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Regionální a srovnávací analýza úmrtnosti na vybrané novotvary v Itálii, Švédsku, 

Slovensku a České republice od 80.let do současnosti.  

Abstrakt  
Zhoubné novotvary představují ve většině evropských zemí druhou nejčastější skupinu příčin úmrtí, 

a stávají se tak významným problémem veřejného zdraví v Evropě. Cílem této práce je analyzovat 

a porovnat vývoj úmrtnosti na vybrané novotvary od 80. let 20. století do současnosti z regionálního 

hlediska v Itálii, Švédsku a České republice a na celostátní úrovni také na Slovensku. Hlavní část tvoří 

analýza intenzity incidence a úmrtnosti na novotvary v závislosti na diferenciaci geografického prostředí 

a rovněž identifikace územních jednotek se zvýšeným výskytem těchto chorob a faktorů, které mají 

na této skutečnosti pravděpodobně největší podíl. Od 80. let můžeme u všech zemí pozorovat významný 

pokles úrovně úmrtnosti obou pohlaví na ZN žaludku. Mírně klesající tendence vykazovaly také intenzity 

úmrtnosti žen na ZN kolorekta, ZN prsu a ZN dělohy a úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, průdušky 

a plic. Zhoršující se trend byl patrný u úmrtnosti žen na ZN průdušnice, průdušky a plic, u mužů na ZN 

prostaty a, s výjimkou Itálie, u úmrtnosti na ZN vaječníku. 

Klí čová slova: zhoubné novotvary, úmrtnost, incidence, regionální analýza, Itálie, Švédsko, Slovensko, 

Česká republika, Evropa 

 

 

Regional and comparative analysis of cancer mortality in Italy, Sweden, Slovakia 

and the Czech Republic from the 80's to the present 

Abstract 
Cancer is the second most common cause of death in European countries and, thus, has become an 

important public health problem in Europe. The objective of this study is to analyse recent changes in 

regional cancer mortality trends in 4 European countries: Italy, Sweden, Slovakia and the Czech Republic 

during the period from 80’s to the present and compare differences in cancer mortality trends between 

selected countries. The main part of this study is focused on regional analysis of cancer mortality. The 

analysis is identifying areas with increased numbers of cancer incidence and mortality. Probable factors 

causing the increased are identified. Since 80’s lower stomach mortality was observed in both, men and 

women in all countries. In the last 20 years were also lower mortality rates in female colorectal cancer, 

breast cancer , uterine cancer and male lung and prostate cancer. On the opposite, increased mortality 

rates were found in female lung cancer, breast cancer and with exception of Italy also in ovary cancer.  

Keywords: malignant neoplasm, mortality, incidence, regional analysis, Italy, Sweden, Slovakia, Czech 

Republic, Europe 
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Úvod  

Zhoubné novotvary představují v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů pokud jde 

o úmrtnost i perspektivy celkového vývoje zdravotního stavu obyvatelstva. Od vzniku prvních 

statistik nádorových onemocnění se jejich výskyt neustále zvyšuje. Částečně je to způsobeno  

větším rozšířením rizikových faktorů a částečně rostoucí nadějí dožití při narození, zejména 

proto, že se novotvary vyskytují především u osob vyššího věku. Z tohoto důvodu se tato 

skupina příčin úmrtí stává hlavním problémem zejména ve vyspělých zemích.  

Riziko vzniku rakoviny je podle odborníků velmi výrazně geograficky determinováno. 

Studie zabývající se nádorovými onemocněními u migrantů, kteří se přestěhovali z jedné země 

do jiné, potvrdily, že rozdíly ve výskytu novotvarů mají do značné míry původ v životním 

prostředí a s ním úzce spojeným specifickým životním stylem (Mackay et al, 2006).  

Z tohoto pohledu je zajímavé sledovat, jak se vyvíjely trendy incidence a úmrtnosti 

na vybrané novotvary v Česku, Itálii, Švédsku a na Slovensku na úrovni států a regionů a jak 

významně se tyto trendy lišily v 80. letech a v současnosti. Nejefektivnějším nástrojem 

takového výzkumu je regionální a srovnávací analýza. 

Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj incidence a úmrtnosti na vybrané typy 

zhoubných novotvarů ve výše uvedených státech a jejich regionech. Pro obě pohlaví jsou 

předmětem analýzy ZN žaludku, ZN tlustého střeva a konečníku, ZN průdušnice, průdušky 

a plic a zhoubného melanomu kůže. Pouze u žen byly zkoumány ZN prsu, ZN dělohy, ZN 

vaječníku a u mužů ZN prostaty. Základem studie je regionální analýza incidence a úmrtnosti 

v Česku, Itálii, Švédsku a na Slovensku. Pro Slovensko je tato analýza vypracována pouze na 

celostátní úrovni.  

V kapitole věnované metodologii jsou detailně popsány použité metody výpočtu a zdroje 

dat, na základě kterých byla provedena analýza úmrtnosti a incidence. Uvedení do problematiky 

je obsaženo v první kapitole zaměřené na obecnou charakteristiku nádorových onemocnění. 

Další část popisuje tři hlavní typy onkologické prevence, tj. prevence primární, sekundární 

a terciární. Následuje detailní pohled na sekundární prevenci, přehled oficiálních 

screeningových programů v jednotlivých zemích, délka jejich fungování a specifikace 

rizikových skupin. Samostatná kapitola je věnována rizikovým faktorům, které podle odborníků 

mohou přispívat ke vzniku nádorových onemocnění. Tyto faktory jsou zde charakterizovány 

nejprve obecně a poté konkrétně pro jednotlivé novotvary. Úroveň incidence a úmrtnosti na 

zhoubné novotvary je do značné míry spojena s kvalitou a efektivitou dostupných léčebných 

metod a prostředků. Další kapitola je proto zaměřena na významné pokroky ve výzkumu 
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nových léků proti rakovině a objevy, které by v budoucnu mohly přispět ke kvalitnější 

a efektivnější léčbě nádorových onemocnění. Odlišný pohled na onkologickou problematiku 

nabízí kapitola o ekonomických nákladech na nádorová onemocnění. Hlavní část této práce 

představuje analýza incidence a úmrtnosti na regionální úrovni v Česku, Itálii a Švédsku a na 

úrovni celostátní na Slovensku. Samostatný oddíl je tvořen srovnávací analýzou dat z vybraných 

zemí, která kromě porovnání incidence mezi státy zahrnuje především srovnání úrovně 

úmrtnosti, jak mezi všemi regiony, tak mezi vybranými zeměmi.  
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Metodologie a zdroje dat 

Základ analytické části této studie tvoří regionální analýza úmrtnosti na vybrané novotvary 

v České republice, Itálii a Švédsku a analýza je provedena také za celé území Slovenska. 

Z důvodu úzké souvislosti úmrtnosti a výskytu nádorových onemocnění byla zpracována 

analýza incidence.  

Analýza úmrtnosti ve vybraných zemích byla provedena na základě územních jednotek 

NUTS 21, s výjimkou Slovenska, kde je rozdělení za regiony dostupné až od roku 1997. 

V tomto případě nebyla analýza zpracována na úrovni regionů, ale za celý státní celek. 

Regionální členění vybraných zemí je v mapové podobě zobrazeno v Příloze č. 2.  

Data o úmrtnosti a incidenci byla zpracována vždy za tříleté intervaly, které představují 

jejich součty, nikoliv průměry. Důvodem byly potenciální nízké počty událostí v jednotlivých 

regionech. Pro vybrané země a příslušné regiony NUTS 2 byly vypočítány metodou přímé 

standardizace standardizované míry úmrtnosti. Jako standard byla použita Evropská standardní 

populace (Waterhouse, 1976). Jedná se o podíly osob v 5ti-letých věkových skupinách do věku 

85+ (0–4; 5–9; 10–14; …; 80–84; 85+). Výpočet standardizovaných měr úmrtnosti hmúpst  byl 

proveden na základě vzorce: 

st
t

st
xt

xt
pst

t P

P
úhmú ×=∑ , 

kde xú  jsou specifické úmrtnosti podle věku x:  

1000×=
xt

xt
xt P

D
ú , 

kde xt D  jsou počty zemřelých ve věkové skupině x  během časového úseku t, a xt P  jsou počty 

osob ve věkové skupině x k 1.7. daného roku nebo období (střední stav obyvatel).  

 

∑ = 1
st

t

st
xt

P

P
 představuje podíl věkových skupin x Evropské standardní populace WHO. 

Pro každou diagnózu a příslušná časová období byly rovněž určeny statistické ukazatele 

zpřehledňující vývoj diferenciace příslušných regionů (minimum, maximum, variační rozpětí, 

směrodatná odchylka a variační koeficient (v %)). 

                                                 
1 Zkratka NUTS označuje územní celky vytvořené pro účely statistického úřadu EU – Eurostatu (Wikipedie, 2008a) 
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Ke stanovení stupně variability asociovaného s výslednými standardizovanými mírami byly 

vypočteny příslušné intervaly spolehlivosti (IS). Široké IS indikují vysokou variabilitu, a tak by 

tyto standardizované míry měly být interpretovány a porovnávány se zvýšenou opatrností 

(Department of Health, 2007). Výpočet 95 % IS pro standardizované míry úmrtnosti vycházející 

z normálního rozložení a směrodatných chyb (SE) byl proveden na základě vzorců popsaných 

Breslowem a Dayem (Breslow, Day, 1987). Horní a dolní meze intervalů spolehlivosti pro 

standardizované míry v příslušném regionu r byly vypočteny podle následujících vzorců: 

rr
pst

h SEhmúIS ×+= 96,1 , 

rr
pst

d SEhmúIS ×−= 96,1 . 

SE (λ) je standardní chyba  standardizovaných měr úmrtnosti v regionu r: 

 

 

 
st
rxP ,  je Evropská standardní populace ve věkové skupině x a regionu r,  

rxD , představuje počet zemřelých ve věkové skupině x a regionu r,  

rxP ,  jsou pozorované počty osob ve věkové skupině x a regionu r. 

 

Standardizované míry incidence byly vypočteny stejným způsobem jako standardizované 

míry úmrtnosti hmúpst , pouze namísto počtů zemřelých rxD ,  byly použity počty hlášených 

onemocnění n
rxB , (Pavlík et al., 1986).  

Specifický problém při srovnávací analýze úmrtnosti v různých zemích představuje odlišné 

kódování diagnóz a jejich vzájemná srovnatelnost. Data za vybrané čtyři země byla dostupná 

buď za MKN-9 nebo MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti). Přesné 

kódování vybraných nádorových onemocnění podle těchto dvou revizí ukazuje tab. 1. 

Tab. 1 – Seznam vybraných diagnóz ZN a jejich srovnatelnost podle kódování MKN-9 a MKN-10 

Diagnóza MKN-9** MKN-10*** 

Zhoubný novotvar žaludku 151 C16 
Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku 153–154 C18–C21 
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic 162 C33-C34 
Zhoubný melanom kůže 172 C43 
Zhoubný novotvar prsu 174 C50 
Zhoubný novotvar dělohy* 179;180;182 C53–C55 
Zhoubný novotvar vaječníku 183 C56 
Zhoubný novotvar prostaty 185 C61 

* ZN dělohy zahrnuje ZN děložního hrdla (cervicus uteri), ZN těla děložního a ZN neurčených částí dělohy. 
** Podle MKN-9 byly klasifikovány počty zemřelých za Itálii a za Českou republiku a Slovensko pouze do roku 
1994.    
*** Podle MKN-10 byly klasifikovány počty zemřelých za Švédsko a za Českou republiku a Slovensko od roku 
1994. 

Zdroj:  ÚZIS, 2007 
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Je nutné poukázat na několik málo odlišností, které se mezi jednotlivými zeměmi vyskytly 

v rámci zdrojových dat. Jedná se o: 1) Diagnózu ZN tlustého střeva a konečníku u dat za Itálii - 

kódování zde zahrnovalo kromě 153 a 154, také kód 159.02; 2) Diagnózu ZN vaječníku u dat za 

Švédsko - součástí kódu byla vedle C56 také C57.0-43; 3) Diagnózu ZN dělohy u dat za 

Švédsko – zde je kromě C53-C55 započítána také diagnóza C584. Ve všech třech případech 

bylo kódování již nedílnou součástí statistických databází, ze kterých byla data získána, a proto 

nebylo možné data přepočítat ani jinak upravit. Výše uvedené diagnózy představují velmi malé 

počty, a proto by nemělo dojít k významnému ovlivnění výstupních analýz. Přesto je nutné brát 

tuto skutečnost v potaz při hodnocení výstupů.  

Data za vybrané země, tj. Českou republiku, Itálii, Slovensko a Švédsko byly shromážděny 

z odlišných zdrojů. 

 

Česká republika 

Zdrojem dat o počtu zemřelých podle pohlaví, věku, regionu a příčin smrti byly vytříděné 

primární údaje z běžné evidence demografických událostí Českého statistického úřadu. Tato 

data zahrnovala jednotlivé roky z časového období 1987–2004. Počty obyvatel (k 1.7.) podle 

věku, pohlaví a regionu pro sledované období pocházejí ze stejného zdroje jako data 

o úmrtnosti. Příčiny smrti byly kódovány podle MKN. V průběhu sledovaného období, 

konkrétně v roce 1994, došlo v České republice k přechodu z revize MKN-9 na MKN-10. Aby 

si diagnózy odpovídaly, bylo nutné použít srovnávací tabulky mezi těmito revizemi (ÚZIS, 

2007). Na základě číselníků NUTS, zavedených v České republice v roce 2000, odpovídá 

úrovni NUTS 2 osm oblastí, které jsou zobrazené v tab. 2. 

                            Tab. 2 – Přehled klasifikace územních statistických jednotek na  
                            úrovni NUTS 2, Česko 

Kód NUTS 2 Oblast 

CZ01 Praha 
CZ02 Střední Čechy 
CZ03 Jihozápad 
CZ04 Severozápad 
CZ05 Severovýchod 
CZ06 Jihovýchod 
CZ07 Střední Morava 
CZ08 Moravskoslezsko 

        Zdroj: ČSÚ, 2008a 

Údaje za incidenci zhoubných novotvarů, tj. počty onemocnění, byly vytříděny z Českého 

národního webového portálu epidemiologie nádorů (Dušek et al., 2005a), zpřístupňujícího 

všechna data z databáze Národního onkologického registru (NOR ČR). Na webových stránkách 

jsou k dispozici počty zemřelých a počty nemocných pro jednotlivé typy nádorových 

onemocnění, podle pohlaví, věkových skupin (5-ti leté a větší intervaly) pro jednotlivé roky 

z období 1977–2005. V rámci analýzy incidence byla z tohoto zdroje použita data za počty 

                                                 
2 ZN neurčených částí trávicího ústrojí (ICD9Data, 2008) 
3 Zahrnuje vejcovodní tubu Fallopii (C57.0), široký vaz (C57.1), oblý vaz (C57.2), parametrium (C57.3) a děložní 
adnexu a neurčené části (C57.4) (Ministerstvo Zdravotnictví ČR, 2004)  
4 ZN placenty (Ministerstvo Zdravotnictví ČR, 2004)  
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nemocných pro 8 vybraných novotvarů pro období 1987–2004, tříděná podle pohlaví pro celé 

území České republiky.  

 

Itálie  

Počty zemřelých podle 5ti-letých věkových skupin, pohlaví, regionu a příčin úmrtí a počty 

obyvatel (k 1.7.) podle 5ti-letých věkových skupin, pohlaví a regionu byly získány z databáze 

La Mortalità per causa in Italia: 1980–2002 (Istituto Superiore di Sanità, 2008a). Tato databáze 

byla vytvořena pod záštitou epidemiologické sekce zdravotnického ústavu Istituto Superiore 

di Sanità. Počty zemřelých jsou v databázi klasifikovány podle MKN-9, a jak už bylo výše 

řečeno, pouze v případě ZN tlustého střeva a konečníku se kódování mírně odlišuje od ostatních 

zemí. Územnímu dělení na úrovni NUTS 2 odpovídá rozdělení země na 20 regionů (viz tab. 3). 

Tab. 3 – Přehled klasifikace územních statistických jednotek na úrovni NUTS 2, Itálie 

Kód NUTS 2 Region Kód NUTS 2 Region 

ITC1 Piemonte ITE3 Marche 
ITC2 Valle d'Aosta ITE4 Lazio 
ITC3 Liguria ITF1 Abruzzo 

ITC4 Lombardia ITF2 Molise 
ITD1/ITD2 Trentino-Alto Adige ITF3 Campania 
ITD3 Veneto ITF4 Puglia 
ITD4 Friuli-Venezia Giulia ITF5 Basilicata 
ITD5 Emilia-Romagna ITF6 Calabria 
ITE1 Toscana ITG1 Sicilia 
ITE2 Umbria ITG2 Sardegna 

Zdroj: Wikipedia, 2008a 

Data týkající se incidence vybraných zhoubných novotvarů pocházejí z databáze I Tumori 

in Italia, spadající rovněž pod epidemiologickou sekci zdravotnického ústavu Istituto Superiore 

di Sanità (Istituto Superiore di Sanità, 2008b). Je nutné uvést, že se v tomto případě se nejedná 

o pozorované počty nemocných, ale pouze o jejich statistické odhady vypracované odborníky 

výše uvedeného zdravotnického ústavu. Při hodnocení výstupních analýz je důležité brát tento 

fakt v úvahu. V rámci sledovaných nádorových onemocnění neposkytuje tato databáze údaje 

o incidenci zhoubného melanomu kůže, ZN dělohy a ZN vaječníku.  

 

Slovensko 

Analýza úmrtnosti byla zpracována pouze na úrovni celého státu. Přestože regiony jsou na 

Slovensku zavedeny od roku 1997, podrobná data o zemřelých podle 5ti-letých věkových 

skupin, pohlaví, regionu a jednotlivých příčin smrti nejsou v publikacích Pohybu obyvatelstva 

na webových stránkách Slovenského statistického úřadu k dispozici (Štatistický úrad SR, 2008). 

Z tohoto zdroje byla za území celého Slovenska získána data pro časové období 1992–2006. 

Jednalo se o počty zemřelých podle 5ti-letých věkových skupin, pohlaví a příčin smrti a počty 

obyvatel (k 1.7.) podle 5ti-letých věkových skupin a pohlaví. Zdrojem dat za období 1989–1991 

byly údaje z tištěných publikací Pohybu obyvatelstva v ČSFR 1989, 1990 a 1991 (vždy se 

jednalo o II.svazek, tab. G.03.01–G.03.04). V těchto publikacích však nebyly publikovány počty 

zemřelých za ZN prostaty (185, MKN-9), ZN dělohy (179, 180 a 182, MKN-9) a zhoubný 
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melanom kůže (172, MKN-9), a proto nejsou tyto tři typy zhoubných novotvarů pro časové 

období 1989–1991 zpracovány. V roce 1994 byla zavedena 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí, úrazů a příčin smrti.  

Data týkající se výskytu nádorových onemocnění byla získána z Národního onkologického 

registru Slovenské republiky (NOR SR), poskytujícího počty zemřelých a počty nemocných pro 

jednotlivé typy nádorových onemocnění podle pohlaví a věkových skupin (5-ti leté a větší 

intervaly) pro jednotlivé roky z období 1977–2005 (Ondrušová et al., 2007). V rámci analýzy 

incidence byla vytříděna pouze data za počty nemocných pro 8 sledovaných novotvarů pro 

období let 1990–2004 za celé území Slovenské republiky.   

 

Švédsko 

Počty zemřelých podle 5ti-letých věkových skupin, pohlaví, regionu a příčin úmrtí za jednotlivé 

roky pro období 1981–2001 byly vygenerovány z databáze Cancer Incidence and Mortality in 

the Nordic countries (NORDCAN), poskytující údaje o incidenci a úmrtnosti ve všech 

severských zemích od roku 1973 do 2003 (Association of the Nordic Cancer Registries, 2008). 

Příčiny úmrtí byly v rámci databáze převedeny na MKN-10. Počty obyvatel (k 31.12.) podle   

5ti- letých věkových skupin, pohlaví a regionu pro jednotlivé roky v období 1980–2006 

pocházejí z databáze švédského statistického úřadu (Statistics Sweden, 2006).V tomto případě 

bylo nutné převést počty osob na počty odpovídající střednímu stavu obyvatel.  

Údaje o výskytu vybraných novotvarů byly získány, stejně jako počty zemřelých, z databáze 

NORDCAN. V tab. 4 je uveden seznam 8 oblastí územního dělení NUTS 2.  

                                 Tab. 4 – Přehled klasifikace územních statistických jednotek  
     na úrovni  NUTS 2, Švédsko 

Kód NUTS 2 Oblast (švédský název) 

SE01 Stockholm 
SE02 Östra Mellansverige 
SE04 Sydsverige 
SE06 Norra Mellansverige 
SE07 Mellersta Norrland 
SE08 Övre Norrland 
SE09 Småland med öarna 
SE0A Västsverige 

                                    Zdroj: (Statistics Sweden, 2006). 

Zpřehledňující výstupy analýzy úmrtnosti byly zpracovány ve formě kartogramů. K jejich 

vytvoření byly použity programy ArcMap a ArcCatalog.  

V závěru provedená typologie regionů je založena na shlukové analýze, která byla 

vypracována ve statistickém programu SPSS 10.0 for Windows. Byla aplikována metoda 

hierarchické shlukové analýzy, s použitím euklidovské vzdálenosti.  

Analýza trendu úmrtnosti v Příloze č. 1 byla provedena v programu Joinpoint Regression 

Program 3.3. Jedná se o statistický software k analýze trendů založený na tzv. joinpoint 

modelech a nabízející zcela odlišný přístup ke zpracování dat o úmrtnosti. Tento program byl 

vyvinut odborníky z amerického National Cancer Institute (Národní onkologický ústav), který 

používá Joinpoint Regression Program ve svých publikacích obsahujících analýzy trendů 

výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění (National Cancer Institute, 2008). Metoda 
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joinpoint modelů rovněž tvoří základ mnoha analýz úmrtnosti a incidence ve studiích týkajících 

se zhoubných novotvarů (Straci et al., 2007; Karim-Kos, 2007).  

Základem tohoto modelu je výpočet odhadované roční procentuální změny                  

(Annual Percentage Change (APC)), která je založena na standardizovaných mírách úmrtnosti 

v jednoletých intervalech. Na základě standardizovaných měr pak program přiřazuje 

nejvhodnější joinpoint model. Začíná s nejnižším možným počtem joinpointů (tj. 0) a testuje, 

zda i vyšší počty jsou statisticky významné. V konečném modelu pak každý joinpoint 

představuje statisticky významnou změnu v trendu a APC je vypočítána pomocí průměru 

z lineárních modelů předpokládajících Poissonovo rozdělení.  
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Kapitola 1  

Obecná charakteristika nádorových onemocn ění 

Rakovina je označení pro skupinu nemocí vyznačujících se nekontrolovatelným buněčným 

dělením a schopností těchto rychle se dělících buněk napadat jiné tkáně a rozšiřovat se 

prostřednictvím krevního a lymfatického systému do jiných částí těla. Nádor neboli novotvar je 

označení pro místní neregulované nadměrné bujení tkáně. Lze rozlišovat nádory zhoubné 

(maligní) a nádory nezhoubné (benigní) (Masarykův onkologický ústav, 2008b). 

Buňka benigního nádoru nemá schopnost se šířit v organismu, pokračuje v růstu a množení 

jen v místě svého vzniku a problémy, které může způsobit, jsou vyvolány tlakem na orgán nebo 

tkáň, ze které vychází nebo na okolní tkáně a orgány. Maligní nádor se skládá z rakovinných 

buněk, které mají schopnost rozšiřovat se z místa vzniku do celého organismu. Jestliže je tento 

nádor ponechán bez léčby, může pronikat a ničit okolní tkáně. Někdy se nádorové buňky 

utrhnou a šíří se z původního místa (primární nádor) do jiných orgánů v těle buď krví nebo 

lymfou. Zachytí-li se tyto buňky v místě, kde se mohou dělit, vzniká další nádor, který se 

označuje jako druhotný nádor neboli metastáze. Zda je nádor zhoubný či nezhoubný je možné 

zjistit až po histologickém vyšetření (mikroskopické vyšetření vzorku buněk).  

Pro zhoubné nádory je charakteristické, že jsou agresivní (rostou a dělí se odlišně od 

normálních buněk), invazivní (napadají a ničí sousední tkáně) a metastatické (můžou se 

rozšiřovat do jiných oblastí v těle). Těmito třemi vlastnostmi se odlišují od nádorů 

nezhoubných, které jsou ve svém růstu omezené a nevytvářejí metastáze, i přesto, že některé 

benigní novotvary jsou schopny se postupně přeměnit na maligní. Rakovina může postihnout 

lidi v jakémkoli věku, napadnout může i zárodky plodu, ale riziko nejčastěji vyskytovaných 

typů rakoviny má tendenci se zvyšovat s rostoucím věkem.  

