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Klinická fáze onemocnění
(lze odhalit klinickým vyšetřením)

Preklinická fáze onemocnění
(bez zřetelných příznaků)

Princip screeningu nádorových onemocnění

Wilson & Jungner, 1968 (WHO):
identifikace nerozpoznaných onemocnění prostřednictvím 
zdravotnických vyšetření, která mohou být rychle a snadno prováděna
umožní rozlišit klienty na ty, kteří pravděpodobně trpí hledaným 
onemocněním a na ty, kteří nikoliv
nelze považovat za diagnostickou metodu
klientům s pozitivním výsledkem je nezbytné nabídnout přesnou 
diagnostiku a účinnou léčbu

Detekovatelná preklinická fáze
(lze odhalit SCREENINGOVÝM VYŠETŘENÍM)

Přirozený průběh nádorového onemocnění

INTENZIVNÍ MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE



Účinné screeningové programy

Screening karcinomu prsu
Mamografie
Vyhledávání malých invazivních nádorů
29 % snížení mortality ve věkové skupině 50-69 let Nyström et al. (1993)
PROGRAM V ČR OD ROKU 2002 (ženy 45-69 let)

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku
Test na okultní krvácení ve stolici, kolonoskopie
Vyhledávání karcinomů a adenomových polypů
18 % snížení mortality – Kronborg et al. (1996)
PROGRAM V ČR OD ROKU 2000 (muži a ženy od 50 let)

Screening karcinomu děložního hrdla
Cytologický Pap-test
Vyhledávání cervikálních intraepiteliálních neoplazií
až 80 % snížení mortality – Läärä et al. (1987)
prevence v ČR od 60. let, PROGRAM OD ROKU 2008
(pro všechny dospělé ženy)



1) explicitní stanovení pravidel screeningu, včetně specifikace 
věkových skupin, screeningového testu a intervalu

2) definovaná cílová populace, zejména pro účely zvaní ke 
screeningu

3) jmenování řídící skupiny zodpovědné za odbornou garanci
implementace programu a audit center

4) screeningový proces v rámci interdisciplinárního 
zdravotnického týmu s jasnou rozhodovací strukturou

5) monitoring screeningového procesu prostřednictvím sběru 
a hodnocení dat

6) monitoring dopadu screeningu prostřednictvím 
populačních epidemiologických dat

Co obnáší organizovaný screening?

IARC Handbooks of Cancer Prevention

systém informační podpory 
screeningového programu



1) V cílové populaci nadále dochází k úmrtím pacientů 
diagnostikovaných před zahájením screeningových 
programů v pokročilejším stadiu.

2) Programy selhávají v pozvání osob cílové populace ke 
screeningovému vyšetření.

3) Zdravotnickému personálu chybí na počátku zkušenosti a 
poznatky nezbytné pro kvalitní screeningový provoz.

Proč se mortalita nesnižuje tak jako 
v klinických studiích?

IARC Handbooks of Cancer Prevention
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NUTNOST EDUKACE LAICKÉ VEŘEJNOSTI
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NUTNOST EDUKACE LAICKÉ VEŘEJNOSTI

NUTNOST EDUKACE ODBORNÉ VEŘEJNOSTI



Portály programů prevence zhoubných nádorů

www.mamo.cz
ISSN 1804-0861

Oficiální portál programu prevence karcinomu prsu



Portály programů prevence zhoubných nádorů

www.kolorektum.cz
ISSN 1804-0888

Oficiální portál programu prevence kolorektálního 
karcinomu



Portály programů prevence zhoubných nádorů

ISSN 1804-087X

Oficiální portál programu prevence karcinomu 
děložního hrdla www.cervix.cz



Část pro širokou veřejnost

Informace o onemocnění
Interaktivní průvodce screeningem

Vyšetřovací metody

Mapa screeningových center



Informační podpora screeningového programu

Monitoring screeningového programu na základě dat PZP

Monitoring screeningového procesu na centrech

Monitoring populačních epidemiologických dat
• epidemiologie, sledování cílových skupin
• evaluace dopadu screeningových programů

• ukazatele kvality screeningového procesu na daném centru
• detekce zhoubných nádorů a prekanceróz ve screeningu

• stanovení dostupnosti screeningu
• ukazatele kvality screeningového procesu v populaci
• cost‐effectiveness screeningových programů

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR ‐ ÚZIS

AKREDITOVANÁ CENTRA SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ

PLÁTCI ZDRAVOTNÍ PÉČE – NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

Zpracovatel dat a poskytovatel informační podpory
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ, MASARYKOVA UNIVERZITA



Struktura informační podpory

Portály jsou koncipovány jako platforma pro 
poskytování informační podpory

Nezbytnou podmínkou přínosu systému informační podpory je 
porozumění jejím principům se strany všech „uživatelů“



Epidemiologie onemocnění

Metodika hodnocení populačních 
epidemiologických dat
Aktuální informace o epidemiologii onemocnění
Epidemiologie onemocnění v regionech
Hodnocení úspěšnosti časného záchytu 
preventabilních onemocnění
Prediktivní hodnocení incidence a prevalence 
nádorových onemocnění
Hodnocení kvality péče o pacienty 
prostřednictvím populačního přežití



Screeningový program a jeho monitoring

Screeningový proces a související legislativa



Screeningový program a jeho monitoring

Koncept informační podpory screeningového 
programu



Screeningový program a jeho monitoring

Technické řešení sběru dat
Struktura sbíraných údajů

Aplikace pro sběr dat



Screeningový program a jeho monitoring

Epidemiologie
Monitoring pokrytí

Monitoring kvality



Odborný obsah portálů

Epidemiologie onemocnění
Screeningový program a jeho monitoring

Odborné aktuality
Doporučené postupy – sdělení odborných společností

doporučené standardy
informované souhlasy
standardy vykazování ve screeningu
indikace specifických diagnostických vyšetření a 
adresář specializovaných center

E-learning
Přednášky a konferenční příspěvky



Odborný obsah portálů

Epidemiologie onemocnění
Screeningový program a jeho monitoring

Odborné aktuality
Doporučené postupy
E-learning

Přednášky a konferenční příspěvky



Odborný obsah portálů

Epidemiologie onemocnění
Screeningový program a jeho monitoring

Odborné aktuality
Doporučené postupy
E-learning
Přednášky a konferenční příspěvky

archiv prezentací na odborných konferencích
platforma pro organizaci konferencí

adresář kontaktů na centra a odběratele zpráv
prostor pro prezentaci konference
administrace přihlašování na konference



Budoucnost portálů

Struktura všech portálů se nadále vyvíjí
Uvítáme Vaše připomínky ke struktuře a obsahu portálů

Uvítáme Vaše autorské příspěvky
všechny portály mají Národní technickou knihovnou 
přiděleno mezinárodní číslo ISSN
portály jsou tedy registrovaná elektronická periodika
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Uvítáme Vaše připomínky ke struktuře a obsahu portálů
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mamo@iba.muni.cz
kolorektum@iba.muni.cz

cervix@iba.muni.cz


	Snímek číslo 1
	Princip screeningu nádorových onemocnění
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23

