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Screening KRCa v ČR 2000-2008

Pádné důvody
Předpoklady  
Velká očekávání

Nenaplněná 
očekávání
Výstupy ano, 
ale skromné

Zkušenosti 
Nové možnosti
Nová motivace 

Hodnocení v roce 2009



KRCa Ca prsu 

Mediální kampaň chabá silná

Cílová populace muži & ženy
> 50 let

ženy 
> 45 let

Účast < 20% > 30%

Role PL klíčová (TOKS) dispečerská(25%)

Úhrada pro PL Ano Ne

Screening KRCa v. Screening Ca prsu



Souhrnná čísla o screeningovém 
programu v ČR  2000-2007 

> 600 000 osob se zúčastnilo 
screeningu

> 1 500 000 guajakových testů bylo 
odečteno

> 90 000 kolonoskopií na základě 
pozitivního TOKS bylo provedeno                       
(10% ze všech kolonoskopií v ČR)



16% cílové populace se zúčastnilo screeningu
97% PL udělalo alespoň 1 test
20% PL dosáhlo na bonifikaci za pokrytí registrované 
populace testem 

Zprávy z monitorovací sítě PL
Nejlepší PL 150 –200  testů do roka. 
80-90% pacientů vrátí test do 3 měsíců
10% pacientů odmítne kolonoskopii po tom, co byl 
zjištěn pozitivní TOKS.
Čekací doby na screeningovou kolonoskopii 
nepřesáhnou 3 týdny

Seifert B, Zavoral M, Fric P, Neoplasma, 2008

Souhrnná čísla o screeningovém 
programu v ČR  2000-2007 
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Výsledky screeningového programu 
přímá a nepřímá data 2000 - 2005

V 5 letech bylo provedeno 977 973 gTOKS, karcinom byl 
diagnostikován u 2 797 (0.29%) a adenomy byly odstraněny u 

19 257 (1.97%) jedinců.

gTOKS Karcinomy Adenomy

2001 139 575 252 1 926

2002 159 575 569 3 815

2003 206 098 621 4 623

2004 232 930 404 2 612

2005 239 795 951 6 272

Celkem 977 973 2 797 19 257



www.mzcr.cz



Nový design programu

od 50 do 54 let....... TOKS každý rok
od 55 let..................TOKS 1x za 2 roky
v 55 letech možnost volby:  
Primární screningová kolonoskopie (PSK)

Pokud je nález PSK normální,                                    
pacient je na 10 let vyřazen ze screeningu. 

PSK se provádí na pracovištích, akreditovaných 
k programu screeningu – seznam na 
stránkách MZ ČR, link SVL ČLS, SPL ČR. 
TOKS rozšířený na registrující gynekology



Monitoring programu od r.2009

propojení dat: 
poskytovatelů (gastroenterologů) 
pojišťoven (seznam sledovaných kódů)
onkologického registru 

Jednotná metodika pro monitoring všech 
screeningových programů. 

Doc. Dušek, MÚ Brno



TOKS

Typ testu není specifikovaný,              
může se jednat o test guajakový nebo 
imunochemický 

Úhrada se nemění.



Guajakový TOKS
Jeho používání má oporu ve studiích 
Má uspokojivou specificitu
Má nízkou senzitivitu, ale při odběru ze tří stolic 
se senzitivita zvyšuje
Je levný a máme s ním zkušenost 

Vyžaduje dietní omezení.
Vyžaduje manipulaci se stolicí.
Nelze vyhodnotit okamžitě. 
Vyhodnocení je zatíženo subjektivní chybou
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Imunochemický TOKS
detekuje pouze lidský Hgb z dolní části GIT
nevyžaduje dietní omezení
má stejnou specificitu a vyšší senzitivitu
kvalitativní a kvantitativní 
může se vyhodnocovat automaticky a 
okamžitě
odběr (1x) je přijatelnější pro pacienta
i-TOKS dražší, ale zlevňují





Screeningová kolonoskopie
180 vybraných GE pracovišť vysoké kvality 
moderní přístroje 
kritéria kvality: 

- počet screeningových kolonoskopií 
- % úplných kolonoskopií (dosažení céka, 90%)
- % komplikací (perforace do 0,05%, krvácení 

do 0,5%)
- (počet opakovaných kolonoskopií)



www.euni.cz
Screening kolorektálního karcinomu

www.euni.eu
Irritable bowel syndrome  

http://www.euni.cz/
http://www.euni.eu/


PL s průměrným počtem registrovaných 
pacientů (1700) může za úhradu TOKS 
ročně získat až:

1. 10 000 Kč
2. 20 000 Kč
3. 30 000 Kč
4. 60 000 Kč
5. 90 000 Kč



Imunochemický test se od 
guajakového neliší

1. specificitou
2. sensitivitou
3. potřebou dietního omezení
4. přijatelností odběru pro pacienta 
5. časem do vyhodnocení vzorku 



Primární 
screeningová kolonoskopie

1. se provádí v 50.roce věku
2. se provede v 50., 60. a 70.roce věku
3. se upřednostňuje u pacientů s 

nejasnými příznaky
4. je nabízena pacientům v 55 letech 

jako varianta opakovaného TOKS
5. se provádí u pacientů s pozitivním 

TOKS  



Pacient, který měl normální 
kolonoskopii v 55 letech

1. je vyřazen na 5 let ze screeningu
2. je vyřazen na 10 let ze screeningu
3. absolvuje dále TOKS á 1 rok 
4. absolvuje dále TOKS á 2 roky 
5. absolvuje další program dle rozhodnutí 

endoskopujícího gastroenterologa 



Ve své ordinaci

vydám více jak 3 TOKS týdně
vydám alespoň 2 TOKS týdně
vydám alespoň 1 TOKS týdně
vydám alespoň 1 TOKS za měsíc 
TOKS nevydám a nevydám



Pro screening KRCa

1. zvu pravidelně pacienty na TOKS
2. mám strategii ke zvýšení účasti 
3. přemýšlím o strategii ke zvýšení účasti
4. zatím jsem o tom nepřemýšlel
5. mám úplně jiné starosti



Závěr

Český praktický lékař by měl systematicky 
nabízet screening rakoviny tlustého 
střeva a konečníku.  
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