Téměř všechny typy rakoviny jsou způsobeny anomáliemi v genetickém složení 

transformovaných buněk. Tyto odlišnosti mohou být buď dědičného původu, tj. jsou přítomny 

v těle od narození nebo mohou vznikat vnějším působením karcinogenních látek (tabákový 

kouř, radiace), chemických či infekčních činitelů, ale rovněž lze jejich příčinu hledat v chybách 

vzniklých při replikaci DNA. Gen, jehož porucha může způsobit vznik zhoubného bujení se 

nazývá onkogen. Je známo několik onkogenů obsažených v lidských buňkách včetně jejich 

fyziologických funkcí (zejména regulace buněčného růstu), jež jsou označovány jako 

protoonkogeny. Za určitých okolností (působení kancerogenů nebo mutace) se může jejich 

aktivita změnit a dojde k přeměně normální buňky v nádorovou.  
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Kapitola 2  

Prevence zhoubných nádor ů 

Zhoubné nádory představují významný problém veřejného zdraví jak v evropském, tak ve 

světovém měřítku. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné nejméně 

třetině všech případů nádorových onemocnění předcházet, a programy prevence proto 

představují nejefektivnější dlouhodobou strategii ve snaze redukovat výskyt a úmrtnost na 

zhoubné novotvary (WHO, 2008). Včasné zachycení může pomoci snížit úmrtnost, přesto do 

značné míry záleží na vhodné diagnostice a následné léčbě, infrastruktuře zdravotnických 

služeb, ale také ochotě cílové populace. Programy prevence buď jednoduše podporují změny 

vedoucí ke zdravějšímu životnímu stylu, anebo jsou zaměřeny na politiku podporující tyto 

transformace (např. daně z tabákových výrobků, informace o zdravé výživě, imunizace). 

Obecně lze v oblasti prevence nádorových onemocnění rozlišit prevenci primární, sekundární 

a terciární (Liga proti rakovině, 2004). 

2.1 Primární prevence 

Pojem primární prevence označuje způsoby, jakými lze redukovat faktory zvyšující riziko 

vzniku nádoru. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají prokazatelný a přímý 

vliv na vznik nádorových onemocnění. Obecně se jedná o zdravý životní styl, ale vliv má i řada 

faktorů prostředí, ve kterém jedinec žije. Indikátorem úrovně primární prevence je vývoj 

incidence zhoubných nádorů (Žaloudík et al., 2004). 

Kořeny nádorových onemocnění nacházejí vědci v oslabené imunitě, vrozených dispozicích, 

kouření, nadměrné konzumaci alkoholických nápojů, nedostatku pohybu, konzumaci uzenin, 

nedostatečném množství vlákniny obsažené v potravě, ale také v působení toxických látek    

(tzv. karcinogenů) či expozici ionizujícího záření. Rozvoj rakoviny podporuje také nadměrná 

konzumace proteinů, masa a tuků s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin. 

Doporučována je naopak dostatečná fyzická aktivita, alespoň 20–30 minut denně, udržování 

přiměřené tělesné hmotnosti, užívání léků pouze po konzultaci s lékařem, vyhýbání se 

nadměrnému slunění a především konzumace dostatečného množství ovoce a zeleniny 

a potravin připravených z obilovin (Kopečná, 2004). 
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V porovnání s ostatními rizikovými faktory prostředí se na vzniku zhoubných nádorů podílí 

zhruba jednou třetinou kouření cigaret. Snaha o snížení spotřeby tabákových výrobků je proto 

považována za rozhodující a prioritní přístup k prevenci nádorových onemocnění.  

Poměrně významně ovlivňuje rozvoj zhoubných nádorů i expozice širokému počtu 

karcinogenních látek v pracovním prostředí. Soustavné sledování morbidity a mortality 

v zaměstnání, evidence a sledování nových chemických látek zaváděných do výroby a důkladná 

individuální ochrana pracovníků patří k základním zásadám prevence nádorových onemocnění, 

jejichž původ souvisí s expozicí v zaměstnání.  

Vztah výživy a výskytu rakoviny indikuje například prudký pokles u zhoubného nádoru 

žaludku ve většině vyspělých zemí, který je možné připisovat vhodnějšímu složení stravy 

a především kvalitnějším způsobům skladování a konzervování potravin. Primární prevenci 

představuje celkové snížení kalorického příjmu, omezení obezity, snížení podílu živočišných 

tuků ve výživě na maximálně 30 % skladby denního energetického příjmu a jejich nahrazení 

rostlinnými oleji, dále upřednostňování drůbežího, králičího a rybího masa, redukce uzených, 

marinovaných a solí stabilizovaných potravin a současně zvýšení příjmu čerstvé zeleniny, ovoce 

a celozrnných výrobků. Rostlinná vlákna, jejichž konzumace působí jako ochrana před 

nemocemi tlustého střeva, by měla tvořit alespoň 15 % celkového denního objemu potravin. 

Snížení obsahu solí ve stravě zase působí preventivně nejen u nádorů žaludku, ale i v případě 

srdečně-cévních onemocnění.  

K dalším významným způsobům prevence rakoviny patří ochrana kůže před ultrafialovou 

složkou slunečního záření. Tento problém úzce souvisí s probíhajícím ztenčováním ochranné 

ozónové vrstvy, a tím i s relativně velkým zvýšením výskytu maligních melanomů a ostatních 

nádorů kůže. Jako nezbytné se jeví například trvalé monitorování a ochrana životního prostředí 

před znečištěním a ionizujícím zářením.  

Za zmínku stojí i nové metody, považované za nové perspektivy primární prevence vzniku 

nádorových onemocnění. Mezi ně patří například tzv. chemoprofylaxe – podávání specifických 

látek, jako jsou vitamíny, stopové prvky a další látky zpomalující nebo blokující proces změny 

normální buňky v buňku nádorovou, ale patří sem i nejrůznější virové vakcinace (Bodmer, 

Zaridze, 1992). Podrobněji jsou tyto léky popsány v kapitole Léčba a výzkum. 

Základní principy primární prevence, snižující vliv nejzávažnějších rizikových faktorů ve 

způsobu života, byly opakovaně ověřovány a definovány Světovou zdravotnickou organizací. 

V roce 2006 vydala tato organizace dokument Gaining Health obsahující doporučení a návrhy 

evropským zemím na realizaci plánů primární prevence (WHO, 2006). Tyto plány jsou 

zaměřené zejména na zlepšení situace v oblasti kouření, požívání alkoholických nápojů, 

zdravého stravování a fyzické aktivity (Micheli et al., 2007). Na základě těchto doporučení 

vytvářejí země Evropy vlastní programy onkologické prevence.   

2.2 Sekundární prevence 

I přesto, že primární prevence může být relativně účinná, nedokáže bezpečně zaručit, že se 

nádorové onemocnění nikdy neobjeví. Proto je nezbytná také sekundární prevence, která je 

zaměřená na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. Indikátory její 
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úrovně jsou poměr lokalizovaných stádií nádorů k ostatním pokročilejším stádiím a vývoj 

úmrtnosti na zhoubné nádory (Žaloudík et al., 2004). Důležité je tedy věnovat pozornost prvním 

příznakům a změnám, které mohou signalizovat počátek nemoci. V této souvislosti můžeme 

hovořit o třech základní typech sekundární prevence: samovyšetření, včasné lékařské vyšetření 

lékařem a screening. Obecněji pak lze v rámci sekundární prevence rozlišit ještě individuální 

prevenci a pravidelné preventivní návštěvy lékaře (Žaloudík et al., 2001). 

Individuální prevence zahrnuje samovyšetření prsu nebo prostaty. V tomto případě je nutná 

znalost správné techniky, pravidelnost a především okamžité vyhledání lékaře při objevení 

jakýchkoliv abnormalit. K příznakům patří např. objevení bulky kdekoliv na těle, změna barvy 

nebo velikosti pigmentového znaménka na kůži, krvácení z tělní dutiny neznámého původu, 

dlouhotrvající kašel, chrapot, nepravidelná stolice, ale i hubnutí bez zřejmé příčiny.  

Pokud jde o včasné vyšetření lékařem, významnou roli hrají pravidelné lékařské prohlídky, 

zvyšující pravděpodobnost zachycení onemocnění v co nejčasnějším stádiu. I v tomto případě je 

nutná dokonalá informovanost a pravidelnost.  

Včasné zachycení nádorového onemocnění zahrnuje dvě hlavní komponenty, informovanost 

a screening. Snahy o širší informovanost musí podporovat veřejné povědomí o počátečních 

příznacích zhoubných novotvarů, stejně jako o možnostech vyšetření v případě, že se příznaky 

objeví. Základem sekundární prevence je aktivní vyhledávání nádorových onemocnění, nejlépe 

plošně v celé populaci, označované jako screening. Tento anglický termín označuje pravidelné 

používání diagnostických testů u určitých skupin lidí, u kterých je největší riziko onemocnění 

danou chorobou. Cílem je odhalit již existující, avšak zatím se neprojevující zhoubné novotvary. 

Odhalení nádorů v časném stadiu totiž velmi zjednodušuje léčbu a zvyšuje pravděpodobnost 

vyléčení. 

 

Mezi programy zaměřené na vyhledávání nádorových onemocnění patří především 

(Wikipedie, 2008b): 

• pravidelné gynekologické prohlídky (prevence nádorů děložního čípku) 

• mamografický screening (prevence nádorů prsu) 

• test na krev ve stolici, kolonoskopie, sigmoidoskopie (prevence nádorů tlustého 

střeva) 

• palpace per rectum (prevence nádorů tlustého střeva a prostaty) 

• vyšetřování PSA v krvi (prevence nádorů prostaty).  

2.3 Terciární prevence 

Terciární prevence si klade za cíl zachytit případný návrat nádorového onemocnění včas po 

primární léčbě a bezpříznakovém intervalu, a tedy ještě stále v léčitelné podobě. V se terciární 

prevencí obvykle myslí sledování pacientů po terapii s cílem včasného záchytu nového 

propuknutí choroby. Důležitou roli hrají pokroky v léčbě, především v oblastech chirurgie, 

radioterapie a chemoterapie, díky kterým lze léčbu přizpůsobovat individuálně každému 

pacientovi. Základem pro úspěšnou terciární prevenci je jasné stanovení odpovědnosti za 

pacienta a odbourávání disperzního systému, v němž se za přemíry vyšetření prováděných na 
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různých místech často vytrácí jednotící pohled na onkologicky nemocného. To často vede ke 

zpožďování diagnostiky nádorové rekurence, desinterpretaci nálezů či nesprávnému posouzení 

dalších léčebných možností (Žaloudík et al., 2004). Podle Žaloudíka cesta ke zlepšení nevede 

přes nové kapacity, nové laboratorní či zobrazovací metody, ale především přes lepší organizaci 

dispenzární péče, tj. soustavnému aktivnímu sledování zdravotního stavu obyvatelstva, spojené 

s komplexně preventivní a léčebnou péčí a lepší komunikací mezi odbornými specialisty 

a praktiky. Indikátorem kvality terciární prevence je především doba celkového přežití 

nemocných. 
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Kapitola 3  

Programy prevence ve vybraných zemích 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, základem sekundární prevence je důsledně 

prosazovaný program onkologických preventivních vyšetření, a v důsledku toho časnější záchyt 

nádorových onemocnění. Přehled oficiálních screeningových programů v Česku, Itálii, 

Slovensku a Švédsku je uveden v tab. 5. 

Tab.5 – Přehled preventivních screeningových programů ve vybraných evropských zemích 

Screening tlustého střeva a 
konečníku 

Mamografický screening Screening děložního hrdla 
 Země 

Cílová 
skupina 

Časový 
interval 

rok 
zahájení 

Cílová 
skupina 

Časový 
interval 

rok 
zahájení 

Cílová 
skupina 

Časový 
interval 

rok 
zahájení 

Česko 50+ 2 roky 2000 45–69 2 roky 2002 25–60 1 rok 2008 
Itálie 50–69 2 roky 2004 50–69 2 roky 1990 25–64 3 roky 1995 
Slovensko 50+ 2 roky 2003 40–69 2 roky 2001 18+ 1 rok ×** 

Švédsko 60–69 2 roky   ×** 
40–74; 

50–69* 
1,7–2 
roky 

1986 
23–50; 
50–60 

3 roky; 
5 let 

1965 

Poznámky: U screeningu tlustého střeva a konečníku zahrnuje cílová skupina muže i ženy, u mamografického 
screeningu a screeningu děložního hrdla se jedná pouze o populaci žen. 
* v 11 krajích ženy ve věku 40–74, v 6 krajích ve věku 50–69   
** neexistuje jednotný program screeningu  

Zdroj:  Von Karsa et al., 2008.   

3.1  Česká republika 

Národní onkologický program České republiky (NOP) byl zpracován v roce 2003 na základě 

podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace 

(WHO), které byly přijaty u kontroly nádorových onemocnění. Hlavními cíli NOP ČR je 

snižování incidence a úmrtnosti nádorových onemocnění, zlepšování kvality života onkologicky 

nemocných, ale i racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu (Vorlíček, Dušek, 2008). 

V České republice jsou plošně realizovány programy časné detekce nádorových 

onemocnění, tzv.screeningové programy, tj. plošné vyšetřování za účelem zachycování 

nádorových onemocnění v jejich časných stádiích (Wikipedia, 2008c). Onkologické preventivní 

prohlídky jsou součástí komplexních preventivních prohlídek podle vyhlášky MZ č. 56/1997 

o veřejném zdravotním pojištění (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 1997). 

Screeningová vyšetření jsou u rizikových skupin osob plně hrazeny pojišťovnami, avšak tyto 
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osoby nejsou na jednotlivé prohlídky zvány. Jedná se o screening tlustého střeva a konečníku,  

mamografický screening a screening děložního hrdla.  

 

Screening tlustého střeva a konečníku patří v České republice mezi oficiální programy 

prevence od července 2000, a to především díky projektu Nadace Dagmar a Václava Havlových 

VIZE 97. Každý občan starší 50 let má tak v rámci preventivní prohlídky jednou za dva roky 

právo bezplatného vyšetření na okultní (skryté) krvácení. Tento test dokáže účinně zachytit raná 

stádia nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku. Na základě četnosti provedených 

testů můžeme pozorovat úspěšnost tohoto projektu, od roku 2000 do roku 2007 se totiž počet 

vyšetření stolice na krvácení zvýšil 16krát (Vize 97, 2007). 

 

Mamografický screening (screening karcinomu prsu) byl v České republice oficiálně zahájen 

v září roku 2002. Na preventivní vyšetření prsu ve zdravotnickém zařízení zařazeném do 

programu mamografických screeningů má právo každá žena, ale podmínkou úhrady 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění je účast na preventivní prohlídce a doporučení 

k vyšetření gynekologem či praktickým lékařem. Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění je určené pouze pro nejrizikovější skupinu žen, tj. ženy ve věku 45–69 let, a to 

v intervalu dvou let. Kromě indikace na základě věku ženy může být mamografický screening 

doporučen lékařem také z důvodu vysokého rizika vzniku karcinomu prsu při výskytu alespoň 

jednoho případu nádorového onemocnění prsu v blízké rodině a dále u žen, kterým byly 

diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 (Vláda, 2008).  

 

Screening děložního hrdla (cervixu) je vedle mamografického vyšetření a vyšetření na okultní 

krvácení rovněž proplácen pojišťovnami a v České republice byl zahájen v únoru 2008. Každá 

žena má v rámci každoroční preventivní gynekologické prohlídky nárok na screening děložního 

hrdla. Zdravotní pojišťovny budou oslovovat všechny pacientky ve věku 25–60 let, které se dva 

roky nedostavily k preventivní prohlídce. Cílem screeningu je zvýšit časnost záchytu karcinomu 

cervixu a odhalit možné přednádorové změny (prekancerózy) (ECCA, 2006a).  

 

Screening prostaty není sice oficiální součástí programu prevence, ale v současné době 

podporuje většina zdravotních pojišťoven včasnou diagnostiku karcinomu prostaty a hradí 

z veřejného zdravotního pojištění krevní test PSA (prostatický specifický antigen) nebo lékařské 

vyšetření per rectum, které je součástí preventivních prohlídek u mužů starších 50 let. 

3.2 Itálie 

Systém národního zdravotnictví je v Itálii organizován regionálně, ale správa a rozdělování 

finančních prostředků jsou v rukou ústřední vlády. Ta rovněž uveřejňuje Národní program  

prevence (Piano Nazionale sulla Prevenzione) a jednotlivým regionům přiděluje finanční 

prostředky k jeho realizaci. V současné době jsou v Itálii bezplatně prováděna tři onkologická 

vyšetření: 1) mamografické vyšetření; 2) cytologické vyšetření děložního hrdla; 

3) kolonoskopie nebo test na okultní krvácení. Ve všech třech případech jsou osoby, na které je 
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příslušný screeningové program zaměřen, zvány individuálně na preventivní vyšetření 

(Von Karsa et al., 2008). Významný problém představuje nerovnost v přístupu k diagnostickým 

zařízením v jednotlivých regionech a i v rámci nich. Podle A. Micheli je nutné k překonání 

tohoto problému zavedení nových opatření především na jihu země, kde je rozšíření 

preventivních programů velmi nedostatečné. Opatření by měla zahrnovat vytvoření 

informačních sítí zabývajících se problematikou nádorových onemocnění a hlavně plnou 

realizaci screeningových programů (Micheli et al., 2007).  

Pokud jde o monitoring a propagaci screeningu tří výše zmíněných karcinomů, je velmi 

významné působení tří vědeckých asociací: A) GISCoR (Gruppo Italiano Screening tumori 

colorettali) zabývající se problematikou vyšetřování karcinomu tlustého střeva a konečníku; 

B) GISCi (Grupo Italiano Screening del Cervicocarcinoma) soustřeďující se na screening 

děložního hrdla; C) GISMa (Grupo Italiano Screening Mammografico) zabývající se 

mamografickým screeningem. Tyto asociace se ve spolupráci s Osservatorio nazionale 

screening (Národní centrum pro screeningový monitoring) zaměřují hlavně na rozšiřování 

screeningu příslušných karcinomů na úrovni národní i regionální, ale také na zvyšování kvality 

screeningů a následné zjišťování jejich efektivity (Osservatorio nazionale screening, 2001). 

 

Screening tlustého střeva a konečníku se stal součástí Národního plánu prevence v roce 2004, 

kdy byl na doporučení Evropské unie zařazen mezi oficiální programy prevence. Všechny 

osoby ve věku 50–69 let mají každé dva roky právo na bezplatné vyšetření okultního krvácení 

nebo sigmoidoskopii. Vzhledem k tomu, že screeningové programy kolorekta byly v Itálii 

zavedeny teprve nedávno, jejich rozšíření je zatím relativně malé. V roce 2005 byl program 

screeningu kolorekta aktivní ve většině regionech severní a střední Itálie, ale na jihu a ostrovech 

jen výjimečně (GISCOR, 2006). Národní doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovilo jako 

cíl v jednotlivých regionech dosáhnout do konce roku 2007 alespoň 50 % pokrytí cílové 

populace screeningovými programy kolorekta (National Cancer Institute, 2007).   
 

Mamografický screening byl v Itálii jako součást regionálních programů zaveden od roku 

1990. Bezplatně je poskytován všem ženám ve věku 50–69 let, a to v intervalu dvou let. 

Podobně jako u ostatních preventivních vyšetření v Itálii, i v tomto případě existuje velká 

regionální diferenciace, pokud jde o přístup ke zdravotnickým zařízením poskytujícím tyto 

služby. V severní a střední Itálii je rozšíření programů mamografického screeningu 

několikanásobně vyšší než na jihu a ostrovech. Přestože v posledních letech výrazně vzrostl 

počet nových mamografických screeningů na celém území Itálie, jsou rozdíly v severní a střední 

části oproti jihu a ostrovům stále velmi markantní. Zatímco v roce 2000 byl podíl aktivních 

mamografických screeningových programů v severní části země 45,7 % a v roce 2005 již     

91,5 %, ve střední Itálii 58,2 %, resp. 98,4 %, na jihu a ostrovech to bylo pouhých 5,9 % v roce 

2000 a 38 % v 2005 (Paci et al., 2006). 

 

 

 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 33 

Screening děložního hrdla (cervixu) je v Itálii jako součást preventivních onkologických 

programů zaveden ve většině regionů od roku 1996. Bezplatně je prováděn jednou za tři roky 

všem ženám z věkového intervalu 25–64 let. Zatímco v roce 1997 programy screeningů 

děložního hrdla pokrývaly asi 13 % žen z věkové skupiny 25–64 let, v roce 2000 se jednalo již 

o 50 %. 

3.3 Slovensko 

Slovenská republika nemá v současné době vypracovaný jednotný národní onkologický 

program, a tak jsou screeningové programy realizovány jako součást preventivních vyšetření. 

Ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění jsou plně hrazeny tři typy preventivních vyšetření 

a stejně jako v České republice není cílová skupina osob zvána individuálně. Jedná se 

o: 1) vyšetření na okultní krvácení; 2) mamografický screening a 3) vyšetření karcinomu 

děložního hrdla (Slováková, 2008).  

 

Screening tlustého střeva a konečníku je prováděn na základě Národního programu rakoviny 

tlustého střeva a konečníku, který byl zaveden v roce 2003. Na pravidelné bezplatné vyšetření, 

zahrnující test na okultní krvácení nebo kolonoskopii, mají jednou za dva roky právo všechny 

osoby starší 50 let.  

 

Mamografický screening byl na Slovensku zahájen v roce 2001 na základě Národního 

mamodiagnostického programu. V rámci preventivních vyšetření hrazených zdravotními 

pojišťovnami je určen pro ženy ve věkové skupině 40–69 let, a to jednou za dva roky.  

 

Screening děložního hrdla (cervixu) se provádí, prostřednictvím PAP testu v rámci 

preventivních vyšetření u gynekologa, ženám od 18. roku jednou ročně. Program je realizován 

v rámci Národního programu rakoviny děložního hrdla. Slovenská vláda rovněž ohlásila, že 

v roce 2009 bude uveden do činnosti národní program očkování proti lidskému papilloma viru 

(Safename, 2008). 

3.4 Švédsko 

Švédsko je zemí, která má v rámci zavedených screeningových programů  relativně velmi 

vysoké pokrytí cílové populace, a zavedení těchto programů bylo následováno značným 

snížením intenzity úmrtnosti na příslušný typ nádorového onemocnění (nejvýrazněji se tento 

pokles projevil u karcinomu prsu). Ve Švédsku jsou v současné době propláceny ze zdrojů 

veřejného zdravotnictví dva typy preventivních screeningových programů: mamografické 

vyšetření a screening děložního hrdla a pouze částečně screening kolorekta. Osoby z rizikových 

skupin jsou k preventivním prohlídkám zvány individuálně.  

 

Screening tlustého střeva a konečníku nemá ve Švédsku podobu jednotného organizovaného 

preventivního programu. Švédské ministerstvo zdravotnictví totiž zatím neurčilo směrnice pro 
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tento typ screeningu. Některé regiony spolupracují na rozvoji protokolu o screeningu tlustého 

střeva a konečníku, avšak nikoliv na zavedení organizovaných preventivních prohlídek 

(National Cancer Institute, 2007).  

Mamografický screening byl v podobě Národního programu zahájen v roce 1986, ale až od 

roku 1997 se jedná o celonárodní pokrytí, tj. screening je poskytován ve všech švédských 

oblastech. V 11 oblastech jsou na preventivní mamografické vyšetření zvány ženy ve věku     

40–74 let, v 6 oblastech pouze ženy ve věku 50–69 a ve zbývajících 8 oblastech jsou zvány 

ženy z věkové skupiny mezi těmito dvěma skupinami. Intervaly mezi preventivními vyšetřeními 

se u rizikových skupin žen pohybují v jednotlivých oblastech mezi 18 a 24 měsíci. Ve většině 

případů je pro ženy mladší 50 let tento interval kolem 1,7 roku a u žen starších 50 let kolem 

dvou let (Olsson et al., 2000).  

 

Screening děložního hrdla (cervixu) je ve Švédsku zaveden od poloviny 70. let. Od roku 1998 

je podle směrnic screeningového programu Pap test prováděn ženám z věkové skupiny 23–50 

let jednou za tři roky a ženám z věkové skupiny 50–60 jednou za pět let. V současné době se 

rovněž uvažuje o zavedení screeningového programu lidského papilloma viru (HPV) a jsou 

realizovány klinické testy o efektivnosti vyšetřování HPV (Dillner, 2000).  
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Kapitola 4  

Rizikové faktory  

Mnoho faktorů přispívá k buněčným změnám majícím za následek rozvoj nádorového 

onemocnění. Tyto faktory mohou být ve své podstatě buď individuální, jako pohlaví, věk či 

geny, a nebo mají externí povahu, tj. jedná se o vlivy prostředí, ve kterém jedinec žije. 

