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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Pátek | 4. května 2012
12.30–14.00  Registrace, lehký oběd, výstava „nafukovacího střeva“
14.00–14.45  Slavnostní zahájení
14.45–16.15  Prevence a screening kolorektálního karcinomu
  Současný stav a poznatky (1. blok přednášek)
  Předsedající: P. Poc
16.30–18.05  Prevence a screening kolorektálního karcinomu 
  Současný stav a poznatky (2. blok přednášek)
  Předsedající: M. Primic Žakeljová
18.05–18.30  Závěr prvního dne konference
19.00–21.00  Společenský večer

Sobota | 5. května 2012 
8.30–9.45  Odborná sekce Evropské gastroenterologické federace
  Dopad prevence a screeningu kolorektálního karcinomu: 

evropská perspektiva
  Předsedající: R. Stockbrügger
10.00–11.15  Odborná sekce Společnosti pro gastrointestinální onkologii
  Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu 

založená na datech: české zkušenosti
  Předsedající: M. Zavoral
11.30–12.45  Odborná sekce Ligy proti rakovině Praha a Asociace 

evropských lig proti rakovině
  Prevence a screening kolorektálního karcinomu z pohledu 

pacientů a plátců zdravotní péče
  Předsedající: M. Fridrichová, I. Kurcová
12.45–13.00  Shrnutí a závěry
14.00–15.30  Postkonferenční workshop: Praktičtí lékaři podporují 

screening kolorektálního karcinomu

REGISTRACE
Registrujte se prosím on-line na http://www.crcprevention.eu/

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference se bude konat v prostorách
BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno
Adresa: Husova 16, 659 21 Brno
http://www.hotelinternational.cz/

UBYTOVÁNÍ
Hotel International (místo konání konference) nabídl účastníkům 
konference zvýhodněné ceny ubytování. Pokoj v tomto hotelu si můžete 
zarezervovat při on-line registraci Vaší účasti na konferenci.

Nemáte-li zájem o ubytování v hotelu International, můžete využít  
nabídky některého z mnoha dalších hotelů a jiných ubytovacích zařízení  
v nedalekém okolí.
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PREVENCE PODLOŽENÁ DATY MÁ POTENCIÁL 
ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY
PREVENCE – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA
Kolorektální karcinom se řadí mezi nejčastěji nově diagnostikované nádory 
a je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v Evropě. 
Na zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku každoročně umírá více 
než 200 000 Evropanů. Mnoha úmrtím by se však dalo předejít, neboť je 
k dispozici účinná a bezpečná prevence a časná detekce kolorektálního 
karcinomu. Stále narůstající počet klinických a epidemiologických studií 
přináší další a další důkazy o prospěšnosti kolorektálního screeningu jak 
pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Screening pomocí testu okultního 
krvácení do stolice (TOKS) nebo kolonoskopie může zabránit rozvoji 
onemocnění a v konečném důsledku zachraňovat životy.
Medicína založená na důkazech však sama o sobě nestačí. Přestože je 
velice významná, nepokrývá všechny dimenze úspěšného screeningového 
programu. Mezi další faktory, které významně přispívají k žádoucímu 
snížení incidence a mortality sledovaného onemocnění, patří i silné 
řízení a organizace, vysoká kvalita všech souvisejících zdravotních služeb 
a v neposlední řadě i ochota cílové populace se programu zúčastnit. 
Vzájemné  harmonie těchto faktorů však nelze dosáhnout bez podpory 
zdravotnických autorit, politiků, zdravotních pojišťoven a dalších 
zainteresovaných orgánů.
V pozadí každého fungujícího screeningového programu jsou nevyhnutelně 
data. Reprezentativní sběr dat je nezbytnou součástí screeningového 
procesu, neboť umožňuje monitorovat jeho výkonnost a kvalitu, kontrolovat 
bezpečnost a účinnost, ale také poskytovat „vědecky podložený marketing“ 
daného screeningového programu. Pečlivě sbíraná a patřičně prezentovaná 
data mohou být vodítkem pro politiky, mohou přispívat k optimalizaci 
poskytované zdravotní péče a zvyšovat atraktivitu programu pro laickou 
veřejnost.
Cílem tohoto setkání je vybudovat vzájemnou síť kontaktů, která by měla 
napomoci ve sdílení současných poznatků i v diskusi, jak tyto poznatky 
využít pro vybudování účinného systému pro screening a časnou detekci 
kolorektálního karcinomu. Ačkoli v mnoha evropských zemích již bylo 
dosaženo jistého pokroku, stále přetrvává řada nezodpovězených otázek 
a nevyřešených problémů, jako jsou např.:
•	 Jsme	schopni	implementovat	nové	modality	CRC	screeningu,	aniž	by	se	

to mělo negativní dopad na účast cílové populace?
•	 Jsou	při	vývoji	nových	strategií	brány	v	úvahu	i	všechny	ostatní	aspekty	

CRC screeningu, tzn. bezpečnost, proveditelnost a nákladová efektivita?
•	 Který	faktor	je	významnější	při	zvyšování	výkonnosti	a	pokrytí	

screeningu: medicínské nebo organizační faktory?
•	 Přihlédneme-li	k	heterogenitě	CRC	screeningu	v	evropských	zemích,	

co je zlatým standardem populačního programu? A existuje vůbec takový 
standard?

•	 Lze	extrapolovat	data	a	zkušenosti	ze	zemí	s	odlišným	systémem	řízení	
zdravotní péče?

•	 Jaká	je	optimální	sada	indikátorů	výkonnosti	a	kvality	v	CRC	screeningu?
•	 Existují	ověřené	a	povzbudivé	příklady	efektivní	komunikace	s	laickou	

veřejností?
•	 Kdo	funguje	jako	nejúčinnější	„image-maker“	CRC	screeningu	–	politici,	

plátci zdravotní péče, pacientské organizace, lékaři … celebrity?

Věříme, že toto setkání zainteresovaných subjektů, které podpořili zástupci 
odborných lékařských společností a pacientských organizací, poskytne 
dostatek prostoru a inspirativní atmosféru k diskusi všech výše zmiňovaných 
a mnoha dalších problémů.

United Europe against Colon Cancer


