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Příloha č. 6 

 

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ 

 

Výskyt zhoubných nádorů má u populace v ČR dlouhodobě vzrůstající tendenci. Celkově 

činil počet všech nově diagnostikovaných nádorových onemocnění v letech 1995 – 1996 cca 

56 577 ročně, v letech 2004 – 2007 pak cca 71 579 ročně, což je nárůst o 27%.  

Za účinný prostředek v boji proti nárůstu incidence zhoubných nádorů a jako účinný nástroj 

napomáhající jejímu poklesu jsou považovány celoplošné screeningové programy.  

Screening je organizovaný populační program sekundární prevence, který, pokud je dobře 

organizovaný: 

 zajistí vysokou účast klientů, 

 zajistí adekvátní kvalitu diagnostického procesu, 

 hodnotí vlastní výkon a optimalizuje se, 

 nelze jej však zajistit bez průběžného sběru a hodnocení dat. 

Cíle screeningových programů: 

 odhalit včasná nebo přednádorová stadia nádorů a tím zahájit léčbu co možná nejdříve 

 minimalizovat finanční zátěž zdravotního systému, kterou tyto nemoci představují 

 minimalizovat lidské utrpení, které nádorová onemocnění způsobují. 

MZ organizuje screeningové programy prostřednictvím jím zřizovaných komisí 

 Komise pro screening mamárního karcinomu od r. 2002 

 Komise pro screening karcinomu děložního hrdla od r. 2003 

 Komise pro screening nádorů tlustého střeva a konečníku – činnost obnovena v r. 2008. 

 

Screening nádorů prsu  

Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištěni se provádí ve dvouletých intervalech 

od 45. roku bez omezení horní hranice věku. Kromě indikace na základě věku ženy, může být 

screeningové vyšetření prsu doporučeno lékařem také z důvodu vysokého rizika vzniku 

karcinomu prsu při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných 

klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 

na specializovaných pracovištích nebo na základě jiného specifického doporučení 

zdravotnického zařízení nádorové genetiky. 

Aktuální pokrytí cílové populace mamografickým screeningem během doporučeného 

screeningového intervalu dosahuje hodnoty cca 51,2%.  

V současné době je akreditováno 66 mamografických pracovišť. 
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Screening nádorů děložního hrdla 

Na preventivní vyšetření karcinomu děložního hrdla má v souladu s vyhláškou 

o preventivních prohlídkách právo každá dospělá žena. Screeningovým vyšetřením se rozumí 

cytologické vyšetření navazující na preventivní prohlídku u registrujícího gynekologa, které je 

ženám hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění 1x za rok.  

Ženy ve věku 25 – 60 let, které 2 roky nebyly v rámci gynekologické prevence vyšetřeny, 

jsou zdravotní pojišťovnou informovány o možnosti preventivního gynekologického vyšetření 

hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nedostaví-li se, je informována 

každý následující rok. 

Aktuální pokrytí cílové populace cervikálním screeningem dosahuje hodnoty cca 48,4%.  

V současné době je akreditováno 46 cytologických laboratoří. 

 

Screening nádorů kolorekta   

Screeningem kolorektálního karcinomu (KRK) se rozumí organizované, kontinuální 

a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů kolorekta prováděním preventivních 

vyšetření na okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu. Od 

věku 55 let se asymptomatickým (bezpříznakovým) jedincům nabízí buď opakovaný test na okultní 

krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda primární screeningová 

kolonoskopie, která může být v intervalu 10. let zopakována. 

Aktuální pokrytí cílové populace kolorektálním screeningem dosahuje hodnoty cca 17,9%.  

V současné době je akreditováno 160 screeningových pracovišť. 

 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci Systému podpory prevence vybraných nádorových 

onemocnění v ČR – screeningové programy připravilo projekt tzv. adresného zvaní s výzvou 

k návštěvě preventivního vyšetření, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Projekt 

bude zahájen v lednu 2014, celkově může být v případě opakovaného zvaní osloveno až 3,5 

milionů lidí. Rozesílání dopisů bude podpořeno celorepublikovou informační kampaní. Jejím 

cílem je upozorňovat pojištěnce na nutnost péče o své zdraví. 


