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Národní screeningové centrum připravuje  
a realizuje pilotní projekty zaměřené na časný 
 záchyt následujících onemocnění:

• karcinom tlustého střeva a konečníku
• karcinom děložního hrdla
• karcinom prostaty 
• karcinom prsu 
• postižení oční sítnice cukrovkou
• osteoporóza
• chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
• spontánní předčasný porod
• vrozené srdeční vady u novorozenců
• porucha funkce štítné žlázy v těhotenství
• dědičná forma vysoké hladiny cholesterolu

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

Informační linka / helpdesk: 
+420 770 171 531

Email:
fit.nsc@uzis.cz

Web:
nsc.uzis.cz
facebook.com/narodniscreeningovecentrum
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NÁRODNÍ
SCREENINGOVÉ
CENTRUM

Programy časného záchytu vážných  onemocnění 
patří mezi národní priority veřejného zdraví 
v České republice,  deklarované v rámci 
 Národní strategie ochrany  a podpory zdraví   
a prevence nemocí – Zdraví 2020.

V rámci projektu Optimalizace programu 
screeningu kolorektálního karcinomu jsou 
vzorky biologického materiálu zpracovávány 
Všeobecnou fakultní nemocnicí a 1. LF UK,  
Ústavem lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky, Karlovo náměstí 32, 120 Praha 2.

OPTIMALIZACE 
PROGRAMU 
SCREENINGU  
KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU
poštovní zásilka



Jak probíhá vyšetření?

Screening kolorektálního karcinomu je založen na 
pravidelných testech okultního (skrytého)  krvácení 
do stolice nebo na screeningové kolonoskopii. 

Test na okultní krvácení

Obdrželi jste poštovní zásilku s odběrovou nádobku 
(qFIT kit), po odběru vzorku stolice  zašlete, 
prosím, vzorek do laboratoře, která ho vyhodnotí  
a o výsledku vás informuje.

V případě nálezu krve ve stolici je pacient odeslán 
na kolonoskopii za účelem zjištění příčiny tohoto 
krvácení.

Předmětem pilotního projektu je zvýšit počet 
vyšetřených mužů a žen ve věku 50 - 70 let 
prostřednictvím testu na okultní krvácení 
případně kolonoskopickým vyšetřením. Cílem 
je odhalit kolorektální karcinom nebo snížit 
jeho výskyt časným záchytem přednádorových 
stavů.

Časná stádia tohoto onemocnění jsou dobře 
 léčitelná.

Česká republika patří mezi státy s nejvyšším 
výskytem kolorektálního karcinomu na světě 
a následnou úmrtností na toto onemocnění. 
Ročně je v ČR diagnostikováno přibližně 7 500 
nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na 
tuto  nemoc umírá.

V ČR je od roku 2000 zaveden Národní program 
screeningu KRK pro osoby starší 50 let, které 
mají průměrně vysoké riziko vzniku tohoto 
zhoubného onemocnění. Více informací o tomto 
programu najdete na webových stránkách
http://www.kolorektum.cz/

Screeningová kolonoskopie

Máte možnost využít screeningového 
kolonoskopického vyšetření bez předchozího 
testu na okultní krvácení objednáním se 
do nejbližšího Centra pro screeningovou 
kolonoskopii. Seznam akreditovaných 
center naleznete na našich stránkách  
www.screeningy.cz/fit. O této možnosti 
se prosím informujte přímo v Centru pro 
screeningovou kolonoskopii nebo se poraďte se 
svým praktickým lékařem.

Výhodou screeningové kolonoskopie je, že 
toto vyšetření poskytuje mnohem spolehlivější 
výsledek a navíc mohou být během kolonoskopie 
odstraněny nežádoucí výrůstky ve střevě.
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