
 

   
 

 

PROGRAM KONFERENCE PREVON 2019 
 

Vítáme účast širšího auditoria včetně zástupců pacientských organizací a dalších zainteresovaných stran 
 

22. – 23. 10. 2019 (úterý – středa) 
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

 
22. 10. 2019 STRATEGIE A PERSPEKTIVY SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ 

 
V úvodu konference bude diskutována strategie realizace screeningových programů ČR v kontextu mezinárodních 
doporučení, stav realizace Národní strategie Zdraví 2020 a výhled na Národní strategii Zdraví 2030. Dále budou 
představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic a bude diskutována implementace v podmínkách českého 
zdravotnictví. Diskuse proběhne za účasti předních odborníků, zástupců ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních 
pojišťoven. 

13:00–14:30  Úvodní blok – strategie screeningových programů  
• Úvodní slovo (zástupci MZČR a zdravotních pojišťoven) 

• Screening as the way to decrease the burden of diseases, improve health and wellbeing –         
a WHO perspective (Matic), 15 min. 

• Strategické plánovaní MZ v oblasti prevence (Šteflová), 15 min. 

• Zpřístupňování dat NZIS pro hodnocení preventivních programů (Dušek), 15 min. 

• Národní screeningové centrum a informační podpora screeningových programů (Májek),        

15 min. 

 

14:30–15:00  přestávka na kávu  

15:00–17:15  Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic  
• Epidemiologie karcinomu plic v ČR (Dušek, Májek), 15 min. 

• Možnosti časného záchytu karcinomu plic – zahraniční zkušenosti a možnosti implementace     
v podmínkách ČR (Kolek), 20 min. 

• Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic (Šonka), 10 min.  

• Role ambulantního pneumologa v programu časného záchytu karcinomu plic (Čierná-
Peterová), 10 min.  

• Význam ukončení kouření pro snížení rizika karcinomu plic (Králíková), 10 min. 

• Role radiologa v programu časného záchytu karcinomu plic (Mírka), 10 min.  

• Role KOC v zajištění péče o pacienta s pozitivním nálezem v rámci programu časného záchytu 
karcinomu plic (Zemanová), 10 min.  

• Role pneumoonkochirurgické péče o pacienta s karcinomem plic (Lischke), 10 min.  

• Panelová diskuse 

 
 

 
 
 



 

   
 

 
 
   
23. 10. 2019 VÝZVY A MOŽNOSTI SCREENIGU NOVOROZENCŮ A DOSPĚLÉ POPULACE    
 
Dopolední blok konference bude věnován aktuálnímu stavu novorozeneckého screeningu a možnostem jeho inovací 
jak z pohledu biochemického screeningu, tak z pohledu pediatra. V odpoledním bloku bude diskutována současná 
situace a možnosti optimalizace a rozšíření screeningu zaměřeného na dospělou populaci v primární péči. 

DOPOLEDNÍ BLOK – SCREENING ZAMĚŘENÝ NA DÍTĚ 
 

9:00–10:30  Novorozenecký laboratorní screening a jeho výzvy 
• Historie a současnost novorozeneckého laboratorního screeningu v ČR (Kožich), 20 min. 

• Možnosti informační podpory novorozeneckého screeningu (Májek), 10 min. 

• Výzvy a perspektivy v oblasti novorozeneckého laboratorního screeningu (Votava), 20 min. 

• Panelová diskuse 

10:30–11:00  Přestávka na kávu 

11:00–12:30 Klinické screeningové programy zaměřené na novorozence 
• Klinický screening u novorozenců v České republice (Šuláková, Bodnár, Kantor), 25 min. 

• Chyby a omyly screeningu sluchu novorozenců v České republice (Chrobok), 25 min.  

• Screening CCHD (Kantor, Škodová, Rellová), 15 min. 

• Panelová diskuse 

12:30–13:30 Přestávka na oběd 

ODPOLEDNÍ BLOK – SCREENING ZAMĚŘENÝ NA DOSPĚLOU POPULACI 
 

13:30–15:00 Screening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře 
• Nová data o screeningu kolorektálního karcinomu (Májek), 15 min. 

• Novinky v organizaci a úhradách screeningu kolorektálního karcinomu v ČR (Šubrt), 15 min. 

• Perspektivy screeningu kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře (Seifert), 15 min. 

• Personalizace screeningu kolorektálního karcinomu s inteligentním vyhodnocením FIT testů 
(Kocna), 15 min. 

• Pilotní projekt poštovního rozeslání qFIT kitu osobám neúčastnícím se stávajícího 
screeningového programu (Májek), 10 min. 

• Panelová diskuse 

15:00–15:30 Přestávka na kávu 

15:30–17:00 Časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře 
• Posílení role praktického lékaře v prevenci a screeningu (Šonka), 15 min. 

• Prevence kardiometabolických onemocnění (Král), 20 min. 

• Časný záchyt chronické obstrukční plicní choroby (Král), 10 min. 

• Časný záchyt kognitivních poruch v ordinaci praktického lékaře (Matějovská Kubešová),         
15 min. 

• Panelová diskuse 