Rozhodujícím činitelem rizika rakoviny je u každého jednotlivce vzájemné ovlivňování těchto 

vnitřních a vnějších faktorů. V celosvětovém pohledu se rizikové faktory významně liší. 

Důležitou roli hrají především odlišnosti v životním stylu, ale i sociálním, ekonomickém 

a politickém vývoji. Reliéf, klima a další charakteristiky týkající se životního prostředí nemají 

na tyto rozdíly tak velký vliv. Bylo identifikováno mnoho faktorů, jejichž změna může snížit 

riziko rakoviny. Některé z nich vyžadují změnu v chování jednotlivce, jiné pak změnu na úrovni 

celé populace (z pozice státu, zaměstnavatele atd.). Efektivní zlepšení lze očekávat při změnách 

v obou zmiňovaných oblastech. Například, matka musí učinit rozhodnutí a dát své dítě očkovat 

proti Hepatitidě B a vláda musí zajistit, že tento typ očkování je dosažitelný a cenově dostupný 

(Mackay et al., 2006).  

4.1 Preventabilní a nepreventabilní rizikové faktor y 

Pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění, jak už bylo výše zmíněno, zvyšují určité 

rizikové faktory. Mezi těmito vlivy můžeme rozlišovat faktory, kterým je možné předcházet 

preventivními opatřeními, a faktory, které ovlivnit nemůžeme. Mezi nepreventabilní rizikové 

faktory patří:  

 

1. Věk   

Riziko většiny nádorových onemocnění se s rostoucím věkem zvyšuje. V budoucnu se 

vzhledem k očekávanému nárůstu naděje dožití, a v důsledku toho, vyššímu podílu starších osob 

v populaci, dá očekávat pokračující růst výskytu zhoubných novotvarů. 

 

2. Dědičnost  

Případy dědičného přenesení genetické chyby představují asi 5–10 % ze všech nádorových 

onemocnění. Zárodečné mutace v genech zvyšují během života riziko onemocnět zejména 

zhoubným nádorem prsu a vaječníku.  
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3. Pohlaví 

Určité typy nádorových onemocnění se vzhledem k odlišné anatomii vyskytují pouze u mužů 

(ZN prostaty) nebo pouze u žen (ZN dělohy). Jiné se sice vyskytují u obou pohlaví, ale ve 

výrazně odlišných mírách (ZN prsu).  

 

4. Etnikum a rasa 

Riziko mnoha typů rakoviny se mění v závislosti na příslušnosti k určitému etniku či rase. 

Některé z těchto odlišností jsou důsledkem genetických rozdílů, ale ve většině případů jsou 

způsobeny rozdíly v životním stylu a odlišné expozici rizikovým činitelům.  

 

Ostatní rizika jsou asi v 80 % spojena s tzv. preventabilními nádory. Mezi rizikové faktory, které 

lze označit jako preventabilní, patří: 

 

1. Užívání tabákových výrobků 

Kouření představuje celosvětově hlavní příčinu úmrtnosti na zhoubné novotvary, způsobující 

rovněž kardiovaskulární onemocnění či chronická plicní onemocnění (COPD). Vědecké 

výzkumy prokázaly, že všechny druhy tabáku přispívají ke vzniku rakoviny nebo jiných typů 

onemocnění. Odhaduje se, že až 87 % všech úmrtí na novotvary plic a přibližně 30 % úmrtí na 

ostatní zhoubné novotvary je zapříčiněno právě kouřením (Čelko, 1999).  

 

2. Výživa 

Významnou roli hraje také výživa, ale i kvalita a zpracování potravin. Až 30 % nádorových 

onemocnění ve vyspělých zemích je důsledkem špatných stravovacích návyků. Jedním 

z důsledků urbanizace, industrializace a globalizace je také zvyšující se konzumace jídel 

s vysokým obsahem tuku a rafinovaného cukru. Zhoršená kvalita stravování je pak 

kombinována s poklesem vydávané energie v důsledku stále častějšího sedavého životního stylu 

(Mackay et al., 2006). Tyto změny přispívají ke zvyšujícímu se výskytu některých typů 

rakoviny, zejména ZN prsu, ZN tlustého střeva a konečníku, ZN prostaty a ZN jícnu. 

 

3. Infekční činitelé 

Infekční původ má v celosvětovém měřítku asi 18 % nádorových onemocnění. V Evropě je 

tento podíl podstatně nižší, přesto však představuje jeden z nejdůležitějších preventabilních 

faktorů. Nejvýznamnějším činitelem je v této oblasti baktérie Helicobacter Pylori, která výrazně 

zvyšuje riziko rakoviny žaludku. Tato baktérie spolu s Human papilloma virus (HPV) a virovou 

Hepatitidou B je zodpovědná za převážnou část nádorových onemocnění infekčního původu 

(Mackay et al., 2006).  

 

4. Ultrafialové záření (UV záření) 

Hlavním zdrojem ultrafialového záření je Slunce. Množství slunečního záření dopadajícího na 

zemský povrch závisí na zeměpisné šířce, části dne a roku, ale také na množství oblačnosti. 

Se ztenčující se ochrannou ozonovou vrstvou dochází na celém světě k nárůstu intenzity UV 
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záření, a v důsledku toho dochází ke zvyšování výskytu nádorových onemocnění kůže, 

především maligního melanomu (Mackay et al., 2006).  

 

5. Životní prostředí 

Důsledky znečištění vzduchu tepelnými elektrárnami, zhoršující se kvality vody či znečišťování 

půdy zemědělskými hnojivy představují ve vyspělých zemích příčinu asi 1 až 4 % ze všech 

nádorových onemocnění (Mackay et al., 2006).  

 

6. Reprodukční a hormonální faktory 

Reprodukční a hormonální faktory mají vliv na riziko vzniku některých typů zhoubných nádorů 

u žen. Vyšší úroveň nádorového onemocnění prsu ve vyspělých zemích je zčásti důsledkem 

odsouvání narození prvního dítěte do vyššího věku, snížení průměrného počtu dětí narozených 

jedné ženě během jejího reprodukčního období (15–49 let), časnější zahájení a pozdější 

ukončení menstruačního cyklu. Tyto změny jsou spojeny s hormony, především estrogenem. 

Orální užívání antikoncepce či substituční hormonální terapie (HRT – hormone replacement 

therapy) mohou mít za následek mírné zvýšení rizika rakoviny prsu, ale naopak redukují riziko 

zhoubného novotvaru děložní sliznice a vaječníků.  

 

Mezi další preventabilní rizikové faktory patří konzumace alkoholických nápojů, expozice 

karcinogenním látkám (azbest, radon, ionizující záření, chrómu, niklu či arzenu) v zaměstnání, 

nedostatečná fyzická aktivita, obezita atd. 

4.2 Rizikové faktory vybraných nádorových onemocn ění 

Rizikové faktory jsou odlišné pro jednotlivé typy zhoubných nádorů. Podrobněji jsou zde 

popsány rizikové faktory pouze u novotvarů jež jsou předmětem analytické části této práce.   

Zhoubný novotvar žaludku  

Rozhodující úlohu na vznik zhoubného nádoru žaludku má složení stravy. Karcinogeny, tj. látky 

vyvolávající nádorové bujení, působí prostřednictvím potravy přímo na sliznici žaludku. 

K nejvýznamnějším karcinogenům, mající vliv na rozvoj rakoviny žaludku, patří nitrosaminy, 

vznikající v organizmu z dusičnanů přijímaných stravou nebo vodou. Jejich tvorbu podporují 

potraviny konzervované solí, uzením či sušením (Chovancová, Vašková, 1998). Protektivní 

funkci má naopak strava s vysokým obsahem čerstvého ovoce a zeleniny, která je zdrojem 

přírodních antioxidantů (vitaminy A, C, E) a stopových prvků (Zn, Se, Cu, Fe). Mimo tyto látky 

má vliv i tzv. helicobakterové infekce. Baktérie Helicobacter Pylori je poměrně nedávno 

objevenou bakterií. Tento organismus je výjimečný především ve schopnosti přežívat ve vysoce 

agresivním prostředí žaludku. Krátce po objevu této bakterie se začal její výskyt spojovat 

s množstvím nemocí a obtíží, především s rakovinou žaludku (Vetchá, 2006).   

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku  

Významný vliv na vznik kolorektálního karcinomu má kromě vyššího věku (nemoc se výrazně 

častěji objevuje u osob starších padesáti let) především strava s vysokým obsahem živočišných 
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tuků a červeného masa, a naopak s nízkým obsahem vlákniny (Wiesnerová, 2006). Za negativní 

faktor je považován také nedostatek tělesné aktivity, kouření, nadváha, ale i nadměrná 

konzumace piva. Ochranný vliv je připisován hrubé vláknině, ovoci, zelenině, celozrnným 

obilninovým výrobkům a selenu (Chovancová, Vašková, 1998). Riziko vzniku ZN tlustého 

střeva a konečníku je rovněž dáno do určité míry dědičně. Jedná se především o familiální 

adenomovou polypózu, syndrom dědičného nepolypózního karcinomu, osoby s kolorektálním 

karcinomem v rodinné anamnéze, nespecifické střevní záněty a osoby po endoskopické 

polypektomii adenomových polypů (Wiesnerová, 2006). Jsou popisovány další rizikové faktory, 

jejichž význam však dosud není zcela jasný. Mezi tyto patří profesionální vlivy (vyšší riziko 

u mužů se sedavým zaměstnáním), snížená fyzická aktivita a cholecystektomie v anamnéze. 

Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic 

Kouření tabáku představuje hlavní příčinu vzniku tohoto typu nádorového onemocnění. Podle 

odborníků existuje vztah mezi výší spotřeby tabákových výrobků a rizikem rozvoje plicního 

karcinomu (Hrkal, 2004). Kuřáci, kteří vykouří jednu krabičku cigaret denně po 30 let, mají asi 

20násobně vyšší riziko rozvoje plicního karcinomu než nekuřáci. Ti, kteří začali kouřit mezi 

15. a 20. rokem života jsou ve větším riziku než lidé, kteří kouří od 25 let. Jestliže osoba kouřit 

přestane, riziko stále přetrvává, ale postupně se snižuje a za 10 –15 let dosahuje úrovně 

nekuřáků. Se zvýšeným rizikem bývají spojována také některá zaměstnání a profesionální 

expozice. Profesionální expozice azbestu se znásobuje v kombinaci s expozicí tabákovému 

kouři. Předpokládá se také vliv radiační zátěže (radon v dolech a domácnostech) a znečištění 

ovzduší. V momentě stanovení diagnózy jsou většinou nádorová onemocnění způsobená 

užíváním tabákových výrobků nevyléčitelná. Klíčem ke snížení tohoto typu nádoru je zabránit 

započetí návyku kouření u mladých lidí. Jedním z nejefektivnějších opatření je zdanění 

tabákových výrobků. S rostoucími cenami klesá jejich spotřeba, a to právě především mezi 

mladými kuřáky (Kopečná, 2004). 

Zhoubný melanom kůže 

Hlavními rizikovými faktory u vzniku maligního melanomu jsou expozice slunečnímu 

ultrafialovému záření (UV záření), světlá kůže, syndrom dysplastických névů (jež lze považovat 

za předchůdce kožního melanomu) a výskyt zmíněného nádoru v rodině. Osoby se světlou kůží, 

světlými vlasy (blond, zrzavými, světle hnědými) a modrýma nebo světlýma očima jsou 

náchylnější k rozvoji karcinomu kůže více než lidé tmavší pleti. Vzhledem k tomu, že uvedené 

znaky jsou poměrně časté v bílé populaci, není možné na jejich základě definovat rizikovou 

skupinu. Významný je také typ reakce kůže na expozici slunci. Ohroženi jsou zejména lidé, 

kteří se snadno spálí a obtížně se opalují. Rizikové je opakované spálení ze slunce. Lidé, kteří 

byli v posledních 10–20 letech jednou nebo vícekrát závažněji popáleni sluncem, mají 

signifikantně vyšší riziko. Vyšší riziko onemocnět melanomem má palubní personál letadel 

a piloti, kteří jsou během letu vystaveni zvýšené hladině kosmické radiace obsahující zejména 

neutrony a gamma paprsky (Boice et al., 2000).  
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Zhoubný novotvar prsu 

Významný vliv na míru rizika vzniku rakoviny prsu u žen, má kolísání hladiny estrogenu 

v organismu. Obecně lze rozlišit 4 základní rizikové faktory (Sweb, 2008): 1) Výskyt tohoto 

typu nádorového onemocnění v rodinné anamnéze (žena, jejíž matka nebo sestra trpěla tímto 

onemocněním, má v průměru dvojnásobné riziko rozvoje karcinomu prsu); 2) Výskyt 

nádorového bujení v kontralaterální mléčné žláze; 3) Časné zahájení menstruačního cyklu 

a pozdní menopauza (riziko se zvyšuje s prodlužujícím menstruačním obdobím); 4) Specifické 

reprodukční chování (vyšší riziko je u žen bezdětných a žen, které měly první dítě po 28. roce 

života). Kojení má v tomto případě protektivní účinek. O následujících faktorech se uvažuje 

jako o rizikových, ale jejich efekt, zatím nebyl spolehlivě potvrzen. Jedná se o používání 

kombinovaných estrogen-progesteronových antikoncepčních přípravků po dlouhé časové 

období, vysoký příjem tuků a nadváha čí pravidelné požívání alkoholických nápojů.  

Zhoubný novotvar dělohy 

Riziko onemocnění zhoubným nádorem dělohy je úzce spjato se sexuálním a reprodukčním 

chováním ženy. Nejrizikovější skupinu tvoří ženy, které začaly pohlavní život velmi časně, 

vystřídaly více sexuálních partnerů a jsou vícenásobnými rodičkami. Také je zde zřejmý vliv 

pohlavně přenosných chorob, virových činitelů a špatné genitální hygieny. Pravděpodobný je 

také negativní vliv kouření a dlouhodobého užívání orální antikoncepce. Bariérové metody 

antikoncepce se naopak ukázaly jako protektivní.  

Karcinom děložního čípku je v poslední době spojován především s tzv.lidským papilloma 

virem (HPV – Human papilloma virus). V současnosti je známo kolem 40 různých typů HPV, 

které mohou infikovat pohlavní ústrojí. Některé z nich mohou vyvolat abnormální změny 

buněk, z nichž se může postupně vyvinout karcinom děložního čípku. Typy 16 a 18 jsou 

spojeny s asi dvěma třetinami případů tohoto onemocnění. Další typy HPV, nejčastěji typy 6 

a 11, mohou vyvolávat genitální bradavice, nemají však souvislost s karcinomem děložního 

čípku. HPV se vyskytují naprosto běžně a k jejich šíření může dojít při jakékoli formě 

sexuálního kontaktu. Ve většině případů probíhá infekce HPV bez příznaků a organismus se do 

24 měsíců viru zbaví. Pokud u žen infekce HPV přetrvává, mohou u nich abnormální změny 

v buňkách děložního čípku časem vést ke vzniku karcinomu, pokud nejsou při screeningovém 

vyšetření včas odhaleny a odstraněny (ECCA, 2007).  

Zhoubný novotvar vaječníku 

Přesná příčina vzniku nádorů vaječníků není známa, významná role je však připisována vlivu 

ženských pohlavních hormonů – estrogenů, a zejména pak působení těchto hormonů na ovulaci 

(dozrávání vajíčka). Z tohoto důvodu užívání hormonální antikoncepce, blokující ovulaci, 

snižuje riziko nádorového bujení. Není však známo, zda toto snížení rizika trvá i po ukončení 

užívání hormonální antikoncepce (Fínek, 2006). Určitou roli hrají také dědičné dispozice. 

Rizikovou skupinou jsou v tomto případě ženy s mutací genů BRCA-1 a BRCA-2, které kromě 

karcinomu vaječníku negativně působí i na vznik zhoubného novotvaru prsu. Vyšší riziko 

onemocnění rakovinou vaječníku je spojováno rovněž s vyšším věkem, zejména u žen starších 

50 let. Pokud jde o reprodukční chování, předpokládá se, že spolu se zvyšujícím se počtem dětí, 
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které žena porodí, dochází ke snižování rizika tohoto nádorového onemocnění. Jako protektivní 

se označuje také užívání orální antikoncepce.  

Zhoubný novotvar prostaty 

S tímto karcinomem je spojováno několik rizikových faktorů: rasa, věk, genetické predispozice, 

hormony a vliv prostředí a životního stylu. Výskyt zhoubného nádoru prostaty se, stejně jako 

u většiny nádorových onemocnění s rostoucím věkem zvyšuje, a je početnější v zemích 

majících vyšší střední délku života u mužů. Vliv rasy lze prezentovat na příkladu 

Afroameričanů, kteří mají výrazně vyšší incidenci (až o 35 %) a úmrtnost (až o 223 %), 

v porovnání s krajany bílé pleti (Čelko, 1999).  

Epidemiologické studie zabývající se vlivem prostředí a životního stylu, ukázaly vyšší 

výskyt u osob, kteří migrovali z oblastí s nízkou úrovní incidence, do oblastí s incidencí výrazně 

vyšší. Vliv hormonů (tzv. androgenů) je podpořen faktem, že karcinom prostaty nebyl nalezen 

u mužů vykastrovaných před začátkem puberty (Sweb, 2008).  
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Kapitola 5  

Léčba a výzkum  

Většinu nádorů lze léčit a některé zcela vyléčit. Při výběru léčby a její úspěšnosti záleží 

především na typu, umístění a úrovni stádia, ve kterém je nádorové onemocnění podchyceno. 

Biopsie, tj. mikroskopické vyšetření tkáňového vzorku, vedoucí k definitivní diagnóze většiny 

nádorů, vyžaduje patologem provedené histologické vyšetření ze vzorku buněk nebo tkání 

(cojeco, 2008). V případě pozitivní diagnózy je rakovina obvykle léčena kombinací chirurgie, 

chemoterapie a radiační terapie. S rozvojem výzkumu lze léčbu přesněji přizpůsobovat typu 

rakoviny u jednotlivých pacientů. Významný pokrok je zaznamenáván především u vývoje léků 

působících přímo na pozorovatelné molekulární abnormality v příslušných tumorech a u léků 

minimalizujících ničení normálních zdravých buněk. Prognóza pacientů s nádorovým 

onemocněním závisí tedy především na typu nádoru, velikosti rozšíření a především stádiu.  

V 90. letech minulého století byl završen vývoj klasických cytostatik, které necíleně ničily 

buňky nádorové i normální. Obrovský rozvoj molekulárně-biologických vědních oborů umožnil 

v průběhu posledních let pochopit základní příčiny vzniku nádorových onemocnění. Nové léky 

se liší od běžné chemoterapie především minimálními nežádoucími účinky a také tím, že mnohé 

z těchto léků lze užívat v podobě tablet. Na druhé straně jejich relativní nevýhodou je, že pro 

své působení vyžadují přítomnost určité struktury v nádorové buňce, která se obvykle vyskytuje 

jen u některých onkologických pacientů. Stanovení těchto struktur je obvykle laboratorně 

i finančně náročné, a proto je léčba těmito preparáty soustředěna jen do velkých center 

(Žaloudík, 2004). První testy těchto léčiv jsou prováděny na vybraných pracovištích u nás. Je to 

např. lék Iressa, který se podává nemocným s tzv. nemalobuněčnou formou plicní rakoviny, 

neboť způsobuje u tohoto druhu karcinomu poruchu přenosu růstového signálu do nitra 

nádorové buňky. U žen s karcinomem prsu se ověřují výsledky posledních výzkumů, např. lék 

Herceptin zvyšuje léčebné výsledky, je-li podáván v kombinaci s chemoterapií.  

V České republice existuje 18 komplexních onkologických center a čeští lékaři mají 

k dispozici zhruba dvacet biologických léků k léčbě nádorových onemocnění. V současné době 

můžeme zaznamenat významný rozvoj ve výzkumu nových léků proti rakovině. Výzkum se 

pomalu přesouvá z oblasti chemie do oblasti biologie a začínají se zkoumat nové biologicky 

cílené léky. Tyto léky vstupují do procesu komunikace mezi buňkami, a proto bývají cílenější 

a dochází k výraznému snižování vedlejších účinků. V poslední době dosahují vědci 

pozoruhodných výsledků se sorafenibem (základ léku Nexavar). Přestože tento lék je určen 
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k léčbě pokročilých zhoubných nádorů ledvin, řada testů potvrdila jeho velmi dobré výsledky 

i při léčbě rakoviny jater (Novinky, 2008). 

Novým způsobem boje proti rakovině by do budoucna mohl být analog vitaminu E (vitamin 

E sukcinát – VES). Ten působí přes mitochondrie a způsobuje odumírání rakovinných buněk, 

aniž by poškodil zdravé buňky. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie Věd v čele 

s týmem Jiřího Neužila zjistili, že mitochondrie jsou ideálním zásahovým místem 

protirakovinných látek. Tento objev by do budoucna mohl výrazně přispět k vývoji nových léků 

proti nádorovým chorobám. Provedené testy na myších ukazují, že by mohla tato látka 

dosahovat vysoké účinnosti proti rakovinným buňkám u nádorů tlustého střeva, plic a děložního 

čípku (ČTK, 2008a). 

 

V současné době je testováno mnoho nových léků proti nádorovým onemocněním. Zde jsou 

popsány některé z nich:   

GS-9219  

Novou nadějí pro lidi s rakovinou lymfatických uzlin nebo chronickou leukémií může být lék 

GS 9219. Výzkumné týmy v čele s prof. Antonínem Holým, dr. Ivanem Votrubou z Ústavu 

organické chemie a biochemie a doc. Bertou Otovou z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

ve spolupráci s americkou farmaceutickou firmou Gilead Science testovali původně preparát na 

psech a zjistili, že má vynikající účinky. Necelá týdenní injekční léčba stačila k odstranění 

karcinomu u těchto psů (ČTK, 2008c). Podle testů by mohl lék působit na nádory v oblasti 

břicha, hrudníku, brzlíku či sleziny. Nemalou výhodou tohoto preparátu je, že napadá pouze 

rakovinné buňky a neničí zdravou tkáň, čímž se výrazně snižují vedlejší účinky a nedochází 

k oslabení imunity pacienta (Štráfeldová, 2006). Vývoj léku je zatím ve fázi klinického 

testování na lidech, proto bude trvat ještě řadu let, než bude lék uveden do praxe. Toto testování 

probíhá na pěti českých a na pěti amerických klinikách (Drtinová, 2008). 

Abiraterone  

Britští vědci v současnosti klinicky testují nový lék proti rakovině prostaty Abiraterone. Testy 

potvrzují, že preparát zpomaluje zhoršování nemoci a prodlužuje život pacientů. Abiraterone 

působí na enzym CYP17 a brání rakovinným buňkám produkovat hormony, které jim umožňují 

přežít (Bumbálek, 2008). Výsledky klinických testů potvrzují, že u 70 až 80 % pacientů došlo 

ke zmenšení nádoru a proto považují lékaři tento nový lék za novou naději pro pacienty, kterým 

již nepomáhá antiandrogení terapie (ČTK, 2008d).  

NeuVax  

V poslední fázi klinických testů se nachází nová vakcína proti rakovině prsu. Tato vakcína měla 

doposud padesáti až stoprocentní úspěšnost ve snížení úmrtnosti. V obalu některých buněk lze 

nalézt bílkovinu HER2-neu, která se podílí na komunikaci mez buňkami. Pokud se bílkovina 

vyskytuje na povrchu ve vyšší koncentraci, způsobuje nekontrolovatelný růst a dělení buněk, 

které mohou způsobit vznik onkologického onemocnění, tedy i rakoviny prsu. Vakcína nemá 

žádné významné vedlejší účinky a je právem označována za jednu z nejšetrnějších léčebných 

prostředků rakoviny. NeuVax funguje na bázi posílení imunitního systému lidí tak, aby 

rakovinné buňky byly považovány za nepřátelské a snažil se je sám odstranit. Klinické testy se 
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zatím soustřeďují na pacientky, které již rakovinou dříve onemocněly a existovalo u nich riziko 

návratu nemoci (iDnes, 2008). 

