opatření, které povedou k odstranění 
potenciálních zdravotních bariér pro začlenění těchto občanů do společnosti. 

 

Pracovníci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví 

Jedná se o pracovníky konkrétních zdravotnických zařízení, a to jak lékařů, tak nelékařského 
zdravotnického personálu z řad ordinací pneumologů a praktických lékařů. Současně je využita práce 
týmu statistiků. Projekt se dotkne cca 160 pracovníků, zapojených do pilotu. 

Přínosem projektu pro cílovou skupinu je změna organizace péče o rizikové pacienty středního věku s 
historií kouření cigaret a se symptomy dušnosti při chůzi a dále řízená péče, která zajistí aktivní 
vyhledávání dosud nediagnostikovaných nemocných a umožní jejich léčbu v časnější a méně závažné 
fází s reálnou šancí na příznivější modifikaci choroby. V porovnání s později diagnostikovanou CHOPN 
kohortou by mělo dojít k příznivému dopadu, redukci budoucí potřeby nákladné zdravotní péče u 
aktivně zapojených osob. 

 

2.4 Realizační tým 

Realizační tým pilotního projektu je možné rozdělit z pohledu financování projektu na tým hrazený 
z přímých nákladů projektu a na tým hrazený z nepřímých nákladů projektu. Realizační tým byl 
ustanoven během KA1 a v průběhu projektu byl dle vzniklých potřeb personálně upravován. 
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2.4.1 Tým hrazený z přímých nákladů projektu 

Jedná se převážně o odbornou část týmu, která je tvořena akademickými pracovníky, lékaři, 
zdravotnickými pracovníky a pracovníky s vysokoškolským vzděláním v oblasti zpracování a analýzy 
zdravotnických dat. 

 

Odborný garant projektu 

Zodpovídá za odborný management projektu, jeho vedení a nastavování strategie a obsahu plnění 
jednotlivých klíčových aktivit. 

Náplň pracovní činnosti 

• Koncepční a rozvojová činnost a odborné vedení projektových aktivit 

• Spolupráce na tvorbě metodik projektu a konkrétního návrhu pilotního testování 

• Zajištění souladu výstupů s Akčním plánem 7 pro screeningové programy 

• Zajištění vazby na odborné společnosti a Národní koordinační centrum 

• Vyhodnocování výstupů z hodnocení realizace pilotního projektu a řízení tvorby doporučení 
pro Národní radu pro implementaci 

• Interpretace výsledků a pro Národní koordinační centrum 

• Spolupráce se zřizovatelem a hlavní regulační autoritou (MZ ČR) 

• Návrhy postupů stran programu screeningu po ukončení jeho financování 

• Zajištění sebeevaluace 

 

Odborný metodický asistent 

Je výkonnou podporou projektu. Aktivity jsou zaměřené na podporu řízení projektu ve vztahu k 
jednotlivým klíčovým aktivitám. Koordinace spolupracujících center a podpora sběru dat od 
spolupracujících center. Odborný ́asistent rovněž nese odpovědnost za nastavení pravidel nutných pro 
ochranu osobních a citlivých údajů. 

Náplň pracovní činnosti 

• Výkonná podpora projektu 

• Nastavení procesů a kontrola postupů spolupracujících center 

• Zaškolení pracovníků center v metodických postupech vzniklých v rámci projektu 

• Participace na sběru dat od spolupracujících center 

• Pomoc při kontrole a validaci dat klinického centra 

• Kontrola nastavení a dodržování pravidel GDPR 

Metodik projektu 
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Je zodpovědný za metodické řízení projektu. Zodpovídá za tvorbu metodických materiálů, včetně 
návrhu komponent datové základny. 

Náplň pracovní činnosti 

• Vývoj a tvorba metodik pro klíčové aktivity projektu 

• Tvorba informačních materiálů pro cílovou skupinu 

• Návrh komponenty datové základny: klinický registr vč. datových standardů a metodik 
hodnocení cílových parametrů 

• Tvorba plánu realizace pilotu i jeho revize a návrhu jeho implementace na národní úrovni 

• Spolupráce s klinickými centry a jejich metodické vedení 

• Spolupráce na vyhodnocení výsledků plotu, jejich interpretace a příprava výstupů pro Radu 
NSC 

 

Odborný zdravotní asistent pro zpracování dat 

Zodpovídá za odbornou komunikaci s cílovými skupinami osob a zajišťuje jejich informovanost stran 
jejich účasti v projektu. Odborný zdravotní specialista je vzděláním minimálně zdravotní sestra s vyšším 
odborným, nebo vysokoškolským vzděláním.  

Náplň pracovní činnosti 

• Příprava metodiky pro komunikaci s pacienty a lékaři  

• Odborná komunikace s cílovými skupinami osob a zajišťování jejich informovanosti 

• Odborná komunikace se spolupracujícími lékaři a sestrami případně s pacienty 

• Zajištění konzultací se zainteresovanými odbornými spolupracovníky (odborní konzultanti, 
členové pracovních skupin) 

• Vyhledávání problémových oblastí projektu a jejich vyhodnocování. 

 

Analytik dat 

Analytik projektu provádí komplexní analytickou činnost. Je zodpovědný za správnost analytických 
výstupů zadaných garantem projektu nebo Národním screeningovým centrem, za přípravu podkladů 
pro vytvořené softwarové nástroje a reporty. Dále je zodpovědný za design, validaci a analýzu dat 
budovaného registru, kontrolu sběru a integrity dat v průběhu projektu a kontrolu správnosti 
interpretace analytických výstupů. Dále je zodpovědný za přípravu a realizaci publikací a zpravodajství 
pro odbornou veřejnost, pacienty a jejich blízké.  

Náplň pracovní činnosti 

• Průběžná kontrola získávaných dat a hodnocení jejich integrity 

• Kontrola vytvořených softwarových nástrojů a reportů za účelem správného nastavení ve 
vztahu k hodnocení dat 
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• Provádění zpracování a validace dat dle pokynů odborného garanta 

• Provádění komplexních analýz (zahrnuje výběr vhodných statistických testů, postupů a metod 
s ohledem na zadání a požadovaný výsledek analýzy) 

• Kontrola správnosti interpretace získaných výsledků 

• Vypracování podkladů pro evaluační zprávu 

• Příprava publikací a zpravodajských materiálů pro odbornou veřejnost, pacienty a jejich blízké 

• Příprava podkladů pro tvorbu metodických doporučení pro implementaci screeningového 
programu 

 

Statistik dat/datamanažer 

je zodpovědný za vývoj a údržbu prvků budované datové základny a činnosti související s prací 
s klinickými daty cílové skupiny. Navržená kapacita kryje zejména vytvoření databázových nástrojů pro 
sběr dat a jejich management a spolupráci s centrem při iniciaci jejich zadávání.  

Náplň pracovní činnosti 

• Spolupráce na tvorbě datové základny 

• Kontrola správnosti sbíraných dat a funkčnosti celého databázového systému 

• Příprava dat pro průběžný monitoring a evaluační zprávy 

• Adresné vyhodnocování dat dle regionů či dalších parametrů, zadaných Národním 
screeningovým centrem 

• Příprava dat pro využití v informačním systému, zejména jejich čištění a formátování 

 

Odborní konzultanti   

Odborné zázemí projektu z oboru pneumologie a souvisejících odborností. Tito experti garantují a 
připomínkují obsahovou část pilotu a jeho metodiky. Dále jsou zapojeni jako recenzenti výstupů a 
aktivní spoluautoři zpravodajství. 

 

Členové pracovní skupiny  

Procesně výkonné zázemí projektu, které zajistí konsensus zainteresovaných odborností na plnění 
klíčových aktivit projektu. Tato složka rozpočtu zajistí adekvátní provedení projektu. 

 

Odborní pracovníci – NLZP v pneumologických centrech  

Odborní pracovníci – NLZP v pneumologických centrech rameno B 

Odborní pracovníci – NLZP ve spádových oblastech center  
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Odborní pracovníci – NLZP – rameno C  

Představuje výkonné zázemí projektu. Jde o nepostradatelnou složku rozpočtu, která zajistí adekvátní 
praktickou spolupráci na realizaci pilotního projektu a provedení sběru dat. Nelékařský zdravotnický 
personál spolupracuje na naplňování obsahové části registru. Rovněž jsou nezbytní při poskytování 
informací a služeb mířených na pacienty a jejich blízké. 

 

Odborní pracovníci – Pneumologové v centrech  

Odborní pracovníci – Pneumologové v centrech rameno B  

Odborné zajištění provedení pilotního projektu. Jde o nepostradatelnou složku rozpočtu, která zajistí 
adekvátní průběh pilotního projektu. Spolupracující odborníci z řad plicních specialistů, kteří provádí 
vyšetření a validují sbíraná data. Rovněž jsou nezbytní při validaci a kontrole všech informací a služeb 
mířených na pacienty a jejich blízké. 

 

Odborní pracovníci – Praktičtí lékaři ve spádových oblastech center  

Odborní pracovníci – specialisté 

Odborní pracovníci – praktický lékař – rameno C 

Odborné zajištění provedení pilotního projektu. Jde o nepostradatelnou složku rozpočtu, která zajistí 
adekvátní průběh pilotního projektu. Spolupracující odborníci z řad praktických lékařů zajišťují první 
screening dané osoby a následně validují sbíraná data. Rovněž jsou nezbytní při validaci a kontrole 
všech informací a služeb mířených na pacienty a jejich blízké. 

 

2.4.2 Tým hrazený z nepřímých nákladů projektu  

Činnosti související s vlastní koordinací projektu vykonává skupina pracovníků, kteří mají zkušenosti 
s řízením a realizací projektu. Tyto pozic jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektu.  

 

Projektový manažer 

Zodpovídá za organizačně administrativní chod projektu, dodržování harmonogramu programu a 
realizaci povinné publicity. Ze svých činností se zodpovídá statutárnímu orgánu žadatele. 

Pracovní činnost 

• Nastavení parametrů výběru dodavatelů služeb, komunikace s dodavateli 

• Správa a archivace projektové dokumentace 

• Implementace publicity 

• Zajištění provázanosti s ostatními správními a jinými strukturami žadatele 

• Koordinace sepisování monitorovacích zpráv včetně jejich příloh 
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• Kontrola dodržování harmonogramu projektu 

• Monitoring a dodržení monitorovacích indikátorů 

• Svolávání a vedení porad projektového týmu 

• Účast na poradách Řídící rady projektu 

• Dohled nad dodržováním pravidel implementace operačního programu 

• Dohled nad parametry výběrových řízení 

 

Finanční manažer 

Zodpovídá za finanční řízení účetnictví a cash flow projektu. Za svou činnost se zodpovídá 
projektovému manažerovi. 

Pracovní činnost 

• Finanční řízení projektu a naplnění požadavků na jeho rozpočet 

• Kontrola čerpání prostředků v čase a zaúčtování položek 

• Kontrola podkladů pro žádosti o platbu 

• Příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv 

• Administrace případné rozpočtové změny projektu 

• Dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu, reporting na poradách projektového 
týmu 

• Dohled nad dodržováním finančních pravidel implementace operačního programu 

• Nastavení parametrů výběru dodavatelů služeb, komunikace s dodavateli 

 

Administrativní pracovník 

Zodpovídá za agendu výkaznictví, a to jak vykazování v rámci personální agendy, tak za vykazování 
podpořených osob. 

