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Screening nádorÛ prsÛ v âeské republice. 
Role zdravotních sester ve v˘chovû vefiejnosti k prevenci.
Skovajsová M., Svobodník A.
Mamma centrum, DTC Praha, Centrum biostatistiky a anal˘z MU Brno

Podle dat Národního onkologického registru (NOR) a Ústavu zdravotnick˘ch informací a statistiky (ÚZIS) se poprvé v moder-

ní historii ãeského zdravotnictví zastavila a dokonce se zaãíná sniÏovat úmrtnost na rakovinu prsu.

Kde jsou kofieny tohoto úspûchu? Pokroky v léãbû jistû pomáhají sniÏovat prÛbûh kfiivky úmrtnosti, klíãem k niÏ‰í úmrtnos-

ti Ïen nemocn˘ch rakovinou prsu je v‰ak vãasná diagnostika: nalezení nádoru v nejmen‰í zobrazitelné velikosti, pfiedev‰ím

v nehmatn˘ch stadiích. U pfieváÏné vût‰iny nádorÛ platí, Ïe mal˘ nádor znamená dobfie léãiteln˘ nádor.

SniÏování úmrtnosti na nádory prsu znamená u co nejvy‰‰ího poãtu nemocn˘ch Ïen objevit nemoc vãas, ideálnû tehdy, kdyÏ

Ïena nepociÈuje Ïádné známky onemocnûní: nehmatá v prsu ani v podpaÏdí nic podezfielého, nemá pfiíznak vtahování kÛÏe ani

jejího zarudnutí, nemá Ïádné zmûny bradavky, tedy ani krvav˘ v˘tok.

Pfiíkladem programu pro vãasn˘ záchyt nádorÛ prsu pro v‰echny jsou zemû severní Evropy, pfiedev‰ím ·védsko, kde byl zave-

den screening nádorÛ prsu jiÏ pfied dvaceti lety. Ve zprávû z ledna 2006 deklarují ‰véd‰tí odborníci ve dvacetileté studii 40% sní-

Ïení úmrtnosti na nádor prsu. Po nûkolikaletém hledání podoby ãeského screeningu a po probûhl˘ch pilotních programech, byl

screening v âeské republice v záfií 2002 celoplo‰nû spu‰tûn.

âesk˘ program je k Ïenám vstfiícn˘. Poskytuje pravidelné bezplatné vy‰etfiení ve dvoulet˘ch intervalech ve vûku 45-69 let,

coÏ je jeden z nejdel‰ích intervalÛ v Evropû. âeské Ïeny se v˘sledek dozvûdí ihned po provedeném vy‰etfiení nebo ve velmi krát-

ké dobû, která by nemûla pfiekroãit 3dny. Mamografické i ultrazvukové vy‰etfiení v jeden den, nûkdy dokonce doplnûné o dia-

gnostickou core biopsii je v Evropû ojedinûl˘ zpÛsob preventivní péãe, kter˘ je v této podobû nebo jen s mírn˘mi odchylkami

provádûn v akreditovan˘ch screeningov˘ch centrech po celé republice.

V ãeském screeningu se dÛraz klade na kvalitu, a tím opût pfienesenû na Ïeny samotné. Vy‰etfiování bezpfiíznakov˘ch Ïen se

provádí pouze v centrech, která mají akreditaci, to znamená, Ïe splnila celou fiadu velmi pfiísn˘ch podmínek. Centra se ve dvou-

let˘ch intervalech opakovanû akreditují a prokazují svoji odbornou zpÛsobilost, pfiístrojovou vybavenost, ale také schopnost posta-

rat se o Ïenu, které byl nalezen zhoubn˘ nádor.

Program ãeského screeningu provází unikátní sbûr dat. KaÏdé z 59 center je povinno sbírat a odevzdávat data, která jsou v ano-

nymizované podobû pfiedávána do brnûnského Centra biostatistiky a anal˘z Masarykovy university, kde jsou zpracovávána. Tak

existují celorepubliková screeningová data z let 2003, 2004 a 2005 a brzy budou známy v hrubé podobû v˘sledky z roku 2006.