Iresa  

Lékaři z fakultní nemocnice v Plzni testují nový lék proti rakovině plic. Veliké pozitivum tohoto 

léku je, že oproti ostatním má minimální vedlejší účinky. Preparát sice rakovinu plic nevyléčí, 

ale klinické testy potvrdily, že výrazně zmírňuje následky nemoci a prodlužuje nemocným 

život. Iresa působí přímo na buňky plicního nádoru a brání jim v růstu, a tím zmenšuje intenzitu 

bolesti u pacientů (Masarykův onkologický ústav, 2005). 
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Kapitola 6  

Ekonomické náklady nádorových onemocn ění 

Zcela odlišný pohled na problematiku nádorových onemocnění nabízí jejich ekonomická 

cena. Náklady spojené s rakovinou jsou různé. Přímé náklady zahrnují poplatky a prostředky 

použité na léčbu, péči a následnou rehabilitaci, jež je přímo spojena s nemocí. Nepřímé náklady 

představují ekonomické ztráty z důvodu absence v zaměstnání (morbidity cost) a předčasnou 

smrt (mortality cost). Můžeme rozlišit také tzv. skryté náklady zahrnující všechny ostatní výdaje 

(doprava, péče o děti nebo staré lidi, pomoc v domácnosti, paruky, protézy atd.). Přímé výdaje, 

zahrnující hospitalizační a ambulantní péči, léky či zdravotnické prostředky, jsou stále nižší než 

výdaje nepřímé (Mackay et al., 2006). 

Zvyšující se počty zejména starších osob s diagnózou nádorového onemocnění budou 

v nadcházejících letech představovat hlavní problém zdravotnictví. Je pravděpodobné, že se 

problém nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči bude nadále zhoršovat. Starší lidé s diagnózou 

některého typu rakoviny trpí velmi často dalšími onemocněními, jako jsou cukrovka, 

kardiovaskulární či dýchací obtíže, které komplikují léčbu rakoviny, a zvyšují tak celkové 

náklady nemoci. Z důvodu zvyšujícího se výskytu rakoviny a vysokých a stále rostoucích 

výdajů souvisejících s léčbou hrozí nebezpečí, že státní dotace určené na zdravotnictví nebudou 

schopné udržet krok s požadavky péče onkologických pacientů. Systém by se tak mohl zhroutit 

nebo by nebyl schopen poskytovat stejnou péči pro všechny onkologické pacienty. Řešení by 

mohly v současné době představovat investice směřované k potřebám starých lidí a investice 

týkající se primární prevence nádorových onemocnění. Nejefektivnější by byla redukce výskytu 

rakoviny v budoucnosti a s ní spojených klinických, rehabilitačních, sociálních 

a psychologických nákladů na léčbu a péči (Micheli et al., 2007).   

V posledních letech došlo mimo jiné k výraznému nárůstu cen léků proti rakovině. 

Například cena chemoterapie u rozvinutého novotvaru tlustého střeva vzrostla v průběhu 

posledních 10 let přibližně 200krát, přestože se doba přežívání těchto pacientů prodloužila jen 

minimálně (Meropol, Schulman, 2007). V budoucnosti lze očekávat nárůst multidisciplinárních 

léčebných přístupů, založených na nových lécích a lepší znalosti nemoci. Testování léků proti 

rakovině je obvykle otázkou několika let, a proto farmaceutické společnosti považují za 

odůvodněné účtovat si za tyto léky vysoké částky. Jedním z dalších novinek v této oblasti je 

aplikace terapií přímo přizpůsobených jednotlivým pacientům a specifickým podtypům 

nádorových onemocnění, která však představuje další zvýšení ceny léčiv.  
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Kapitola 7  

Analýza incidence vybraných novotvar ů 

Důležitým aspektem při studiu úmrtnosti je také velikost rozšíření daného typu nádorového 

onemocnění. Zvýšení výskytu určitého karcinomu nemusí však nutně znamenat vyšší intenzitu 

úmrtnosti. Na úroveň incidence novotvarů má vliv zejména zavádění oficiálních preventivních 

programů, díky kterým je možno vznikající nádorové onemocnění zachytit v co nejranější fázi. 

Významnou roli hrají také kvalitní léčba a dostatečná informovanost populace. Je nutné si 

uvědomit, že pozorovaný nárůst incidence může odrážet skutečné zvýšení počtu onemocnění, 

např. v důsledku rostoucího výskytu rizikových faktorů, ale může být způsoben rovněž větší 

úplností onkologických registrů, změnami v diagnostice nebo zavedením programů včasného 

záchytu nemoci.  

7.1 Česká republika 

Od počátku 80. let došlo v České republice u mužů i u žen k nárůstu počtu nádorových 

onemocnění. Zatímco v roce 1980 byly počty hlášených novotvarů (tyto počty zahrnují také 

diagnózy D00-D09) u mužů 16 812 a u žen 14 880, v roce 2004 to bylo 26 964, resp. 26 558.  

7.1.1 Zhoubný novotvar žaludku      
Největší zlepšení během období 1987–2004 vykazoval u obou pohlaví výskyt ZN žaludku. Na 

konci 80. let dosahovaly standardizované míry incidence u mužů nejvyšších hodnot na 

Moravskoslezsku. Ne zcela příznivá byla situace v oblastech Jihozápad a Střední Morava. 

Naopak nejnižší hodnoty standardizovaného ukazatele lze pozorovat v Praze. V průběhu 90. let 

došlo ke zlepšení ve všech oblastech, nejvýraznější pokles zaznamenala oblast 

Moravskoslezska. V letech 2002–2004 můžeme označit situaci na celém území České republiky 

za relativně příznivou. Mírně vyšších hodnot dosahovala incidence v oblastech Jihozápad, 

Severozápad a Střední Morava, nejvyšší byla opět na Moravskoslezsku (viz obr. 1 a obr. 2). 

U žen byla úroveň výskytu ZN žaludku celkově nižší než u mužů, ale i zde došlo v průběhu 

sledovaného období ke snížení intenzity incidence. V letech 1987–1989 můžeme za nejméně 

příznivou označit situaci v oblastech Moravskoslezska a Střední Moravy (viz obr. 3). Stejně 

jako u mužů byly nejnižší hodnoty standardizované míry v Praze. Během období 1987–2004 

úroveň incidence výrazně poklesla ve všech oblastech, ale největší pokles zaznamenaly oblasti 
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Moravskoslezsko, Severozápad a Střední Morava (viz obr. 4). Nejpříznivější byla na konci 

sledovaného období situace v Praze.  

Obr. 1 – Standardizované míry incidence                      Obr. 2 – Standardizované míry incidence  
ZN žaludku na 100 000 mužů, Česko, 1987–1989        ZN žaludku na 100 000 mužů, Česko, 2002–2004 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 3 – Standardizované míry incidence                   Obr. 4 – Standardizované míry incidence  
ZN žaludku na 100 000 žen, Česko, 1987– 1989            ZN žaludku na 100 000 žen, Česko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.1.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 
Pokud jde o výskyt ZN kolorekta, u obou pohlaví došlo během sledovaného období k  nárůstu 

intenzity. U mužů bylo toto zvýšení podstatně vyšší. Na konci 80. let byla úroveň 

standardizované míry u mužů obdobná ve všech oblastech s výjimkou oblasti Jihozápad, kde 

nabývaly míry incidence podstatně vyšších intenzit (viz obr. 5). Nejnižších hodnot dosahoval 

standardizovaný ukazatel na Jihovýchodě. V průběhu 90. let pak dochází k zvýšení výskytu na 

celém území. Největší nárůst zaznamenalo Moravskoslezsko a Severozápad. Mezi jednu 

z hlavních příčin tohoto nárůstu patří zejména zhoršování životního stylu obyvatel, nedostatek 

fyzické aktivity a strava s vysokým obsahem živočišných tuků. Určitý vliv by na výskyt tohoto 

karcinomu mohlo mít také zavedení preventivních vyšetření na okultní krvácení v roce 2000, 

ale konečný efekt screeningu bude možné ohodnotit až v delším časovém odstupu. Na konci 

sledovaného období byla relativně nejpříznivější situace v Praze a oblasti Severovýchod. 

Nejvyšší úroveň lze pozorovat na Moravskoslezsku a na Jihozápadě. Relativně nepříznivá byla 

situace také v oblasti Severozápad (viz obr. 6).  
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Obr. 5 – Standardizované míry incidence                       Obr. 6 – Standardizované míry incidence  
ZN kolorekta na 100 000 mužů, Česko,                          ZN kolorekta na 100 000mužů, Česko,  
1987–1989                                                                        2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty.  

U žen nabývaly standardizované míry incidence ZN kolorekta celkově nižších hodnot než 

u mužů a ve srovnání s muži se od konce 80. let do roku 2004 situace zhoršila jen v některých 

oblastech země (viz obr. 7 a obr. 8). Na počátku období 1987–2004 byla úroveň incidence 

nejvyšší v oblastech Jihozápad a Severovýchod. Hodnoty standardizovaného ukazatele zde 

dosahovaly až 5krát vyšších hodnot než v oblasti s nejnižší úrovní výskytu, ve Střední Moravě. 

Za relativně příznivou lze označit situaci v oblasti Střední Čechy. V průběhu sledovaného 

období došlo k nejvýraznějšímu zhoršení situace na Jihozápadě a Severovýchodě. Tedy v 

oblastech, ve kterých byla situace nepříznivá již na počátku období 1987–2004. V ostatních 

oblastech sice došlo také ke zvýšení úrovně incidence karcinomu kolorekta, avšak tento nárůst 

byl pouze minimální.  

Obr. 7 – Standardizované míry incidence                      Obr. 8 – Standardizované míry incidence  
ZN kolorekta na 100 000 žen,  Česko,                           ZN kolorekta na 100 000 žen, Česko,                  
1987–1989                                                                       2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                        Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.1.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 
Incidence ZN průdušnice, průdušky a plic zaznamenala během období 1987–2004 odlišné 

tendence podle pohlaví. Základním rozdílem je, že standardizovaný ukazatel nabýval u mužů 

podstatně vyšších hodnot než u žen, avšak u mužů dochází od konce 80. let k výraznému 

poklesu, zatímco u žen se situace mírně zhoršuje.  

Na obr. 9 a obr. 10 můžeme pozorovat vývoj výskytu tohoto karcinomu u mužů. V letech  

1987–2004 byla situace nejméně příznivá v oblasti Severozápad, která byla na konci 80. let 

oblastí s vysokou koncentrací těžkého průmyslu, odrážející se i na celkové kvalitě života 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 48 

 -  85,2
85,3-  99,4

142,3+
128,0-142,2
113,8-127,9

99,5-113,7
 -  85,2

85,3-  99,4

142,3+
128,0-142,2
113,8-127,9

99,5-113,7
ČR   89,4 ČR   115,9 

 -13,2
13,3-16,6

26,7+
23,3-26,6
19,7-23,2
16,7-19,6

 -13,2
13,3-16,6

26,7+
23,3-26,6
19,7-23,2
16,7-19,6

ČR   21,2 ČR   13,7 

a životního prostředí. Vyšších hodnot dosahovala standardizovaná míra incidence také v oblasti 

Jihozápadu. Naopak nejnižších hodnot incidence nabýval standardizovaný ukazatel v Praze. Jak 

už bylo výše uvedeno, u mužů došlo během sledovaného období k výraznému poklesu intenzity 

výskytu tohoto novotvaru. Největší snížení zaznamenala oblast Severozápadu a Střední Moravy. 

V letech 2002–2004 byla situace nejpříznivější právě v oblasti Střední Morava. I přes relativně 

velký pokles měla i v závěru pozorovaného období nejvyšší úroveň incidence oblast 

Severozápadu.  

Obr. 9 – Standardizované míry incidence                     Obr. 10 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic na 100 000 mužů,      ZN průdušnice, průdušky a plic na 100 000 mužů 
Česko, 1987–1989                                                          Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                        Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 11 – Standardizované míry incidence                   Obr. 12 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic na 100 000 žen,         ZN průdušnice, průdušky a plic na 100 000 žen,  
Česko, 1987–1989                                                          Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                        Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na rozdíl od mužů, došlo u žen během období 1987–2004 k mírnému zvýšení výskytu ZN 

průdušnice, průdušky a plic. Toto navýšení je spojováno zejména s nárůstem spotřeby 

tabákových výrobků (Hrkal, 2004). Na konci 80. let můžeme označit situaci na většině území 

České republiky za velmi příznivou, mírně vyšších hodnot dosahovala standardizovaná míra 

incidence v oblastech Moravskoslezska a Prahy (viz obr. 11). Nejhorší byla úroveň incidence na 

Severozápadě, kterou lze, stejně jako u mužů, spojit s větším znečištěním životního prostředí. 

V průběhu 90. let došlo k největšímu zvýšení výskytu v Praze a na Severozápadě, k nejmenšímu 

pak v oblasti Střední Moravy. V letech 2002–2004 dosahovaly standardizované míry nejvyšších 

hodnot oblasti Praha Severozápad, ne zcela příznivá byla také situace ve Středních Čechách. 

Nejnižší úroveň incidence můžeme pozorovat na Střední Moravě a Jihovýchodě (viz obr. 12). 
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7.1.4 Zhoubný melanom k ůže 
Během let 1987–2004 se jak u mužů, tak u žen zvýšil výskyt zhoubného melanomu kůže. Také  

u tohoto typu nádorového onemocnění dosahovaly standardizované míry incidence vyšších 

hodnot u mužů, u nichž došlo i k výraznějšímu zhoršení úrovně. Na obr. 13 a obr. 14 můžeme 

sledovat, jak se vyvíjela intenzita výskytu u mužů. V letech 1987–1989 byly hodnoty na většině 

území velmi nízké. Mírně vyšší incidence se vyskytovala pouze v oblastech Jihozápadu, 

Severovýchodu a Střední Moravy. Na konci pozorovaného období byla situace nejméně 

příznivá v Praze, kde se během let 1987–2004 nejvíce zvýšila intenzita incidence zhoubného 

melanomu kůže. Vysoká byla úroveň výskytu také v oblastech Jihozápadu, Severovýchodu 

a Střední Moravy. Naopak nejnižších hodnot nabýval standardizovaný ukazatel na 

Severozápadě.  

Obr. 13 – Standardizované míry incidence                   Obr. 14 – Regionální diferenciace incidence  
ZM kůže na 100 000 mužů,  Česko, 1987–1989           ZN kůže na 100 000 mužů,  Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                      Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 15 – Standardizované míry incidence                  Obr. 16 – Standardizované míry incidence  
ZM kůže na 100 000 žen, Česko, 1987–1989               ZM kůže na 100 000 žen, Česko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pokud jde o incidenci zhoubného melanomu kůže u žen, byla na počátku období 1987–2004 

nejpříznivější situace na Moravskoslezsku, Severozápadě a Střední Moravě 

(viz obr. 15 a obr. 16). Naopak nejvyšších hodnot dosahovaly standardizované míry v Praze. 

V průběhu 90. let dochází ke zvýšení intenzity tohoto karcinomu na celém území země. 

Nejvyšší incidence se na konci sledovaného období vyskytovala na Severovýchodě a opět 

v Praze. Vyšší výskyt zhoubného melanomu kůže u žen můžeme zaznamenat také v oblastech 

Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy a Střední Morava. Pozici oblasti s nejpříznivější úrovní si 

i přes mírný nárůst incidence zachovala oblast Severozápad.  
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7.1.5 Zhoubný novotvar prsu 
ZN prsu představuje u žen nejčastěji se vyskytující nádorové onemocnění, jehož incidence se 

navíc v jednotlivých oblastech během období 1987–2004 zvýšila (viz obr. 17 a obr. 18). 

Na konci 80. let byla úroveň výskytu v regionálním pohledu relativně homogenní. Vyšší 

hodnoty oproti většině oblastí se nacházely na Severovýchodě,  za nejméně příznivou můžeme 

označit situaci v Praze. V průběhu 90. let se standardizované míry zvýšily nejpatrněji v oblasti 

Jihozápad. Na konci sledovaného období dosahovala intenzita incidence vyšších hodnot na 

většině území České republiky. Největší výskyt vykazovaly oblasti Praha a Severovýchod. 

I do budoucna lze očekávat pokračující nárůst incidence rakoviny prsu, který by měl být 

spojený s efektem preventivních mamografických programů, jež byly v Česku zařazeny mezi 

oficiální programy prevence v roce 2002. Jejich účinnost je však možné hodnotit až s určitým 

časovým odstupem, 7–10 let (Široký et al., 1999).  

Obr. 17 – Standardizované míry incidence                    Obr. 18 – Standardizované míry incidence  
ZN prsu na 100 000 žen, Česko, 1987–1989                  ZN prsu na 100 000 žen,  Česko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                        Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.1.6 Zhoubný novotvar d ělohy 
Česká republika patří mezi země Evropy s vyšší úrovní výskytu ZN dělohy (zejména karcinomu 

děložního čípku). Přestože od konce 80. let došlo k mírnému poklesu standardizovaných měr 

incidence, stále se tento ukazatel udržuje na relativně vysokých hodnotách. Na počátku 

sledovaného období byla nejméně příznivá situace v oblasti Severozápadu a naopak 

nejpříznivější na Střední Moravě. Vyšší incidenci vykazoval Jihozápad, Severovýchod 

a Moravskoslezsko.  

Obr. 19 – Standardizované míry incidence                    Obr. 20 – Standardizované míry incidence  
ZN dělohy na 100 000žen, Česko, 1987–1989               ZN dělohy na 100 000žen, Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                        Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Na obr. 19 a obr. 20 můžeme pozorovat, že přestože se úroveň incidence ZN dělohy za 

celou Českou republiku během období 1987–2004 snížila, v regionálním pohledu došlo 

v některých oblastech naopak ke zhoršení. Přesněji se jedná o Severozápad a především Střední 

Moravu. Největší pokles intenzity zaznamenala Praha, ale významné zlepšení proběhlo i ve 

Středních Čechách. Nejpříznivější situace na konci sledovaného období vykazovaly Praha, 

Střední Čechy a, navzdory zmíněnému zvýšení, také oblast Střední Morava.  

7.1.7 Zhoubný novotvar vaje čníku 
U ZN vaječníku můžeme v letech 1987–2004 zaznamenat nárůst standardizovaných měr 

incidence (viz obr. 21 a obr. 22). Na počátku tohoto období byl tento ukazatel nejnižší v oblasti 

Střední Čechy. Příznivá byla rovněž situace v Praze a ve Střední Moravě. Nejvyšší úroveň 

incidence vykazovaly v této době oblasti Severovýchod a Moravskoslezsko. V průběhu 90. let 

pak dochází ke zvyšování výskytu ve všech oblastech, ale na konci 90. let se již incidence 

stabilizuje a v některých oblastech i mírně klesá. Na konci sledovaného období pak můžeme 

pozorovat nejvyšší úroveň výskytu v oblasti Jihozápad. K největšímu zhoršení došlo v oblasti 

Střední Čechy. Naopak nejpříznivější situace byla v letech 2002–2004 v Praze a na Střední 

Moravě.  

Obr. 21 – Standardizované míry incidence                   Obr. 22 – Standardizované míry incidence  
ZN vaječníku na 100 000 žen,  Česko, 1987–1989       ZN vaječníku na 100 000 žen, Česko,  2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                       Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

7.1.8 Zhoubný novotvar prostaty 
Od konce 80. let do roku 2004 došlo k podstatnému zvýšení incidence ZN prostaty (viz obr. 23 

a obr. 24). Na počátku sledovaného období byla úroveň incidence v rámci regionálního 

rozdělení spíše stejnorodá, intenzita standardizovaných měr incidence byla o něco vyšší pouze 

v oblastech Jihozápad a Moravskoslezsko. Během 90. let se však situace výrazně zhoršila ve 

všech oblastech. Největší zhoršení zaznamenal Jihovýchod, který spolu s oblastmi 

Severovýchod a Moravskoslezsko vykazoval nejvyšší úroveň incidence na konci sledovaného 

období. Nejpříznivější byla v letech 2002–2004 situace ve Středních Čechách, kde se hodnoty 

standardizovaného ukazatele během celého sledovaného období zvýšily nejméně.  
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Obr. 23 – Standardizované míry incidence                   Obr. 24 – Standardizované míry incidence  
ZN prostaty na 100 000 mužů, Česko, 1987–1989       ZN prostaty na 100 000 mužů, Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.2 Itálie 

Územní diferenciace výskytu nádorových onemocnění v Itálii je charakteristická vysokou 

variabilitou mezi severní a jižní částí země (Sweb, 2008). Pravděpodobnost onemocnění 

u většiny nádorových onemocnění je jak u mužů, tak u žen výrazně vyšší na severu Itálie. Toto 

specifikum je velmi ojedinělé mezi vyspělými evropskými zeměmi, kde jsou rozdíly mezi 

jednotlivými regiony podstatně menší. Na druhé straně v Itálii odpovídají tyto rozdíly obecně 

nízké přítomnosti rizikových faktorů nádorových onemocnění u populace jižní části země.  

Od severu se jih odlišuje zejména v: 1) výrazně nižší spotřebě tabákových výrobků 

a požívání alkoholických nápojů; 2) reprodukčním chování, jež je spojováno s nízkou úrovní 

rizika vzniku rakoviny prsu; 3) méně častém vystavení kancerogenním látkám v zaměstnání, ale 

i mimo něj; 4) stravě bohaté na čerstvou zeleninu a s relativně nízkým obsahem živočišných 

tuků.  

7.2.1 Zhoubný novotvar žaludku  

Výskyt ZN žaludku zaznamenal v průběhu sledovaného období u obou pohlaví prudký pokles. 

U mužů byla situace na počátku období 1981–2004 velmi nepříznivá zejména v oblastech 

severní a střední Itálie, konkrétně v regionech Lombardia, Emilia Romagna, Toscana a Marche 

(viz obr. 25 a obr. 26). Vyšší hodnoty standardizovaných měr incidence vykazovaly rovněž 

regiony Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige a Umbria. Významně nižší intenzity výskytu 

můžeme zaznamenat na jihu Itálie a celkově nejnižší incidenci v regionech Puglia a Sardegna. 

Během sledovaného období došlo k poklesu výskytu ZN žaludku na území celé země, přestože 

výrazněji se standardizované míry incidence snížily v severní a střední Itálii, tedy v regionech, 

které na počátku 80. let vykazovaly velmi vysoké hodnoty. V letech 2002–2004 je sice úroveň 

incidence v severních a středoitalských regionech vyšší než na jihu, avšak rozdíly již nejsou tak 

výrazné jako na počátku sledovaného období. Nejlepší poměry můžeme stále pozorovat 

v regionu Sardegna, velmi nízká incidence se vyskytuje rovněž v regionech Puglia a Sicilia.  
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Obr. 25 – Standardizované míry incidence                    Obr. 26 – Standardizované míry incidence 
ZN žaludku na 100 000 mužů, Itálie, 1981–1983         ZN žaludku na 100 000 mužů, Itálie, 2002–2004 
      
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 27 – Standardizované míry incidence                      Obr. 28 – Standardizované míry incidence      
ZN žaludku na 100 000 žen, Itálie,                                  ZN žaludku na 100 000 žen, Itálie,               
1981–1983           2002–2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                           Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pokud se podíváme na vývoj incidence ZN žaludku u žen (viz obr. 27 a obr. 28), můžeme 

sledovat podobné tendence jako u mužů. Také u žen byl výskyt ZN žaludku na počátku 

sledovaného období nejvyšší v regionech střední a severní Itálie (Lombardia, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche a Umbria). Zvýšenou intenzitu incidence vykazovaly rovněž regiony Trentino 

Alto Adige a Friuli Venezia Giulia. Nejpříznivější situaci zaznamenaly jižní regiony Puglia, 

Sardegna a Campania. Relativně nízkou intenzitu můžeme pozorovat i v severovýchodním 

regionu Veneto. Během 80. a 90. let se úroveň výrazně snížila na celém území Itálie. Stejně 

jako u mužů, i zde se významněji snížily hodnoty standardizovaných měr v oblastech severní 

a střední Itálie. Největší zlepšení proběhlo v regionech Emilia Romagna, Trentino Alto Adige 

a Valle d’Aosta. Na konci sledovaného období se mírně vyšší incidence udržela v regionech 

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche a Umbria, a to i přes velké snížení intenzit. 

Velmi nízkou úroveň incidence můžeme zaznamenat na italských ostrovech Sicilia a Sardegna, 

ale překvapivě také na severu, a to v regionech Valle d’Aosta, Liguria a Piemonte. Na snižování 
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incidence ZN žaludku u obou pohlaví se podílely především změny v metodách konzervace 

potravin, dokonce více než informační kampaně.  

7.2.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 
Během sledovaného období 1981–2004 se u mužů incidence na ZN kolorekta výrazně zvýšila, 

zatímco u žen lze i přes mírný nárůst intenzit zaznamenat spíše stabilizaci úrovně výskytu. 

V letech 1981–1983 vykazovaly nejvyšší výskyt ZN kolorekta u mužů regiony severozápadní 

Itálie (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia a Liguria) a také středoitalský region Toscana 

(viz obr. 29). Zvýšené hodnoty standardizovaného ukazatele můžeme pozorovat v ostatních 

oblastech střední a severní části země. Velmi příznivá byla situace v jižních a ostrovních 

regionech. V průběhu sledovaného období pak dochází ke zhoršení na celém území Itálie, 

zejména v regionech jižní Itálie (Basilicata, Calabria, Sardegna, Molise, Abruzzo), kde se 

hodnoty standardizovaných měr incidence zvýšily až dvojnásobně. V letech 2002–2004 je 

výskyt ZN kolorekta podstatně vyšší ve všech regionech, nejvyšších hodnot dosahují 

standardizované míry na severozápadu a v oblasti Lombardia a nepříznivá je situace rovněž 

ve střední Itálii a v regionech Basilicata a Sardegna. Nejnižší úroveň incidence se nacházela 

stále na jihu, v regionech Puglia a Sicilia (viz obr. 30).  

