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Informace o činnosti Národního screeningového centra

Vážená paní předsedkyně,
obracíme se na Vás jménem Národního screeningového centra (NSC) s prosbou o spolupráci. Rádi bychom
informovali odbornou veřejnost o činnosti NSC prostřednictvím Vaší odborné společnosti.
Národní screeningové centrum je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Usilujeme o
zavádění nejnovějších postupů v oblasti časného záchytu zhoubných nádorů a dalších závažných onemocnění,
zejména však o zvýšení účasti obyvatel ČR na screeningových programech. Svým proaktivním postojem a
preventivním přístupem chceme přispět ke zvyšování kvality lidského života a podporovat rovnocenný přístup všech
lidí ke screeningovým programům. Aktuálně realizujeme pilotní projekty, v rámci kterých ověřujeme inovativní přístupy
pro optimalizaci stávajících screeningových programů nebo ověřujeme nové postupy pro časný záchyt závažných
onemocnění, (viz také odkaz https://nsc.uzis.cz):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zvýšení efektivity zvaní občanů ke screeningům zhoubných nádorů
Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců
Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci
Sekundární prevence osteoporotických zlomenin
Časný záchyt karcinomu prostaty u mužů po onkologických onemocněních
Screening rizika předčasného porodu
Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému
Časný záchyt familiární hypercholesterolémie
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Budete-li mít zájem o zasílání informačních materiálů, které se týkají našich aktivit, budeme velmi rádi. V případě, že
souhlasíte, aby členové Vaší odborné společnosti dostávali informace o naší činnosti, prosím sdělte nám tuto
informaci na emailovou adresu nsc@uzis.cz a uveďte prosím kontaktní osobu, které bychom mohli podklady zasílat,
vždy tak budete moci sami určit, zda jsou informace v dokumentech pro Vaše členy relevantní a poté je můžete dále
rozeslat. Jako vhodná se nám jeví také možnost případného uveřejnění informací např. na webové stránky
společnosti.
Současně si Vás dovolujeme informovat o konání druhého ročníku konference PreVOn, který se uskuteční 13.–14.
listopadu 2018, kde přední odborníci představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění.
Pokud uznáte za vhodné, prosíme o rozeslání této informace Vašim členům.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.
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