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…a jak to pokračuje dál? 



Představení NSC ÚZIS ČR

• PhDr. Karel Hejduk 

Vedoucí Národního screeningového centra

• RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. 

Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů

Vědecký vedoucí Národního screeningového centra

• Mgr. Ondřej Ngo

Vedoucí Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů

• Mgr. Renata Chloupková 

Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů

• Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. 

Vedoucí oddělení řízení screeningových projektů



Algoritmus programu



Vstupní kritéria 

• věk: 55-74 let

• kuřák nebo ex-kuřák 20 a více balíčkoroků

• ochota zúčastnit se programu a setrvat v něm po dobu 5 let



Pacient, který je VHODNÝ
pro zařazení do programu

• Splňuje vstupní kritéria a souhlasí s provedení CT (informovaný souhlas s 
provedením CT podepisuje až na radiologickém pracovišti)

• Splňuje vstupní kritéria částečně (např. méně balíčkoroků), ale má 
zdokumentované jiné významné riziko kancerogenese (např. azbest, plicní 
fibrosa) 

• Není přítomna žádná závažná komorbidita, která by limitovala životní 
výhled pacienta v nejbližších 5 letech



Pacient, který NENÍ VHODNÝ 
pro zařazení do programu

• Pacient, který má progredující zhoubný nádor na symptomatické 
léčbě

• Pacient, který má DM se závažnými orgánovými komplikacemi 
limitující přežití

• Pacient s ICHS s chronickým selháním s těžkou funkční limitací-
NYHA II-IV určenou, pouze k symptomatické léčbě

• Pacient s pokročilou demencí či s jiným psychiatrickým 
onemocněním, které omezuje jeho způsobilost účastnit se 
programu

• Pacient s terminálním chronickým plicním onemocněním 
(CHOPN, plicní fibrosa), které by znemožňovalo jakoukoliv 
diagnostickou či léčebnou intervenci v případě podezření na 
rakovinu plic



Osoba, která splňuje vstupní kritéria, 

je odeslána k ambulantnímu pneumologovi 



Vyšetření u ambulantního pneumologa

• Potvrzení vstupních kritérií

• Komplexní pneumologické vyšetření:

– anamnéza

– fyzikální vyšetření

– funkční vyšetření, spirometrie, saturace 02

– skiagram hrudníku: ZP+ Pb projekce

• Krátká intervence k zanechání kouření 

• Vyplnění informačního DOTAZNÍKU

• Žádanka na LDCT 



DOTAZNÍK 
pacienta a souhlas 

se zpracováním 
osobních údajů



DOTAZNÍK pacienta – osobní údaje



DOTAZNÍK pacienta – vyplní pacient



DOTAZNÍK pacienta 
– vyplní pneumolog



…když pacient nemá vyplněný DOTAZNÍK?

- DOTAZNÍK - zaslaný poštou z NSC 

- Nechte podepsat! Důležité pro zpracování a souhlas 
se zařazením do programu a datového zpracování

- Nebude vyplněná část od pneumologa – nevadí 



DOTAZNÍK

- Používat ideálně originál DOTAZNÍK - zaslaný 
poštou z NSC 

- Pro další si můžete napsat na NSC

- E-mail: nsc@uzis.cz

- Zavolat:  770 171 531

mailto:nsc@uzis.cz


Správně vyplněná žádanka 

- uvedeno, že se jedná o 

CT v rámci programu časného záchytu karcinomu plic 

ostatní stejné jako u všech CT vyšetření

Jakou máte zkušenost? 



Pneumolog po zvážení všech vstupních kritérii, 
vhodné osoby, schopné pokračovat ve vyšetřovacím 

algoritmu, 
odešle 

na akreditované radiologické pracoviště
LDCT (nízkodávkové CT)





Akreditovaná radiologická centra 
k 1. 1. 2022

• Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. 
• Fakultní nemocnice Brno
• Fakultní nemocnice Hradec Králové
• Fakultní nemocnice v Motole
• Fakultní nemocnice Olomouc
• Fakultní nemocnice Plzeň
• Fakultní nemocnice Bulovka
• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• Fakultní Thomayerova nemocnice
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
• Nemocnice Jihlava, p.o.
• Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
• Krajská nemocnice Liberec, a.s.