Obr. 29 – Standardizované míry incidence                  Obr. 30 – Standardizované míry incidence  
ZN kolorekta na 100 000 mužů, Itálie, 1981–1983     ZN kolorekta na 100 000 mužů, Itálie, 2002–2004 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                     Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen se během let 1981–2004 incidence ZN kolorekta také zvýšila, ale nárůst nebyl tak 

markantní jako u mužů, a na konci sledovaného období zde můžeme pozorovat stabilizaci 

úrovně (viz obr. 31 a obr. 32). Na počátku 80. let byla intenzita incidence nejvyšší ve 

středoitalském regionu Toscana, vysokých hodnot dosahovaly standardizované míry také na 

severozápadu a v regionech Emilia Romagna a Marche. Nejpříznivější byla situace opět na jihu 

Itálie, především v regionech Basilicata, Calabria a na obou italských ostrovech. Obecně lze 

říci, že severní a střední Itálie vykazovala v tomto období podstatně vyšší výskyt ZN kolorekta 

žen než tomu bylo v jižní části země. V průběhu sledovaného období došlo k nárůstu intenzit 

incidence ve většině italských regionů s výjimkou Valle d’Aosta, Toscana a Piemonte, ve 

kterých se naopak situace nepatrně zlepšila. Nejvýraznější zhoršení můžeme zaznamenat 

v regionech Veneto, Trentino Alto Adige a Friuli Venezia Giulia. V letech 2002–2004 se 
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nejvyšší incidence vyskytovala právě v těchto třech severovýchodních regionech. K nárůstu 

došlo také na jihu země, přestože je zde situace stále mnohem příznivější než v severní a střední 

Itálii. Nejnižších hodnot dosahoval na konci sledovaného období standardizovaný ukazatel 

v regionu Calabria. 

Obr. 31 – Standardizované míry incidence                      Obr. 32 – Standardizované míry incidence         
ZN kolorekta na 100 000 žen,Itálie,                                ZN kolorekta na 100 000žen, Itálie,            
1981–1983          2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Výrazný nárůst incidence ZN tlustého střeva a konečníku u mužů by mohl představovat 

dostatečný důvod ke zvýšení investic do programů screeningu tlustého střeva a konečníku, 

jehož uvedení do praxe probíhá v Itálii zatím pomalu. Stabilizace incidence u žen není 

pravděpodobně důsledkem preventivních programů, které se do roku 2005 vyskytovaly 

v jednotlivých italských regionech velmi ojediněle. Je zřejmé, že stravovací návyky, 

představující hlavní rizikový faktor, se v Itálii v posledním desetiletích postupně mění. 

propagujících zdravější stravování. V roce 2007 byla v Itálii, v souladu se směrnicemi 

Evropského společenství, zahájena kampaň Guadagnare Salute propagující zdravější stravování 

(Ministero della Salute, 2007). 

7.2.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 
Zatímco u mužů se během let 1981–2004 incidence ZN průdušnice, průdušky a plic významně 

snížila, u žen můžeme naopak zaznamenat značné zvýšení intenzit. V letech 1981–1983 byla, 

pokud jde o výskyt tohoto novotvaru u mužů, nejméně příznivá situace v severních regionech 

Friuli Venezia Giulia, Lombardia a Veneto (viz obr. 33). Poměrně vysokých hodnot dosahovaly 

standardizované míry incidence také v ostatních oblastech severní a střední Itálie, s výjimkou 

regionů Marche a Umbria, které vykazovaly nízkou intenzitu výskytu. Nejpříznivější byla na 

počátku 80. let situace na jihu země, zejména v regionech Basilicata a Calabria. V průběhu 

80. let se ve všech oblastech, kromě regionů Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Lombardia a Veneto, zvýšily hodnoty standardizovaných měr incidence, s výraznějším 

nárůstem v regionech jižní Itálie. Během 90. let pak dochází na celém území ke snižování 

výskytu ZN průdušnice, průdušky a plic. V závěru sledovaného období můžeme oproti počátku 

sledovat podstatné snížení incidence v regionech severní a střední Itálie, naopak ke zvýšení 
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intenzit došlo na jihu země (viz obr. 34). Nejvyšších hodnot pak v letech 2002–2004 nabývaly 

standardizované míry v regionu Campania, nejnižších na severu, v Trentino Alto Adige.  

 

Obr. 33 – Standardizované míry incidence                   Obr. 34 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic                                    ZN průdušnice, průdušky a plic                           
na 100 000 mužů, Itálie, 1981–1983                             na 100 000 mužů, Itálie, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                     Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 35 – Standardizované míry incidence                 Obr. 36 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic                                  ZN průdušnice, průdušky a plic                             
na 100 000 žen, Itálie, 1981–1983                              na 100 000 žen, Itálie, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                    Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na rozdíl od mužů se výskyt ZN průdušnice, průdušky a plic u žen v letech 1981–2004 na 

celém území Itálie zvýšil (viz obr. 35 a obr. 36). Na počátku 80. let vykazovaly nejvyšší 

intenzitu incidence regiony Friuli Venezia Giulia, Veneto a středoitalské Lazio. Méně příznivá 

byla situace také v ostatních regionech severní a střední Itálie. Nejnižší hodnoty 

standardizovaných měr můžeme zaznamenat opět na jihu země, a to v regionech Basilicata 

a Calabria. V průběhu 80. a 90. let se míry incidence plynule zvyšovaly ve všech oblastech, 

nejvíce se za celé sledované období zvýšily v regionech Umbria a Lazio. V letech 2002–2004 

dosahují standardizované míry nejvyšších hodnot v regionech Friuli Venezia Giulia a Lazio. 

I přes zlepšení situace v severní a střední Itálii a jejímu zhoršení na jihu, můžeme i v tomto 

období zaznamenat nejvyšší incidenci na severu a nejnižší na jihu země.   

Zřetelný pokles výskytu na ZN průdušnice, průdušky a plic u mužů je s největší 

pravděpodobností důsledkem klesajícího počtu mužů-kuřáků. Oproti tomu zvýšení výskytu 
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tohoto novotvaru u žen ukazuje, že stávají protikuřácká kampaň není dostatečně efektivní, je 

totiž založena především na omezení prostorů povolujících kouření a rostoucích cenách 

tabákových výrobků, avšak nedostatečně informuje o škodlivosti kouření, zejména u mladých 

žen. 

7.2.4 Zhoubný novotvar prsu 
Na počátku 80. let můžeme nízké hodnoty standardizovaných měr incidence ZN prsu pozorovat 

na jihu Itálie a rovněž v regionech Marche a Umbria. Zvýšený výskyt vykazovaly severní 

oblasti, nejvyšší pak regiony Piemonte a Lombardia (viz obr. 37).  

Obr. 37 – Standardizované míry incidence                     Obr. 38 – Standardizované míry incidence               
ZN prsu na 100 000 žen, Itálie, 1981–1983                    ZN prsu na 100 000 žen, Itálie, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Během let 1981–2004 se incidence ZN prsu zvýšila na území celé Itálie, přestože výraznější 

nárůst zaznamenaly především severní regiony. Nejvíce se hodnoty standardizovaného 

ukazatele zvýšily v regionech Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige a Veneto, které pak 

v letech 2002–2004 představovaly oblasti s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr 

incidence. V závěru sledovaného období byla situace nejméně příznivá v severní Itálii, ale 

zvýšený výskyt ZN prsu vykazovaly rovněž regiony Lazio a ostrovní Sardegna (viz obr. 38). Na 

jihu se úroveň také zhoršila, avšak ne v takové míře jako v severní a střední části země.   

Mírný nárůst incidence rakoviny prsu v severní a střední Itálii je z velké části důsledkem 

mamografických screeningů zavedených v roce 1990. Díky těmto opatřením sekundární 

prevence jsou zachyceny diagnózy, které by jinak pravděpodobně nebyly objeveny. Na jihu 

Itálie se zatím nedá o efektu preventivních programů hovořit, neboť mamografické screeningy 

jsou zde velmi málo rozšířené.  

7.2.5 Zhoubný novotvar prostaty 
Také pokud jde o výskyt ZN prostaty, došlo v průběhu sledovaného období k výraznému 

zhoršení úrovně ve všech italských regionech (viz obr. 39 a obr. 40). V letech 1981–1983 byla 

situace velmi příznivá na většině území Itálie, mírně zvýšené hodnoty vykazovaly 

standardizované míry incidence pouze v některých severních regionech (Liguria, Piemonte, 

Lombardia, Trentino Alto Adige a Friuli Venezia Giulia). Již během 80. let se výskyt ZN 

prostaty v celé Itálii značně zvýšil, nejvíce opět v severní a střední Itálii. Největší nárůst 
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zaznamenaly Valle d’Aosta, Lombardia a Trentino Alto Adige. V závěru sledovaného období 

nabýval standardizovaný ukazatel nejvyšších hodnot v severních oblastech Piemonte, Valle 

d’Aosta, Lombardia a Trentino Alto Adige, avšak také v středoitalském regionu Umbria. I zde 

můžeme pozorovat vyšší intenzitu incidence na území severní a střední Itálie, než na jihu země. 

Obr. 39 – Standardizované míry incidence                    Obr. 40 – Standardizované míry incidence               
ZN prostaty na 100 000 mužů, Itálie, 1981–1983          ZN prostaty na 100 000 mužů, Itálie, 2002–2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Úroveň incidence ZN prostaty v Itálii je jednou z nejnižších v zemích EU. Od počátku 

90.  let dochází v Itálii k zavádění nových diagnostických procedur, jako jsou ultrazvukem 

řízená biopsie a zejména vyšetření specifického antigenu PSA, které vedly k nárůstu nově 

diagnostikovaných případů ZN prostaty, ale zatím ne ke snížení úrovně úmrtnosti na tento 

karcinom. Statistická data v Itálii, především severní, tak potvrzují trend probíhající ve většině 

západních zemí. Dramatický nárůst úrovně incidence bezpochyby souvisí se zavedením 

screeningu specifického antigenu PSA v krvi. Toto vyšetření může ve statistikách způsobit 

zvýšení incidence o 50 %, některé odhady mluví dokonce o 250 – 300 % 

(Ingelmann et al., 2007).   

7.3 Švédsko 

7.3.1 Zhoubný novotvar žaludku 
Výskyt ZN žaludku se během období 1981–2004 výrazně snížil jak u mužů, tak u žen. U mužů 

byla na počátku sledovaného období situace na většině území velice nepříznivá. Nejvyšší 

hodnoty vykazovaly standardizované míry v oblastech Övre Norrland, Mellersta Norrland, 

Sydsverige a Stockholm. V průběhu 80. let se intenzita snižovala na území celého Švédska, 

největší pokles však zaznamenala oblast Mellersta Norrland. V 90. letech pak zlepšování úrovně 

incidence ve všech oblastech pokračuje. V závěru sledovaného období, v letech 2002–2004, již 

můžeme velmi příznivou situaci pozorovat na většině území (viz obr. 41 a obr. 42). Mírně 

zvýšené hodnoty se vyskytovaly pouze v severních oblastech Övre Norrland a Mellersta 

Norrland.  
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Obr. 41 – Standardizované míry incidence                  Obr. 42 – Standardizované míry incidence  
ZN žaludku na 100 000 mužů, Švédsko,                      ZN žaludku na 100 00 mužů, Švédsko,               
1981–1983            2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                           Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 43 – Standardizované míry incidence                  Obr. 44 – Standardizované míry incidence  
ZN žaludku na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983       ZN žaludku na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                           Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen byly tendence velmi podobné jako u mužů, pouze s tím rozdílem, že zde 

standardizované míry vykazovaly dvakrát nižší hodnoty než u mužů (viz obr. 43 a obr. 44). 

Na počátku 80. let byl relativně vysoký výskyt ZN žaludku na většině území Švédska, o něco 

nižší byla incidence v oblastech Norra Mellansverige a Västsverige. K významnému poklesu 

incidence dochází již v průběhu 80. let, a to zejména v oblastech Sydsverige a Stockholm. 

Během 90. let se výrazně snižovala intenzita výskytu i v ostatních oblastech a na konci 

sledovaného období zaznamenalo velmi příznivé poměry z hlediska incidence ZN žaludku již 

celé území Švédska (přibližně 50% snížení oproti počátku). Mírně horší situace oproti ostatním 

regionům byla na severu, v Övre Norrland. 

7.3.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 
Výskyt ZN kolorekta zaznamenal během sledovaného období 1981–2004 u obou pohlaví nárůst 

intenzit, u mužů pak ve větší míře než u žen. Na počátku 80. let byla situace u mužů relativně 
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příznivá především v severní a střední části země, nejnižší incidence byla v oblasti Norra 

Mellansverige. Nejvyšších hodnot dosahoval standardizovaný ukazatel v Sydsverige. Vyšší 

intenzity incidence můžeme zaznamenat také v oblastech Stockholm a Småland med öarna. 

V 80. letech se úroveň incidence začíná ve všech oblastech zhoršovat. Pouze na severu, 

v Övre Norrland a Mellersta Norrland, se hodnoty standardizovaných měr nadále snižovaly. 

Během 90. let začínají intenzity narůstat i v těchto oblastech. V průběhu celého sledovaného 

období došlo k největšímu nárůstu výskytu v Norra Mellansverige, kde se standardizované míry 

zvýšily oproti počátku o více než 30 % (viz obr. 45 a obr. 46). V letech 2002–2004 můžeme 

velmi vysoké intenzity pozorovat v oblastech Sydsverige a Stockholm. Naopak nejpříznivější 

byla v závěru sledovaného období situace v Övre Norrland.  

Obr. 45 – Standardizované míry incidence                    Obr. 46 – Standardizované míry incidence  
ZN kolorekta na 100 000 mužů, Švédsko,                     ZN kolorekta na 100 000 mužů, Švédsko,           
1981–1983         2002–2004 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen nebyl nárůst hodnot standardizovaných měr tak výrazný, jako jsme mohli pozorovat 

u mužů, přesto zde během sledovaného období došlo k mírnému zvýšení úrovně incidence    

(viz obr. 47 a obr. 48). V letech 1981–1983 vykazovala nejvyšší intenzity jižní oblast 

Sydsverige, vyšší úroveň incidence ostatní oblasti na jihu země, tj. Östra Mellansverige, 

Stockholm, Västsverige a Småland med öarna. Velmi nízkých hodnot na druhé straně nabýval 

standardizovaný ukazatel na severu, zejména pak v Övre Norrland a Norra Mellansverige. 

Během sledovaného období se situace mírně zhoršila ve všech oblastech kromě regionu 

Mellersta Norrland. Zde se sice v 80. letech incidence zvýšila, avšak v 90. letech dochází 

k výraznému snížení standardizovaných měr incidence. Nejmarkantnější navýšení zaznamenala 

v průběhu let 1981–2004 oblast Norra Mellansverige (o 20 %). Tato oblast na konci 

sledovaného období, spolu s regionem Sydsverige, vykazovala nejméně příznivou situaci 

z hlediska incidence ZN kolorekta u žen. V ostatních oblastech se hodnoty standardizované 

míry zvýšily pouze nepatrně. 
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Obr. 47 – Standardizované míry incidence                 Obr. 48 – Standardizované míry incidence  
ZN kolorekta na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983   ZN kolorekta na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.3.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 
Stejně jako v ostatních vybraných zemích se i ve Švédsku během období 1981–2004 výskyt 

ZN průdušnice, průdušky a plic u mužů výrazně snížil, zatímco u žen došlo k mírnému nárůstu. 

Na počátku 80. let byla u mužů nejméně příznivá situace v oblasti Stockholm a velmi vysoké 

hodnoty vykazoval standardizovaný ukazatel rovněž v jižní Sydsverige (viz obr. 49). Naopak 

nejnižší intenzity můžeme pozorovat v oblasti Småland med öarna, kde byly oproti Stockholmu 

standardizované míry o polovinu nižší. Relativně příznivá byla situace na severu země 

(Övre Norrland, Mellersta Norrland a Norra Mellansverige). V průběhu sledovaného období 

1981–2004 došlo k významnému poklesu incidence na většině území Švédska, s výjimkou 

oblastí Mellersta Norrland, kde se oproti počátku úroveň incidence nepatrně zvýšila. Největší 

snížení standardizovaných měr můžeme pozorovat v oblasti Stockholm, a také Sydsverige, které 

však navzdory snížení úrovně představuje v letech 2002–2004 oblast s nejvyšší intenzitou 

výskytu ZN průdušnice, průdušky a plic u mužů (viz obr. 50).  

Obr. 49 –Standardizované míry incidence                      Obr. 50 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic,                                     ZN průdušnice, průdušky a plic,                                                                         
na 100 000 mužů, Švédsko, 1981–1983                           na 100 000 mužů, Švédsko, 2002-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Ve srovnání s muži byla u žen na počátku 80. let situace velmi příznivá. Standardizované 

míry dosahovaly mnohem nižších hodnot než u mužů, avšak během let 1981–2004 zde došlo 

naopak ke zhoršení poměrů (viz obr. 51 a obr. 52). V letech 1981–1983 vykazovaly 

standardizované míry nejvyšších hodnot v oblasti Stockholm, mírně vyšších oproti zbytku pak 

v Sydsverige a Västsverige. Nejpříznivější byla situace v oblasti Småland med öarna. Během 

80. let se úroveň postupně zhoršovala ve všech oblastech, k největšímu nárůstu intenzit však 

dochází až během 90. let. Celkově můžeme největší zvýšení zaznamenat v oblastech Norra 

Mellansverige a Småland med öarna, nejmenší pak v severní oblasti Övre Norrland. V závěru 

sledovaného období se nejvyšší úroveň incidence na ZN průdušnice, průdušky a plic u žen 

vyskytovala v oblastech Stockholm, Sydsverige a Östra Mellansverige. Relativně nízká 

incidence přetrvala v oblasti Övre Norrland.  

Obr. 51 – Standardizované míry incidence                      Obr. 52 – Standardizované míry incidence  
ZN průdušnice, průdušky a plic                                       ZN průdušnice, průdušky a plic                        
na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983                               na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.3.4 Zhoubný melanom k ůže 
V průběhu 80. a 90.let se u obou pohlaví výskyt tohoto karcinomu zvýšil. Na počátku 

sledovaného období byla situace u mužů nejpříznivější opět v severní části země, v oblastech 

Övre Norrland a Mellersta Norrland (viz obr. 53 a obr. 54). Nejvyšší úroveň naopak vykazovaly 

oblasti jižní, zejména Sydsverige a Västsverige, a zvýšené hodnoty standardizovaných měr 

incidence můžeme pozorovat i v regionech Småland med öarna, Östra Mellansverige 

a Stockholm. V průběhu sledovaného období se situace zhoršila na celém území Švédska 

a v letech 2002–2004 můžeme ve všech oblastech pozorovat významně vyšší výskyt ZM kůže. 

Největší nárůst intenzit proběhl v oblastech Stockholm a Västsverige. Nejméně příznivá situace 

pak byla na konci sledovaného období právě v těchto dvou oblastech a rovněž v oblasti 

Sydsverige. Nejnižší hodnoty standardizovaných měr se udržely v regionu Övre Norrland.  
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Obr. 53 – Standardizované míry incidence                     Obr. 54 – Standardizované míry incidence  
ZM kůže na 100 000 mužů, Švédsko, 1981–1983           ZM kůže na 100 000 mužů, Švédsko, 2002–2004                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 55 – Standardizované míry incidence                      Obr. 56 – Standardizované míry  incidence  
ZM kůže na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983                ZM kůže na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                         Zdroj: Vlastní výpočty. 

Velmi podobné trendy jako u mužů, vykazoval během let 1981–2004 vývoj 

standardizovaných měr incidence ZM kůže u žen (viz obr. 55 a obr. 56). Na počátku 

sledovaného období byla situace nejpříznivější v severní oblasti Övre Norrland. Můžeme říci, že 

směrem na jih se intenzita výskytu ZM kůže zvyšovala. Nejvyšších hodnot dosahovaly 

standardizované míry v oblastech Sydsverige, Västsverige a Småland med öarna. V průběhu 

80. a 90. let vykazovaly všechny oblasti rostoucí tendence výskytu ZM kůže. Největší nárůst 

zaznamenal západní region Västsverige, kde se standardizované míry zvýšily téměř 

dvojnásobně. Tato oblast vykazovala i v závěru sledovaného období nejvyšší intenzity 

incidence. V letech 2002–2004 můžeme i přes značné zhoršení pozorovat nejlepší úroveň 

v oblastech severního Švédska (Övre Norrland a Mellersta Norrland). Naopak v jižní část země 

nabýval standardizovaný ukazatel v těchto letech výrazně vyšších hodnot.  
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7.3.5 Zhoubný novotvar prsu 
Pokud jde o incidenci (i úmrtnost), ZN prsu představuje ve Švédsku nejčastější nádorové 

onemocnění u žen. Na počátku 80. let vykazoval nejvyšší hodnoty standardizovaný ukazatel 

v oblastech Stockholm a Sydsverige. V ostatních regionech byla situace relativně homogenní, 

nejnižší intenzity incidence zaznamenaly severní Övre Norrland a Mellersta Norrland. 

S výjimkou regionu Norra Mellansverige můžeme největší navýšení pozorovat již v průběhu 

80. let. V průběhu celého období proběhlo největší navýšení v oblastech Mellersta Norrland 

a Västsverige (viz obr.57 a obr. 58).  

Obr. 57 – Standardizované míry incidence                   Obr. 58 – Standardizované míry incidence  
ZN prsu na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983              ZN prsu na 100 000 žen, Švédsko,  2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.3.6 Zhoubný novotvar d ělohy 
Výskyt ZN dělohy se během sledovaného období 1981–2004 na úrovni celého Švédska 

udržoval na relativně stabilních hodnotách. Od 2. poloviny 80. let můžeme zaznamenat mírné 

snižování intenzit, následovalo zvyšování úrovně v letech 1990–1998 a od roku 1999 pak opět 

pokles hodnot standardizované míry incidence. Pokud jde o regionální vývoj, během 80. let se 

situace zlepšila ve všech oblastech kromě Västsverige a Sydsverige, které vykazovaly naopak 

nepatrný nárůst výskytu ZN dělohy. V průběhu celého sledovaného období pak můžeme 

pozorovat tendence rostoucí a tendence klesající (viz obr. 59 a obr. 60). Zatímco v oblastech 

Stockholm, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige a Sydsverige se úroveň incidence snížila, 

v oblastech Övre Norrland, Mellersta Norrland, Västsverige a Småland med öarna došlo ke 

zvýšení intenzit výskytu ZN dělohy. V letech 2002–2004 nabýval standardizovaný ukazatel 

nejvyšších hodnot v oblastech Mellersta Norrland a Västsverige, nejpříznivější byla oproti tomu 

situace v regionu Norra Mellansverige. 
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Obr. 59 – Standardizované míry incidence                    Obr. 60 – Standardizované míry incidence  
ZN dělohy na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983           ZN dělohy na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.3.7 Zhoubný novotvar vaje čníku 
V letech 1981–1983 vykazovaly nejvyšší intenzity incidence ZN vaječníku oblasti Västsverige 

a Sydsverige (viz obr. 61). Ne zcela příznivá byla situace také v ostatních regionech jižní části 

země, v oblastech Småland med öarna a Stockholm. Nejnižší intenzity výskytu ZN vaječníku 

můžeme pozorovat ve středním Švédsku (Mellersta Norrland a Norra Mellansverige). 

V průběhu 80. a 90. let se pak úroveň incidence významně snížila, a to na celém území. 

V závěru sledovaného období zaznamenaly nejnižší intenzity incidence regiony severního 

Švédska (Övre Norrland, Mellersta Norrland a Norra Mellansverige) a oblast Stockholm 

(viz obr. 62). V ostatních oblastech byla úroveň incidence pouze nepatrně vyšší, celkově 

nejvyšší ve Västsverige. 

Obr. 61 – Standardizované míry incidence                 Obr. 62 – Standardizované míry incidence  
ZN vaječníku na 100 000 žen, Švédsko, 1981–1983   ZN vaječníku na 100 000 žen, Švédsko, 2002–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.3.8 Zhoubný novotvar prostaty 
Nejčastější národové onemocnění mužů představuje ve Švédsku ZN prostaty. Na počátku 80. let 

můžeme na celém území pozorovat značnou homogenitu incidence ZN prostaty, vyšší hodnoty 

vykazuje pouze region Östra Mellansverige, jinak je úroveň velmi podobná. Během 
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sledovaného období však dochází k výraznému zvýšení incidence ve všech oblastech, pouze 

s odlišnou intenzitou. Největší nárůst intenzit zaznamenaly oblasti Stockholm, Mellersta 

Norrland a Västsverige, ve kterých také v letech 2002–2004 nabýval standardizovaný ukazatel 

nejvyšších hodnot. Nejpříznivější byla v tomto období situace v oblasti Norra Mellansverige 

(viz obr. 64). 