Pracovní činnost 

• Zajištění chodu kanceláře projektu, tvorba zápisů z porad projektového týmu 

• Příprava a kontrola podkladů pro personální agendu (timesheety) 

• Správa a archivace dokumentace týkající se podpořených osob v projektu 

• Spolupráce při zajištění provázanosti s ostatními správními a jinými strukturami v projektu 

• Management příloh monitorovacích zpráv a spolupráce na monitoringu dodržování 
monitorovacích indikátorů 

• Zajištění dodržování pravidel implementace operačního programu 
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Další pracovníci 

Na administrativně organizačním zajištění chodu projektu se podílejí i další pracovníci žadatele, (např. 
personalista, právník, manažer kvality, interní auditor apod.), Jejich činnost je honorována formou 
jednorázového začlenění do projektu po příslušnou dobu a v příslušné výši úvazku, či formou 
jednorázových odměn za vykonanou činnost. Zapojení těchto pracovníků je vždy financováno z 
nepřímých nákladů a odměna je vyplacena ve výši v organizaci obvyklé za danou činnost. 
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3 Metodika projektu 

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. 6. 2017 byla zřízena Národní rada pro 
implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která pracuje jako poradní orgán 
Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení 
pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci byla na základě 
usnesení Rady zřízena s účinností ke dni 16. 4. 2018 Pracovní skupina pro Pilotní projekt Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, s odvoláním na čl. 9 Příkazu ministra 
zdravotnictví č. 10/2017. 

 

3.1 Pracovní skupina 

Pracovní skupina pilotního projektu zahájila činnost prostřednictvím zasedání svých členů (1–2 x ročně) 
a určovala další kroky směřující k realizaci projektu. Hlavními a nezbytnými úkony v projektu byly: 

• Výběr ambulancí participujících na projektu, výběr spolupracovníků v ambulancích 
účastnících se pilotního projektu,  

• Příprava dokumentů a materiálů pro zdravotníky (Souhrn protokolu, eCRF, Metodiky),  

• Příprava dokumentů a materiálů pro účastníky v projektu, v tomto případě se jedná o 
pacienty s diagnostikovaným diabetem (Informace o projektu a Informovaný souhlas 
s účastí v projektu, Souhlas se zpracováním osobních údajů, letáček k projektu),  

• Příprava podkladů pro etickou komisi, 

• Spolupráce na přípravě komunikační strategie a promočních aktivit projektu pro odbornou  
i laickou veřejnost, 

• Spolupráce při přípravě smluvních dokumentů s poskytovali zdravotní péče.  

 

Pracovní skupina na svém zasedání navrhovala ambulance, které byly vhodné, aby na projektu 
participovaly, rozhodla o podobě dokumentů a materiálů pro zdravotníky a účastníky pilotního 
projektu. Pracovní skupinou a členy řešitelského týmu byly pak jednotlivé dokumenty potřebné pro 
rozhodnutí etické komise postupně vytvářeny a po jejich finalizaci předloženy etické komisi.  

Jakmile došlo ke schválení multicentrickou etickou komisí, mohlo dojít k uzavření smluvních vztahů 
mezi ÚZIS a ambulancemi, a to o spolupráci na projektu. Po podepsání výše zmíněných smluv, osobní 
iniciaci a edukaci zapojených ambulancí mohl být zahájen nábor pacientů do projektu. 

Pracovní skupina byla v průběhu realizace pilotního projektu dle potřeby aktualizována. Finální složení 
je uvedeno v tabulce 1. Za dobu realizace projektu proběhlo celkem 9 jednání pracovní skupiny a 
několik neformálních schůzek.  
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Tabulka 1 Složení pracovní skupiny 

Jméno a příjmení Funkce 

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. 

Předseda Pracovní skupiny 

Přednosta plicní kliniky, FNHK 

Vědecký sekretář Výboru ČPFS ČLS JEP 

PhDr. Karel Hejduk 
Člen pracovní skupiny 

Vedoucí odboru NSC ÚZIS ČR 

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno 

Členka Výboru ČPFS ČLS JEP 

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví 

Člen Výboru SVL ČLS JEP 

MUDr. Norbert Král 
Člen pracovní skupiny 

1.LF UK v Praze, Ústav všeobecného lékařství 

MUDr. Stanislav Kos, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Předseda Výboru ČOPN 

Člen Výboru ČPFS ČLS JEP 

prim. MUDr. Ivana Čierná – Peterová 
Člen pracovní skupiny 

Místopředsedkyně Výboru ČPFS 

Doc. MUDr. Kristián Brat 

Člen pracovní skupiny 

Vedoucí lékař pro vědu a výzkum 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno 

Člen Výboru ČPFS ČLS JEP 

Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. 
Tajemník pracovní skupiny  

Vedoucí oddělení řízení screeningových programů 

 

3.2 Ambulance participující na projektu, zástupci ambulancí a jejich role   

Pracovní skupina definovala ambulance participující v projektu se zohledněním geografické a sociální 
rozmanitosti v ČR. Projekt probíhal ve spolupráci ambulantních pneumologů s praktickými lékaři 
Vzhledem k původně plánovanému vyšetření až 7 000 pacientů bylo třeba zapojit přibližně 30 
ambulancí pneumologů. Na každou jednu ordinaci ambulantního pneumologa bylo nezbytné uzavřít 
spolupráci s přibližně 2-4 praktickými lékaři.   

Do pilotního projektu byly vybrány ambulance pneumologů, jejichž pracovníci měli předchozí 
zkušenosti s klinickým hodnocením, ve kterých se inkluzní kritéria pro zařazení pacientů a funkční testy 
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běžně používají, mají potřebné přístrojové vybavení, jsou zvyklí na reporting dat a spolupráci s terénem 
a postupují dle pravidel GCP. Pro projekt nebyly vyžadovány žádné speciální přístroje, ani zavádění 
nové metody.  

Po přípravě kompletní dokumentace schválené etickou komisí, proběhly individuální iniciace 
ambulancí pneumologů i praktických lékařů participujících na projektu. Náplň těchto setkávání tvořila 
edukace zdravotnických pracovníků zaměřenou na vlastní provedení projektu.  

Nábor pacientů do projektu (rameno A a B) u praktického lékaře spočíval ve výběr pacienta splňujícího 
inkluzní a exkluzní kritéria pro vstup do projektu. Lékař nebo zdravotní sestra oslovili pacienta buď 
osobně v rámci preventivní prohlídky nebo při jiném kontaktu s nemocným nebo pacienty aktivně 
vyhledávali v kartotéce a cíleně je oslovili k návštěvě. Při jeho návštěvě v ambulanci byla ověřena 
inkluzní kritéria (věk, kuřáctví v anamnéze) a pacient byl informován o možnosti zařazení do pilotního 
projektu, dále mu byla poskytnuta srozumitelnou formou informace o průběhu vyšetření a důvodech 
realizace pilotního projektu. Lékař dále cíleným rozhovorem ověřil kuřáckou zátěž (alespoň 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. Pokud pacient splňoval i tato riziková kritéria, byl odeslán 
k vyšetření u pneumologa. Současně byl pacient u praktického lékaře krátce intervenován k zanechání 
kouření.  

Po ověření vstupních kritérií byl proveden záznam do databáze projektu, pacient získal unikátní ID 
pacienta, se kterým se poté dostavil do ambulance pneumologa. 

V ambulanci pneumologa proběhlo podrobnější vysvětlení pilotního projektu, podpis informovaného 
souhlasu a souhlasu se zpracováním osobních údajů a proběhla edukace pacienta. Údaje o pacientovi 
byly zapsány do databáze projektu se stejným ID číslem, které bylo pacientovi přiděleno u praktického 
lékaře.  

Poté bylo pacientovi provedeno vyšetření, které u pneumologa zahrnovalo A) zjištění symptomů 
pomocí dvou validovaných nástrojů – škály mMRC (modifikované škály Medical Research Council pro 
popis dušnosti) a dotazníku CAT (COPD Assessment Test) a B) provedení funkčního vyšetření plic 
pomocí tří po sobě následujících testů spirometrie, bodypletysmografie a vyšetření transferfaktoru 
(vše po podání bronchodilatancia) (v případě ramene B bylo provedena pouze post-BDT spirometrie). 

 

U osob, u kterých bylo prokázáno rané stádium CHOPN, bylo na pracovištích participujících 
pneumologů zahájena léčebná intervence s cílem co možná nejvíce eliminovat rizikové faktory 
(zejména kouření) zodpovědné za další progresi CHOPN a také byla zahájena adekvátní (dle evidence 
based medicine – EBM) terapie zahrnující bronchodilatační inhalační léky, pravidelnou vakcinaci proti 
chřipce a jednorázovou vakcinaci proti pneumokoku, aktivní trénink inhalační techniky, neformální 
podporu změny životního stylu se zvýšením pohybové aktivity a pátrání po závažných interních 
komorbiditách asociovaných s CHOPN. 

Pacienti s prokázanou CHOPN byli pozváni na kontrolní vyšetření ke zhodnocení léčby a změny 
životního stylu po 12 měsících od potvrzení diagnózy.  
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Osoby, u kterých nebyla prokázán CHOPN, ale bylo identifikováno nespecifické postižení plic, byly 
pozvány po 3-6 měsíců na kontrolní vyšetření.  

Veškerá data z ramene A byla zapisována do elektronické databáze projektu. V případě ramen B a C 
byli údaje o pacientovi zaznamenány do papírového formuláře. Data byla průběžně shromažďována a 
vyhodnocována na oddělení analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).  

 

3.3 Dokumenty a materiály pro zdravotníky  

Souhrn protokolu 

Poskytuje zdravotníkům účastnícím se pilotního projektu základní informace k pochopení principu 
programu časného záchytu CHOPN, informuje o jeho cílech, designu, počtech a charakteristice 
sledované skupiny probandů. Shrnuje inkluzní a exkluzní kritéria pro vstup osob do projektu, 
nezbytnost podpisu informovaného souhlasu a souhlasu se zpracováním osobních údajů a způsob 
jejich archivace, odkazy na webové stránky pilotního projektu a Národního screeningového centra a 
důležité kontaktní údaje (příloha1). 

Informace pro lékaře  

Jedná se o jednoduchý dokument, určený pro zapojené lékaře, popisující stručně princip pilotního 
projektu časného záchytu CHOPN a je určen pro zdravotnické pracovníky (příloha 2). 

Pokyny pro praktické lékaře zapojené do projektu  

Představuje dokument, který poskytuje praktickým lékařům ucelený přehled o činnostech, které 
v rámci projektu budou vykonávat (příloha 3). 

Pokyny pro pneumology zapojené do projektu  

Jedná se o dokument určený pro ambulantní pneumology, Účelem tohoto dokumentu je poskytnout 
lékařům ucelený přehled o činnostech, které v rámci projektu budou vykonávat (příloha 4).  

Technický manuál k databázi projektu Časný záchyt CHOPN – rameno praktický lékař 

Jedná se o příručku pro uživatele databáze REDCap, popisující prakticky a návodně práci s databází 
z pohledu praktického lékaře. 

Technický manuál k databázi projektu Časný záchyt CHOPN – rameno pneumolog  

Jedná se o příručku pro uživatele databáze REDCap, popisujíci prakticky a návodně práci s databází 
z pohledu pneumologa. 

Metodika realizace pilotního projektu Časný záchyt CHOPN 

Je předmětem tohoto dokumentu. 

 

Dokumenty doposud uvedené v této kapitole byly předány zdravotníkům v elektronické či tištěné verzi.  
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Standardizovaný záznam vyšetření a záznam klienta screeningu (CRF Case Report Form) – praktický 
lékař 

Standardizovaný záznam vyšetření a záznam klienta screeningu (CRF Case Report Form) – 
pneumolog  

Je záznam informací o účastníkovi ve screeningovém programu a je nástrojem na sběr dat. Jeho 
precizní vypracování přímo ovlivňuje kvalitu dat a úspěšnost projektu. Vypracování CRF je jedním 
z nejdůležitějších úkolů odborných konzultantů pod vedením metodika a odborného garanta, návrh 
připomínkuje a schvaluje pracovní skupina. Podle pravidel GDPR je mj. potřeba zohlednit účel 
sbíraných dat a respektovat princip minimalizace dat.  

e-CRF – praktický lékař  

Neboli elektronický záznam informací o účastníkovi ve screeningovém programu je anonymní a nese 
pouze identifikační číslo účastníka. Obsahuje 3 formuláře. Do vstupního formuláře se zaznamenávají 
informace o zařazeném pacientovi – datum narození, cigaretová zátěž a dušnost. Vyplňují se i základní 
charakteristiky pacienta. Pokud pacient splňuje kritéria pro screeningu u pneumologa, je mu 
vygenerována žádanka, která obsahuje ID pacienta (druhý formulář). 

