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Kardiometabolická onemocnění
(KMO)

• Kardiovaskulární nemoci

• Diabetes mellitus 2. typu

• Chronické renální onemocnění

• Rizikové faktory: rizikovými faktory pro tato chronická onemocnění 
je nikotinismus, hypertenze, dyslipidemie, zvýšená hladina glukózy, 
zvýšená hmotnost a nedostatečná fyzická aktivita.



Prevence KMO
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“
Doporučení evropské komise 



Prevence KMO
• Univerzální prevence

• je cílena na celou populaci
• celá populace je považována za rizikovou
• edukace pacientů, osvětové kampaně, legislativa

• Indikovaná prevence
• prevence u pacientů s prokázaným rizikovým faktorem KMO
• cílem je zabránit nástupu KMO

• Selektivní prevence
• identifikovat pacienty ve vysokém riziku
• zahájit preventivní opatření (změna životního stylu, medikace) podle 

velikosti a povahy rizikových faktorů, kterým jsou vystaveni



Universální prevence: 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 dyslipidémií 



Univerzální prevence

• publikace 1960 - 2000

• management

• žádný probíhající program

• praktický lékař



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) v 18, 30, 40, 50 a 60 

letech, glykémie od 18 let každé 4 roky

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

• Mamografie – odeslání u žen od 45 let 1x za 2 roky
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Nejčastěji absolvované typy prohlídek u praktického lékaře 
1 – neabsolvoval/a žádnou preventivní prohlídku, 2 – absolvoval/a celkovou preventivní prohlídku, 3 – absolvoval/a prohlídku před nástu         



Role praktických lékařů v celkových preventivních prohlídkách 
1 – pacient dochází na celkovou preventivní prohlídku sám/ sama aktivně pravidelně, 2 – na celkovou preventivní prohlídku 
pravidelně zve praktický lékař písemně, telefonem nebo mailem, 3 – na celkovou preventivní prohlídku upozorňuje praktický 
lékař při návštěvě v ordinaci, 4 – nikdo na celkovou preventivní prohlídku nezve ani ji nenabízí Pozn.: Součet relativních 
četností je vyšší než 100 %, neboť respondenti měli možnost označit více odpovědí.
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Prevence KMO
• dlouholetá tradice

• populace i praktičtí lékaři se 
stavějí k preventivním 
prohlídkám pozitivně

• prostor pro změnu na 
základě aktuálních dat

• sběr a vyhodnocování dat

• pilotní projekty

• časová náročnost

• zvací mechanismy

• organizace

• nezájem ze strany 
pacientů

• náplň preventivní prohlídky



Prevence KMO - role PL

• je kompetentní

• znalost 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
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Selective prevention of cardiometabolic diseases in general practice: attitudes 
and working methods of male and female general practitioners before and 
after the introduction of the Prevention Consultation guideline in the 
Netherlands

Vos HM, Van Delft DH, De Kleijn MJ, Nielen MM, Schellevis FG, Lagro-Janssen AL

Abstract

Rationale, aims and objectives In 2011 the module cardiometabolic risk of the Prevention Consultation guideline was introduced in the Netherlands in
order to prevent cardiometabolic diseases. We aimed to compare attitudes and working methods of Dutch general practitioners (GPs) towards selective
prevention of cardiometabolic diseases before and after the introduction of the guideline and to study the effect of GP gender on these attitudes and
working methods.
Methods We compared attitudes and working methods in prevention of cardiometabolic diseases in a cross-sectional survey among Dutch GPs in 2013
to the results of a compa- rable study performed in 2008.
Results Both in 2008 and 2013 30% responded. In 2013, more GPs reported to actively invite patients for preventive measurements. Thirty per cent of
the GPs implemented the module cardiometabolic risk. In 2013, less GPs reported that it is worthwhile to make an effort to detect patients at increased
risk for cardiometabolic diseases, and more GPs suggested that prevention may be performed by other stakeholders compared with 2008. Financial
support and evidence for prevention programmes were mentioned as main facili- tators for prevention. In 2013, more male than female GPs actively
invite patients for preventive measurements.
Conclusions More GPs report active preventive working methods after the introduction of the Prevention Consultation guideline, but only 30%
implemented the guideline. More male than female GPs actively invite patients for preventive measurements. Compared with 2008 less GPs think it is
worthwhile to make an effort to detect patients at increased risk and more GPs are willing to delegate preventive actions to other health institutions in
2013. As financial support and evidence for prevention are important facilitators for prevention, further research of the effectiveness of the guideline in
preventing cardiometabolic diseases is necessary, and political choices have to be made in order to financially facilitate selective prevention in general
practice.
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Efektivitu selektivní prevence potvrzují i data z Velké Británie, 
kdy v letech 1981-2000 došlo k redukci mortality na 

kardiovaskulární onemocnění o 54%. Počet kuřáků klesl o 
35%, došlo k poklesu hladiny celkového cholesterolu, změnám 

stravovacích návyků a nárůstu užívání statinů u osob bez 
manifestace KVO.

