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Význam praktických lékařů v prevenci

 humanizace/individualizace prevence 

 komunikace prevence/screeningu

 výkony prevence

 screeningové programy 

 výzkum v oblasti prevence a screeningu



Nehoda chodce 1: 45 200

Autonehoda                 1:  18 800

Nehoda autobusu      1:  4 400 000 Letecká katastrofa      1: 8 450 000



Humanizace/individualizace prevence 

Praktický lékař 

 překládá populační strategie prevence a 
podpory zdraví do individualizované personální 
péče 

Hans Kluge, WHO office Europe, na konferenci  WONCA v Praze 2017 

 je kompetentní
 zná pacienta, jeho rodinnou a osobní historii, obvykle 

místo kde žije a pracuje
 rozumí hierarchii hodnot pacienta a jeho preferencím
 může pacienta ovlivňovat dlouhodobě a systematicky
 může využít každé konzultace pro zhodnocení rizika a 

stručnou intervenci



Prevence; praktický lékař a jeho pacient 

Prevence 

 Vyžaduje angažovaný přístup od lékaře i pacienta

 Má limity – vědecké, ekonomické a etické

The ultimate requirement is to implement only such 

preventive programs, which meet the safety criteria, are 

based on evidence and feasible in terms of capacity

and expenditures with regard to health care of ill

people. 

„Evidence based prevention in general practice“

EU Commission Recommendation



Výkony prevence v primární péči 

 Primární prevence: 

= Opatření zaměřené k podpoře zdraví a předcházení nemocí 

 Sekundární prevence: 

= Opatření k včasné detekci nemocí v asymptomatickém stadiu

 Terciární prevence: 

= Opatření ke zlepšení, stabilizaci nemoci nebo odvrácení jejích 

následků

 Kvartérní prevence (WONCA):                     

= Opatření k identifikaci a ochraně pacientů ohrožených 

nadměrným léčením, vyšetřováním a návrh intervencí, které jsou 

eticky přijatelné. 



Nástroje prevence v primární péči v ČR

 Pravidelné preventivní prohlídky 

 Screening

 Příležitostné stručné intervence

 Vakcinace 

 Mimořádné prohlídky (posudkové)

 Pracovnělékařské prohlídky

 Dispenzarizace chronických chorob 

 Cestovní medicína 

Prevence tvoří asi 10% příjmu praxe a zhruba 

polovinu mimokapitační platby. 

Náklady na prevenci v primární péči tvoří méně 

než 0,5% celkových výdajů na zdravotnictví. 



Vyhláška MZ ČR č. 70/2012 o obsahu a časovém plánu 

preventivních prohlídek ve všeobecném lékařství.

VPL: od 15 resp. 18 let, 1x za dva roky

 Anamnéza (rizikové faktory, profesionální rizika, užívání 
škodlivých látek, doplnění rodinné anamnézy) 

 Očkování proti tetanu 

 Fyzikální vyšetření 

 EKG: od 40, každé 4 roky 

 Laboratoř: moč, cholesterol (LDL, HDL, TAG) in 18, 30, 40, 50 
and 60.  glykémie od 18 let každé 4 roky

 TOKS od 50 1x ročně, od 55 1x za 2 roky, možnost 
kolonoskopie přímo v 55 letech. 

 Mamografie – odeslání u žen od 45 let 1x za 2 roky



Srovnání podílu klientů ČPZP s 

absolvovanými PP v roce 2009 a 2014
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Knorová, ČPZP, 2015



Král N, Býma S, Seifert B. Názory a postoje občanů ČR k problematice 

zdravotnictví a zdravému způsobu života, INRES, Praktický lékař 2015 

Názory a postoje 

občanů ČR, 2015
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Kardiometabolická prevence

 Narůstající prevalence kardiometabolických onemocnění 

 Na vzniku a komplikacích kardiometabolických onemocnění 
(ICHS, diabetes mellitus, chronické ledvinné onemocnění) se 
hlavně podílí nezdravý životní styl, kouření, obezita a 
nedostatek fyzické aktivity. 

Paradox prevence: Preventivní prohlídky vyhledávají hlavně ti, co je 
nejméně potřebují a u nichž je efektivita intervencí nízká. Ti rizikoví, 
u kterých je efektivita intervencí nejvyšší, chodí nejméně…..

 Je třeba připravit strategie k identifikaci vysoce rizikových 
osob a zavedení opatření k prevenci nebo oddálení těchto 
onemocnění.