Pfiínosy ãeského screnningového programu
Od zaãátku devadesát˘ch let zaãal narÛstat kaÏdoroãní poãet nemocn˘ch Ïen s rakovinou prsu, od roku 2002 je nárÛst nutno

povaÏovat za strm˘. V letech 1994-2002 se poãty novû zachycen˘ch stadií postupnû zvedaly pfiibliÏnû od 4200 nov˘ch pfiípadÛ

do 4600 novû nemocn˘ch. V roce 2003 to podle poslední statistiky ÚZIS bylo jiÏ 5784 novû nemocn˘ch.

Pfiínosem screeningu je v˘znamné zv˘‰ení poãtÛ nemocn˘ch Ïen, které jsou diagnostikovány v ãasném klinickém stadiu T1.

Screeningovou mamografií byly objeveny u zdrav˘ch Ïen nádory, které byly klinicky nûmé. NárÛst kfiivky nov˘ch onemocnûní

v dobû zavedení screeningu tedy vypovídá o vychytávání mal˘ch nádorÛ u bezpfiíznakov˘ch Ïen, o ‰anci, kterou tyto Ïeny tím-

to vãasn˘m objevením dostanou, ale i o pravdûpodobnosti postupného sniÏování úmrtnosti na karcinom prsu.

Povinn˘ sbûr a odevzdávání dat ze v‰ech screeningov˘ch center nám dává pfiesné informace, kolik mal˘ch nádorÛ bylo obje-

veno. Sledují se samozfiejmû v‰echna klinická stadia. Ve screeningovém programu, kam mají pfiicházet jen Ïeny bez pfiíznakÛ se

zpoãátku diagnostikují i metastazující a lokálnû pokroãilá stadia. V poãátcích program vyuÏijí i Ïeny, které vûdí o svém one-

mocnûní a náhle se ho rozhodnou fie‰it. LékafiÛm odesílajícím na screening také nûjakou dobu trvá, neÏ plnû respektují pravidla.

V prvních nûkolika letech probíhá „ãi‰tûní“ screeningu, stadia T3 a T4 se pomalu sniÏují a zÛstávají stadia T1, která by mûla

dominovat a stadia T2, která by mûla v˘raznû poklesat.

Co zásadního pfiinesl ãesk˘ screeningov˘ program od svého spu‰tûní v roce 2002?
Data Národního onkologického registru (NOR) ukazují, Ïe do roku 1990 b˘valo u v‰ech novû nemocn˘ch (asi 4000 Ïen) jen

v 10-15% stanoveno stadium T1. PfievaÏovala stadia T2 a T3. Díky postupnému zlep‰ování diagnostiky a pfiib˘vání mamografÛ

v âeské republice bylo v letech 1994-1997 nacházeno jiÏ 20-25% stadií T1. V pilotních programech, které probûhly v 2001-2002

bylo u 6000 vy‰etfien˘ch Ïen zachyceno dokonce 60% malignomÛ ve stadiu T1. V˘sledky z prvního roku screeningu 2003: ve

stadiu T1 bylo zachyceno 71% nádorÛ, k tomu je v‰ak nutno pfiiãíst 6% malignomÛ zachycen˘ch ve stadiu Tis (T0). Celkem tedy

bylo v prvním kole ãeského screeningu zachyceno 77% vãasn˘ch stadií. V roce 2004 bylo zachyceno celkem 75% vãasn˘ch sta-

dií (7% Tis, 68%T1) a v roce 2005 dal‰ích 78% vãasn˘ch stadií (8%Tis, 70%T1).