Obr. 63 – Standardizované míry incidence                        Obr. 64 – Standardizované míry incidence  
ZN prostaty na 100 000 mužů,  Švédsko,                 ZN prostaty na 100 000 mužů, Švédsko,   
1981–1983              2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                            Zdroj: Vlastní výpočty. 

7.4 Slovensko 

Také na Slovensku dochází ke zvyšování počtu onemocnění nádorovými onemocněními. 

V letech 1990–2003 se počty onemocnění u mužů zvýšily z 9 763 na 12 036, u žen pak 

z 7 782 na 11 266. Obr. 65 a obr. 66 nám ukazují, jak se na Slovensku vyvíjela incidence 

vybraných novotvarů v průběhu období 1990–2001.  

Obr. 65 – Standardizované míry incidence                       Obr. 66 – Standardizované míry incidence  
vybraných novotvarů na 100 000 mužů,                           vybraných novotvarů na 100 000 žen, 
Slovensko, 1990–2001                                                       Slovensko, 1990–2001 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                           Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Stejně jako v ostatních zkoumaných zemích i zde došlo k významnému snížení výskytu         

ZN žaludku, a to u obou pohlaví. U mužů byly hodnoty standardizovaných měr na počátku 

90. let podstatně vyšší než u žen, a tak i celkový pokles byl oproti ženám více než dvojnásobný. 

K největšímu zlepšení úrovně došlo u mužů zejména v 1. polovině a na konci 90. let. Výskyt 

ZN žaludku u žen nedosahoval nikdy tak vysokých hodnot jako u mužů a během sledovaného 

období se intenzity incidence u žen snižovaly podstatně pozvolněji než u mužů. Pokud jde 

o incidenci ZN tlustého střeva a konečníku, můžeme u obou pohlaví pozorovat u tohoto 

karcinomu podobný rostoucí trend. U mužů dosahoval standardizovaný ukazatel mnohem 

vyšších hodnot a došlo zde k výraznějšímu zhoršení úrovně incidence než u žen. Největší nárůst 

vykazovaly standardizované míry v polovině 90. let, a to u obou pohlaví. Nejčastějším 

nádorovým onemocněním u mužů je jednoznačně ZN průdušnice, průdušky a plic. V průběhu 

let 1990–2001 se u mužů incidence tohoto novotvaru prudce snížila, ale i přes tento pokles se 

udržuje stále na velmi vysokých hodnotách. U žen se během sledovaného období úroveň naopak 

slabě zvýšila, přesto dosahovaly hodnoty standardizovaných měr incidence  u mužů 8 až 9krát 

vyšších hodnot než u žen. Incidence zhoubného melanomu kůže se v průběhu let 1990–2001 

zvýšila u obou pohlaví, avšak s odlišným trendem vývoje. U mužů se hodnoty 

standardizovaného ukazatele na počátku 90. let zvyšovaly jen velmi pozvolně, teprve 

od poloviny 90. let zde můžeme zaznamenat velmi prudký nárůst intenzity incidence. Oproti 

tomu u žen se úroveň incidence nejnápadněji zvýšila na počátku a v závěru 90. let. Minimální 

navýšení intenzit můžeme pozorovat v období let 1993–1998. Z tohoto důvodu vykazovaly 

standardizované míry incidence vyšší hodnoty u žen pouze do roku 1995, od tohoto roku 

přebírají toto prvenství muži. U žen představuje nejčastější nádorové onemocnění ZN prsu, 

který v průběhu sledovaného období zaznamenal pokračující zvyšování intenzit. Vzhledem 

k zavedení mamografického screeningu mezi oficiální preventivní vyšetření v roce 2001 

můžeme i v budoucnu očekávat další zvyšování výskytu tohoto novotvaru. Ne zcela 

jednoznačný trend vykazovaly v letech 1990–2001 standardizované míry incidence ZN dělohy. 

Vývoj v tomto období je charakterizován prudkým zvýšením v období 1993–1995, následovalo 

výrazné snížení v období 1996–1998, které se udrželo i po zbytek 90. let. Mírně kolísavý, avšak 

rostoucí trend, můžeme pozorovat v případě incidence ZN vaječníku. Výskyt tohoto karcinomu 

se na počátku 90. let na Slovensku nejprve zvyšoval, v období 1996–1998 zaznamenal nepatrný 

pokles, který však v závěru 90. let vystřídal opět výrazný nárůst intenzit. Rostoucí trend 

vykazovaly také standardizované míry incidence ZN prostaty. U tohoto karcinomu se 

v průběhu 90. let incidence zvýšila nejmarkantněji mezi obdobími 1993–1995 a 1996–1998. 
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Kapitola 8  

Analýza úmrtnosti na vybrané novotvary 

8.1 Česká republika 

Zhoubné novotvary jsou v České republice evidovány od konce 50. let. Od této doby jsou zde 

rovněž zavedeny registry hlášených nádorových onemocnění (hlášení lékařů jsou povinná). 

Data o incidenci a úmrtnosti proto můžeme pokládat za relativně spolehlivá. Stejně jako 

ve většině vyspělých zemí, i v Česku se v posledních desetiletích významně zvyšuje podíl 

zemřelých na novotvary, které představují druhou nejčastější skupinu příčin úmrtí, hned 

po onemocněních oběhové soustavy. Od roku 1980 do roku 2004 se jejich podíl na celkovém 

počtu zemřelých zvýšil u mužů z 21,9 % na 29,9 %, u žen pak z 17,3 % na 24,4 % 

(ÚZIS, 2007).  

Obr. 67 – Standardizované míry úmrtnosti                       Obr. 68 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na vybrané novotvary,                          na 100 000 žen na vybrané novotvary,  
Česko, 1987–2004                                                              Česko, 1987–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 67 a obr. 68 zobrazují vývoj úmrtnosti na vybrané novotvary, které tvoří početně 

největší podíl na celkovém počtu zemřelých na tuto skupinu příčin. U mužů představoval 

po celé období 1987–2004 nejčastější příčinu úmrtí na novotvary ZN průdušnice, průdušky 

a plic, jehož intenzita i přes klesající trend dosahovala stále velmi vysokých hodnot. Druhou 

nejčastější příčinou byl ZN tlustého střeva a konečníku, který se po celé sledované období 

udržuje na relativně stejné úrovni, i když v posledních letech lze zaznamenat mírně klesající 

tendence. Ke zvýšení úmrtnosti mužů došlo u ZN prostaty, a v současné době představuje tento 
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karcinom třetí nejčastější příčinu úmrtí u mužů. Významné snížení zaznamenal od konce 80. let 

ZN žaludku, standardizovaná míra úmrtnosti se u tohoto nádoru snížila o více než 45 %. 

Ve srovnání s ostatními uvedenými novotvary se na relativně stabilní a nízké úrovni udržuje 

úmrtnost na zhoubný melanom kůže.  

U žen byl nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ZN prsu. Na konci 80. let se 

úmrtnost na toto nádorové onemocnění ještě stále zvyšovala, od 2. poloviny 90. let se začíná 

plynule snižovat. Druhou nejčastější příčinu, stejně jako u mužů, představoval v průběhu období 

1987–2004 ZN tlustého střeva a konečníku. U tohoto karcinomu můžeme od poloviny 90. let 

rovněž zaznamenat klesající tendence. K nárůstu standardizovaných měr došlo během 

sledovaného období naopak u ZN průdušnice, průdušky a plic. Tento nárůst, jak už bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, je dáván do úzké souvislosti zejména s rostoucím podílem 

žen-kuřaček. Relativně kolísavým trendem můžeme charakterizovat vývoj úmrtnosti 

na ZN dělohy. Na počátku 90. let došlo u tohoto novotvaru k výraznému snížení úrovně 

úmrtnosti, v polovině 90. let se hodnoty standardizované úmrtnosti mírně zvyšují, 

od 2.  poloviny 90. let můžeme opět zaznamenat jejich plynulé snižování. Stejně jako u mužů, 

i u žen se během sledovaného období podstatně snížila úmrtnost na ZN žaludku. O 10 % se 

snížila rovněž úroveň úmrtnosti na ZN vaječníku. Nejmenší podíl z vybraných novotvarů 

a nejnižší intenzitu úmrtnosti vykazuje u žen zhoubný melanom kůže. 

8.1.1 Zhoubný novotvar žaludku 
Spolu se snižující se úrovní došlo u obou pohlaví v období 1987–2004 ke změnám ve vývoji 

regionální diferenciace úmrtnosti na ZN žaludku. Oproti ženám dosahovaly hodnoty 

standardizované míry úmrtnosti u mužů více než dvojnásobku a byla zde i relativně vyšší 

variabilita mezi jednotlivými oblastmi (viz tab. 6). V období 1999–2001 můžeme zaznamenat 

největší diference v úmrtnosti mužů mezi regiony. U žen byla variabilita mezi regiony nejvyšší 

v letech 2002–2004.  

Tab. 6 –Statistické ukazatele rozložení oblastí podle standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku 
podle pohlaví, Česko, 1987–2004  

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Muži 
Min 23,8 21,1 19,3 15,0 12,7 14,0 
Max 40,4 32,8 31,9 29,5 26,1 20,4 
Variační rozpětí 16,5 11,7 12,6 14,5 13,4 6,3 
Směrodatná odchylka 4,5 3,3 3,6 3,9 3,8 2,4 
Variační koeficient (%) 14,1 11,8 14,4 17,6 20,6 14,0 
Česká republika 30,8 27,1 24,6 21,4 17,9 16,6 
  Ženy 
Min 11,9 11,0 9,6 8,2 6,2 5,9 
Max 17,3 14,5 14,3 12,4 11,1 10,8 
Variační rozpětí 5,5 3,4 4,6 4,2 5,0 4,9 
Směrodatná odchylka 1,5 1,1 1,5 1,4 1,4 1,3 
Variační koeficient (%) 10,4 8,7 12,0 13,4 15,6 16,7 
Česká republika 14,5 12,7 12,0 10,2 8,9 8,0 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Nejnižší intenzita úmrtnosti na ZN žaludku byla po celé sledované období jak u mužů, tak 

žen v oblasti Prahy. Jak můžeme sledovat v tab. 7, nedošlo k výrazné změně ve složení oblastí 
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s nejnižší úrovní úmrtnosti na ZN žaludku. Kromě Prahy, patří mezi oblasti, u nichž lze po 

většinu období 1987–2004 označit situaci u obou pohlaví za příznivější, zejména Střední Čechy 

a Jihovýchod.  

Tab. 7 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku podle pohlaví, 
Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Praha 23,8 Praha 21,1 
Jihovýchod 27,8 Jihozápad 26,5 
Severovýchod 30,9 Střední Čechy 26,6 

1993-95 1996-98 
Praha 19,3 Praha 15,0 
Jihovýchod 21,4 Střední Čechy 20,3 
Jihozápad 24,0 Severovýchod 20,4 

1999-01 2002-04 
Praha 12,7 Praha 14,0 
Střední Čechy 15,8 Jihovýchod 14,1 
Jihozápad 16,4 Střední Čechy 15,8 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Praha 11,9 Praha 11,0 
Jihovýchod 13,7 Střední Čechy 11,8 
Střední Čechy 14,2 Severovýchod 12,4 

1993-95 1996-98 
Praha 9,6 Praha 8,2 
Střední Čechy 11,0 Střední Čechy 9,5 
Severovýchod 11,7 Jihovýchod 9,8 

1999-01 2002-04 
Praha 6,2 Praha 5,9 
Jihovýchod 8,1 Jihovýchod 6,9 
Střední Čechy 9,1 Jihozápad 7,8 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi oblasti s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr úmrtnosti u obou pohlaví se 

řadí Moravskoslezsko a Severozápad, tj. oblasti, které jsou charakteristické horší kvalitou 

životního prostředí (viz tab. 8). Mezi třemi regiony s nejméně příznivými úmrtnostními poměry 

se, s výjimkou období 1987–1989, nacházela také oblast Střední Moravy.  

U žen dosahoval standardizovaný ukazatel po většinu sledovaného období nejvyšších 

hodnot na Moravskoslezsku, pouze v 2. polovině 90. let zastávala toto neblahé prvenství oblast 

Jihozápad. Pokud jde tedy o složení oblastí s nejvyšší intenzitou úmrtnosti na ZN žaludku, ani 

v tomto případě nedošlo ve sledovaném období k výraznějším změnám.   
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 -18,2
18,3-22,6

35,9+
31,5-35,8
27,1-31,4
22,7-27,0

  -18,2
18,3-22,6

35,9+
31,5-35,8
27,1-31,4
22,7-27,0

ČR   30,8 ČR   16,6 

Tab. 8 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku podle pohlaví, 
Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Moravskoslezsko 40,4 Moravskoslezsko 32,8 
Severozápad 33,7 Střední Morava 31,1 
Jihozápad 33,4 Severovýchod 28,1 

1993-95 1996-98 
Moravskoslezsko 31,9 Moravskoslezsko 29,5 
Střední Morava 27,4 Severozápad 24,8 
Severovýchod 27,2 Střední Morava 22,9 

1999-01 2002-04 
Moravskoslezsko 26,1 Moravskoslezsko 20,4 
Severozápad 20,7 Severozápad 20,3 
Střední Morava 20,2 Střední Morava 18,5 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Moravskoslezsko 17,3 Moravskoslezsko 14,5 
Střední Morava 15,9 Jihozápad 14,3 
Severozápad 15,8 Střední Morava 13,7 

1993-95 1996-98 
Moravskoslezsko 14,3 Severozápad 12,4 
Severozápad 13,8 Moravskoslezsko 12,4 
Střední Morava 13,7 Střední Morava 11,5 

1999-01 2002-04 
Severozápad 11,1 Moravskoslezsko 10,8 
Moravskoslezsko 10,3 Severozápad 8,9 
Střední Morava 10,2 Severovýchod 8,2 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Úroveň úmrtnosti na ZN žaludku se během sledovaného období snižovala plynule na celém 

území České republiky, a to jak u mužů, tak u žen. Obr. 69 – 70 zobrazují regionální 

diferenciaci úmrtnostních poměrů u mužů a žen v letech 1987–1989 a 2002–2004. 

Obr. 69 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 70 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN žaludku, Česko,                        na 100 000 mužů na ZN žaludku, Česko,   
1987–1989                                                                         2002–2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na konci 80. let byla situace u mužů ve většině regionech relativně nepříznivá. Nejvyšších 

hodnot dosahovaly standardizované míry úmrtnosti v oblasti Moravskoslezska. Horší 

úmrtnostní poměry lze zaznamenat také na Severozápadě, Jihozápadě a Střední Moravě. 

Naopak nejpříznivější byla situace v Praze. V průběhu 90. let se ve všech oblastech úroveň 
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 -  7,6
7,7-  9,5

15,3+
13,3-15,2
11,5-13,3
9,6-11,4

 -  7,6
7,7-  9,5

15,3+
13,3-15,2
11,5-13,3
9,6-11,4

ČR   8,0 ČR   14,5 

úmrtnosti snižovala. Do roku 1998 intenzita snížila nejpatrněji na Jihozápadě, ale významný 

pokles proběhl také v oblasti Moravskoslezska. Na konci období 1987–2004 nabýval 

standardizovaný ukazatel vyšších hodnot stále v oblastech Moravskoslezsko, Severozápad 

a Střední Morava. Největší pokles v průběhu sledovaného období proběhl v oblasti Jihozápad, 

kde se míry snížily o více než 50 %. 

Obr. 71 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 72 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN žaludku, Česko,                            na 100 000 žen na ZN žaludku, Česko,      
1987–1989                                                                         2002–2004 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Také u žen byla na počátku sledovaného období situace na většině území spíše nepříznivá, 

přestože ve srovnání s muži nabývaly standardizované míry úmrtnosti výrazně nižších hodnot. 

Nejvyšší intenzitu úmrtnosti můžeme na konci 80. let pozorovat v oblastech Moravskoslezska, 

Střední Moravy a na Severozápadě (viz obr. 71). Nejnižší úmrtnost na tento karcinom, byla 

stejně jako u mužů, po celé sledované období v Praze. V průběhu 90. let zaznamenala největší 

zlepšení úmrtnostních poměrů oblast Jihozápadu. V letech 1996–1998 byla stále méně příznivá 

situace v třech výše jmenovaných regionech, v ostatních oblastech můžeme označit úroveň 

úmrtnosti za relativně podobnou. Na konci pozorovaného období byla oblastí s nejhoršími 

úmrtnostními poměry, oblast Moravskoslezska (viz obr. 72). Navzdory tomuto faktu, došlo 

v Moravskoslezsku od konce 80. let k poklesu hodnot standardizovaných měr o téměř 50 %.  

8.1.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 

Tab. 9 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na ZN tlustého 
střeva a konečníku podle pohlaví, Česko, 1987–2004  

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Muži 
Min 43,6 49,5 50,1 47,1 46,3 44,4 
Max 57,7 60,3 61,3 60,8 61,2 59,5 
Variační rozpětí 14,1 10,8 11,2 13,7 14,9 15,0 
Směrodatná odchylka 3,9 3,4 4,0 5,1 5,5 5,1 
Variační koeficient (%) 7,6 6,2 7,3 9,5 10,4 9,9 
Česká republika 50,5 53,5 53,5 52,2 51,5 51,3 
  Ženy 
Min 24,8 25,0 24,3 22,7 21,8 22,6 
Max 32,7 32,1 32,2 30,9 30,7 30,3 
Variační rozpětí 7,9 7,0 8,0 8,2 8,9 7,7 
Směrodatná odchylka 2,7 2,4 2,7 2,4 2,5 2,3 
Variační koeficient (%) 9,3 8,3 9,7 9,0 9,6 9,1 
Česká republika 28,1 27,9 27,5 26,2 25,6 25,2 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Pokud jde o úmrtnost na ZN tlustého střeva u mužů, úroveň variability mezi regiony České 

republiky se zvyšovala zejména ve 2. polovině 90. let, do té doby se udržovala na relativně 

ustálené hladině. Oproti tomu u žen byla po celé období 1987–2004 regionální diferenciace 

víceméně stabilní, i přes poměrně zřetelný klesající trend úmrtnosti na tento typ nádorového 

onemocnění (viz tab. 9).  

V průběhu období 1987–2004 zaznamenalo složení oblastí s nejnižší úrovní úmrtnosti na 

ZN kolorekta určité změny, a to zejména u mužů (viz tab. 10). Zatímco na konci 80. let patřila 

oblast Moravskoslezska mezi oblasti s nejnižší úmrtností mužů na ZN tlustého střeva 

a konečníku, na konci sledovaného období se již řadí k oblastem s nejvyššími hodnotami 

standardizovaných měr úmrtnosti. Stabilně nízkou úroveň si od roku 1987 do 2004 udržela 

oblast Jihovýchod a s výjimkou let 2002–2004, také Střední Morava. Od poloviny 90. let náleží 

k regionům s lepšími úmrtnostními poměry také Praha.   

U žen se složení oblastí s nejnižšími hodnotami standardizovaného ukazatele během období 

1987–2004 v podstatě nezměnilo, stabilně se jednalo o oblasti Jihovýchod, Střední Čechy 

a Střední Morava. Nejnižší úroveň úmrtnosti se na konci 80. let vyskytovala na Střední Moravě,  

po celá 90. léta pak toto prvenství držela oblast Jihovýchod a v závěru sledovaného období se je 

situace opět nejpříznivější na Střední Moravě.  

Tab. 10 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN tlustého střeva a 
konečníku podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Střední Morava 43,6 Jihovýchod 49,5 
Jihovýchod 48,5 Střední Morava 51,0 
Moravskoslezsko 50,0 Moravskoslezsko 53,1 

1993-95 1996-98 
Jihovýchod 50,1 Střední Morava 47,1 
Střední Morava 50,4 Jihovýchod 47,4 
Praha 51,9 Praha 49,3 

1999-01 2002-04 
Jihovýchod 46,3 Praha 44,4 
Střední Morava 46,7 Jihovýchod 47,2 
Praha 47,2 Severovýchod 47,6 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Střední Morava 24,8 Jihovýchod 25,0 
Jihovýchod 25,5 Střední Morava 25,2 
Střední Čechy 26,8 Střední Čechy 27,1 

1993-95 1996-98 
Jihovýchod 24,3 Jihovýchod 22,7 
Střední Morava 24,3 Střední Morava 24,3 
Střední Čechy 26,4 Střední Čechy 25,9 

1999-01 2002-04 
Střední Morava 21,8 Střední Morava 22,6 
Jihovýchod 24,7 Jihovýchod 23,6 
Praha 24,8 Severovýchod 23,9 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Pokud jde o složení oblastí, ve kterých byly úmrtnostní poměry nejméně příznivé, u obou 

pohlaví nedošlo v tomto směru k téměř žádným změnám (viz tab. 11). U mužů stabilně mezi 

tyto regiony patřil Jihozápad, Severozápad a Střední Čechy. Nejvyšší úmrtnost se vyskytovala 
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střídavě v oblastech Jihozápad a Severozápad. Na konci sledovaného období lze zaznamenat 

vyšší úroveň úmrtnosti na ZN kolorekta také v Moravskoslezsku. Oproti tomu u žen se 

k oblastem, u nichž byla situace během období 1987–2004 nejméně příznivá, řadí vedle oblastí 

Jihozápad a Severozápad i Moravskoslezsko a na počátku 90. let také Praha.  

Tab. 11 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN tlustého střeva a 
konečníku podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu)  

Muži 

1987-89 1990-92 
Jihozápad 57,7 Jihozápad 60,3 
Severozápad 54,6 Střední Čechy 58,2 
Střední Čechy 52,7 Severovýchod 55,7 

1993-95 1996-98 
Severozápad 61,3 Jihozápad 60,8 
Jihozápad 60,1 Severozápad 58,9 
Střední Čechy 56,4 Střední Čechy 57,6 

1999-01 2002-04 
Jihozápad 61,2 Severozápad 59,5 
Severozápad 58,1 Jihozápad 57,2 
Střední Čechy 56,6 Moravskoslezsko 56,7 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Severozápad 32,7 Jihozápad 32,1 
Jihozápad 32,0 Severozápad 30,7 
Moravskoslezsko 30,0 Praha 29,7 

1993-95 1996-98 
Severozápad 32,2 Jihozápad 30,9 
Praha 30,4 Moravskoslezsko 28,6 
Jihozápad 29,7 Severozápad 28,5 

1999-01 2002-04 
Jihozápad 30,7 Severozápad 30,3 
Severozápad 28,4 Moravskoslezsko 26,8 
Moravskoslezsko 27,5 Jihozápad 26,6 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Průběh vývoje úrovně úmrtnosti v jednotlivých regionech České republiky nám ukazují 

obr.73 a obr. 74 u mužů a obr. 75 a obr. 76 u žen. U mužů nebyl trend vývoje úmrtnosti na ZN 

tlustého střeva a konečníku u všech oblastí shodný. Během období 1987–2004 došlo k nárůstu 

intenzity úmrtnosti na Moravskoslezsku, Severovýchodě, Severozápadě, ve Středních Čechách 

a Střední Moravě. Zlepšení úmrtnosti zaznamenaly oproti tomu oblasti Praha a Jihovýchod, 

a k minimálnímu snížení standardizovaných měr došlo také na Jihozápadě. V tomto regionu 

byla situace nejméně příznivá po většinu období (s výjimkou období 1993–1995). Naopak 

nejlepší úmrtnostní poměry vykazovala v letech 1987–1989 Střední Morava. V průběhu 90. let 

se snižovaly hodnoty standardizovaných měr v oblastech Praha a Jihovýchod, v ostatních se 

úroveň spíše zvyšovala. Největší nárůst intenzity proběhl během celého sledovaného období 

v oblasti Moravskoslezska a Střední Moravy, kde se standardizované míry úmrtnosti zvýšily asi 

o 13 %. Naopak k poklesu tohoto ukazatele o více než 13 % došlo v Praze.  
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Obr. 73 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 74 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Česko,                     na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Česko, 
1987–1989                                                                         2002–2004                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

 
Obr. 75 – Standardizované míry úmrtnosti                       Obr. 76 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN kolorekta, Česko,                           na 100 000 žen na ZN kolorekta, Česko,        
1987–1989                                                                           2002–2004 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Mnohem homogennější byl regionální vývoj úmrtnosti žen na ZN tlustého 

střeva a konečníku. U všech oblastí můžeme v tomto případě zaznamenat v průběhu období 

1987–2004 klesající trend. V letech 1987–1989 byla situace velmi nepříznivá na západu země, 

v oblastech Jihozápad a Severozápad. Horší úmrtnostní poměry vykazovalo také 

Moravskoslezsko. Nejnižších hodnot dosahovaly standardizované míry na Jihovýchodě 

a ve Střední Moravě. V průběhu 90. let dochází ke snižování úrovně úmrtnosti na karcinom 

kolorekta ve všech regionech, s největším poklesem v oblasti Severozápadu, a naopak 

nejmenším na Střední Moravě. V 2. polovině 90. let se pak nejvíce snížila úmrtnost v oblasti 

Jihozápad, a o něco méně také v Praze. Na konci sledovaného období lze za relativně příznivou 

(vzhledem k počátku) označit úmrtnostní poměry na Severovýchodě, Jihovýchodě a Střední 

Moravě. Stejně jako v letech 1987–1989 nabývaly hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti 

nejvyšších hodnot na Severozápadě.  