Je zde umístěn ještě třetí formulář pro znovu kontaktování pacienta, pokud se pacient nedostavil na 
vyšetření k pneumologovi.  

e-CRF – pneumolog  

Neboli elektronický záznam informací o účastníkovi ve screeningovém programu je anonymní a nese 
pouze identifikační číslo účastníka. Do tohoto formuláře se zaznamenávají informace o zařazeném 
pacientovi.  Obsahuje 4 formuláře: vstupní formulář, záznam vyšetření, kontrolní vstupní vyšetření a 
vyšetření po 12 měsících od screeningu. Podrobněji je eCRF popsán v samostatném dokumentu 
Metodika sběru dat Pilotního projektu Časný záchyt CHOPN v rizikové populaci.  

 

3.4 Dokumenty a materiály pro účastníky ve screeningovém programu 

Pneumologové (a NLZP) participující na pilotním projektu v rameni A předkládali pacientovi, který 
splňoval kritéria pro zařazení do projektu Informace o pilotním projektu a Informovaný souhlas s účastí 
v pilotním projektu společně se Souhlasem se zpracováním osobních údajů a Informacemi o zpracování 
osobních údajů pro účely splnění povinností stanovených předpisy EU. Bez podpisu Informovaného 
souhlasu s účastí v pilotním projektu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze pacienta zařadit 
do projektu.  

Informace o pilotním projektu "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci“  

Jedná se o dokument poskytující pacientovi vysvětlení, proč je časný záchyt CHOPN důležitý, jak 
probíhá samotné vyšetření, zda je vyšetření bolestivé, vhodné pro každého, zda bude pacient hradit 
vyšetření a zda může vyšetření odmítnout. V dokumentu jsou obsaženy informace o zpracovávání 
osobních údajů. Součástí dokumentu je Informovaný souhlas s účastí v projektu, ve kterém je 
nezbytné vyplnit jméno a příjmení, datum narození a bydliště pacienta, dále jméno lékaře, který 
pacienta informoval o podstatě, smyslu a rozsahu projektu, datum a podpis pacienta a datum a 
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podpis pacienta. Informace o pilotním projektu a Informovaný souhlas s účastí byl pro každého 
pacienta vyhotoven ve třech originálech. Jeden originál dokumentu si ponechal pacient, jeden 
originál zůstal jako součást zdravotnické dokumentace v ambulanci, jeden originál se předal ÚZIS ČR 
(příloha 5). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu – je nezbytný dokument pro Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR jako správce a zpracovatele dat. ÚZIS ČR je odpovědný za zpracování výsledků, 
které budou v projektu průběžně získávány, s cílem posoudit, zda lze v ČR dané vyšetření zavést plošně 
do praxe. Tento souhlas byl rovněž vyhotoven ve třech originálech. Jeden originál dokumentu si 
ponechal pacient, jeden originál zůstal jako součást zdravotnické dokumentace v ambulanci, jeden 
originál byl předán ÚZIS ČR (příloha 6). 

Leták pilotního projektu Časný záchyt CHOPN u rizikové populace a leták Národního screeningového 
centra jsou určeny pacientům pro získání dalších informací nejen k projektu samotnému, ale i k dalším 
projektům, které realizuje Národní screeningové centrum (příloha 7 a 8).  

 

Dotazník pro pacienty zařazené v rameni B a C  

Obsahuje základní informace o pilotním projektu, informace o zpracování informace o zpracovávání 
osobních údajů. Dále dotazník obsahuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, kde je nezbytné 
vyplnit jméno, příjmení, datum narození, podpis pacienta a datum podpisu.  

Další část dotazníku obsahuje informace, které mohl vyplnit pacient (rodné číslo, bydliště, vzdělání, 
výška, hmotnost) a dále informace, které vyplňoval lékař (jméno lékaře a sestry, splnění inkluzních a 
exkluzních kritérií, výsledky dotazníků dušnosti a vyšetření, vyhodnocení a doporučení následné péče 
(příloha 9 a 10).  

Originál dotazníku byl předán ÚZIS ČR. Pacientovi byla poskytnuta v případě potřeby prostá kopie. 

 

3.5 Role etické komise v pilotním projektu  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o multicentrickou observační prospektivní studii, která se zaměřila na 
populaci dospělých osob, bylo vhodné získat souhlasné stanovisko etické komise. V případě projektu 
časného záchytu CHOPN u rizikové populace se odborný garant projektu obracel na multicentrickou 
Etickou komisi Fakultní nemocnice Hradec Králové. Etické komisi se předkládaly dokumenty: Informace 
o projektu, Informovaný souhlas s účastí v projektu, Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhrn 
protokolu. Schválení etické komise pro tento typ projektu byl fakultativní, avšak velmi žádoucí. 

Jakmile etická komise vydala souhlasné stanovisko, byla zahájena jednání ohledně podpisu Smlouvy 
 o spolupráci v rámci projektu mezi ÚZIS ČR a spolurealizátorem (ambulancemi pneumologů).  

3.6 Smluvní dokumenty pro realizaci projektu 

Právní oddělení ÚZIS ČR připravilo podklady pro smlouvy o spolupráci na projektu s ambulancemi 
pneumologů participujícími na projektu. Návrh smluv byl zaslán zástupcům jednotlivých ambulancí.  
Pokud byly vzneseny připomínky od zástupce ambulance, byla smlouva odeslána zpět na právní 
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oddělení ÚZIS ČR, poté finalizována a předložena k podpisu oběma stranám. Po uzavření smluv mohlo 
dojít k zahájení náboru pacientů do projektu. 

 

3.7 Technická podpora – Helpdesk 

V rámci pilotního projektu byla zřízena služba, poskytující pomoc jak zdravotnickým pracovníkům, tak 
pacientům s CHOPN. Helpdesk byl stěžejním kontaktním místem pro cílovou skupinu, tj. pro 
zdravotníky s jejich dotazy týkající se postupu vyšetření, elektronického záznamu, technických 
záležitostí spojených s průběhem projektu. Na helpdesk se obraceli také přímo pacienti s dotazy, které 
se týkaly samotné účasti v projektu, informací o projektu a významu vyšetření provedeného v rámci 
projektu.  

Kontakt na helpdesk byl uveden v dokumentech pro účastníky projektu (leták), a také na webových 
stránkách projektu. Roli technické podpory zabezpečoval odborný zdravotní specialista projektu. 
Odborný zdravotní specialista je vzděláním minimálně zdravotní sestra s vyšším odborným, nebo 
vysokoškolským vzděláním. 

 

3.8 Komunikační strategie a další komunikační nástroje  

Součástí pilotního projektu byla i jeho komunikační strategie. V rámci pracovní skupiny byly vytvořeny 
nástroje pro komunikační strategii, která sloužila k podpoře dosažení cílů projektu a jako nástroj 
k účinné spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Komunikační strategie vyvažuje a harmonizuje 
informace na základě vzájemné kooperace mezi zdravotními profesionály a stanovuje základní 
komunikační pravidla včetně pravidel vizuální identity jednotlivých institucí. Kontaktní osobou pro 
komunikaci projektu směrem k odborné, či laické veřejnosti byl interní odborný garant nebo 
projektový manažer projektu.  Komunikační strategie byla v průběhu projektu aktualizována dle 
potřeby projektu.  

Základní komunikační nástroje použité v projektu:  

Leták projektu – leták obsahuje přehled pilotních projektů časného záchytu závažných onemocnění  
v ČR realizovaných NSC, dále statistické údaje a informace o CHOPN, informace o vstupních kritériích 
a o průběhu vyšetření. 

Webové stránky projektu – přináší obecné informace o tom, co je to screening, čím se zabývá, co je 
významem screeningu. Věnují se jedné z komplikací diabetu, kterou je diabetické retinopatie a jejímu 
výskytu v ČR. Na webových stránkách lze nalézt ambulance zapojené do projektu, garanty a odborné 
zázemí pilotního projektu, informace o pilotním projektu, dokumenty pro zdravotníky a účastníky 
projektu. Prostřednictvím webových stránek je možný vstup do databáze pro odborníky participující 
v projektu. Web obsahuje kontakt na technickou podporu projektu tzv. Helpdesk.   

Tiskové zprávy – před zahájením náboru probandů se vydala tisková zpráva, stejně tak i několikrát 
v průběhu praktické realizace pilotního projektu. V tiskové zprávě jsou zmíněny stručnou formou 
základní informace o projektu, inkluzní kritéria a počet probandů, délka náboru, způsob zpracování 
získaných dat apod.  
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Příspěvky do Zpravodajů NSC – nedílnou součástí komunikační a promoční strategie pilotních projektů 
jsou i pravidelné příspěvky do Zpravodajů Národního screeningového centra o projektu a jeho 
průběhu. Zpravodaje NSC jsou zveřejňovány na webu NSC https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=narodni-
screeningove-centrum--zpravodaj a rozesílány odběratelům novinek NSC a účastníkům konferencí 
pořádaných NSC. Oznámení o vydání nového zpravodaje se zveřejňuje i na Facebooku. 

Sociální sítě – aktivitou na sociální síti Facebook oslovujeme širokou laickou veřejnost a seznamujeme 
ji s pilotními projekty, možnostmi zapojení se do pilotního testování screeningových programů. 
Informujeme o tom, co je NSC a co je jeho posláním. Facebook využíváme jako nástroj pro posílení 
vědomí o prevenci a časném záchytu vážných onemocnění. Reakce na příspěvky na Facebooku zajištuje 
odborný zdravotní specialista. Sociální sítě byly využity i pro zvýšení náboru pacientů do projektu 
v době po odeznění pandemie covid-19.  

Propagace projektu v tisku – ke zvýšení informovanosti cílové skupiny pacientů, ale i cílové skupiny 
poskytovatelů zdravotních služeb byly vydávány příspěvky v regionálním či celostátním tisku (např 
leták uveřejněný v časopise Practicus určeném pro všechny praktické lékaře – příloha 11).   

Propagace v městské hromadné dopravě – ve městě Brně proběhla cílená propagace ve vozech MHD 
která upozorňovala na projekt časného záchytu CHOPN s cílem zvýšení zapojení pacientů do projektu 
(příloha 12). 

Odborné konference – důležitou součástí komunikační strategie byly i informace prezentované na 
odborných konferencích. Tato aktivita byla zacílena především na poskytovatele zdravotních služeb, 
kteří se mohli zapojit do projektu nebo pro informování o průběhu projektu.  

Mezinárodní den CHOPN – pravidelně byly pořádány dny otevřených dveří ve vybraných ordinacích,  
s cílem informovat veřejnost o důležitosti časného záchytu CHOPN.  

Roll-up – v rámci publicity projektu vznikl informační materiál pro cílovou skupinu (příloha 13). 

Plakát projektu a samolepka do ordinací zapojených do projektu (příloha 14 a 15).  

 

3.9 Sběr dat 

Zajištění podmínek, rozsah sběru dat a nakládání s nimi je podrobně popsáno v dokumentu „Metodika 
sběru dat projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci u rizikové populace“. 

