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Role VPL v programu časného záchytu 
karcinomu plic

• 11.7.2019 dohodnuta účast VPL v  programu 
časného záchytu ca plic

• Zástupci VPL členy PS pro přípravu časného 
záchytu karcinomu plic

• Projekt zapadá do Reformy primární péče, 
která posiluje roli PL a rozšiřuje kompetence 
PL - m.j. ve screeningu, časném záchytu a 
prevenci (přijata MZ 12/2018) 
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Reforma primární péče
• posílení kompetencí praktických lékařů 
• jasné vymezení kompetencí ve vztahu ke specialistům 
• uvolnění preskripčních omezení

• Rozšíření kompetencí musí umožnit praktickému lékaři poskytovat 
maximum možné péče, které je odborně a technicky schopen.

• Většina kontaktů pacienta se zdravotním systémem se musí 
uskutečnit co nejblíže jeho bydlišti v ordinaci praktického lékaře, se 
kterým má důvěrný vztah a dobře ho zná. 

• Jedinými limity takové péče mají být technické a odborné možnosti 
praktického lékaře, nikoliv administrativní překážky. 

• Praktický lékař má být průvodcem pacienta po systému a jeho 
advokátem, který ho mimo jiné ochraňuje i před zbytečnou 
lékařskou péčí.
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Rozšíření kompetencí PL

• a. Management chronických onemocnění. výkony ke komplexní dispenzární péči praktických lékařů 
o pacienty s populačně významnými chronickými onemocněními jako jsou: onkologická 
onemocnění, diabetes, prediabetes, hypertenze, dyslipidemie, thyreopatie,  ICHS, CHOPN, demence 
a další, včetně výkonů pro edukaci těchto pacientů. 

• b. Diagnostické výkony umožňující zlepšení a zrychlení diagnostiky a rozhodování o dalším způsobu 
léčby akutních stavů přímo v ordinaci praktického lékaře. Kromě již zavedených jsou to POCT 
metody ke stanovení D-dimeru, kardiospecifických markerů, spirometrie v diferenciální diagnostice 
dušnosti a v péči o pacienta s CHOPN, oxygenoterapie, ale také DUSG žil DKK 

• c. Screeningové výkony posilující roli praktických lékařů v záchytu onemocnění, jejichž včasná léčba 
zlepšuje významně prognózu pacienta a snižuje náklady na poskytovanou péči. Jde o časný záchyt 
demencí, CHOPN, spánkové apnoe. Zásadní je zachování a posílení role praktických lékařů ve 
screeningu kolorektálního karcinomu 

• d. Nové výkony rozšiřující činnost praktických lékařů o výkony z paliativní medicíny, 
psychosomatiky, léčby chronické bolesti, myoskeletární medicíny, fyziatrie, oxygenoterapie a také 
péče o pacienty v pobytových zařízeních. Pojišťovny musí mít možnost praktickým lékařům, 
zejména na venkově a v oblastech s hůře dostupnou specializovanou péčí, nasmlouvat i výkony 
jiných odborností, o které požádá a prokáže odbornou způsobilost k jejich provádění. 
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Role VPL v programu časného záchytu 
karcinomu plic

• Vybrat pacienty , kteří splňují kritéria účasti v 
projektu (20 balíčkoroků, věk 55-74 let)

• Přesvědčit je k účasti v  projektu

• Protikuřácká intervence. Podmínkou účasti je 
deklarovaná ochota pacienta přestat kouřit
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Výkon pro praktické lékaře

• Management časného záchytu karcinomu plic 
praktickým lékařem

• Výkon začíná výběrem pacienta z databáze dle 
kritérií stanovených metodikou pro screening a 
pozváním na screening (pošta, ev. e-mail nebo 
SMS) a pokračuje povinností lékaře informovat 
se, zda již pacient není dispenzarizován plicním 
lékařem, za účelem zamezení duplicit

• 15 min, 175 bodů (neobsahuje intervenci)
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Obsah a rozsah výkonu
• Pohovor lékaře s asymptomatickým pacientem 

splňujícím podmínky dle metodiky pro screening. 
Vysvětlení účelu screeningu. Poučení pacienta o 
průběhu screeningu, povaze vyšetření, která v průběhu 
screeningu podstoupí, provedení krátké intervence k 
zanechání kouření, včetně zvážení možnosti doporučení 
k léčbě ve specializovaném centru léčby závislosti na 
tabáku. Získání souhlasu pacienta k jeho zařazení do 
screeningu. Vykázání signálních výkonů sloužících pro 
předání informace o tom, že pacientovi byl nabídnut 
screening a ten za a) se svým zařazením souhlasí nebo 
b) zařazení do screeningu odmítá.
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Čím výkon končí
• Záznamem do lékařské dokumentace a předáním 

lékařské zprávy a doporučení k zahájení screeningu 
příslušné pneumologické ambulanci. V situaci hůře 
dostupné pneumologické péče z geografických či 
kapacitních důvodů je přípustné pacienta odeslat 
přímo k vyšetření low-dose CT (LDCT) plic na příslušné 
pracoviště dle metodiky pro screening. Na základě 
výsledku LDCT odesílá VPL do plicní ambulance 
pacienty s nejasným nálezem a pacienti s pozitivním 
nálezem jsou delegováni do pneumoonkochirurgického
centra. Pro pacienty s jasně negativním nálezem 
pokračuje screening v ordinaci VPL, který postupuje dle 
metodiky screeningu.
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Role VPL

• Zahajuje program tím, že odesílá pacienta na 
LDCT

• Pacienty s negativním nálezem si ponechává 
ve své péči a dále řídí jejich pohyb v programu 
časného záchytu, vč. protikuřácké intervence 

• Udržitelnost programu – ekonomická, 
personální, organizační
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Co potřebujeme?

• Nutný vznik výkonu protikuřácké intervence 
(společný pro pneumology a VPL)

• Dokonalá vzájemná informovanost mezi všemi 
zainteresovanými subjekty programu (KOC, 
chirurg, pneumolog, VPL) 

• Ideálně elektronickou cestou (např. e-Zpráva)
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Problémy 

• Etické:
• Dává kuřákům zdarma lepší péči než ostatním
• Vysoké procento neurčitých nálezů ( další 

vyšetřování, stres a psychická zátěž) = zátěž VPL
• Technické:
• Pokud pacient nepřestane kouřit, bude dále 

vyšetřován á 2 roky ?
• Pilot? 
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Děkuji Vám za pozornost
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