8.1.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 

Regionální diferenciace úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic se u mužů zvýšila až 

v konečném období, variabilitu úmrtnosti žen mezi jednotlivými oblastmi lze i přes klesající 

tendence od poloviny 90. let, označit jako relativně vysokou (viz tab. 12).  
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Tab. 12 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na                 
ZN průdušnice, průdušky a plic podle pohlaví, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Muži 
Min 95,0 91,2 86,1 80,0 75,2 66,2 
Max 156,7 148,1 139,7 128,1 116,0 113,5 
Variační rozpětí 61,7 56,9 53,5 48,0 40,8 47,3 
Směrodatná odchylka 19,5 17,6 16,2 15,0 12,3 14,6 
Variační koeficient (%) 16,9 15,6 15,5 15,6 13,6 17,4 
Česká republika 111,8 109,9 101,8 93,1 88,3 82,4 
  Ženy 
Min 10,4 10,7 11,3 11,2 13,1 13,2 
Max 20,5 23,2 25,4 28,0 30,1 28,1 
Variační rozpětí 10,1 12,5 14,1 16,8 17,0 14,9 
Směrodatná odchylka 3,8 4,8 5,1 5,4 5,6 5,3 
Variační koeficient (%) 28,7 31,7 31,1 31,4 29,0 28,4 
Česká republika 13,0 14,7 15,9 16,7 18,5 18,5 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tab. 13 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky 
a plic podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Praha 95,0 Praha 91,2 
Jihovýchod 95,9 Jihovýchod 94,5 
Střední Morava 98,1 Střední Morava 98,8 

1993-95 1996-98 
Jihovýchod 86,1 Jihovýchod 80,0 
Praha 89,6 Praha 80,1 
Střední Morava 89,7 Střední Morava 82,2 

1999-01 2002-04 
Praha 75,2 Střední Morava 66,2 
Jihovýchod 77,6 Praha 70,0 
Střední Morava 80,6 Jihovýchod 70,6 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Střední Morava 10,4 Jihovýchod 10,7 
Jihovýchod 10,4 Střední Morava 11,4 
Severovýchod 10,6 Jihozápad 12,2 

1993-95 1996-98 
Jihovýchod 11,3 Střední Morava 11,2 
Střední Morava 11,7 Jihovýchod 12,6 
Střední Čechy 13,3 Jihozápad 13,7 

1999-01 2002-04 
Střední Morava 13,1 Střední Morava 13,2 
Jihovýchod 13,3 Jihovýchod 13,8 
Moravskoslezsko 16,4 Severovýchod 15,4 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení oblastí s nejnižší intenzitou úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic byla u mužů 

během let 1987–2004 mnohem stabilnější než-li u žen (viz tab. 13). Mezi regiony 

s nejpříznivějšími poměry se po celé toho období řadily Praha, Jihovýchod a Střední Morava. 

V případě úmrtnosti u žen lze za stabilně příznivou situaci považovat v oblastech Jihovýchodu 

a Střední Moravy. Tyto oblasti se vyznačují relativně čistým životním prostředím.  
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Také pokud jde o oblasti s nejméně příznivými úmrtnostními poměry, vykazoval vývoj 

úmrtnosti z regionálního hlediska u mužů daleko vyšší homogenitu než-li u žen (viz tab. 14). 

Úroveň úmrtnosti u mužů byla po celé sledované období nejvyšší v oblasti Severozápad, kde 

standardizované míry nabývaly výrazně vyšších hodnot než v ostatních regionech. Nepříznivá 

byla situace také na Jihozápadě, ve Středních Čechách a v letech 1999–2001 zaznamenala 

zvýšenou intenzitu i oblast Moravskoslezska. Po celé období 1987–2004 patřily k regionům 

vyznačujícími se nejvyšší intenzitou úmrtnosti žen na ZN průdušnice, průdušky a plic, oblasti 

Severozápad a Praha.  

Tab. 14 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky 
a plic podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Severozápad 156,7 Severozápad 148,1 
Střední Čechy 128,7 Střední Čechy 123,6 
Jihozápad 122,5 Jihozápad 123,3 

1993-95 1996-98 
Severozápad 139,7 Severozápad 128,1 
Jihozápad 110,6 Střední Čechy 102,6 
Střední Čechy 109,6 Jihozápad 100,4 

1999-01 2002-04 
Severozápad 116,0 Severozápad 113,5 
Moravskoslezsko 96,1 Střední Čechy 91,6 
Jihozápad 94,6 Jihozápad 90,4 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Severozápad 20,5 Praha 23,2 
Praha 19,0 Severozápad 23,0 
Střední Čechy 13,1 Moravskoslezsko 14,3 

1993-95 1996-98 
Severozápad 25,4 Severozápad 28,0 
Praha 24,3 Praha 23,4 
Jihozápad 15,5 Severovýchod 17,4 

1999-01 2002-04 
Severozápad 30,1 Severozápad 28,1 
Praha 25,5 Praha 27,0 
Střední Čechy 20,4 Střední Čechy 18,8 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, průdušky a plic ve všech regionech kopíruje trend 

probíhající na úrovni celé České republiky, a to jak u mužů, tak i u žen. U mužů se jednalo 

o plynulý pokles intenzity úmrtnosti z velmi vysokých hodnot, kterých standardizovaný 

ukazatel dosahoval na počátku období 1987–2004 (viz obr. 77 a obr. 78). Na konci 80. let 

vykazoval nejhorší úmrtnostní poměry Severozápad, a dále také oblast Středních Čech. 

Nepříznivá byla situace také v oblasti Jihozápadu, Severovýchodu a oblasti Moravskoslezska. 

V porovnání s ostatními regiony byly hodnoty standardizovaných měr nejnižší v Praze. I přesto, 

že i v této oblasti dosahovaly poměrně vysoké úrovně. Během let devadesátých dochází 

ke zlepšování úmrtnosti na celém území Česka. Nejprudší pokles můžeme zaznamenat na 

Severozápadě a ve Středních Čechách. Nejnižší úroveň se v této době nachází v oblasti 

Jihovýchod. V závěru sledovaného období nejvyšší intenzitu úmrtnosti vykazovala stále oblast 

Severozápadu a vysoké hodnoty se vyskytovaly také v Praze. 
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Obr. 77 – Standardizované míry úmrtnosti na                  Obr. 78 – Standardizované míry úmrtnosti na 
100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a                  100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a           
plic, Česko, 1987–1989                                                      plic, Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 79 – Standardizované míry úmrtnosti na                  Obr. 80 – Standardizované míry úmrtnosti na 
100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a                     100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a           
plic, Česko, 1987–1989                                                      plic, Česko, 2002–2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Oproti tomu u žen vykazuje úmrtnost na ZN průdušnice, průdušky a plic v průběhu 

sledovaného období naopak rostoucí tendence (viz obr. 79 a obr. 80). Na konci 80. let byla 

nejméně příznivá situace v oblasti Prahy a na Severozápadě. Nejnižších hodnot dosahovaly 

standardizované míry na Severovýchodě. V průběhu 90. let došlo k největšímu navýšení 

intenzity úmrtnosti v právě zmíněné oblasti Severovýchod. Naopak nejmenší zhoršení 

úmrtnostních poměrů lze zaznamenat na Střední Moravě. V letech 1996–1998 se nejvyšší 

úroveň úmrtnosti vyskytuje na Severozápadě. V závěru sledovaného období přetrvávají nejvyšší 

hodnoty standardizovaných měr na území Severozápadu, a Prahy. Nejpříznivější je v letech 

2002–2004 situace v oblastech Jihovýchod a Střední Morava.   

 

8.1.4 Zhoubný melanom k ůže 
Během sledovaného období 1987–2004 se intenzita úmrtnosti na zhoubný melanom kůže 

u obou pohlaví udržovala na relativně stabilních hodnotách. Do 2. poloviny 90. let můžeme 

zaznamenat relativně vysokou regionální diferenciaci u obou pohlaví. U mužů dochází od 

období 1996–1998 k výraznému poklesu variability, zatímco u žen lze pozorovat v tomto 

ohledu poněkud kolísavější trend, významný pokles ve variabilitě mezi oblastmi zde můžeme 

pozorovat až v letech 1999–2004 (viz tab. 15).  
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Tab. 15 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na zhoubný 
melanom kůže podle pohlaví, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Muži 
Min 3,4 3,5 3,3 3,5 3,4 3,4 
Max 5,3 6,5 5,7 4,0 4,4 4,2 
Variační rozpětí 1,9 3,0 2,4 0,5 1,1 0,8 
Směrodatná odchylka 0,7 0,9 0,7 0,2 0,3 0,3 
Variační koeficient (%) 18,3 18,2 17,4 4,7 7,8 7,5 
Česká republika 3,9 4,7 4,0 3,8 3,8 3,8 
  Ženy 
Min 2,0 1,7 2,1 1,7 2,0 1,9 
Max 3,0 3,2 3,0 2,7 3,0 2,5 
Variační rozpětí 1,1 1,5 0,9 1,0 1,0 0,6 
Směrodatná odchylka 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 
Variační koeficient (%) 15,1 18,9 13,7 14,3 15,7 9,7 
Česká republika 2,4 2,6 2,5 2,1 2,3 2,1 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tab. 16 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na zhoubný melanom kůže 
podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987–89 1990–92 
Severozápad 3,4 Severozápad 3,5 
Jihozápad 3,4 Severovýchod 4,2 
Střední Čechy 3,5 Střední Morava 4,3 

1993–95 1996–98 
Jihovýchod 3,3 Severozápad 3,5 
Střední Morava 3,4 Střední Čechy 3,5 
Střední Čechy 3,9 Jihozápad 3,9 

1999–01 2002–04 
Střední Morava 3,4 Severovýchod 3,4 
Jihovýchod 3,6 Střední Čechy 3,5 
Střední Čechy 3,7 Severozápad 3,6 

Ženy 

1987–89 1990–92 
Severozápad 2,0 Střední Morava 1,7 
Střední Morava 2,1 Severozápad 2,3 
Jihozápad 2,1 Jihovýchod 2,3 

1993–95 1996–98 
Severozápad 2,1 Moravskoslezsko 1,7 
Střední Morava 2,1 Severozápad 1,8 
Střední Čechy 2,2 Jihovýchod 2,1 

1999–01 2002–04 
Severozápad 2,0 Střední Morava 1,9 
Střední Morava 2,0 Střední Čechy 1,9 
Moravskoslezsko 2,0 Praha 2,0 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení oblastí s nejnižší úrovní úmrtnosti na zhoubný melanom kůže v průběhu 

pozorovaného období lze považovat za relativně nestejnorodý, a to zejména u mužů 

(viz tab. 16). Za stabilní můžeme označit oblast Středních Čech u mužů, a oblast Střední 

Moravy u žen, které se po převážnou část období 1987–2004 vyskytovaly mezi regiony 

s nejnižšími hodnotami standardizovaných měr úmrtnosti. Nejhorší úmrtnostní poměry 
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vykazovala po značnou část sledovaného období oblast Severozápadu, a to jak u mužů 

(především na počátku 90.let), tak u žen.  

Pokud jde o oblasti s nejvyšší úrovní úmrtnosti, i zde bylo složení během let 1987–2004 

relativně heterogenní (viz tab. 17). U mužů lze za poměrně stabilní oblasti vykazující vyšší 

hodnoty po většinu sledovaného období označit Prahu a Severovýchod. V oblasti Severovýchod 

však v letech 2002–2004 došlo k poklesu, a to tak výraznému, že se tento region zařadil 

v posledních letech sledovaného období mezi regiony s nejnižší intenzitou úmrtnosti (viz výše). 

U žen patří, stejně jako u mužů, mezi regiony s trvale vyššími hodnotami úmrtnosti oblast Prahy 

a Severovýchodu (s výjimkou 2002–2004) a na konci období 1987–2004 i oblast Jihovýchod.  

Tab. 17 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na zhoubný melanom kůže 
podle pohlaví, Česko, 1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987–89 1990–92 
Praha 5,3 Praha 6,5 
Severovýchod 5,1 Jihozápad 5,4 
Moravskoslezsko 3,7 Moravskoslezsko 5,3 

1993–95 1996–98 
Severovýchod 5,7 Severovýchod 4,0 
Jihozápad 4,7 Moravskoslezsko 4,0 
Praha 4,2 Střední Morava 4,0 

1999–01 2002–04 
Severovýchod 4,4 Jihovýchod 4,2 
Praha 4,1 Jihozápad 4,1 

Ženy 

1987–89 1990–92 
Severovýchod 3,0 Praha 3,2 
Praha 2,8 Severovýchod 3,2 
Moravskoslezsko 2,6 Střední Čechy 2,9 

1993–95 1996–98 
Jihozápad 3,0 Praha 2,7 
Praha 2,9 Severovýchod 2,2 
Jihovýchod 2,7 Střední Čechy 2,2 

1999–01 2002–04 
Praha 3,0 Severozápad 2,5 
Jihozápad 2,7 Severovýchod 2,5 
Jihovýchod 2,4 Moravskoslezsko 2,2 
Moravskoslezsko 3,8 Praha 4,0 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Při bližším pohledu na vývoj úmrtnosti na zhoubný melanom kůže z regionálního hlediska, lze 

v průběhu sledovaného období pozorovat různé trendy u jednotlivých oblastí. Tento fakt nám 

potvrzuje relativně vysoká úroveň variability mezi oblastmi. Úmrtnost mužů na ZM kůže 

vykazovala na konci 80. let vyšší intenzitu v Praze a na Severovýchodě. Za velmi příznivé, 

můžeme označit úmrtnostní poměry na západě země (Severozápad, Jihozápad) a ve Středních 

Čechách. V průběhu 90. let došlo ke snížení hodnot standardizovaných měr v oblastech, které 

měly na počátku nejvyšší úroveň úmrtnosti, tj. Praha a na Severovýchod. Ostatní oblasti 

zaznamenaly pouze mírné, avšak vzrůstající tendence. V 2. polovině 90. let se dále snižovaly 

hodnoty na Severovýchodě a v Praze, a určitý pokles úmrtnosti lze pozorovat rovněž 

ve Středních Čechách. Na konci sledovaného období se nejvyšší hodnoty standardizovaných 

měr úmrtnosti vyskytovaly v oblasti Jihovýchod. Naopak nejpříznivější byla situace 
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ve Středních Čechách a na Severovýchodě, kde došlo od počátku 90. let k nejvýraznějšímu  

zlepšení úrovně (viz obr. 81 a obr. 82).  

Obr. 81 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 82 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZM kůže, Česko,                             na 100 000 mužů  na ZM kůže, Česko,         
1987–1989                                                                         2002–2004                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Vývoj úmrtnosti na ZM kůže u žen vykazoval během sledovaného období v jednotlivých 

regionech o trochu jednotnější trend (viz obr. 83 a obr. 84). V letech 1987–1989 byla stejně jako 

u mužů, nejvyšší úroveň v oblastech Prahy a Severovýchodu, a vyšších hodnot nabývaly 

standardizované míry rovněž na Moravskoslezsku. Naopak nejnižší byla intenzita úmrtnosti na 

Severozápadě. V 1. polovině 90. let se situace zlepšila ve všech oblastech s výjimkou 

Jihozápadu, který zaznamenal velmi malý nárůst. V letech 1996–1998 byla úmrtnost nejnižší na 

Střední Moravě a nejméně příznivá v Praze. Na konci sledovaného období došlo 

k nejzřetelnějšímu zvýšení v oblasti Severozápadu, který spolu se Severovýchodem patřil 

k regionům s nejvyšší úrovní úmrtnosti na ZM kůže. Oproti počátečnímu stavu zaznamenala 

nejmarkantnější zlepšení Praha, kde se hodnoty standardizované úmrtnosti snížily o více než 

30 %. Stejně jako během 90. let, i v letech 2000–2004 vykazovala nejnižší intenzitu úmrtnosti 

Střední Morava. 

Obr. 83 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 84 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZM kůže, Česko,                                na 100 000 žen na ZM kůže, Česko,           
1987–1989                                                                         2002–2004                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.1.5 Zhoubný novotvar prsu 

Vývoj úmrtnosti žen na ZN prsu vykazoval v rámci celé České republice do poloviny 90. let 

rostoucí tendence, a poté se jeho intenzita mírně snižovala. Ke změně došlo i pokud jde 

o regionální diferenciaci úmrtnosti na ZN prsu. Na konci 80. let byla mezi jednotlivými regiony 

variabilita relativně vysoká, která se v dalších obdobích snížila. Nejnižší pak byla v letech 

1999–2001 (viz tab. 18).  

Tab. 18 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na            
ZN prsu, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Ženy 
Min 27,0 27,7 29,3 26,4 26,0 24,3 
Max 36,8 36,5 37,8 33,4 30,2 31,7 
Variační rozpětí 9,8 8,8 8,5 7,0 4,2 7,4 
Směrodatná odchylka 3,2 2,4 2,7 2,1 1,5 2,2 
Variační koeficient (%) 10,2 7,7 8,6 7,2 5,4 8,1 
Česká republika 30,5 31,0 31,5 29,1 27,8 27,4 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Pokud se podíváme na vývoj oblastí s nejnižší intenzitou úmrtnosti na ZN prsu (viz tab. 19), 

můžeme pozorovat, že až do 2. poloviny 90. let byla situace nejpříznivější v oblasti Střední 

Moravy a od roku 1999 toto prvenství přebírá Moravskoslezsko. Na počátku sledovaného 

období dosahoval standardizovaný ukazatel nízkých hodnot rovněž na Jihozápadě, kdežto 

v letech 2002–2004 byl  tento region třetí v pořadí mezi oblastmi s nejvyšší úrovní úmrtnosti na 

rakovinu prsu.  

Tab. 19 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Česko, 
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Střední Morava 27,0 Střední Morava 27,7 
Jihozápad 27,5 Jihozápad 29,6 
Jihovýchod 28,7 Moravskoslezsko 29,9 

1993-95 1996-98 
Střední Morava 29,3 Střední Morava 26,4 
Střední Čechy 29,5 Moravskoslezsko 27,0 
Moravskoslezsko 29,8 Střední Čechy 28,1 

1999-01 2002-04 
Moravskoslezsko 26,0 Moravskoslezsko 24,3 
Střední Morava 26,1 Střední Morava 25,6 
Jihovýchod 27,4 Jihovýchod 25,9 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení oblastí s nejméně příznivými úmrtnostními poměry vykazovalo sice určité obměny, 

ale určitá neměnnost se, alespoň po většinu období, projevovala pokud jde o oblast 

s nejvyšší úrovní úmrtnosti. Tímto regionem byla až do 2. poloviny 90. let Praha. Na konci 

období 1987– 2004 lze nejvyšší intenzitu úmrtnosti na ZN prsu pozorovat v oblasti Severozápad 

(viz tab. 20). 
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ČR   27,4 ČR   30,5 

Tab. 20 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Česko, 
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Praha 36,8 Praha 36,5 
Moravskoslezsko 33,4 Severovýchod 32,5 
Střední Čechy 32,5 Severozápad 31,8 

1993-95 1996-98 
Praha 37,8 Praha 33,4 
Severovýchod 33,3 Jihozápad 30,8 
Severozápad 33,1 Severovýchod 30,2 

1999-01 2002-04 
Severozápad 30,2 Severozápad 31,7 
Praha 30,1 Praha 29,9 
Jihozápad 29,0 Jihozápad 27,9 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Zatímco v rámci celé republiky vykazoval vývoj úmrtnosti na ZN prsu od poloviny 90. let 

zřetelně klesající trend, v jednotlivých regionech nebyla tato tendence až tak zcela jednoznačná 

(viz obr. 85 a obr. 86). Na počátku období 1987–2004 byla situace nejméně příznivá v Praze, 

ale vyšších hodnot dosahovaly standardizované míry také na Moravskoslezsku a ve Středních 

Čechách. Oproti tomu nejnižší intenzita úmrtnosti se vyskytovala na území Střední Moravy. 

V 1. polovině 90. let pak dochází ještě k dalšímu nárůstu standardizovaného ukazatele, a to ve 

všech oblastech s výjimkou Moravskoslezska a Středních Čech. V těchto dvou oblastech došlo 

naopak ke zlepšení úmrtnostních poměrů, a to dokonce až o 10 %.  

Obr. 85 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 86 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN prsu, Česko,                                 na 100 000 žen na ZN prsu, Česko,            
1987–1989                                                                         2002–2004                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Největší nárůst zaznamenala mezi obdobími 1987–1989 a 1993–1995 oblast Jihozápad. 

V letech 1996–1998 se začíná snižovat intenzita úmrtnosti také v Praze, která se do té doby 

udržovala na relativně stabilních vysokých hodnotách, a další pokles můžeme zaznamenat 

i v oblasti Moravskoslezska, Středních Čech a Severovýchodu. V závěru sledovaného období 

dosahují standardizované míry nejnižších hodnot na Moravskoslezsku, kde došlo také oproti 

konci 90. let k největšímu zlepšení.  
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8.1.6 Zhoubný novotvar d ělohy 
Vývoj úmrtnosti na ZN dělohy v České republice je charakterizován relativně vysokou 

variabilitou mezi jednotlivými oblastmi, která se v průběhu sledovaného období do určité míry 

snižovala (viz tab. 21). Ke jejímu zvýšení došlo v první polovině 90. let, kdy rovněž výrazně 

vzrostly hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti na tento novotvar ve všech regionech.  

Tab. 21 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na            
ZN dělohy, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Ženy 
Min 14,2 9,0 12,4 12,1 11,6 10,7 
Max 22,1 14,6 21,8 18,9 17,8 16,9 
Variační rozpětí 7,9 5,6 9,4 6,8 6,2 6,2 
Směrodatná odchylka 2,8 2,0 2,8 1,8 1,8 1,8 
Variační koeficient (%) 15,8 18,2 18,2 12,3 12,8 13,9 
Česká republika 17,1 11,0 15,2 14,4 13,5 12,7 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Zastoupení oblastí s nejnižší úrovní úmrtnosti na ZN dělohy se v průběhu let 1987–2004 

změnila jen částečně (viz tab. 22). Mezi oblasti s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry 

patřily po většinu sledovaného období Střední Morava, Střední Čechy a Jihovýchod a v období 

1999–2001 nejnižších hodnot dosahoval standardizovaný ukazatel také v Praze.  

Tab. 22 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy, 1987–
2004, Česko (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Střední Morava 14,2 Střední Morava 9,0 
Jihovýchod 14,5 Severovýchod 9,6 
Střední Čechy 15,5 Střední Čechy 9,8 

1993-95 1996-98 
Jihovýchod 12,4 Střední Morava 12,1 
Střední Morava 13,6 Střední Čechy 13,8 
Střední Čechy 13,6 Severovýchod 14,1 

1999-01 2002-04 
Praha 11,6 Jihovýchod 10,7 
Střední Morava 12,8 Střední Morava 11,2 
Jihovýchod 12,8 Střední Čechy 11,7 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení oblastí s nejvyšší intenzitou úmrtnosti na ZN dělohy vykazovalo mnohem vyšší 

homogenitu v čase než u oblastí s nízkými hodnotami úmrtnosti (viz tab. 23). Situace byla po 

celé období nejméně příznivá na Severozápadě, s výjimkou let 1990–1992, kdy byla nejhorší 

úroveň úmrtnosti zaznamenána v oblasti Prahy.  
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ČR   12,7 ČR   17,1 

Tab. 23 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy,          
1987–2004, Česko (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Severozápad 22,1 Praha 14,6 
Praha 21,3 Severozápad 14,3 
Moravskoslezsko 18,4 Moravskoslezsko 11,7 

1993-95 1996-98 
Severozápad 21,8 Severozápad 18,9 
Severovýchod 17,8 Moravskoslezsko 15,0 
Moravskoslezsko 15,9 Praha 14,7 

1999-01 2002-04 
Severozápad 17,8 Severozápad 16,9 
Moravskoslezsko 14,8 Moravskoslezsko 13,7 
Severovýchod 13,6 Praha 13,0 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj úrovně úmrtnosti na ZN dělohy vykazoval v jednotlivých regionech relativně 

obdobné tendence (viz obr. 87 a obr. 88)). Na počátku sledovaného období dosahovaly 

standardizované míry na většině území České republiky relativně vyšších hodnot. Nejméně 

příznivá byla situace na Severozápadě a také v Praze. Nejnižších intenzit nabýval 

standardizovaný ukazatel v oblasti Střední Morava. V období 1990–1992 dochází k výraznému 

poklesu úrovně úmrtnosti ve všech regionech. Největší pokles standardizovaných měr byl 

zaznamenán na Severozápadě. V letech 1993–1995 zaznamenaly všechny oblasti zhoršení 

úmrtnostních poměrů, následováno však opět jejich zlepšováním. Během celého sledovaného 

období došlo k největšímu poklesu v Praze a relativně malé zlepšení se odehrálo v oblasti 

Střední Moravy. V letech 2002–2004 byla, stejně jako na počátku, oblastí s nejnižší intenzitou 

úmrtnosti na ZN dělohy Střední Morava. Velmi příznivých hodnot dosahovaly standardizované 

míry také na Jihovýchodě a v již zmíněné Praze. Nejhorší úroveň vykazovala oblast 

Severozápadu.  