3.9.1 Tvorba databáze 

Při výběru databázového systému pro tvorbu databáze projektu byl zohledněn typu pilotního projektu, 
rozsah získávaných dat v rámci pilotního projektu a jejich charakter, počet ambulancí zapojených do 
projektu, velikost datového uložiště, splnění regulatorních a legislativních požadavků a zabezpečení a 
nároky na zpracování dat. Systém podporuje nastavení validačních pravidel a kontrol, zabezpečení a 
nastavení uživatelských oprávnění, podporuje systém reportingu a exportu dat. Jedná se o převedení 
CRF do eCRF. 

3.9.2 Testování databáze a její spuštění 

Po vytvoření elektronické databáze (eCRF), zavedení validačních pravidel a kontrol a nastavení všech 
rolí bylo nutné databázi otestovat. Tímto krokem se ještě před spuštěním odhalily chyby při tvorbě 

https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=narodni-screeningove-centrum--zpravodaj
https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=narodni-screeningove-centrum--zpravodaj
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databáze. Je to důležitý krok vedoucí k zajištění kvality a k hladkému průběhu sběru dat v pilotním 
projektu. Testování probíhalo s členy realizačního týmu (datamanažerem, projektovým manažerem, 
odborným garantem, metodikem, odborným zdravotním specialistou a členy pracovní skupiny). 
Kontrolovalo se, zda struktura databáze odpovídá CRF, zda jsou správně nastaveny všechny proměnné 
a jejich formát, zda validace odpovídají zadání, gramatická správnost všech textových polí, stavy 
formulářů, uživatelské role a zda jsou dobře nastaveny reporty a exporty. Na základě výsledků 
testování byly pak odhalené chyby a nekonzistentnost v databázi opraveny a příslušné proměnné, 
popřípadě navazující logické celky otestovány znovu. Jakmile byl proces testování ukončen a bylo 
potvrzeno, že databáze splňuje zadané požadavky, byla databáze v produkční prostředí zpřístupněna 
zdravotnickým pracovníkům zapojeným do projektu pro zadávání dat v reálném prostředí zdravotní 
praxe. Po měsíci používání bylo plnění databáze zkontrolováno, vyhodnoceny dotazy a připomínky 
uživatelů databáze, provedeny případné korekce a databáze byla převedena do ostrého prostředí.  

3.9.3 Tvorba uživatelských účtů a rolí, přidělení přístupů 

Před spuštěním sběru dat musely být připraveny jednotlivé uživatelské účty, definovány role 
jednotlivých uživatelů a přiřazeny účty k jednotlivým ambulancím (pneumologů a praktických lékařů). 
Všichni uživatelé museli mít jasně stanovená práva a přiřazen unikátní identifikátor, tedy svůj přístup. 
Každý uživatel měl přiřazenou uživatelskou roli: spolupracující lékař či nelékařský zdravotnický 
personál (zadavatel dat, přístup pouze k zadaným datům svých pacientů), koordinátor projektu 
(přístup ke všem datům). Práva byla omezena také pouze na čtení (koordinátor projektu) a na zápis do 
příslušných formulářů (spolupracující lékař či nelékařský zdravotnický personál).  

Jakmile byla databáze připravena ke spuštění, byly jednotlivým osobám přiděleny přístupy, a to na 
základě podepsané smlouvy o spolupráci na projektu. Seznam všech přístupů byl evidován 
v samostatném dokumentu, včetně přidělených uživatelských rolí.  

3.9.4 Technický manuál  

Příručka pro uživatele neboli technický manuál obsahuje podrobné informace o databázovém systému 
REDCap, který byl zvolen pro tento typ projektu. Technický manuál je podrobným návodem, jak se 
v systému pohybovat, jak zadávat data, jaká jsou nastavena validační kritéria atd.  Technický manuál 
vznikl jak pro praktické lékaře, tak také pro pneumology.  
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4 Plán realizace a harmonogram projektu  

Plán realizace projektu byl rozdělen do tzv. klíčových aktivit (KA), které na sebe navazovaly. Klíčová 
aktivita 4 Sebeevaluace se prolínala klíčovými aktivitami 2 a 3. 

 

4.1 Klíčová aktivita 1: Organizační a odborné zajištění pilotního projektu 
časné detekce CHOPN v rizikové populaci ČR 

1.4. 2018 – 28. 2. 2019 (1. – 11. měsíc) 

V první fázi projektu byl ustaven řešitelský tým, zrealizováno ustavující setkání Pracovní skupiny 
projektu, definováni poskytovatelé zdravotních služeb pro zapojení do projektu (ambulance 
pneumologů a praktických lékařů) včetně způsobu jejich iniciace. Byly vytvořeny a předloženy 
dokumenty etické komisi, vytvořeny metodiky, komunikační aktivity a komunikační nástroje. Byly 
připraveny a podepsány smluvní dokumenty pro zahájení spolupráce s poskytovateli zdravotní péče. 
Jednotlivé aktivity v projektu s plánem uskutečnění a nyní i s doplněnou vlastní skutečnou realizací 
uvádí tabulka č. 2. 

Původně byla KA1 plánována na 6 měsíců, nicméně na základě mezinárodních zkušeností a diskusí 
s odbornou společností byla upravena riziková skupina pacientů (věk 40-69 let místo 45-65 let, 
cigaretová zátěž více jak 10 balíčkoroků, původně 20 balíčkoroků, dušnost při rychlejší chůzi po rovině 
či do schodů do prvního či druhého patra bez jiné zjevné příčiny, beze změny). Rovněž nábor 
poskytovatelů zdravotních služeb vyžadovala delší časové období. Klíčová aktivita byla prodloužena na 
11. měsíců, bez dopadu na realizaci projektu.   

Tabulka 2 Plán realizace a harmonogram projektu v průběhu KA1  

Aktivita Plán uskutečnění Realizace 

Zřízení pracovní skupiny 
CHOPN 

duben 2018 16. 4. 2018 

1. Zasedání pracovní skupiny  duben 2018 20. 4. 2018 

Návrh personálního obsazení 
pozic projektu 

březen 2018 březen 2018 

Příprava dokumentů (Souhrn 
protokolu, informace o 
projektu, informované 
souhlasy) 

duben–červenec 2018 září 2019 

2. Zasedání pracovní skupiny 27. 6. 2018 25. 4. 2019 

Podklady pro etickou komisi  srpen 2018 září 2018 

Souhlasné stanovisko etické 
komise  

srpen 2018  9. září 2018 
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Příprava dokumentů 
(metodiky, CRF)  

 červen–září 2018  červen 2018–únor 2019 

Komunikační timeline projektu  září 2018 září 2018 

Komunikační nástroje (leták, 
web, helpdesk, zpravodaj – 
průběžně) 

červen–září 2018 červen 2018–únor 2019 

Připravené Smlouvy o 
spolupráci s ambulancemi 

květen-září 2018 květen 2018–únor 2019  

Tvorba databáze projektu červen-září 2018 červen 2018–únor 2019 

Testování databáze projektu říjen 2018 únor 2019 

 

Při sestavování harmonogramu přípravné fáze projektu (KA1) je vhodné nadhodnotit časovou 
náročnost procesu, zejména zapojení desítek ordinací poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými 
byly uzavírány smlouvy a dohody o provedení práce.  Zdržení náboru však  

 

4.2 Klíčová aktivita 2: Realizace pilotního projektu časné detekce CHOPN 
v rizikové populaci ČR 

1.3. 2019 – 30. 11. 2022 (12. – 56. měsíc) 

Ve druhé fázi projektu byla naplánována vlastní praktická realizace projektu, která však z důvodu 
organizačně procesních byla posunuta až na 12. měsíc realizace projektu.  

V rámci KA2 pokračovalo uzavírání smluv s poskytovali zdravotních služeb. Na začátku realizace KA2 
bylo jednáno se 120 ordinacemi praktických lékařů o zapojení se do projektu a byly uzavřeny smlouvy 
s 23 pneumologickými ambulancemi. K praktickým lékařům byly postupně vyhledávané spádové 
ordinace ambulantních pneumologů. Byla naplánována setkání center praktických lékařů a 
pneumologů.  Do projektu zapojení lékaři a sestry obdrželi uživatelské přístupy a byli proškoleni v práci 
s databází projektu určené k elektronickému sběru dat. Dále obdrželi přístup do rejstříku osob 
využívajících podpořených služeb, kde vyšetřené pacienty evidovali v souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů. Praktičtí lékaři oslovovali pacienty k účasti v projektu při jejich návštěvách v ambulanci 
nebo byli aktivně vyhledáváni a pozváni. Během realizace projektu byla průběžně hodnocena 
realizovatelnost projektu. 

Uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb probíhalo po celou dobu realizace KA2.  

Byl vytvořen návrh Metodiky sběru dat, která byla ke konci realizace KA2 dokončena.  

 

Jednotlivé aktivity v projektu s plánem uskutečnění uvádí tabulka č. 3. 
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Tabulka 3 Plán realizace a harmonogram projektu v průběhu KA2  

Aktivita Plán uskutečnění Realizace 

Testování ostrého provozu 
databáze projektu 

listopad 2018 listopad 2018 

Realizace pilotu se zapojením 
7000 osob 

listopad 2018–srpen 2020 

 

březen 2019–prosinec 2022  

 

Standardizovaný záznam 
vyšetření a záznam klienta 
screeningu („CRF“) 

červen-září 2018 červen–září 2018 

Metodika sběru dat, včetně 
implementace  

listopad 2018–červen 2020 březen 2020–listopad 2022 

Standardizovaný systém pro 
elektronické zadávání výsledků 
vyšetření a klinických dat za 
sledované období 

září 2018 únor 2019  

Zaškolení ambulancí září 2018 září 2018-srpen 2022 

 

V rámci realizace KA2 došlo ke zdržení náboru pacientů do projektu oproti původnímu harmonogramu, 
a to zejména z důvodu velkého počtu zapojených poskytovatelů.  

KA2 byla několikrát prodlužována v souvislosti s prodlužováním realizace celého projektu. V lednu 
2020 byla realizace projektu poprvé prodloužena do 30. 6. 2022. Bylo současně požádáno o snížení 
milníku a posunutí termínu jeho splnění. Dále bylo požádáno o snížení indikátoru (Využívání 
podpořených služeb) z počtu 7 000 na 5 500. Tato změna souvisela především z důvodů organizačně 
procesních při zahájení KA2.  Prodleva vlastního zahájení KA2 vznikla v důsledku náročnější přípravné 
fáze, kdy se v jejím průběhu pracovní skupina, ve spolupráci s dalšími odborníky, po odborné diskusi 
usnesla na úpravě inkluzních kritérií, doplnění dalších vyšetření, doplnění „druhého ramena – pacienti 
mimo program“ a potřebě navýšení celkového počtu zapojených zdravotnických zařízení a to jak 
pneumologických ambulancí (z původních 14 center na 30), tak ambulancí praktických lékařů (z 
původních 42 center na 120). V souvislosti s tímto navýšením se zároveň z důvodu vyšší administrativní 
náročnosti zdržel nábor a zasmluvnění zapojených center, které probíhalo postupně od začátku roku 
2019. Vlastní nábor pacientů byl pozvolný a závislý na ochotě s účastí v projektu pro cílové skupiny 
osob využívajících podpořených služeb. 