The Prevention Consultation, Cardiometabolic Risk Modul 
• vícestupňový proces
• více kritérií
• od 45 let
• SCORE



HORIZON 2020: SPIMEU projekt

SPIMEU je vědecký projekt napříč Evropou s cílem přispět ke 
snížení kardio-metabolických chorob v členských státech EU. 

V pěti členských státech EU s různými systémy zdravotní péče je 
zkoumána průchodnost zavedení selektivních preventivních 
metod.

Trvání 2015-2018



Partneři SPIM projektu 
• NIVEL: Netherlands Institute for Health Services Research

• The Julius Center for Health Sciences and Primary Care, 
UMC Utrecht,  The Netherlands

•     Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

• University of Southern Denmark, Copenhagen, Denmark

• Charles University, Prague, Czech Republic 

• University of Crete, Heraclion, Greene

www.spimeu.org



SPIMEU projekt 
• Zmapování současně existujících modelů selektivní prevence ve všech 28 členských státech  

EU, včetně jejich slabých a silných stránek. 

• Zjištění postojů zdravotníků a veřejnosti k selektivní prevenci

• Navrhnutí selektivních preventivních programů vhodných vzhledem k národnímu kontextu v 

pěti členských státech EU.

• Vytvořit systematický pohled na proveditelnost selektivních preventivních programů. 

• Vytvoření souboru relevantních opatření a metodiky k realizaci selektivních preventivních 

programů.
www.spimeu.org



• Více než 80% lékařů se domnívá, že prevence KMO je užitečná a patří do 
kompetencí praktických lékařů. 

• Méně než polovina praktických lékařů zve své pacienty aktivně a pouze jedna 
pětina má k dispozici protokol popisující cíle, náplň a metodiku preventivních 
prohlídky KMO. 

• praktičtí lékaři se potýkají především s nedostatkem času, prostředků, 
nejednoznačnými doporučenými postupy či jejich velkým počtem… 

• malým zájmem pacientů, nedodržováním doporučení, nedostatečnou podporou 
rodiny pacientů…

• nízká cena alkoholu či cigaret

• chyběním edukačních a motivačních projektů pro veřejnost

Výsledky



Generický design programů sKMP 

• Konsenzuální workshop: Praha, 23.-25. března 2017
• Tým SPIM + expertní panel 
• Rand/UCLA metodologie 

➢ 31 statements 

Náplní je vytvoření seznamu 32 prohlášení, které mají sloužit jako vodítko pro jednotlivé země EU při 

vytváření preventivního programu pro osoby ve vysokém riziku KMO. Prohlášení vznikla na základě 

dosavadních výsledků projektu (studie mezi praktickými lékaři, pacienty, národními experty v oblasti 

kardiovaskulární prevence, literárního revuí, Holandského doporučeného postupu).



Background of selective prevention



• Selektivní kardio-metabolická prevence se zaměřuje na 
ty, kteří mají vyšší než průměrné riziko, a představuje 
nejúčinnější přístup k prevenci kardio-metabolických 
onemocnění.

• Obecný přístup k selektivní kardio-metabolické prevenci 
by měl být přizpůsoben s ohledem na místní podmínky 
a ve vztahu k národním doporučením.

Background of selective prevention



Organization and funding



• Program selektivní kardio-metabolické prevence by měl 
být nejprve proveden jako pilot v každé členské zemi, 
aby se mohl této zemi přizpůsobit.

• Pro zajištění účinnosti by měly být shromažďovány 
údaje o selektivní kardio-metabolické prevenci, program 
by měl být pravidelně sledován a vědecky 
vyhodnocován.

Organization and funding



Target group and methods of identification of risk groups



• Program by měl zahrnovat nástroj pro předchozí odhad 
vyššího než průměrného rizika CMD (CV onemocnění, 
diabetes mellitus, chronické selhání ledvin).

• Míra rizika by měla být validována zemí na základě 
národní statistiky kardiometabolických chorob.

Target group and methods of identification of risk groups



Provision of selective CMD prevention in primary care



• Během konzultací v praxi primární péče je zahájen plán 
preventivní intervence u osoby s vysokým rizikem v 
závislosti na individuálním rizikovém profilu.

• Údaje o selektivní kardio-metabolické prevenci v 
primární péči by měly být zaznamenávány 
strukturovaným a ověřeným způsobem, který bude 
použit pro pozdější vyhodnocení.

Provision of selective CMD prevention in primary care



SPIM team...po dosažení konsenzu





DĚKUJI ZA POZORNOST
norbert.kral@seznam.cz

mailto:norbert.kral@seznam.cz
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