 Selektivní preventivní programy pro vysoce rizikové osoby 
(SPIMEU 2015-2018)

B. Starfield, Epidemiol Community Health Med 2008;62:580-583



mm Hg

Tabulka kardiovaskulárního rizika

ŽENY MUŽI
NEKUŘÁCI KUŘÁCI NEKUŘÁCI KUŘÁCI

cholesterol (mmol/l) cholesterol (mmol/l)

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8
mm Hg 180 věk 180 180 věk 180

S 160 70 160 160 70 160 S

y 140 140 140 140 y

s 120 120 120 120 s

t t

o 180 věk 180 180 věk 180 o

l 160 60 160 160 60 160 l

i 140 140 140 140 i

c 120 120 120 120 c

k k

ý 180 věk 180 180 věk 180 ý

160 50 160 160 50 160
k 140 140 140 140 k

r 120 120 120 120 r

e e

v 180 věk 180 180 věk 180 v

n 160 40 160 160 40 160 n

í 140 140 140 140 í

120 120 120 120

t t

l 180 věk 180 180 věk 180 l

a 160 30 160 160 30 160 a

k 140 140 140 140 k

120 120 120 120
4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

cholesterol (mmol/l) cholesterol (mmol/l)
ÚROVEŇ RIZIKA: 

Mírná 5 - 10%Nízká < 5% Střední 10 - 20% Vysoká 20 - 40% Velmi vysoká > 40%



Onkologická prevence jako součást PP

 Anamnéza + zhodnocení 
provedených vyšetření v průběhu 
2 let, využitelných v onkoprevenci

 Fyzikální vyšetření 

 Laboratorní vyšetření

 Screening (KRCa, Ca mammy) 

 Další preventivní intervence
podle hodnocení individuálního 
rizika onkologického onemocnění

 Poučení: alarmující známky

1 PL během roku: 11 nových nádorů, v péči 60 pacientů s nádorem, z toho 10 s KRK 



Screening kolorektálního karcinomu v ČR

 2000: Spuštění programu: druhá země po Německu. 

Hlavní cíl: začít screening

 2000-2009: doba nadšení, nízká mediální podpora, logistika 

na PL ► nízká účast 

 2009: zlom, 4 opatření (iTOKS, frekvence, GYN, PSK) + 

monitoring 

Hlavní cíl: zvýšit účast

 2014: adresné zvaní, mediální kampaň                         

Hlavní cíl: rovný přístup k informacím, populační screening

 2017….kvalitativní změny 

Hlavní cíl: účast / kvalita a bezpečí   
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Pokrytí TOKS (50+)
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Pokrytí bylo zásadně zvýšeno po zavedení adresného zvaní.

Přidanou hodnotou adresného zvaní byla zvýšená účast na PP (až 40%). 



Význam primární péče v populačních 

programech screeningu KRK

 Zvyšování účasti 
Harris 2000, Brawarsky 2004, Seifert 2007, Hewitson 2011

 Komunikace screeningu
Wee 2005, Ferreira 2005

 Vyvážená informace pro informované 
rozhodování (rizika/přínos)

O´Connor 1999, Jepson 2005, Wegwarth 2013 

 TOKS agenda (pokud připadá v úvahu)

 TOKS+   



Výzkum v oblasti prevence a screeningu

 jedinečná data z preventivních prohlídek 

 zahraniční modely sentinelových praxí 

(Holandsko)

 výzkumné sítě praktických lékařů 



Preventivní prohlídky a EBM

COCHRAN REVUE

 14 studií, 182 880 osob (76 403 PP, 106 477 kontrol) 

 Sledování 1-22 let 

Výsledky                            RR 95% konf.interval

 Totální mortalita                0,99   (0,95-1,03)

 Kardiovaskulární mortalita 1,03    (0,9-1,17)

 Nádorová mortalita          1,01   (0,92-1,12)  

 O efekt: morbidita, počet hospitalizací, počet 
důchodů, návštěv praxe, pracovní neschopnost

 20% navýšení počtu diagnóz v 6 letech oproti 
kontrolám

 Více hypertenze a dyslipidemií

Neexistuje důkaz o užitečnosti preventivních prohlídek.  



Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

podporuje systém preventivních prohlídek, který: 

 umožňuje časnou detekci kardiometabolických a 

nádorových onemocněních 

 poskytuje chráněný čas na preventivní aktivity 

 poskytuje příležitost pro intervence ve smyslu primární 

i sekundární prevence 

 Přivádí pacienta do ordinace dobrovolně, kvůli svému 

zdraví

 poskytuje příležitost pro tvorbu osobních plánů pro 

zdraví



 Podpora zdravého životního stylu 

 Komunikace prevence a screeningu

 Organizace praxe k vytvoření kapacit pro 
prevenci a screening

 Identifikace rizikových pacientů (KMO, Ca)

 Potenciál jedinečných dat 

Prevence 
v ordinacích praktických lékařů 




