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Specifika FNKV

• Chybí plicní oddělení

• (Funguje poradna pro odvykání kouření)

• Zájem o plicní screening z řad radiologů, ale obavy z 
nedostatku klientů k vyšetření



Propagační akce

• Mailem obesláno 11 plicních ambulancí v našem dosahu nebo
v končinách jen lehce vzdálenějších

• Ušetřena kmenová loviště spřátelených nemocnic

• Pozitivní odezva, od cca března 2022 pravidelně vyšetřujeme
pro potřeby cca 8 hlavních pracovišť

• Nyní vyšetřeno okolo 200 pacientů



Časový harmonogram

• 12 termínů týdně

• Objednací doba cca 5 týdnů

• Popis s druhým čtením během týdne*

* v době letních dovolených 3 týdny



Potíže - indikace

• Příliš mladý pacient

• Pacient s nejasným nálezem na skiagramu



Potíže - follow up

• Indikace plnodávkového CT po N3 nálezu





Potíže - hodnocení

• Hodnotíme velmi malé uzly, kde i minimální změna může
být "významná"

• Segmentace solidního nodulu u cévy je nepřesná

• Nová léze na mimořádné kontrole

• (Kategorie R nepočítá s úplnou regresí léze ani s lézí novou)

• Přepisování nálezu do systému ÚZIS





VDT 176 dnů





• … For nodules <100 mm3 (and/or <5 mm diameter) at baseline 
imaging the lung cancer risk is very low (~0.4-0.6%) ...

• ...Cancer risk is intermediate for 100-300 mm3 (5-10 mm 
diameter) nodules (1.3-2.4%). For these lesions follow-up 
imaging with VDT calculation can be particularly useful ...



• …VDT <400 days clinically important if it was accompanied 
by >25% nodule volume growth...



Potíže - klinická interpretace výsledků

• Radiologie: přesná kategorizace a z ní vyplývající postup

• Multidisciplinární tým: ???

• (Resekce či biopsie nodulu je ve srovnání odstraněním polypu (screening CRC) nebo biopsií
léze (mammo screening) výrazně rizikovější)



Závěr

• Excelentní spolupráce s ÚZIS a s doc. Mírkou

• Zvážit zvýšení hranice velikosti nodulů k dalšímu hodnocení (nyní práh 2 mm)
• Lze vůbec hodnotit změny nodulů pod 5 mm?
• Jak interpretovat a manažovat nové intervalové léze?

• Seznámit radiology s pravidly klinické interpretace výsledků, jsou-li nějaká

• Zvážit přímý přepis nálezů do systému ÚZIS

• Na našem pracovišti za 6 měsíců vyšetřeno okolo 200 pacientů
• Riziková skupina čítá cca 500 000 osob...
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