Akreditovaná radiologická centra 
od června 2022

• Nemocnice Č. Budějovice 

• Nemocnice T. Bati, Zlín

• Nemocnice Pardubice

• MOU Brno

• FN Ostrava 

• Nemocnice Na Homolce

• Oblastní nemocnice Kolín a.s. 

• Nemocnice Prachatice a.s.

• Kroměřížská nemocnice a.s. 



Akreditovaná radiologická centra 
od října 2022

• SurGal Clinic s.r.o. 

• Nemocnice Kyjov

• Nemocnice Tábor, a.s.

…JSOU ZDE ZÁSTUPCI NOVÝCH CENTER? 



Seznam najdete na webu



Výkony v rámci programu 
časného záchytu karcinomu plic

• Praktický lékař
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 01196 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC 
– ZAHÁJENÍ SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC

• 01197 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC 
– BEZ NÁSLEDNÉHO SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU 
PLIC

• Ambulantní pneumolog
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 25507 VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU 
KARCINOMU PLIC

• 25504 ROZŠÍŘENÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

• Radiolog komplexního onkologického centra
– Vykazování zdravotního výkonu zdravotní pojišťovně

• 89663 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEGATIVNÍ 
VÝSLEDEK

• 89664 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEURČITÝ 
VÝSLEDEK

• 89665 CT HRUDNÍKU V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - POZITIVNÍ
VÝSLEDEK

• Pracovník KOC/POCH 
– Vykazování poskytnuté zdravotní péče zdravotní pojišťovně
– Pečlivé a včasné vykázání diagnostikovaného nádoru do NOR ČR

Návrh MKN 
klasifikace

1) PL, PNE, RDG v 
rámci screeningového 
protokolu
• Z12.2 Screeningové 

vyšetření spec. na 
novotvar dýchacích 
orgánů 

2) PL, PNE v okamžiku 
hodnocení novotvaru s 
biologickou povahou
• D38.1 Novotvary 

nejistého nebo 
neznámého chování 
středního ucha a 
dýchacích a 
nitrohrudních orgánů 
- Průdušnice‚ 
průduška a plíce 

3) PL, PNE, KOC/POCH 
v případě typického 
nálezu pokročilého ZN 
• C34 Zhoubný 

novotvar průdušky 
(bronchu) a plíce



Krátká intervence kouření 



Letáky pro pacienta – intervence 
kouření 



Letáky pro pacienty – intervence kouření



Kde hledat informace?

• Pneumolog po zvážení všech vstupních kritérií odešle pacienta 
do akreditovaného radiologického pracoviště 

• Víc informací o programu časného záchytu karcinomu plic 

a dokumenty ke stažení najdete na stránkách:

– https://PrevenceProPlice.cz/

https://prevenceproplice.cz/


https://PrevenceProPlice.cz/ 



https://PrevenceProPlice.cz/ 



Odborná setkání



ČT 24 

Národní screening k odhalení 
rakoviny plic
Televize ● Události (ČT1 + ČT24) 
● 23. 7. 2022, 19:27



Televize 
Prevence proti rakovině plic
Televize ● Hlavní zprávy CNN Pria NEWS 
+ Zprávy FTV Prima (Prima televize) ●
21. 7. 2022, 19:32
Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o.



Televize

Světový den rakoviny plic
TV Nova – Snídaně s Novou 
(Ranní pořady) ● 1. 8. 2022, 6:00
Vydavatel: TV Nova s.r.o.





Co nás čeká dál?

• Inspirace – historie nejslavnějšího závodu…

„1.ledna 2022 v ČR odstartoval Program časného záchytu 
karcinomu plic a 2.10. 2022 předvečer XLIII. ČESKÉHO 
RADIOLOGICKÉHO KONGRESU v Olomouci odstartoval první 
ročník DAKAR plíce. 
Na startu bylo 25 akreditovaných radiologických center. Na trati 
se dále připojovalo cca 5 000 praktických lékařů a cca 300 
pneumologů. 
Čekalo je víc než 260 týdnů společné jízdy. Tuto jízdu protínalo 5 
kontrolních stanovišť (ročníků) a v průběhu tohoto závodu bylo 
zdoláno asi 250 tisíc LDCT.“

…TĚŠÍM SE NA NAŠÍ SPOLEČNOU JÍZDU V RÁMCI DAKAR plíce



…TĚŠÍM SE NA NAŠI SPOLEČNOU 
RALLY

V RÁMCI DAKAR plíce