Dobré v˘sledky screeningu zaãaly ovlivÀovat epidemiologické kfiivky. V grafech NOR (screeningové i diagnostické záchy-

ty) je zfiejm˘ jednoznaãn˘ pokles stadií T3, zastavení nárÛstu a dokonce pokles stadií T2 ale hlavnû vzestup stadií T1. Kfiivka kli-

nického stadia T1 se blíÏí ke stadiu T2, podle souãasného trendu dojde k pfiekfiíÏení, coÏ znamená, Ïe by koneãnû v ãeské scree-

ningové i nescreeningové skupinû Ïen dohromady mohlo b˘t nejvíce nemocn˘ch zachyceno v ãasném stadiu T1. Tyto grafy jsou
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jednoznaãn˘m dokladem dobrého fungování screeningov˘ch center a argumentem pro pfiísná pravidla, podle nichÏ centra fun-

gují.

Pro udrÏení dobré kvality bude i nadále screening provádûn v akreditovan˘ch centrech. Musí b˘t v rukou radiologÛ, ktefií jsou

specializováni na hodnocení mamografií. Tito specialisté mají vysokou erudici jsou dennû vystavováni velkému poãtu vy‰etfie-

ní, aby si tuto erudici udrÏeli. U 1000 vy‰etfien˘ch Ïen je obvykle nalezeno asi 4-7 nádorÛ. PakliÏe pracovi‰tû vy‰etfií jen 2000

Ïen roãnû, má hodnotící radiolog „‰anci“ uvidût pouze 8-14 nádorÛ za rok, coÏ je nedostateãné, neboÈ pak není schopen odhalit

jemné pfiímé ãi nepfiímé známky minimálních nádorÛ, neboÈ na hledání tûchto jemn˘ch zmûn není vycviãen praxí.

Rezervy ãeského screeningového programu
V âeské republice Ïije okolo 1 600 000 Ïen ve vûku od 45let do 69let. V‰echny Ïeny v tomto „screeningovém“ vûku by mûly

jednou za dva roky nav‰tívit screeningové centrum. Znamená to, Ïe kaÏdoroãnû by se mûlo v centrech objevit asi 800 000 Ïen.

Nepfiíznivou známkou vzdûlanosti laické vefiejnosti je, Ïe screeningu zatím vyuÏívá málo ãesk˘ch Ïen. V roce 2003 pfii‰lo na

mamografické vy‰etfiení 210 000 Ïen, v roce 2004 to bylo 260 000 Ïen a v roce 2005 témûfi 313 000 Ïen. Pfiepoãteno na dvoule-

té intervaly, náv‰tûvnost screeningového programu se pomalu zvy‰uje od 30% k 40%, jak tomu bylo v cyklu dvou let 2004 –

2005. V̆ znamné sníÏení mortality, jak se to podafiilo ve ·védsku, se váÏe na 80% náv‰tûvnost.

V âeské republice byla a je situace na startu screeningového programu sloÏitûj‰í, jiÏ nejménû od roku 1994 zde existuje neor-

ganizovan˘ screening (‰ed˘, oportunní), kter˘ sice pfiinesl celkovû zlep‰ení diagnostiky, ale nedokázal sníÏit mortalitu na nádo-

ry prsu. Souãasn˘ ãesk˘ screeningov˘ program trpí odlivem Ïen do nekontrolovan˘ch mamografick˘ch pracovi‰È, kam jsou Ïeny

odesílány specialisty ze zvyku a bez znalosti problému. Mnozí specialisté v mamárních poradnách neznají kriteria kvality scre-

eningové mamografie. Neposkytují kvalitní servis klientkám, které se na nû léta obracejí. Chirurgové a onkologové mohou nyní

novû pouÏívat kód screeningové mamografie a odesílat Ïeny do akreditovan˘ch center, jejichÏ celorepubliková mapa a adresy

jsou na www.mamo.cz.

