
 
 

      
 

Vážená paní / vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník konference „European Colorectal Cancer Days“ (ECCD), který se 
uskuteční ve dnech 26.–27. dubna 2013 v Brně.  

První ročník této konference otevřel řadu otázek souvisejících s organizací a účinností prevence kolorektálního 
karcinomu a přinesl řadu cenných podnětů pro opakování této akce. Závěry a souhrnné materiály z konference ECCD 
2012 jsou publikovány na portálu www.crcprevention.eu.  

Kolorektální karcinom (KRK) je bezpochyby jednou z nejčastějších a nejnebezpečnějších chorob ekonomicky 
vyspělého světa. Tuto epidemiologickou zátěž podstatně zvyšuje fakt, že stále velká část nemocných je 
diagnostikována pozdě, v pokročilém klinickém stadiu onemocnění. Prevence v širším slova smyslu a dobře 
organizovaný program screeningu jsou velmi potřebná a všeobecně doporučovaná opatření, která mohou tento stav 
napravit. V roce 2013 jsme pro realizaci těchto opatření dobře vybaveni. Známe svého nepřítele, tedy epidemiologii a 
rizikové faktory kolorektálního karcinomu, a víme, jak mu předcházet. Rovněž známe účinné diagnostické postupy 
pro jeho včasný záchyt a máme k dispozici profesionálně připravenou metodiku jak preventivní programy organizovat 
(European Guidelines, 2010). Přesto v evropském prostoru čelíme značné heterogenitě v organizaci screeningu 
kolorektálního karcinomu a zdaleka ne všechny země již instalovaly efektivní populační program.  

Jsme přesvědčeni, že řešením v takové situaci je především dobrá vůle spolupracovat a široká komunikace výsledků, 
úspěchů i problémů s implementací screeningu v různých zemích. Máme-li profesionální a ověřenou metodiku, 
diskutujme, jak ji účinně prosadit a zavést v praxi zdravotnických systémů různých zemí. Nechme zkušenější a 
úspěšnější, ať ostatním vysvětlí svoje postupy, diskutujme případné chyby a bariéry a hledejme cesty, jak je překonat. 
Umožnit takovou širokou diskuzi a stimulovat spolupráci je hlavním cílem letošního ročníku konference ECCD. Svou 
účast přislíbili experti a národní garanti screeningových programů z více než 15 států, což slibuje diskuzi opravdu 
zajímavou a produktivní.  

Mimochodem sama komunikace, a řekněme propagace screeningu kolorektálního karcinomu, by měla být předmětem 
jednání všech takto zaměřených konferencí a setkání. Proč je tento screening v řadě zemí méně propagován a méně 
navštěvován než např. screening karcinomu prsu u žen? Proč se nám nedaří dostatečně zapojit cílovou populaci 
klientů do screeningu KRK? Jaké komunikační modely a cesty se ukazují jako slibné a efektivní? To všechno jsou 
otázky a problémy, které do značné míry podmiňují úspěšnost všech preventivních zdravotnických programů, 
screening KRK nevyjímaje.  

Plánovaná konference ECCD 2013 chce opět být otevřeným fórem angažovaných institucí, subjektů, expertů, politiků, 
pacientů i jednotlivců z řad veřejnosti, kterým tato oblast není lhostejná a chtějí ji změnit anebo se v ní poučit. 
V jednom sále tak zasednou a budou diskutovat čelní experti, lékaři, poskytovatelé i plátci zdravotní péče, politici, 
zástupci pacientských organizací i obecně prospěšných sdružení. Jsme přesvědčeni, že stejně jako u minulého ročníku 
ECCD se i výstupům letošního unikátního a široce pojatého setkání dostane pozornosti v médiích i u široké veřejnosti. 

Letošní ročník bude výjimečný i s ohledem na stav českého programu screeningu kolorektálního karcinomu, který 
prochází řadou podstatných změn. Především stojíme před zavedením adresného zvaní občanů do screeningu, 
diskutovat budeme i metodické změny v diagnostických testech a dosažené výsledky v uplynulých letech.  

Věříme, že Vás naše pozvání zaujalo a že budeme mít příležitost Vás uvítat mezi účastníky konference ECCD 2013. 
Program konference i registrační formulář jsou k dispozici na stránkách www.crcprevention.eu.  

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně 26.–27. dubna 2013. 
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