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SOUČASNOST A BUDOUCNOST SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČR
4. a 5. října 2022, Praze
Hotel Step, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9

PROGRAM

4. 10. 2022 | Budoucnost novorozeneckého screeningu
12:00–13:00 | Předkonferenční občerstvení a registrace
13:00–14:50 |První zkušenosti z pilotního programu screeningu SMA/SCID a další pilotní projekty NSC
věnované novorozencům
•
•
•
•
•
•

Úvodní slovo (Straňák, Kantor), 10 min.
Role NSC v oblasti novorozeneckého screeningu (Hejduk), 10 min.
Pilotní program screeningu SMA/SCID: první zkušenosti z pohledu screeningové laboratoře (Pešková), 15 min.
První zkušenosti v rámci pilotního programu screeningu SMA z pohledu klinika (Haberlová), 15 min.
První zkušenosti v rámci pilotního programu screeningu SCID z pohledu klinika (Šedivá), 15 min.
Pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolemie (FH) u novorozenců a mezinárodní iniciativa
(Freiberger), 15 min.
• Screening sluchu novorozenců – nastavení evaluace programu a první výsledky (Chrobok, Dršata, Homoláč, Krtičková,
Hejduk, Ngo, Májek), 15 min.
• Diskuse, 15 min.

14:50–15:10 | Přestávka na kávu
15:10–17:00 |Strategie ČR v oblasti novorozeneckého screeningu
•
•
•
•
•
•
•

Plánování, monitoring a evaluace novorozeneckého screeningu v mezinárodním kontextu (Májek), 15 min.
Evropská iniciativa v harmonizaci novorozeneckého laboratorního screeningu (Kožich), 15 min.
Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningu v ČR (Votava), 15 min.
Praktické zkušenosti s novorozeneckým laboratorním screeningem (Pešková), 15 min.
Nová koncepce monitoringu a evaluace novorozeneckého screeningu v ČR (Ngo, Hejcmanová), 15 min.
Kódování vzácných onemocnění a informační systém vzácných onemocnění ÚZIS (Zvolský), 15 min.
Diskuse, 20 min.

17:00–19:00 | Podvečerní recepce

Registrace: https://prevon.uzis.cz/

Účast na 5. konferenci PREVON je zdarma, je však nutná registrace.
V případě volných kapacit bude umožněna registrace na místě v době konání konference.
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5. 10. 2022 | Strategie onkologického screeningu
08:30–09:00 | Přestávka na kávu
09:00–10:20 | Zkušenosti a výzvy v programech onkologického screeningu 1
•
•
•
•
•

Úvodní slovo (Válek, Macková, Svačina, Májek), 20 min.
Národní zdravotnický informační systém a role ÚZIS v naplňování strategie Zdraví 2030 (Dušek), 10 min.
Evropské doporučení ke screeningu a české screeningové programy (Májek), 15 min.
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje: model datasetu pro řízení zdravotnického systému (Heger), 15 min.
Screeningové programy: pohled praktického lékaře (Seifert), 15 min.

10:20–10:35 |Přestávka na kávu
10:35–12:10 | Zkušenosti a výzvy v programech onkologického screeningu 2
•
•
•
•

Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu karcinomu prsu (Skovajsová, Daneš), 15 min.
Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu karcinomu děložního hrdla (Dvořák, Dušková), 15 min.
Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu kolorektálního karcinomu (Zavoral, Suchánek), 15 min.
Řízená diskuse, 50 min.

12:10–13:00 | Oběd
13:00–15:30 | Přístupy k onkologickému screeningu a prevenci
•
•
•
•
•
•
•

Strategie v oblasti onkologického screeningu (Hejduk), 15 min.
Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic (Koudelková, Koziar Vašáková, Čierná Peterová), 15 min.
Datová základna screeningových programů (Chloupková), 15 min.
Pilotní projekty optimalizace onkologických screeningových programů (Ngo), 15 min.
Okultní krvácení ve stolici - vize pro rok 2023 (Kocna), 15 min.
Možnosti prevence rakoviny žaludku a potenciál pro program v ČR (Suchánek), 15 min.
Pacientská rada ministra zdravotnictví, Národní asociace pacientských organizací, Hlas onkologických pacientů prioritou je i prevence onemocnění (Ředinová, Pokorná, Slavíková), 15 min.
• Zdravotní gramotnost a nástroj NZIP (Komenda), 15 min.
• Aplikace Preventivka: osobní průvodce prevencí (Fořtová), 15 min.
• Diskuse, 15 min.

