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Kniha I, Genesis )
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Budoucnost onkoprevence
neznamená pouze screening

zdravé příklady smyslu prevence
pro veřejnost ( i zdravotníky)

X

cf DNA

microRNA

primární prevence : předejít zhoubnému nádoru
snižovat a odstraňovat rizika a prekancerózy

sekundární prevence : najít časný bezpříznakový nádor
preventivní časná diagnostika

terciární prevence : najít recidivu po léčbě včas
a nezanedbat ani jiný nový nádor !
dispenzarizace, cílená i preventivní diagnostika

Koncept :

2v1
3v1

( dosud bez nádoru)
(jedno nádorové onemocnění už proděláno)

Národní onkologický registr ČR od roku 1977 dosud
www.svod.cz (Systém pro vizualizaci onkologických dat , IBA MU )

ZN prsu

ZN pankreatu

ZN žaludku

ZN plic

!

15 nejčastějších solidních nádorů - 15 main killers
podíl nádorů v I. klinickém stadiu stoupá

/

klesá / nemění se

C50 ZN prsu
C16 ZN žaludku
C18-20 ZN kolorekta
C22 ZN jater
C23-24 ZN žlučníku a žluč.cest
C25 ZN pankreatu
C34 ZN plic

C43 maligní melanom

C53 ZN cervixu
C54 ZN endometria
C56 ZN ovaria
C61 ZN prostaty
C62 ZN varlete
C64 ZN ledviny
C67 ZN močového měchýře

individuální
preventivní
onkologická
prohlídka

vlastní cesta,
příležitost,
vlastní volba

A) Současná legislativa v ČR nabízí následující preventivní vyšetření
hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
která postihují jen část nádorových rizik :
Druh vyšetření :
Vyšetření celé kůže pohledem
Vyšetření dutiny ústní stomatologem
Vyšetření konečníku pohmatem spolu
se screeningovým vyšetřením stolice
na okultní krvácení nebo primární
preventivní kolonoskopie
U žen :
Preventivní gynekologické vyšetření spolu
se sreeningovým cytologickým vyšetřením
Preventivní mammografický screening

U mužů :
Vyšetření varlat pohmatem či poučení
(platí již od mladého věku)

Odhalené typy nádorů :
kožní nádory
nádory dutiny ústní
nádory tlustého střeva
a konečníku

nádory vaječníků, těla a
hrdla děložního
nádory prsu
nádory varlat

B) Další častá a nebezpečná nádorová onemocnění
mohou odhalit preventivní vyšetření dosud mimo legislativu a hrazení ze ZP
a pacient o nich má být informován,
aby se mohl rozhodnout zda si je sám zaplatí:
Vyšetření lymfatických uzlin pohmatem

lymfomy, uzlinové metastázy

Vyšetření moče na mikroskopickou hematurii

nádory močového měchýře

Základní laboratorní vyšetření krve a séra

krevní choroby a nespecifické
nálezy signální, také pro onkologii

Rtg ( CT ? ) hrudníku (hlavně kuřáci)
Ultrazvukové vyšetření břicha

nádory plic a mezihrudí
nádory jater, žlučových cest,
slinivky a ledvin

U mužů :
Vyšetření prostatického antigenu PSA v séru

nádory prostaty

ZN slinivky

ZN jater

ZN ledvin

ZN žlučníku a
žlučových cest

Trvalý problém ! : rakovina „středu člověka“
- játra, žlučové cesty, slinivka břišní, ledviny

preventivní, aspoň utrazvukové vyšetření ?

Pořadí nádoru u onkologických pacientů (C00-C97)
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Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

či dalším zjištěným

novotvarem u pacienta

Onkologičtí pacienti MOÚ: dělení dle péče vykázané plátcům v období 1/2004 – 12/2014 *
* Forma péče je identifikována v dostupných administrativních datech MOÚ za období 1/2004 – 12/2014, jde o nejpřesnější možný odhad
Pouze protinádorová
léčba

Protinádorová léčba
+ dispenzarizace

Dispenzarizace a jiná
vyšetření

Podíl pacientů
předstojná žláza - prostata (C61)
prs - ženy (C50)
jícen (C15)
melanom kůže (C43)
dutina ústní a hltan (C00-C14)
mozek a mícha (C70-C72)
močový měchýř (C67)
průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34)
játra a intrahepatální žlučové cesty (C22)
slinivka břišní (C25)
žaludek (C16)
pojivové a měkké tkáně (C47,C49)
děloha (C54,C55)
varle (C62)
mnohočetný myelom (C90)
hrtan (C32)
tlusté střevo a konečník (C18-C21)
hrdlo děložní - cervicis uteri (C53)
vaječník (C56)
ledvina (C64)
leukémie (C91-C95)
žlučník a žlučové cesty (C23,C24)
Hodgkinův lymfom (C81)
non-Hodgkinův lymfom (C82-C85,C96)
štítná žláza (C73)
ostatní zhoubné nádory
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Pacienti, kteří mají více diagnóz ZN, jsou v přehledu zařazeni opakovaně.

Zdroj: data MOÚ

N = 6 401
N = 17 055
N = 538
N = 4 963
N = 1 925
N = 1 213
N = 1 527
N = 4 250
N = 616
N = 1 513
N = 1 504
N = 689
N = 3 672
N = 1 837
N = 641
N = 707
N = 9 985
N = 2 725
N = 2 502
N = 2 887
N = 698
N = 523
N = 1 109
N = 2 264
N = 679
N = 3 932

migrační svoboda
pacientů / klientů
za péčí léčebnou
i preventivní

Pro časnou diagnostiku nádorů je v ČR lékařských sítí
mnoho, ale občané i lékaři se v nich zaplétají, ztrácejí,
síť praktických lékařů
síť gynekologů
síť mamografických center
síť mammárních poraden
síť urologů
síť gastroenterologů
síť internistů
síť specialistů ORL
síť privátních chirurgických ambulancí
síť onkologických center a ambulancí
- sítě různě lokálně rozpoznávané a propletené