Další žádost o změnu následovala v době pandemie COVID-19, v srpnu 2020, kdy se téměř zastavil 
nábor pacientů do projektu. V té době nebylo jasné, jak dlouho bude pandemie probíhat a jaké bude 
mít důsledky na nábor pacientů.  Bylo požádáno o prodloužení realizace projektu až do konce roku 
2022 a současně o snížení indikátoru z 5500 na 4850.  
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Na jaře 2022 vzhledem ke stále narušenému průběhu realizace pilotního projektu z důvodu pandemie 
COVID-19 bylo požádáno o další změnu projektu, neboť i přes lepší pandemickou situaci přetrvávalo 
omezené zařazování pacientů do projektu u praktického lékaře. Pacienti také nebyli ochotni 
navštěvovat ambulantního pneumologa z důvodu zvýšeného rizika respirační nákazou. Proto byla 
přijata po řádné diskusi s Pracovní skupinou opatření, která spočívala v rozšíření projektu o rameno B. 
Nad rámec existující sítě spolupracujících plicních lékařů byly osloveny další ambulance plicních lékařů, 
se kterými byly uzavřeny dohody o provedení práce a které mohli zařazovat pacienty splňující inkluzní 
kritéria zjednodušenou formou. Jednalo se o doplňující kohortu, která měla užší rozsah sbíraných dat, 
nicméně zajistila mnohem širší dostupnost plicního screeningového vyšetření k časnému odhalení 
CHOPN. V rameni B byla nastavena stejná inkluzní kritéria, jako v rameni A (původní rameno).  

Nábor pacientů se po zařazení ramene B zlepšil, bylo zapojeno 17 ambulancích pneumologů, nad 
rámec stávající sítě v rameni A, ale počet osob nebyl stále dostatečný pro dosažení cílového indikátoru. 
To vedlo k další žádosti o změnu, kdy po diskusi s odbornou společností i Řídícím orgánem bylo 
odsouhlaseno zařazení ramene C. Do tohoto ramene byli zapojeni praktičtí lékaři, kteří měli již 
předchozí zkušenost s diagnostikou onemocnění CHOPN a kteří absolvovali školení, tak aby byli 
schopni zhodnotit rizikové faktory, které představují inkluzní kritéria pro vstup do projektu, dále 
hodnotili tíži příznaků pomoci škály dušnosti mMRC a dotazníku CAT. Nakonec byla u pacienta 
provedena post-BDT spirometrie. Jednalo se o alternativní metodu, která by do budoucna mohla 
otevřít možnost zavedení tohoto specializovaného vyšetření do běžné praxe praktického lékaře, a která 
by umožnila praktickým lékařům rozšířit možnost diagnostiky plicních onemocnění již v primární péči, 
a tedy by vedla k rychlejšímu záchytu onemocnění CHOPN. Neboť z výsledků vyplývalo, že zhruba 
třetina pacientů odeslaných k pneumologovi lékaře nenavštívila nebo se vůbec neobjednala. Do tohoto 
ramene bylo zapojeno 11 ambulancí praktických lékařů.  

V rameni B a C lékaři vyplňovali papírový dotazník, který byl zjednodušením oproti databázi REDCap, 
nicméně to vyžadovalo složitější logistiku předání papírových dotazníků zabezpečenou cestou 
s následnou digitalizací a zpětným proplácením za poskytnuté služby zapojeným lékařům a sestrám.   

V závěru projektu, kdy bylo zřejmé, že není reálné ani přes rozšíření projektu o nová ramena dosáhnout 
cílového počtu zařazených pacientů, byla vedena jednání s Řídícím orgánem, jak tuto situaci řešit.   

 

4.3 Klíčová aktivita 3: Vyhodnocení pilotu a tvorba metodických materiálů a 
klinických doporučení  

1.7. 2022 – 31. 12. 2022 (52. – 57. měsíc) 

Třetí fáze pilotního projektu byla naplánována od 31. do 36. měsíce. Vzhledem ke zpoždění vlastní 
realizace pilotního projektu, tedy zahájení a také prodlužování KA2 i celého projektu, došlo nakonec 
k posunutí zahájení realizace KA3 až na 52. měsíc realizace projektu.  Ve třetí fázi pilotního projektu 
proběhlo vyhodnocení nasbíraných strukturovaných dat z projektu a případné metodické korekce 
navržených metodických postupů. Analytické oddělení provedlo analýzu navrženého designu 
programu aktivního vyhledávání nových nemocných s CHOPN v rizikové populaci, včetně problémů a 
rizik jeho realizace na národní úrovni, vyhodnocení nákladové efektivnosti celého projektu.  
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Zároveň byla část aktivity věnována tvorbě závěrů a doporučení, jejich oponentuře a přípravě plánu 
realizace na národní úrovni. na základě vyhodnocených dat, byl sestaven plán realizace aktivního 
vyhledávání časných případů CHOPN v rizikové populaci v ČR s následným projednáním výstupů 
s odbornou společností a pracovní skupinou projektu. Dále by mělo dojít k přijetí a schválení Radou 
NSC a následným projednáním výstupů s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které mohou populační 
program sekundární prevence exaktně posoudit na základě dat a případně doporučit k realizaci na 
národní úrovni. Konečné schválení musí vždy provést zdravotní pojišťovny. 

Jednotlivé aktivity v projektu s plánem uskutečnění a skutečnou realizací uvádí tabulka č. 4. 

Tabulka 4 Plán realizace a harmonogram projektu v průběhu KA3  

Aktivita Plán uskutečnění Realizace 

Analytická zpráva pilotního 
projektu "Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci" 

duben–září 2021 červenec-prosinec 2022 

Implementační manuál pro 
program časného záchytu 
chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci: 
doporučený postup péče  

duben–září 2021 červenec-prosinec 2022 

Implementační manuál pro 
program časného záchytu 
chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci: plán 
realizace a metodika 

duben–září 2021 červenec-prosinec 2022 

 

4.4 Klíčová aktivita 4: Sebeevaluace  

1.10. 2019 – 31. 12. 2021 (19. – 57. měsíc) 

Hlavním účelem sebeevaluace bylo získat nezávislá, objektivně podložená a konzistentní zjištění, 
závěry a doporučení využitelná při rozhodování MZ ČR ve spolupráci s ÚZIS ČR o dalších krocích 
souvisejících s rozvojem Národního screeningového centra a se zaváděním a optimalizací národních 
screeningových programů v rámci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 
Vyhodnocení bylo provedeno s důrazem na dlouhodobé dopady a udržitelnost výsledků projektů, tj. 
mělo by přispět k úspěšnému a také ekonomickému zavedení hodnocených screeningových programů.  

Sebeevaluace projektu se zaměřila jednak na procesní část a jednak na dopady pilotního projektu.  

Procesní evaluace posoudila nastavení a dodržování procesů pilotního projektu nejen ve vztahu k jeho 
administraci a řízení, postupu realizace jednotlivých aktivit a výstupů dle projektové žádosti, efektivitě 
zapojení klíčových partnerů pro zavedení programu, ale zejména ve vztahu k dodržování nastavených 
metodik a postupů získávání a zadávání dat z projektů, které jsou klíčové pro budoucí interpretací 
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výsledků.  

Dopadová evaluace posoudila hodnotu a váhu výstupu analýzy nákladové efektivity včetně rozboru 
dopadu do úhrad, užitnost a užitečnost zveřejněných publikací analytických reportů, vhodnost 
zvolených metodik při tvorbě HTA reportu a celkové doporučení pro program časného záchytu CHOPN 
ve vztahu k zavedení této inovace. Dopadová evaluace tak nezávisle zhodnotila validitu hlavních 
projektových výstupů a je nezávislým názorem při rozhodování Národního screeningového centra o 
dalším osudu tohoto programu. 

Na počátku KA4 proběhla příprava veřejné zakázky na externího evaluátora. Výběrové řízení bylo 
společné napříč všemi pilotními projekty NSC. Externí evaluátor provedl nejprve procesní evaluaci 
pilotního projektu a poté dopadovou evaluaci projektu včetně shrnutí a doporučení. 

Aktivity naplánované v této fázi uvádí tabulka č. 5. 

Tabulka 5 Plán realizace a harmonogram projektu v průběhu KA4 Sebeevaluace 

Aktivita Plán uskutečnění Realizace 

Příprava veřejné zakázky na 
externího evaluátora 

červen 2019  listopad 2019 

Vyhlášení veřejné zakázky listopad 2019 2.12.2019 

Podpis smlouvy s vítězným 
uchazečem 

únor 2020 10.3.2020 

Procesní evaluace březen-červenec 2020 březen-červenec 2020 

Zpráva o procesní evaluaci 10. 7. 2020 10. 7. 2020 

Dopadová evaluace leden-červen 2022 září-listopad 2022 

Dokument Evaluační zpráva 28. 2. 2021 30. 11. 2022 
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5 Zázemí pro spuštění projektu 

5.1 Personální a odborné zázemí 

Před spuštěním vlastního pilotního testování byl pro participující zdravotnické pracovníky (lékaře a 
sestry) připraveno personální zázemí v podobě Informační linky (tzv. Helpdesk), kde byl v pracovní 
době k dispozici kvalifikovaný zdravotnický pracovník pro potřeby konzultace či dotazů, ať už 
technického charakteru (problémy s vyplňováním databáze projektu) nebo pro dotazy týkající se 
obsahové části databáze projektu (např. kam a jak informace zadat). V případě odborných 
medicínských dotazů byli k dispozici členové realizačního týmu – odborní konzultanti v souvisejících 
odbornostech, za dotazy týkající se organizační stránky projektu zodpovídal manažer projektu. 
Odpovědi na dotazy zprostředkoval interní odborný garant. V případě dotazů, které mohly systémově 
ovlivnit sběr dat, rozhodovala Pracovní skupina. 

 

5.2 Informační zázemí 

Ambulance byly před zahájením náběru pacientů vybaveny základním počtem informačních materiálů 
pro 100 pacientů. Další tiskoviny byly ambulanci zaslány dle potřeby v požadovaném počtu dle odhadu 
počtu pacientů vhodných pro zařazení do projektu. 

Informace o projektu lékaři a sestry mohli čerpat jednak z tištěných dokumentů a materiálů, které 
obdrželi při iniciační schůzce (Souhrn protokolu, Informace pro lékaře, Technický manuál k databázi 
REDCap) a jednak z elektronických zdrojů (web projektu https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/ a webu 
Národního screeningového centra  https://nsc.uzis.cz/. Národní screeningové centrum využívá 
Facebook. 

Lékař a sestra měli k dispozici v tištěné podobě dokumenty Informace pro lékaře (praktické lékaře, 
pneumology) zapojené do projektu, které shrnuli jejich činnosti. Tyto dokumenty jsou přílohou této 
metodiky. 

Na veřejně přístupném místě ambulance byl umístěn plakát projektu (nejčastěji čekárna ambulance 
nebo ordinace lékaře). 

Zapojené ordinace pneumologů obdrželi samolepky a plakáty s informacemi o projektu CHOPN.  

 

Pacient obdržel informační leták o projektu a informace o projektu, souhlas s účastí v projektu a 
souhlas s poskytnutím osobních údajů, který v ambulanci vyplňoval. Tyto materiály si odnášel domů. 
V letáku jsou uvedeny kontakty na Helpdesk a webové stránky projektu.  

  

https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/
https://nsc.uzis.cz/
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1. Úvod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo v rámci investiční priority Zlepšování přístupu 
dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného 
zájmu výzvu 39 (více informací lze nalézt na https://www.esfcr.cz/vyzva-039-opz), se zaměřením na 
screeningové programy.  

ÚZIS ČR byl ministrem zdravotnictví ČR pověřen gescí nad Akčním plánem č. 7: Rozvoj programů 
zdravotního screeningu v ČR „Národní strategie Zdraví 2020“, která je implementací programu WHO 
Zdraví 2020, jako klíčového dokumentu pro splnění předběžné podmínky Evropské komise pro čerpání 
finančních prostředků z evropských fondů pro oblast zdravotnictví.  

Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění je poradním 
orgánem MZ ČR a na svém 2. jednání 5. 9. 2017 souhlasila s realizací pilotního projektu Časný záchyt 
chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci. 

Řešitelem pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
je ÚZIS ČR. Projekt je financován z prostředků evropských sociálních fondů v rámci operačního 
programu Zaměstnanost.  

 

2. Typ projektu 

Multicentrická observační prospektivní kohortová studie. 

