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EDITORIAL

Editorial

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám soubor prací, jejichž 
ambicí je informovat o  stavu screenin-
gových programů zhoubných nádorů 
v  ČR, zdůraznit jejich výsledky a  pozi-
tiva a také kriticky ukázat na slabá místa. 
V publikaci hodnotíme společně s řadou 
významných odborníků všechny do-
stupné informační zdroje, které repre-
zentativně popisují výkonnost a kvalitu 
českých preventivních onkologických 
programů. Neoddiskutovatelným poziti-
vem, za které je nutné poděkovat stov-
kám angažovaných lékařů a zdravotnic-
kých profesionálů, je fakt, že v ČR jsou 
dostupné všechny mezinárodně dopo-
ručené programy screeningu, tj. scree-
ning nádorů tlustého střeva a  koneč-
níku, nádorů hrdla děložního a nádorů 
prsu u žen. Dalším pozitivem jistě je, že 
máme co hodnotit a že řada aspektů bě-
žících screeningů je analyzovatelná na 
podkladě kvalitních dat.

V první řadě zdůrazněme cenná data 
Národního onkologického registru ČR, 
který obsahuje záznamy o  epidemio-
logii zhoubných nádorů s  téměř úpl-
ným pokrytím naší populace. Tato da-
tabáze umožňuje hodnotit populační 
dopad preventivních programů, účin-
nost včasné dia gnostiky nádorových 

onemocnění a  její dopad v  krátkodo-
bých i  dlouhodobých trendech morta-
lity. Kvalitu a výkonnost screeningových 
programů lze dále hodnotit z dat regis-
trů vedených na dia gnostických cent-
rech, velký význam rovněž mají popu-
lační exporty záznamů o dia gnostických 
testech poskytované plátci zdravotní 
péče prostřednictvím Národního refe-
renčního centra.

Velmi významnou inovací českých on-
kologických screeningových programů 
je adresné zvaní občanů, které bylo za-
hájeno v  lednu 2014. Zdůrazněme, že 
ani sebelepší preventivní zdravotnický 
program nemůže být úspěšný, pokud 
není občany akceptován a navštěvován. 
Proto v předloženém souhrnu předsta-
vujeme připravenou a ověřenou meto-
diku implementace systému adresného 
zvaní v ČR využívající podporu a spolu-
práci zdravotních pojišťoven. Rovněž 
přinášíme první výsledky z odezvy české 
populace.

Závěry prací v  souhrnu dokládají 
mnoho pozitiv, kterých české zdravotnic-
tví v prevenci nádorových onemocnění 
i v péči o onkologické pacienty dosáhlo. 
Mezi nejvýznamnější patří podstatné 
prodloužení doby přežití, které je za po-
sledních 15 let patrné u většiny onkolo-

gických onemocnění. Avšak bez ohledu 
na tato pozitiva, pravidelně prováděná 
národní i  mezinárodní hodnocení uka-
zují, že stav prevence nádorových one-
mocnění v ČR je v poněkud rozpačité si-
tuaci. Patříme mezi nejvíce onkologicky 
zatížené populace Evropy, přitom ne-
máme vybudovanou a centrálně podpo-
rovanou politiku primární prevence ná-
dorových onemocnění, a to ani v případě 
prevence kouření. V mezinárodních sta-
tistikách vycházíme jako populace s vy-
sokou prevalencí obezity včetně dětí, 
vysokým a paradoxně narůstajícím podí-
lem kuřáků a s jednou z nejvyšších spo-
třeb alkoholu na hlavu v Evropě. 

Nelze se tedy divit, že k posílení pre-
vence nádorů adresně je ČR vyzývána 
i  panelem expertů OECD ve zprávě 
z  listopadu 2013  „Health Policy Stu-
dies –  Cancer Care: Assuring Quality to 
Improve Survival“. Věříme, že souhrn in-
formačních zdrojů zveřejněný v  této 
pub likaci přispěje k  přijetí správných 
rozhodnutí posilujících klíčové aspekty 
prevence zhoubných nádorů v ČR.
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Poděkování

Publikace zveřejněné v  tomto čísle vě-
novaném screeningu zhoubných ná-
dorů vznikly v rámci projektu 36/ 14/ NAP 
„Vývoj a  implementace metodiky hod-
nocení účinnosti adresného zvaní ob-

čanů do onkologických screeningových 
programů ČR“ v  rámci programu „Ná-
rodní akční plány a koncepce“ Minister-
stva zdravotnictví ČR na rok 2014 a za 
přispění ÚZIS ČR.
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