Na neakreditovan˘ch pracovi‰tích bylo kaÏdoroãnû v posledních letech vy‰etfieno okolo 20% Ïen, v akreditovan˘ch v˘‰e zmí-

nûn˘ch témûfi 40% Ïen. Ostatních asi 40% Ïen ve vûku 45-69let mamografii zatím nepodstoupilo. Tak hovofií data V‰eobecné

zdravotní poji‰Èovny, která mÛÏeme brát za reprezentativní pro celou republiku… Shrneme-li, co je nejvût‰í rezerva sekundární

prevence – screeningu nádorÛ prsu v âechách a na Moravû, je to zatím neuspokojivá úãast Ïen.

Vzdûlané zdravotní sestry jsou nezastupitelné ve schopnosti oslovit laickou vefiejnost
Je vûcí v‰ech odborníkÛ ale i laické vefiejnosti kultivovat screeningov˘ program pro vyhledávání ãasn˘ch stadií nádorÛ prsu.

Pfiesto, Ïe se informovanost Ïen zlep‰uje, stále není ideální. O tom vypovídá údaj o minimálnû 40% Ïen, které nikdy mamogra-

fii nenav‰tívily.

Informace „zhora“, tedy rÛzné osvûtové kampanû narazily na strop sv˘ch moÏností.

Nezb˘vá, neÏ zaãít posilovat informovanost „zdola“, na kterou ãeské Ïeny dobfie sly‰í. Prvotní informace musí b˘t pfiesvûd-

ãivá a pravdivá. Tímto prvotním informátorem, replikátorem pfiesvûdãivé a pravdivé informace mohou b˘t vedle uãitelÛ jedinû

zdravotní sestry. Zdravotní sestry poÏívají mezi laickou vefiejností vysokého kreditu. Je to navzdory nízkému finanãnímu ocenû-

ní jejich práce. Zná-li zdravotní sestra v‰echna „pro“ a umí-li vyvrátit neopodstatnûná „proti“, stává se nejlep‰ím prvotním rep-

likátorem, informátorem ãi uãitelem, jakého si mÛÏe ãesk˘ screeningov˘ program dopfiát.

Shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích „pro“ screeningového programu
• Mamografick˘ screening je jedinou ovûfienou cestou ke sniÏování úmrtnosti Ïen na nádory prsu

• Mamografické vy‰etfiení nûkdy spoleãnû s ultrazvukov˘m (ultrasonografie, sonografie) je zatím jediná metoda, která doká-

Ïe ve vysokém poãtu procent nalézt minimální stadium zhoubného nádoru

• Na mamografické preventivní vy‰etfiení má nárok kaÏdá Ïena ve vûku 45-69let jednou za dva roky a bezplatnû, s doporu-

ãením od gynekologa, praktika, novû i od chirurga a onkologa

• Mamografick˘ screening se provádí pouze v akreditovan˘ch, kontrolovan˘ch a auditovan˘ch centrech (www.mamo.cz),

jejichÏ povinností je kaÏdoroãnû odevzdávat data k centrálnímu vyhodnocení

• Klinicky malá stadia nalezená ideálnû je‰tû nehmatná pomocí mamografie jsou dobfie léãitelná, po ukonãení léãby se Ïena

vrací do plnû kvalitního Ïivota

Vyvratitelná „proti“ screeningovému programu
• Není pravda, Ïe mamografické vy‰etfiení samo o sobû je schopno vyvolat v prsu zhoubné bujení

• Není pravda, Ïe mamografie extrémnû bolí. Mamografické vy‰etfiení je trochu nepfiíjemné, na jeho prÛbûhu je v‰ak moÏ-

no se domluvit s radiologickou asistentkou o síle tlaku, kter˘ je zdrojem nepfiíjemností. Ke komfortu vy‰etfiení pfiispívá

i dobfie zvolen˘ termín po menstruaci, kdy jsou prsy ménû bolestivé.

• Není pravda, Ïe na zhoubné onemocnûní prsu se vÏdy umírá. Dokladem jsou desítky tisíc Ïen po celém svûte, které se ze

svého onemocnûní nalezeného v ãasném stadiu uzdravily a Ïijí zcela normálním Ïivotem.