 

3. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života a redukce morbidity a mortality v důsledku CHOPN. 
Dílčím cílem je specifikace rizikové populace ohrožené vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a 
vypracování metodiky časné detekce v reálných podmínkách stávajícího systému ambulantních 
pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými lékaři. 

Pilotní projekt je rozdělen na tři ramena. Rameno A, B a C. 

 

 

4. Design projektu 
Obrázek 1 Design projektu – schéma – rameno A a B 

mailto:uzis@uzis.cz


   
 
 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2 – Nové Město 
e-mail: uzis@uzis.cz; tel.: +420 224 972 712 | +420 224 972 243 

 

 
Obrázek 2 Design projektu – schéma – poradny pro odvykání kouření 

 

Rameno A 

Nábor pacientů probíhá ve spolupráci pneumologů s praktickými lékaři, případně s poradnami pro 
odvykání kouření, kteří osoby splňující stanovená riziková kritéria informují o projektu a odesílají je ke 
screeningovým vyšetřením do pneumologických center. 

Praktický lékař nebo pracovník poradny pro odvykání kouření identifikuje osoby, které mají v 
anamnéze kouření a mají 40-69 let. Při pre-screeningu jsou osoby osloveny praktickým lékařem, a to 
buď osobně při preventivní prohlídce, nebo při jiném kontaktu s nemocným, např. administrativním 
(vydání potvrzení), nebo při návštěvě z důvodu jiné nemoci, případně budou aktivně (elektronicky) 
vyhledáni v kartotéce nebo jsou osloveny osoby navštěvující poradnu pro odvykání kouření v rámci 
intervence o zanechání kouření. Tyto osoby informuje o probíhajícím pilotním projektu a zjistí 
doplňující informace, díky kterým určí rizikové osoby (40-69 let, cigaretová zátěž více jak 10 krabičko-
roků a dušnost při rychlejší chůzi po rovině či klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra bez 
jiné zjevné příčiny). 

mailto:uzis@uzis.cz
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Praktický lékař nebo specialista v poradně pro odvykání kouření odešle rizikové osoby k 
participujícímu pneumologovi, který jim poskytne podrobnější vysvětlení a zajistí podpis 
informovaného souhlasu. 

Pokud k pneumologovi přijde osoba, která splňuje kritéria pro vstup do toho pilotního projektu, ale 
nebude doporučena spolupracujícím praktickým lékařem, může ji pneumolog do projektu zařadit jako 
pacienta „mimo program“ a provede všechna vyšetření jako u osob „z programu“. Tato osoba je brána 
jako rovnocenná a pro případ potřeby dílčích výsledků je možno tyto osoby analyzovat zvlášť. 

Vyšetření v pneumologických ambulancích zahrnuje:  

a) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou validovaných nástrojů: 
• škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
• dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)  

b) Provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů: 
• spirometrie 
• bodypletysmografie 
• vyšetření transferfaktoru 

Všechny tři testy jsou provedeny minimálně po 20 minutách od podání krátkodobě působícího 
inhalačního bronchodilatancia. Správně provedené (výše uvedené) tři funkční testy jsou schopné 
přesně popsat nejen existenci CHOPN, ale i určit její závažnost a orientačně i typ postižení (alveolární 
versus bronchiolární). 

Pneumolog dále zhodnotí potřebu dalších klinických vyšetření, realizuje již v rámci v.z.p. - tato data 
může zadat do systému (AA1T, krevní obraz, poslech, CCI apod.).  

 

 

Rameno B 

Rameno B realizují další ambulance plicních lékařů, kteří provádějí zkrácený screeningový protokol. 
Nábor pacientů probíhá podle stejného designu, jaký je uveden v rameni A. Do projektu lze zařadit i 
pacienta, který není doporučen spolupracujícím praktickým lékařem či specialistou z poradny pro 
odvykání kouření.  Tato osoba je brána jako rovnocenná a pro případ potřeby dílčích výsledků je možno 
tyto osoby analyzovat zvlášť.  

Vyšetření v pneumologických ambulancích v rameni B zahrnuje:  

a) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou validovaných nástrojů: 
• škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
• dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)  

b) Provedení post-BDT spirometrie. 
Na základě výsledků vyšetření lze diagnostikovat existenci CHOPN. Pneumolog dále zhodnotí 

potřebu dalších klinických vyšetření, realizuje již v rámci v.z.p. 

 

V obou ramenech projektu je u osob, u kterých se  prokáže rané stádium CHOPN na pracovištích 
participujících pneumologů zahájena léčebná intervence s cílem co možná nejvíce eliminovat rizikové 
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faktory (zejména kouření) zodpovědné za další progresi CHOPN a také zahájena adekvátní (dle 
evidence based medicine – EBM) terapii zahrnující bronchodilatační inhalační léky, pravidelnou 
vakcinaci proti chřipce a jednorázovou vakcinaci proti pneumokoku, aktivní trénink inhalační techniky, 
neformální podporu změny životního stylu se zvýšením pohybové aktivity a pátrání po závažných 
interních komorbiditách asociovaných s CHOPN. 

 

Rameno C 

Rameno C je alternativní metoda, která by v budoucnu otevřela možnost zavedení tohoto 
specializovaného vyšetření do běžné praxe praktického lékaře a která by v konečném důsledku vedla 
k rychlejšímu záchytu onemocnění CHOPN a tím pádem k rychlejšímu zahájení adekvátní léčby 
pacienta.  

Praktický lékař zapojený do ramene C absolvuje kurz pořádaný Českou pneumologickou 
společností ČLS JEP, který se bude věnovat diagnostice onemocnění CHOPN u praktického lékaře.  

 

Vyšetření v ambulancích praktických lékařů zahrnuje:  

a) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou validovaných nástrojů: 
• škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
• dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)  

b) Provedení post-BDT spirometrie. 
Na základě výsledků vyšetření lze diagnostikovat existenci CHOPN. Praktický lékař zhodnotí 

potřebu dalších klinických vyšetření, případně odešle pacienta ke sledování do pneumologické 
ambulance.  

4.1. Sledovaná populace a počet subjektů 

Sledovanou populací jsou dosud „zdraví“ jedinci ve zvýšeném riziku vzniku CHOPN, tedy osoby s 
anamnézou expozice cigaretovému kouři (10 a více balíčkoroků), ve věku 40–69 let a současně s 
přítomností symptomů dušnosti při rychlejší chůzi po rovině, nebo při chůzi do schodů.  

Do projektu bude zařazeno 4 850 subjektů. 

 4.2. Zapojená centra 

Do projektu se v rameni A zapojí přibližně 30 pneumologických ambulancí, jejichž pracovníci mají 
předchozí zkušenosti s klinickými hodnoceními, ve kterých se inkluzivní kritéria zařazení pacientů a 
funkční testy běžně používají, mají potřebné vybavení, jsou uvyklí reportingu dat i spolupráci s terénem 
a postupují dle pravidel správné klinické praxe (GCP). Na 1 ambulantního pneumologa případně okolo 
2-4 praktických lékařů, případně specialistů z poraden pro odvykání kouření. Zapojení 
spolupracujících pneumologických ambulancí i ordinací praktických lékařů může být postupné. 

Do projektu v rameni B se zapojí také okolo 30 pneumologických ambulancí. Do projektu v rameni 
C se zapojí 10–20 ambulancí praktických lékařů. 
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4.3. Inkluzní kritéria 

Inkluzními kritérii pro zařazení osoby do pre-screeningu je věk 40-69 let a přítomnost kouření 
v anamnéze.  

Inkluzní kritéria pro odeslání osoby do pneumologické ambulance nebo pro zařazení pacienta do 
ramene C jsou věk 40-69 let, cigaretová zátěž více jak 10 krabičko-roků a dušnost při rychlejší chůzi po 
rovině či klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra bez jiné zjevné příčiny. 

4.4. Exkluzní kritéria  

Nepodepsaný Souhlas s účastí v projektu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

V minulosti stanovená diagnóza CHOPN či astma.  

 

5. Metodologie 

5.1. Data management 

V rameni A jsou data sbírána pomocí elektronických formulářů do elektronického systému pro 
sběr dat. Údaje ukládané do databáze nemají charakter osobních údajů. 

Součástí výkaznictví je i identifikace pacienta pro účel evidence osob podpořených Operačním 
programem Zaměstnanost a sledování vývoje dalšího stavu pacienta v Národním registru hrazených 
zdravotních služeb a Národním registru hospitalizovaných na základě Souhlasu se zpracováním osobních 
údajů pacienta (ÚZIS ČR pacienta ztotožňuje mimo databázi, tj. spolupracující lékař předává seznam ID 
pacientů a RČ). 

V rameni B a C jsou data zaznamenávána do papírového formuláře, který se digitalizuje na ÚZIS ČR. 

6. Souhlas s účastí v projektu a souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Pacient bez podepsaných souhlasů nesmí být do projektu zařazen. Souhlas s účastí v projektu, 
souhlas se zpracováním osobních údajů a informační materiály pro pacienty jsou dodány ke 
spolupracujícím pracovištím ÚZIS-NSC. Povinností každého spolupracujících lékaře je tyto  souhlasy 
archivovat.  

7. Zaškolení 

Zaškolení jednotlivých pracovišť proběhne formou osobního proškolení uživatelů a je poskytnut 
technický manuál. Plánovaná jsou školení v rámci jednotlivých „hnízd“, tedy pneumolog a s ním 
spolupracující praktiční lékaři. K dispozici je helpdesk pro potřeby technické a odborné pomoci.  

Informační telefonní linka: + 420 770 171 533 

Email: chopn.nsc@uzis.cz 

mailto:uzis@uzis.cz
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8. Odborná záštita programu 

Řešitelem pilotního projektu je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, resp. jeho oddělení 
Národní screeningové centrum (NSC).  

Projekt odborně zaštiťuje Pracovní skupina ve složení 

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. 
Předseda Pracovní skupiny 

Zástupce přednosty plicní kliniky 
pro vědu a výzkum, FNHK 

PhDr. Karel Hejduk 
Člen pracovní skupiny 

Výzkumný a vývojový pracovník 
ÚZIS ČR 

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Přednostka kliniky nemocí plicních 
a tuberkulózy, FN Brno 

Členka Výboru ČPFS ČLS JEP 

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Univerzita obrany, Fakulta 
vojenského zdravotnictví 

Člen Výboru SVL ČLS JEP 

MUDr. Norbert Král 
Člen pracovní skupiny 

1.LF UK v Praze, Ústav 
všeobecného lékařství 

MUDr. Stanislav Kos, CSc. 

Člen pracovní skupiny 

Předseda Výboru ČOPN 

Člen Výboru ČPFS ČLS JEP 

prim. MUDr. Ivana Čierná – Peterová 
Člen pracovní skupiny 

Místopředsedkyně Výboru ČPFS 

9. Web 

Na webu pilotního projektu https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/ jsou srozumitelné informace o 
projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci pro pacienty.   

