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TABÁK- SMRTÍCÍ DROGA

 Tabák ve všech formách každoročně zabije 8 
milionů obyvatel planety Země

 Jeden milion lidí umírá na expozici tabáku z druhé ruky!!!
 Kuřáci zabíjejí nejenom sebe, ale často i své blízké a 

milované!
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TABÁK A NEJČASTĚJŠÍ PLICNÍ NEMOCI

 2x zvýšené riziko aktivace latentní tuberkulózní 
infekce

 22x zvýšené riziko rakoviny plic

 Jeden z 5 kuřáků onemocní chronickou obstrukční 
plicní nemocí, polovina úmrtí pacientů s touto nemocí 
je dána následky kouření

 Děti kuřáků jsou v riziku vývoje astmatu nebo jeho 
zhoršení

 Kouření zvyšuje riziko vzniku plicní fibrózy a 
krvácení z plicních sklípků

 Kouření zvyšuje riziko plicních infekcí
Prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D.
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TABÁK A DALŠÍ NEMOCI
 25% šanci na rakovinu 
 Rychlejší stárnutí kůže, ale i ostatních orgánů
 Vředové onemocnění žaludku a dvanácterníku 
 Ischemická choroba srdeční a srdeční infarkt
 Ischemická choroba dolních končetin
 Četnější výskyt výdutě srdečnice 
 Ženy: problémy s menstruačním cyklem, dříve  menopauza, potíže s početím- horší 

kvalita vajíček
 Muži: problém s impotencí, ateroskleróza přívodných cév pohlavního ústrojí, horší 

kvalita spermií
 Zvýšené riziko onemocnění infekčními chorobami- poruchy sliznic a imunitního 

systému
 Nedoslýchavost
 Lidé pobývající v zakouřeném prostředí častěji trpí na záněty středního ucha- děti 

vystavené pasivnímu kouření
 Zkažené zuby, parodontóza 
 Vypadávání vlasů
 Šedý oční zákal, zúžení, ucpání a popraskání cév v sítnici- nejčastější 

příčina získané slepoty v Evropě 
 2x vyšší riziko vzniku lupénky
 2x vyšší riziko cukrovky
 Vyšší srážlivost krve
 Vyšší hladina krevních tuků
 Častější deprese, vyšší riziko spáchání sebevraždy
 3x vyšší riziko roztroušené mozkomíšní sklerózy Prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D.
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ČPFS
 Propaguje nekouření a zdravý životní styl

 Bojuje proti kouření, ale  ne proti kuřákům

 Pomoc kuřákům
 Intervence primární
 Ambulance pro odvykání kouření

 Prevence- primární a sekundární

 Časný záchyt závažných nemocí způsobených 
kouřením
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DNY IPF

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2018

41

69
62

SCREENINGOVÉ PROGRAMY PLICNÍCH NEMOCÍ DNES 

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2017

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2019 60
604 osob      22  susp 160 jiné   



DEN CHOPN

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2018

41

73
82

SCREENINGOVÉ PROGRAMY PLICNÍCH NEMOCÍ DNES 

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2017

DEN OTEVŘENÝCH ORDINACÍ PLICNÍCH LÉKAŘŮ 2019 Proběhne 
20.11.2019



KARCINOM PLIC

 Malignita s nejvyšší mortalitou u nás i
ve světě

 Incidence celosvětově vzrůstá

 Kouření

 2018 celosvětově nově u 2,1 milionu lidí
(11,6% ze všech nádorových
onemocnění), úmrtí1,6 milionu lidí
(18,4% ze všech úmrtí na nádorové
onemocnění)

 Úplné vyléčení v časných stádiích
onemocnění (plicní resekce/ radikální
RT)- 10-15% pacientů

Prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D.
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PNEUMOLOGOVÉ

Celkový počet pneumologů
734

Ambulantní pneumologové
376

Členové sekce ambul. pneumologů
123



NAVRŽENÝ ALGORITMUS PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU CA
PLIC

Ambulantní 
plicní lékař

Vstupní kritéria
• současný nebo bývalý 

kuřák
• věk 55-74 let
• 20 balíčkoroků
• u současných kuřáků 

ochota přestat kouřit

Oslovení pacienta 
praktickým lékařem *

Radiologické 
screeningové centrum 

při KOC

Výsledek 
screeningovéh

o CT

Pneumoonkochirurgic
ké centrum

Výsledek 
opakovaného 

CT

Pozitivní

Neurčitý

Pozitivní

Negativní

Negativní

Ambulantní plicní 
lékař, opakovaný 

screening v 
doporučeném 

intervalu

Součástí je intervence
k odvykání kouření 

* Ve specifických případech je možné přímé odeslání osob splňující vstupní kritéria praktickým lékařem na radiologické centrum  a dále pak 
koordinuje následnou péči



ROLE AMBULANTNÍHO PNEUMOLOGA V
ČASNÉM ZÁCHYTU CA PLIC- KOORDINÁTOR

 1) Komunikace s pacientem 

 2) Sledování pacienta

 3) Objednávání do pneumonkochirurgického centra v 
případě patologických nálezů

 4) Vedení dokumentace daného pacienta

 5) Předávání zpráv registrujícímu praktickému lékaři

Po celou dobu projektu !



VYŠETŘENÍ ADEPTA PROGRAMU
AMBULANTNÍM PNEUMOLOGEM

 1) Anamnéza (kontrola základních parametrů screeningu)
- kuřák : 20 balíčkoroků
- věk : 55-74let
- ochota zapojení do protikuřáckého programu

 2) Fyzikální vyšetření 

 3) Funkční vyšetření – spirometrie, měření saturace O2

 4) Skiagram hrudníku – fakultativní (při patologickém fyzikálním
či funkčním vyšetřením)

 5) Protikuřácká intervence 

 6) Odeslání na LDCT (radiologické centrum)



DALŠÍ POSTUP

 Pacient odeslán na LDCT – radiologické centrum

- Pozitivní nález (susp.) - > Pneumoonkologické centrum - Dg
- > Pneumoonkochirurgické centrum  - řešení

- Negativní nález -> Zpět k pneumologovi
-> Kontrolní LDCT za 2 roky a dále v programu

- Jiný nález -> Zpět k pneumologovi ke komplexnímu dovyšetření
(CHOPN, IPF, TBC, Pneumonie)
a převzetí do péče, dispenzarizace. 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
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