Informace o projektech Národního screeningového centra jsou k nalezení na http://nsc.uzis.cz/ a 
na Facebooku https://www.facebook.com/narodniscreeningovecentrum/. 
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Příloha 2 Informace pro lékaře  
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Příloha 3 Pokyny pro praktické lékaře zapojené do projektu  

Pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v 
rizikové populaci 

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pre-screening 

 

- Vyhledání a oslovení rizikových osob praktickým lékařem 
• Inkluzní kritéria pro zařazení osoby do pre-screeningu: 

  kouření v anamnéze 
  věk 40–69 let 

- Oslovení rizikových osob: 
• při preventivní prohlídce 
• při jiném kontaktu s nemocným (administrativní, návštěva z důvodu jiné nemoci) 
• po aktivním vyhledání rizikových osob v kartotéce 

 
- Praktický lékař informuje rizikové osoby o probíhajícím pilotním projektu, ve spolupráci 

s pacientem zjistí doplňující informace a vyplňuje dotazník v databázi RedCap (viz klinický a 
technický manuál). Pokud pacient splňuje inkluzní a exkluzní kritéria pro zařazení do projektu 
(podle dotazníku) je objednán k participujícímu pneumologovi. Praktický lékař předá 
pacientovi Objednací kartičku s datem a časem objednané návštěvy u pneumologa a s ID 
pacienta z databáze RedCap 
 

• Inkluzní kritéria: 
 věk 40–69 let 
 cigaretová zátěž více jak 10 krabičko-roků  
 dušnost při rychlejší chůzi po rovině či do schodů do prvního patra bez jiné 

zjevné příčiny 
• Exkluzní kritéria:  

 diagnóza CHOPN nebo astma v minulosti 
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• Inkluzní kritéria: 

 věk 40–69 let 
 cigaretová zátěž více jak 10 krabičko-roků  
 dušnost při rychlejší chůzi po rovině či do schodů do prvního patra bez 

jiné zjevné příčiny 

• Exkluzní kritéria:  

 diagnóza CHOPN nebo astma v minulosti 

 

 

 

Příloha 4 Pokyny pro pneumolog zapojené do projektu  

 

Pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v 
rizikové populaci 

 

PNEMOLOG – screening 

 

A) Pacient přichází od participujícího 
praktického lékaře: 

- Podání informací pacientovi o projektu  
- Vyplnění Vstupního formuláře 

v databázi RedCap (viz technický 
manuál), a doplnění ID pacienta 
z Objednací kartičky od participujícího 
praktického lékaře do databáze 

B)  Pacient přichází mimo program (od jiného 
odborníka, z vlastní iniciativy) 

- Zjištění, zda pacient splňuje inkluzní 
kritéria pro zařazení osoby do pre-
screeningu: 

• kouření v anamnéze 
• věk 40-69 let  

- Podání informací pacientovi o projektu  
- Vyplnění Vstupního formuláře v databázi 

RedCap (viz technický manuál). Zjištění, zda 
pacient splňuje inkluzní a exkluzní kritéria 
pro zařazení do projektu (podle formuláře).  

mailto:uzis@uzis.cz


- Pokud pacient splnil inkluzní a exkluzní kritéria musí podepsat následující dokumenty (ve 3 
kopiích, 1 kopie pro pacienta): 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 
• Souhlas s účastí v projektu 

Pozn.: Pokud pacient odmítne podepsání těchto dokumentů, nemůže být zařazen do projektu! 

 

 

Vyšetření pacienta zařazeného do projektu 

- Provedení následujících vyšetření a zapsání výsledků do formuláře Vyšetření v databázi 
RedCap (viz technický manuál): 
a) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou validovaných 
nástrojů: 

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

b) Provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů: 
• spirometrie 
• bodypletysmografie 
• vyšetření transferfaktoru 
• Všechny tři testy budou provedeny minimálně po 20 minutách od podání krátkodobě 

působícího inhalačního bronchodilatancia 
• Všechny tyto intervence budou hrazeny z prostředků projektu, nebudou tedy 

vykazovány zdravotní pojišťovně ani nepůjdou do nákladů praktických lékařů 
c) Pneumolog dále zhodnotí potřebu dalších klinických vyšetření, která realizuje již v rámci 

zdravotní pojišťovny pacienta, tato data může zadat do formuláře v databázy RedCap (AA1T, 
krevní obraz, poslech, CCI apod.).  

d) U osob, u kterých bude prokázáno rané stádium CHOPN, bude na pracovištích participujících 
pneumologů zahájena adekvátní terapie a léčebná intervence s cílem, co možná nejvíce 
eliminovat rizikové faktory (zejména kouření) zodpovědné za další progresi CHOPN 
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Příloha 5 Informace o pilotním projektu a informovaný souhlas  

Souhlas s účastí v projektu 
Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 

 

Vážená paní, vážený pane, 

Váš lékař Vám nabízí účast v projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci, a to na základě splnění vstupních kritérií, které od Vás zjistil. Tento projekt je realizován 
proto, abychom zvýšili záchyt chronické obstrukční plicní nemoci, což má zásadní význam na zpomalení 
či zastavení těžkého postižení plic. 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné plicní 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 zhoršenému zvládání fyzické zátěže a 
zásadně omezuje aktivity denního života. Pacienti se bez včasné lékařské diagnózy a příslušné léčby 
dopracovávají k těžkým strukturálním známkám nevratného postižení plic.  

Vyšetření, které je Vám nyní nabízeno, se skládá z vyplnění dvou dotazníků a provedení funkčního 
vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů. Tyto testy jsou schopné přesně popsat nejen 
přítomnost onemocnění CHOPN, ale i určit její závažnost a orientačně i typ postižení. Plicní lékař poté 
dále zhodnotí potřebu dalších klinických vyšetření, jako např. vyšetření krve apod. Všechna vyšetření 
Vám budou podrobně vysvětlena Vaším lékařem. 

Abychom mohli řádně projekt vyhodnotit, budeme v rámci projektu shromažďovat Vaše osobní 
údaje, se kterými bude nakládáno, jak je uvedeno v dokumentu Souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Všechny osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. 
Zveřejnění výsledků projektu bude provedeno souhrnně, tedy bez jakýchkoli individuálních údajů 
zapojených osob. 

Zkušenosti s vyšetřováním u plicního lékaře, nám pomohou zjistit, zdali tento systém rozšířit v celé 
ČR.  

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem): ………………………………………………………….. 

Datum narození ………………………………………………………………………...................... 

Adresa trvalého pobytu ……………….………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí v projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v 
rizikové populaci. 

MUDr.………………………………………………..…… Podpis…………………………………… 

mne podrobně a srozumitelně informoval/a o podstatě, smyslu a rozsahu projektu. Přečetl/a jsem si 
výše uvedené informace a rozumím jim.  Měl/a jsem možnost zeptat se na vše, co pokládám za 
podstatné. Své svolení dávám dobrovolně. 

Datum………...………………………………………….. Podpis…………………………………… 

Děkujeme Vám za účast v tomto preventivním projektu. 

Příloha 6 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Já, ............................................................................................., nar. dne ................................................, 

trvalým pobytem......................................................................................................................................, 

uděluji svůj souhlas 

s tím, aby poskytovatel zdravotních služeb (pneumolog), který provede vyšetření v rámci screeningového 
projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, předal mé údaje Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složce státu, se sídlem Praha, Palackého 
náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 23 833 (dále rovněž jen „ÚZIS ČR“). Ústavu zdravotnických informací a 
statistiky České republiky jako správci osobních údajů uděluji svůj souhlas ke zpracování mých níže 
uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení vyšetření v rámci screeningového projektu „Časný 
záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ a ověření, zda je vhodné zavést tato vyšetření 
v ČR do praxe. Zpracovávat se budou: 

- jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo pro vedení databáze, 
adresu trvalého pobytu, vzdělání, kód pojišťovny, údaje o zdravotním stavu a lékařských 
vyšetřeních souvisejících s tímto projektem a dále 

- údaje o komplexním funkčním vyšetření plic a anamnestické údaje ve vztahu k chronické obstrukční 
plicní nemoci, popř. údaje o léčbě chronické obstrukční plicní nemoci a hospitalizaci vedené 
v Národním registru hrazených zdravotních služeb a Národním registru hospitalizovaných. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky je iniciátorem a hlavním řešitelem tohoto 
projektu prevence a je odpovědný za zpracování jeho výsledků s cílem posoudit, zda lze v ČR dané vyšetření 
zavést plošně do praxe. Bez zpracování výše uvedených údajů toto posouzení výsledků není možné. 

Tento souhlas uděluji na dobu nejdéle do 31. 12. 2022. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu na 
přístup k těmto údajům, jejich opravu, doplnění a výmaz, právu na omezení zpracování těchto údajů a právu 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Beru na vědomí, že údaje potřebné pro prokázání 
řádného nakládání s přidělenými finančními prostředky budou zcela anonymizovány nejpozději do 
1. 1. 2033. Zároveň tímto beru na vědomí, že osobní údaje bude v rámci tohoto projektu zpracovávat také 
poskytovatel zdravotních služeb, který provede výše uvedená vyšetření. 

Tento souhlas uděluji dobrovolně. S informacemi o zpracování těchto osobních údajů jsem se seznámil/a a 
jejich obsahu jsem porozuměl/a. Jsem si vědom/a, že souhlas lze kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat zasláním 
e-mailu na adresu poverenec@uzis.cz nebo dopisem na adresu ÚZIS ČR. V případě odvolání souhlasu 
nebudou výše uvedené osobní údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, 
zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné.  

 V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat ÚZIS 
ČR na adrese uvedené výše nebo emailu uzis@uzis.cz nebo se obrátit přímo na pověřence pro ochranu 
osobních údajů, a to dopisem na tutéž adresu nebo e-mailem na adresu poverenec@uzis.cz. 

V ........................................................... dne ............................... 

Podpis .......................................................................................... 

 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je nezbytné pro zapojení se do tohoto 
projektu. 

mailto:uzis@uzis.cz


   
 
 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2 – Nové Město 
e-mail: uzis@uzis.cz; tel.: +420 224 972 712 | +420 224 972 243 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

pro účely splnění povinností stanovených předpisy EU 

Vzhledem k tomu, že screeningový projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci“ (dále jen „projekt“) je financován z fondu Operačního programu Zaměstnanost, je Ústav 
zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složka státu, se sídlem Praha, 
Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 23 833 (dále jen „ÚZIS ČR“) povinen doložit, že finance 
určené pro tento projekt byly využity řádně a efektivně. Pro tyto účely bude ÚZIS ČR jako zpracovatel 
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) jako správce uchovávat Vaše jméno, 
příjmení, adresu a datum narození, a to do 1. 1. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise 
oprávněna provádět kontrolu tohoto projektu. Na zpracování těchto údajů se bude podílet rovněž 
poskytovatel zdravotních služeb, který provede vyšetření v rámci tohoto projektu. 

Výše uvedená povinnost byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 
(zejména jeho příloh I a II). 

Náleží Vám právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, doplnění a omezení jejich 
zpracování. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že 
tyto údaje budou zpracovávány ke splnění povinností, které nám uložilo nařízení EU, nebudeme moci 
tyto údaje do 1. 1. 2033 vymazat, a to ani v případě odvolání Vašeho souhlasu.  

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Pokud budete 
mít zájem získat informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo nabudete dojmu, že toto 
zpracování není v pořádku, můžete kontaktovat Ministerstvo na adrese Praha 2, Na Poříčním právu 
1/376, PSČ: 128 01, tel. č. 221 921 111 nebo prostřednictvím e-mailu posta@mpsv.cz. S Vašimi dotazy 
a žádostmi se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na adrese Ministerstva 
nebo prostřednictvím datové schránky sc9aavg. 

Děkujeme Vám za účast v našem preventivním projektu. 
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Příloha 7 Leták pilotního projektu 

 

 

 

mailto:uzis@uzis.cz


   
 
 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2 – Nové Město 
e-mail: uzis@uzis.cz; tel.: +420 224 972 712 | +420 224 972 243 

 

Příloha 8 Leták Národního screeningového centra 
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Příloha 9 Dotazník a SZOÚ rameno B 

PILOTNÍ PROJEKT ČASNÝ ZÁCHYT CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI  
Vážená paní, Vážený pane, 

máte možnost zapojit se do pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci. Tento 
projekt je realizován proto, abychom zvýšili záchyt chronické obstrukční plicní nemoci, což má zásadní význam na zpomalení 
či zastavení těžkého postižení plic.  

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné plicní 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 zhoršenému zvládání fyzické zátěže a zásadně omezuje aktivity denního života. Pacienti se bez včasné 
lékařské diagnózy a příslušné léčby dopracovávají k těžkým strukturálním známkám nevratného postižení plic.  

Lékařem Vám bylo nabídnuto vyšetření, které se skládá z vyplnění dvou dotazníků a provedení funkčního vyšetření plic. Tyto 
testy jsou schopné přesně odhalit přítomnost onemocnění CHOPN. Plicní lékař dále zhodnotí potřebu dalších klinických 
vyšetření, jako např. vyšetření krve apod.  

Abychom mohli řádně projekt vyhodnotit, chceme Vás požádat o vyplnění dotazníku a poskytnutí souhlasu se zpracováním 
osobních údajů.  Osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků 
bude provedeno bez individuálních údajů zapojených osob.  

Vzhledem k tomu, že projekt časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 je financován z Operačního programu Zaměstnanost, je Ústav zdravotnických 
informací a statistiky České republiky, organizační složka státu, se sídlem Praha, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 
23 833 (dále jen „ÚZIS ČR“) povinen doložit, že finance určené pro tento projekt byly využity řádně a efektivně. Pro tyto účely 
bude ÚZIS ČR jako zpracovatel pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce uchovávat Vaše jméno, příjmení, adresu 
a datum narození, a to do 1. 1. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu tohoto 
projektu. Na zpracování těchto údajů se bude podílet rovněž poskytovatel zdravotních služeb, který provede vyšetření v rámci 
tohoto projektu. 

Výše uvedená povinnost byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, níže uvedená/ý, uděluji svůj souhlas s tím, aby poskytovatel zdravotních služeb, který provede vyšetření v rámci projektu 
časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, předal mé údaje ÚZIS ČR. Tento zajišťuje sledování a 
vyhodnocení tohoto projektu – statistického zjišťování dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. j) zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR 
jako správci osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému uděluji svůj souhlas ke zpracování níže 
uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení vyšetření v rámci pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci. Statistické zjišťování zahrnuje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého 
pobytu, vzdělání, údaje o zdravotním stavu a údaje o výsledcích lékařských vyšetřeních souvisejících s tímto projektem.  

Tento souhlas uděluji na dobu nejdéle do 31. 12. 2033. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu na přístup  
k těmto údajům, jejich opravu, doplnění a výmaz, právu na omezení zpracování těchto údajů a právu podat stížnost  
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji dobrovolně. S informacemi o zpracování těchto osobních údajů 
jsem se seznámil/a a porozuměl/a obsahu. Jsem si vědom/a, že souhlas lze kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat zasláním e-
mailu na adresu nsc@uzis.cz nebo dopisem na adresu ÚZIS ČR. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní 
údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu 
ale zůstane zákonné.  

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat ÚZIS ČR na adrese 
uvedené výše nebo emailu nsc@uzis.cz.  
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Psaný text pište prosím velkým hůlkovým písmem pouze do vyznačených polí, 
            u otázek s výběrem možností použijte křížek 

 
Jméno a příjmení:     

Datum narození: Podpis:     

Datum vyplnění:           

Dotazník pacienta v rámci projektu časného záchytu CHOPN 

VYPLNÍ PACIENT  
 

Rodné číslo:  

Ulice:  

Číslo popisné:   Číslo orientační:  

Město:  PSČ:  

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Prosím vyberte pouze jednu možnost)  

☐ Bez vzdělání / Základní  ☐  Střední (s maturitou / bez maturity / výuční list)  ☐  Vysokoškolské (včetně VOŠ) 

 

               Tělesná hmotnost: Tělesná výška:  

 

 

VYPLNÍ LÉKAŘ 

Jméno a 
příjmení 
lékaře:  

 
Jméno a 
příjmení 
sestry: 

Inkluzní kritéria (pokud pacient nesplňuje vstupní kritéria, do projektu ho nezařazujeme)  

• Věk pacienta (pro zařazení do projektu musí být 40–69 let):   

• Počet balíčkoroků (1 balíčkorok se rovná kouření po jeden rok o průměrně vykouřených dvaceti 
cigaretách denně, pro zařazení do projektu musí být více než 10 balíčkoroků):   

•   Dušnost (prosím vyberte alespoň 1 možnost) 

   ☐  Při rychlejší chůzi po rovině (bez známé příčiny)                          

 ☐  Při klidné chůzi po schodech do prvního či druhého patra 

Exkluzní kritérium (pokud má pacient CHOPN a/nebo astma, do projektu ho nezařazujeme)  

•   Byla u této osoby v minulosti lékařem stanovena diagnóza CHOPN a/nebo astmatu? ☐ Ano  ☐ Ne           

cm kg 

(Prosím uveďte číslo) (Prosím uveďte číslo) 
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Výsledky dotazníků a vyšetření 

mMRC (modified Medical Researche Council scale):   (doplňte hodnotu od 0 do 4) 

CAT (COPD Assessment Test):  (doplňte hodnotu od 0 do 40) 

Post-BDT spirometrie: 

FEV1 absolutně   (litr)     FVC absolutně   (litr)  
  

Vyhodnocení (Prosím vyberte jednu možnost)  

☐  Normální plicní funkce (bez patologického nálezu)  

☐  Nově zjištěná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

☐  Nespecifické postižení (absence normální funkce plic a současně nepřítomnost CHOPN) 

Doporučení následné péče (Prosím vyberte žádnou nebo více možností)  

☐  Zahájena léčba CHOPN u praktického lékaře  ☐ Doporučeno zopakovat vyšetření po 3-6 měsících 

☐  Zahájena léčba jiného onemocnění     ☐ Odeslán k pneumologovi 
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Příloha 10 Dotazník a SZOÚ rameno C 

PILOTNÍ PROJEKT ČASNÝ ZÁCHYT CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI  
Vážená paní, Vážený pane, 

máte možnost zapojit se do pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci. Tento 
projekt je realizován proto, abychom zvýšili záchyt chronické obstrukční plicní nemoci, což má zásadní význam na zpomalení 
či zastavení těžkého postižení plic.  

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné plicní 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 zhoršenému zvládání fyzické zátěže a zásadně omezuje aktivity denního života. Pacienti se bez včasné 
lékařské diagnózy a příslušné léčby dopracovávají k těžkým strukturálním známkám nevratného postižení plic.  

Lékařem Vám bylo nabídnuto vyšetření, které se skládá z vyplnění dvou dotazníků a provedení funkčního vyšetření plic. Tyto 
testy jsou schopné přesně odhalit přítomnost onemocnění CHOPN. Plicní lékař dále zhodnotí potřebu dalších klinických 
vyšetření, jako např. vyšetření krve apod.  

Abychom mohli řádně projekt vyhodnotit, chceme Vás požádat o vyplnění dotazníku a poskytnutí souhlasu se zpracováním 
osobních údajů.  Osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků 
bude provedeno bez individuálních údajů zapojených osob.  

Vzhledem k tomu, že projekt časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169 je financován z Operačního programu Zaměstnanost, je Ústav zdravotnických 
informací a statistiky České republiky, organizační složka státu, se sídlem Praha, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 
23 833 (dále jen „ÚZIS ČR“) povinen doložit, že finance určené pro tento projekt byly využity řádně a efektivně. Pro tyto účely 
bude ÚZIS ČR jako zpracovatel pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce uchovávat Vaše jméno, příjmení, adresu 
a datum narození, a to do 1. 1. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu tohoto 
projektu. Na zpracování těchto údajů se bude podílet rovněž poskytovatel zdravotních služeb, který provede vyšetření v rámci 
tohoto projektu. 

Výše uvedená povinnost byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, níže uvedená/ý, uděluji svůj souhlas s tím, aby poskytovatel zdravotních služeb, který provede vyšetření v rámci projektu 
časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, předal mé údaje ÚZIS ČR. Tento zajišťuje sledování a 
vyhodnocení tohoto projektu – statistického zjišťování dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. j) zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR 
jako správci osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému uděluji svůj souhlas ke zpracování níže 
uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení vyšetření v rámci pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci. Statistické zjišťování zahrnuje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého 
pobytu, vzdělání, údaje o zdravotním stavu a údaje o výsledcích lékařských vyšetřeních souvisejících s tímto projektem.  

Tento souhlas uděluji na dobu nejdéle do 31. 12. 2033. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu na přístup  
k těmto údajům, jejich opravu, doplnění a výmaz, právu na omezení zpracování těchto údajů a právu podat stížnost  
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji dobrovolně. S informacemi o zpracování těchto osobních údajů 
jsem se seznámil/a a porozuměl/a obsahu. Jsem si vědom/a, že souhlas lze kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat zasláním e-
mailu na adresu nsc@uzis.cz nebo dopisem na adresu ÚZIS ČR. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní 
údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu 
ale zůstane zákonné.  

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat ÚZIS ČR na adrese 
uvedené výše nebo emailu nsc@uzis.cz.  
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Psaný text pište prosím velkým hůlkovým písmem pouze do vyznačených polí, 
            u otázek s výběrem možností použijte křížek   

 
Jméno a příjmení:     

Datum narození: Podpis:     

Datum vyplnění:           

Dotazník pacienta v rámci projektu časného záchytu CHOPN 

VYPLNÍ PACIENT  
 

Rodné číslo:  

Ulice:  

Číslo popisné:   Číslo orientační:  

Město:  PSČ:  

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Prosím vyberte pouze jednu možnost)  

☐ Bez vzdělání / Základní  ☐  Střední (s maturitou / bez maturity / výuční list)  ☐  Vysokoškolské (včetně VOŠ) 

 

               Tělesná hmotnost: Tělesná výška:  

 

 

VYPLNÍ LÉKAŘ 

Jméno a 
příjmení 
lékaře:  

 
Jméno a 
příjmení 
sestry: 

Inkluzní kritéria (pokud pacient nesplňuje vstupní kritéria, do projektu ho nezařazujeme)  

• Věk pacienta (pro zařazení do projektu musí být 40–69 let):   

• Počet balíčkoroků (1 balíčkorok se rovná kouření po jeden rok o průměrně vykouřených dvaceti 
cigaretách denně, pro zařazení do projektu musí být více než 10 balíčkoroků):   

•   Dušnost (prosím vyberte alespoň 1 možnost) 

   ☐  Při rychlejší chůzi po rovině (bez známé příčiny)                          

 ☐  Při klidné chůzi po schodech do prvního či druhého patra 

Exkluzní kritérium (pokud má pacient CHOPN a/nebo astma, do projektu ho nezařazujeme)  

•   Byla u této osoby v minulosti lékařem stanovena diagnóza CHOPN a/nebo astmatu? ☐ Ano  ☐ Ne           

cm kg 

(Prosím uveďte číslo) (Prosím uveďte číslo) 
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Výsledky dotazníků a vyšetření 

mMRC (modified Medical Researche Council scale):   (doplňte hodnotu od 0 do 4) 

CAT (COPD Assessment Test):  (doplňte hodnotu od 0 do 40) 

Post-BDT spirometrie: 

FEV1 absolutně   (litr)     FVC absolutně   (litr)  
  

Vyhodnocení (Prosím vyberte jednu možnost)  

☐  Normální plicní funkce (bez patologického nálezu)  

☐  Nově zjištěná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

☐  Nespecifické postižení (absence normální funkce plic a současně nepřítomnost CHOPN) 

Doporučení následné péče (Prosím vyberte žádnou nebo více možností)  

☐  Zahájena léčba CHOPN u praktického lékaře  ☐ Doporučeno zopakovat vyšetření po 3-6 měsících 

☐  Zahájena léčba jiného onemocnění     ☐ Odeslán k pneumologovi 
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Příloha 11 Leták do časopisu Practicus 
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Příloha 12 Plakát v MHD 
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Příloha 13 Roll up  
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Příloha 14 Plakát do ordinací 
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Příloha 15 Samolepka 
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