Obr. 87 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 88 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN dělohy, Česko,                              na 100 000 žen na ZN dělohy, Česko,         
1987–1989                                                                         2002–2004                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.1.7 Zhoubný novotvar vaje čníku 
Nejvyšší variabilita pokud jde o úmrtnost na ZN vaječníku byla mezi jednotlivými oblastmi 

České republiky v období 1987–1989 a také 1993–1995. Nejnižší regionální diferenciaci 

můžeme zaznamenat v období mezi těmito dvěma časovými úseky (viz tab. 24). Vývoj 

úmrtnosti na ZN vaječníku v České republice dosáhl určitého „lokálního maxima“ v letech 

1990–1992, a poté se v průběhu 90. let plynule snižoval.  

Tab. 24 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na            
ZN vaječníku, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Ženy 
Min 7,4 11,7 10,2 9,3 8,8 9,5 
Max 13,9 13,9 15,1 11,8 12,2 12,8 
Variační rozpětí 6,4 2,2 4,9 2,4 3,4 3,4 
Směrodatná odchylka 1,9 0,7 1,7 0,9 1,0 0,9 
Variační koeficient (%) 15,5 5,8 14,4 8,5 9,4 8,7 
Česká republika 12,1 12,5 11,5 10,5 10,7 10,8 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Relativně vysokou variabilitu nám potvrzuje, zejména v první polovině sledovaného období, 

i vývoj ve složení oblastí s nejnižšími hodnotami standardizovaných měr úmrtnosti na 

ZN vaječníku (viz tab. 25). Za stabilní lze považovat příznivou situaci v oblasti Prahy, která od 

roku 1996 rovněž představuje region s nejlepšími úmrtnostními poměry. Na konci 80. let byla 

velmi nízká intenzita úmrtnosti v oblasti Jihozápadu, zde však došlo v průběhu sledovaného 

období k značnému zhoršení situace a od poloviny 90. let patří Jihozápad naopak mezi oblasti 

s nejvyššími hodnotami standardizovaného ukazatele.  

Tab. 25 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku, Česko,    
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Jihozápad 7,4 Jihovýchod 11,7 
Praha 11,9 Jihozápad 11,9 
Severozápad 12,1 Moravskoslezsko 12,1 

1993-95 1996-98 
Střední Čechy 10,2 Praha 9,3 
Jihovýchod 10,3 Moravskoslezsko 9,4 
Praha 10,4 Jihovýchod 10,0 

1999-01 2002-04 
Praha 8,8 Praha 9,5 
Jihovýchod 10,1 Moravskoslezsko 9,9 
Střední Čechy 10,4 Střední Morava 10,5 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Struktura oblastí s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr byla v průběhu 

sledovaného období o něco stabilnější. Do první poloviny 90. let byl oblastí s nejméně 

příznivými úmrtnostními poměry Severovýchod, kde se vyšší hodnoty udržovaly i po zbytek 

sledovaného období. Od roku 1999 pak vykazovala nejvyšší úroveň úmrtnosti oblast Jihozápad 

(viz tab. 26).  

 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 87 

 -  8,3
8,4-  9,4

12,7+
11,6-12,6
10,6-11,5
9,5-10,5

 -  8,3
8,4-  9,4

12,7+
11,6-12,6
10,6-11,5
9,5-10,5ČR   10,8 ČR   12,1 

Tab. 26 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku, Česko,   
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1987-89 1990-92 
Severovýchod 13,9 Severovýchod 13,9 
Jihovýchod 13,4 Severozápad 13,5 
Moravskoslezsko 13,2 Praha 12,9 

1993-95 1996-98 
Severovýchod 15,1 Severozápad 11,8 
Jihozápad 13,1 Severovýchod 11,4 
Severozápad 12,8 Střední Morava 11,4 

1999-01 2002-04 
Jihozápad 12,2 Jihozápad 12,8 
Severozápad 11,7 Střední Čechy 11,2 
Střední Morava 11,5 Severovýchod 11,0 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Jednotlivé oblasti, i u vývoje úmrtnosti na ZN vaječníku vykazovaly v průběhu sledovaného 

období různé odlišné tendence (viz obr. 89 a obr. 90). Na počátku období 1987–2004 byla 

nejméně příznivá situace na Jihovýchodě a Moravskoslezsku. Vyšších hodnot dosahoval 

standardizovaný ukazatel také v oblastech Severovýchodu a Středních Čech. Nejnižší intenzitu 

lze zaznamenat na Jihozápadě a také v Praze. Do roku 1995 došlo k největšímu nárůstu na 

Jihozápadě a Severozápadě. Ke zhoršení úmrtnostních poměrů došlo v této době také na 

Severovýchodě. V ostatních oblastech se naopak úroveň úmrtnosti snížila, nejvíce v oblasti 

Jihovýchod a Moravskoslezsko. V následujícím období 1996–1998 vykazují všechny oblasti 

nadále klesající trend, kromě oblastí Středních Čech a Střední Moravy, zde se úroveň úmrtnosti 

opět mírně zvyšuje. V závěru sledovaného období dosahuje nejvyšších hodnot 

standardizovaného ukazatele oblast Jihozápadu a jako naopak nejpříznivější je situace v Praze 

a na Moravskoslezsku.  

Obr. 89 – Standardizované míry úmrtnosti                      Obr. 90 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN vaječníku, Česko,                         na 100 000 žen na ZN vaječníku, Česko,         
1987–1989                                                                         2002–2004                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.1.8 Zhoubný novotvar prostaty 
Vývoj úmrtnosti na ZN prostaty zaznamenal během období let 1987–2004 mírné, avšak plynulé 

zvyšování intenzity. V souvislosti s tímto procesem docházelo také ke změnám týkajícím se 

úrovně variability mezi jednotlivými regiony České republiky. Nejvyšší regionální diferenciaci 

můžeme zaznamenat v průběhu období 1996–1998, ale relativně vysoká byla i na počátku 

90. let (viz tab. 27).  
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Tab. 27 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti mužů na            
ZN prostaty, Česko, 1987–2004 

  1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04 

  Muži 
Min 23,1 22,1 23,7 24,9 27,1 29,6 
Max 28,4 29,2 30,6 33,0 33,8 33,5 
Variační rozpětí 5,3 7,1 6,8 8,2 6,6 3,8 
Směrodatná odchylka 1,7 2,1 1,8 2,5 2,1 1,3 
Variační koeficient (%) 6,8 8,4 6,5 9,0 7,2 4,1 
Česká republika 25,3 25,1 27,0 27,8 29,0 31,1 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Složení oblastí s nejpříznivějšími poměry, pokud jde o úmrtnost na ZN prostaty, vykazovalo 

v průběhu sledovaného období určité proměny (viz tab. 28). Za oblast vykazující stabilně 

nízkou úroveň můžeme označit Střední Čechy, kde se až do roku 1998 udržovaly 

standardizované míry na nejnižších hodnotách. Od poloviny 90. let se mezi tyto regiony řadí 

také Praha, kde došlo v předchozích letech k významnému snížení úrovně úmrtnosti na tento 

karcinom.  Na konci období 1987–2004 dosahuje standardizovaný ukazatel nejmenších hodnot 

v oblasti Moravskoslezska. Stejně jako v Praze, i zde došlo na počátku 90. let k zřetelnému 

poklesu intenzit úmrtnosti.  

Tab. 28 - Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů  na ZN prostaty, Česko,    
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Střední Čechy 23,1 Střední Čechy 22,1 
Severozápad 23,8 Jihovýchod 23,3 
Střední Morava 25,1 Severozápad 24,5 

1993-95 1996-98 
Střední Čechy 23,7 Střední Čechy 24,9 
Jihovýchod 26,7 Praha 25,4 
Praha 27,3 Moravskoslezsko 26,6 

1999-01 2002-04 
Praha 27,1 Moravskoslezsko 29,6 
Jihozápad 27,5 Severovýchod 30,0 
Střední Čechy 27,8 Praha 30,2 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Také zastoupení oblastí s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr nebylo v průběhu 

let 1987–2004 zcela stabilní (viz tab. 29). Do poloviny 90. let se nejhorší úroveň úmrtnosti 

nacházela v oblasti Jihozápadu, a vyšší intenzita úmrtnosti zde, s výjimkou poklesu v letech 

1999–200, přetrvala až do konce sledovaného období. V období 1996–2001 se nejhorší 

úmrtnostní poměry vyskytovaly v oblasti Severovýchodu a v závěru sledovaného období pak 

v regionu Střední Morava, který v letech 1987–2004 zaznamenal vůbec největší nárůst 

standardizovaných měr.  
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 -24,6
24,7-26,4

31,6+
29,9-31,5
28,2-29,8
26,5-28,1

  -24,6
24,7-26,4

31,6+
29,9-31,5
28,2-29,8
26,5-28,1ČR   31,1 ČR   25,3 

Tab. 29 - Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, Česko,  
1987–2004 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1987-89 1990-92 
Jihozápad 28,4 Jihozápad 29,2 
Severovýchod 28,0 Praha 27,5 
Jihovýchod 25,7 Moravskoslezsko 26,3 

1993-95 1996-98 
Jihozápad 30,6 Severovýchod 33,0 
Severozápad 28,4 Jihozápad 30,7 
Severovýchod 28,2 Jihovýchod 28,4 

1999-01 2002-04 
Severovýchod 33,8 Severozápad 33,5 
Střední Morava 31,0 Jihozápad 32,9 
Severozápad 30,7 Střední Morava 31,4 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Bližší pohled na vývoj úmrtnosti na ZN prostaty v jednotlivých regionech České republiky 

nám poskytují obr. 91 a obr. 92. V letech 1987–1989 období dosahovaly standardizované míry 

relativně homogenních hodnot na celém území, s výjimkou vyšší úrovně úmrtnosti v oblastech 

Severovýchod a především Jihozápad, vykazující nejvyšší intenzitu úmrtnosti na ZN prostaty.  

Na počátku 90. let se úmrtnostní poměry nejprve mírně zlepšily v oblastech Jihovýchodu 

a Severovýchodu, ale v období 1993–1995 se ve všech regionech úroveň úmrtnosti prudce 

zvýšila. K největšímu nárůstu standardizovaného ukazatele došlo na Severozápadě a ve Střední 

Moravě. I přes zvýšení intenzity úmrtnosti, se nejnižší úroveň nacházela v oblasti Středních 

Čech. V závěru sledovaného období lze oproti počátku sledovat výrazné zhoršení úrovně 

úmrtnosti ve všech oblastech. Nejpříznivější byla situace na Moravskoslezsku, nejvyšších 

hodnot pak dosahoval standardizovaný ukazatel v západní části země (Severozápad 

a Jihozápad).  

Obr. 91 – Standardizované míry úmrtnosti                      Obr. 92 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN prostaty, Česko,                        na 100 000 mužů na ZN prostaty, Česko,         
1987–1989                                                                         2002–2004                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.2 Itálie 

V Itálii představuje úmrtnost na nádorová onemocnění přibližně 30 % z celkového počtu 

zemřelých, jedná se tak o nejčastější skupinu příčin úmrtí u dospělých osob, a druhou nejčastější 

u osob vyššího věku (I Tumori in Italia, 2008b). V posledních 30 letech zaznamenal vývoj počtu 

zemřelých konstantní nárůst (podíl zemřelých na novotvary se během let 1981–2001 zvýšil 

z 20,4 na 24,4 % u žen a z 26,1 na 33,1 %), který však v posledním desetiletí doprovází 

snižování pravděpodobnosti úmrtí. V případě, že eliminujeme vliv věkové struktury 

v průběhu 90. let, lze u standardizovaného ukazatele úmrtnosti pozorovat jeho snižování (během 

1981–2001 z 285,3 na 100 000 mužů a 149,5 na 100 000 žen na 254,3 resp. 133,8). Tento 

pokles je nejpatrnější na severu země a mezi mladšími věkovými skupinami, ale rozdíly mezi 

severní, střední a jižní částí Itálie jsou stále postupně méně evidentní a úroveň úmrtnosti na 

novotvary tak na celém území Itálie začíná na počátku 21. století vykazovat relativně 

homogenní tendence. Do té doby lze označit variabilitu mezi italskými regiony za relativně 

velmi vysokou. Zlepšování úmrtnostních poměrů je důsledkem  rozvoje a zdokonalování 

diagnostických a terapeutických metod, ale také lepšími a důslednějšími preventivními 

opatřeními. Velký význam zejména ve vyrovnávání úrovně úmrtnosti mezi severem a jihem, 

mají změny v životním stylu obyvatelstva.  

Obr. 93 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 94 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na vybrané novotvary,                         na 100 000 žen na vybrané novotvary,         
Itálie, 1981–2001                                                              Itálie, 1981–2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                              Zdroj: Vlastní výpočty. 

Vývoj vybraných novotvarů odděleně pro každé pohlaví můžeme pozorovat na obr. 93 

a obr. 94. U mužů byl po celé období 1981–2001 nejčastější příčinou úmrtí na novotvary, stejně 

jako v České republice a Slovensku, ZN průdušnice, průdušky a plic. Přestože se intenzita 

úmrtnosti na tento karcinom od počátku 90. let plynule snižuje, stále zde standardizované míry 

úmrtnosti dosahují několikanásobně vyšších hodnot než u ostatních nejfrekventovanějších příčin 

úmrtí ze skupiny novotvarů. Na počátku 80. let byl druhou nejčastější příčinou smrti 

ZN žaludku, který však zaznamenal během sledovaného období prudký pokles a od konce 

80. let tak přebírá tuto pozici ZN tlustého střeva a konečníku. U tohoto karcinomu se 

intenzita úmrtnosti pohybovala až do 2. poloviny 90. let na relativně stabilní úrovni, až v letech 

1999–2001 dochází ke snižování hodnot. Velmi podobný trend můžeme pozorovat u vývoje 

úmrtnosti na ZN prostaty, u kterého se úmrtnostní poměry významně neměnily po většinu 
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sledovaného období a mírně klesající tendence se objevují až v polovině 90. let. Nejnižších 

hodnot dosahovala již tradičně intenzita úmrtnosti na zhoubný melanom kůže, avšak po celé 

období 1981–2001 zaznamenal tento novotvar zvyšování úrovně úmrtnosti.  

U žen představoval nejčastější příčinu úmrtí na novotvary ZN prsu. U tohoto nádorového 

onemocnění můžeme pozorovat klesající tendence již od počátku 90. let, ale intenzita úmrtnosti 

je stále výrazně vyšší než u ostatních novotvarů. Druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen byl 

v letech 1981–2001 ZN tlustého střeva a konečníku, vykazující mírné, avšak plynulé 

snižování po celé sledované období. Stejně jako u mužů, i u žen došlo k významnému zlepšení 

úmrtnostních poměrů na ZN žaludku. Zatímco na počátku 80. let představoval tento karcinom 

třetí nejfrekventovanější příčinu smrti, v polovině 90. let ho svou intenzitou překonává úmrtnost 

na ZN průdušnice, průdušky a plic. U ZN průdušnice, průdušky a plic se hodnoty 

standardizované míry mírně zvyšují po celé sledované období. Postupné snižování úrovně 

úmrtnosti můžeme naopak zaznamenat u ZN dělohy. Ne zcela jednoznačné tendence lze 

pozorovat u úmrtnosti na ZN vaječníku, kde se situace do 1. poloviny 90. let zhoršovala, ale 

poté došlo ke snižování standardizovaných měr. Zhoubný melanom kůže vykazuje, podobně 

jako u mužů, velmi příznivé úmrtnostní poměry, ale v průběhu sledovaného období mají mírně 

rostoucí tendencí. Stejně jako v České republice, i v Itálii, dosahovaly standardizované míry 

úmrtnosti na  novotvary výrazně vyšších hodnot u mužů než u žen.  

8.2.1 Zhoubný novotvar žaludku 
U obou pohlaví se během období 1981–2001 významně snížila intenzita úmrtnosti na 

ZN žaludku. Spolu s celkovým zlepšením úmrtnostních podmínek na tento karcinom došlo 

k určitým změnám v regionální diferenciaci tohoto procesu. Jednoznačně klesající tendence 

vykazovala variabilita úmrtnosti u mužů, zatímco u žen měl vývoj regionální diferenciace spíše 

kolísavý charakter. Největší rozrůzněnost lze u obou pohlaví mezi regiony zaznamenat na 

počátku 80. let (viz tab. 30).  

Tab. 30– Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku 
podle pohlaví, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 18,1 16,8 15,8 14,4 14,0 13,0 11,5 
Max 55,7 45,4 40,0 35,8 35,3 29,3 25,7 
Variační rozpětí 37,6 28,6 24,3 21,3 21,3 16,3 14,2 
Směrodatná odchylka 11,5 9,0 7,7 6,9 6,1 5,0 4,2 
Var. koeficient (%) 33,9 29,1 27,4 27,2 26,1 24,4 22,7 
Itálie 34,3 31,4 28,6 25,5 23,0 20,0 17,8 
  Ženy 
Min 8,9 8,6 8,0 8,3 7,5 7,0 5,9 
Max 24,1 21,8 26,5 18,1 16,8 16,2 13,7 
Variační rozpětí 15,2 13,2 18,5 9,8 9,4 9,2 7,8 
Směrodatná odchylka 4,7 4,1 4,4 3,1 2,9 2,6 2,3 
Var. koeficient (%) 28,6 26,4 31,1 24,4 24,6 24,8 25,7 
Itálie 16,5 15,3 14,0 12,4 11,0 9,5 8,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení regionů s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry na ZN žaludku mělo u obou 

pohlaví po celé sledované období relativně stabilní charakter. Mezi oblasti s nejnižší úrovní 
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úmrtnosti mužů patřily především regiony jižní Itálie a ostrovů (Calabria, Campania, Sicilia, 

Sardegna a Puglia). Nejnižší intenzitu vykazovala od počátku 80. let až do poloviny let 

devadesátých Puglia, a od roku 1996 můžeme nejnižší hodnoty standardizovaných měr 

pozorovat v regionu Sardegna. V letech 1996–2001 se mezi pět oblastí s nejpříznivější situací, 

pokud jde o úmrtnost na ZN žaludku, dostaly také dva regiony ze severozápadní Itálie, Liguria 

a Piemonte (viz tab. 31).  

Tab. 31 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku podle 
pohlaví, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Puglia 18,1 Puglia 16,8 Puglia 15,8 Puglia 14,4 
Campania 19,0 Sicilia 18,7 Sardegna 18,5 Sardegna 15,1 
Sicilia 21,4 Sardegna 18,7 Sicilia 18,5 Sicilia 16,5 
Calabria 22,2 Campania 19,7 Campania 19,2 Campania 18,7 
Sardegna 22,3 Abruzzo 24,2 Calabria 21,1 Calabria 19,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Puglia 14,0 Sardegna 13,0 Sardegna 11,5   
Sardegna 14,1 Puglia 13,1 Puglia 12,0   
Sicilia 15,1 Sicilia 14,4 Sicilia 12,3   
Calabria 17,9 Liguria 15,5 Liguria 14,4   
Campania 18,5 Calabria 16,7 Piemonte 15,1   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Puglia 8,9 Puglia 8,6 Puglia 8,0 Puglia 8,3 
Campania 9,2 Campania 9,6 Campania 9,0 Campania 9,0 
Sardegna 10,2 Sardegna 10,2 Sicilia 9,6 Sicilia 9,3 
Sicilia 11,4 Sicilia 10,4 Sardegna 9,8 Sardegna 9,6 
Calabria 12,1 Calabria 11,5 Calabria 9,9 Veneto 9,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Sardegna 7,5 Sardegna 7,0 Puglia 5,9   
Puglia 7,5 Sicilia 7,0 Sardegna 5,9   
Sicilia 8,0 Puglia 7,3 Sicilia 6,1   
Calabria 8,8 Campania 7,7 Veneto 6,9   
Campania 8,9 Veneto 8,0 Piemonte 6,9   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

U žen byl vývoj regionů s nejnižšími hodnotami standardizovaného ukazatele velmi 

obdobný jako u mužů. Ani zde nedošlo ve sledovaném období k výraznějším změnám, také 

u žen se nejnižší intenzita úmrtnosti vyskytovala na území jižní Itálie a ostrovů. S výjimkou let 

1993–1995 vykazovala nejpříznivější situaci Puglia. Od počátku 90. let se pak k regionům 

s nejlepší úrovní řadí také Veneto a na konci sledovaného období rovněž Piemonte.  

Pokud jde o oblasti s nejvyšší úrovní úmrtnosti na ZN žaludku, jejich složení se v průběhu 

období 1981–2001 sice mírně proměňovalo, avšak,  až na jednu výjimkou, se jednalo o regiony 

ze severní nebo střední části Itálie (viz tab. 32). Mezi oblasti s nevyšší úmrtnosti mužů na 

uvedený karcinom patřily po celé sledované období Lombardia, Marche, Toscana a s výjimkou 

počátku 90. let také Valle d’Aosta. Nejméně příznivé úmrtnostní poměry vykazovala v průběhu 

80. a 90. let Valle d’Aosta nebo Lombardia. V 2. polovině 90. let se k regionům 

zaznamenávajícím nejvyšší hodnoty standardizovaného ukazatele zařadila také Umbria.  
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Tab. 32 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku podle 
pohlaví, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 55,7 Lombardia 45,4 Lombardia 40,0 Lombardia 35,8 
Emilia 
Romagna 

50,8 
Emilia 
Romagna 

44,3 
Emilia 
Romagna 

39,3 Umbria 35,4 

Lombardia 50,4 Toscana 44,3 Toscana 39,1 Toscana 35,1 

Toscana 48,4 Valle d'Aosta 40,1 Marche 38,2 
Emilia 
Romagna 

34,1 

Marche 45,9 Marche 40,0 Umbria 36,5 Marche 32,6 
1993-95 1996-98 1999-01  

Valle d'Aosta 35,3 Valle d'Aosta 29,3 Valle d'Aosta 25,7   
Toscana 31,3 Marche 27,5 Marche 23,5   
Lombardia 31,0 Umbria 27,4 Lombardia 23,5   
Marche 30,1 Lombardia 26,7 Umbria 22,8   
Emilia 
Romagna 

29,8 Toscana 25,5 Toscana 22,4   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Emilia 
Romagna 

24,1 
Emilia 
Romagna 

21,8 Valle d'Aosta 26,5 Marche 18,1 

Toscana 23,2 Lombardia 20,7 
Emilia 
Romagna 

19,4 Umbria 17,0 

Lombardia 22,7 Toscana 20,5 Lombardia 18,7 Valle d'Aosta 16,5 

Marche 21,5 Marche 19,9 Marche 18,6 
Emilia 
Romagna 

16,3 

Trentino Alto 
Adige 

20,8 Valle d'Aosta 19,6 Toscana 18,6 Lombardia 15,9 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 16,8 Valle d'Aosta 16,2 Valle d'Aosta 13,7   
Umbria 15,8 Molise 14,4 Molise 12,9   
Toscana 14,5 Umbria 12,9 Umbria 12,4   
Marche 14,5 Marche 12,5 Marche 12,0   
Lombardia 14,1 Lombardia 12,4 Lombardia 10,6   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Velmi podobné jako u mužů, bylo i složení oblastí s nejméně příznivými poměry úmrtnosti 

žen na ZN žaludku. Nejvyšší hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti vykazovala na počátku 

80. let Emilia Romagna, a po většinu zbývajícího období Valle d’Aosta. U tohoto regionu může 

situaci do určité míry ovlivňovat výsledky regionální analýzy fakt, že je početně velmi malý 

a i přes provedenou standardizaci zde mohlo dojít k určitému zkreslení. V 80. letech patřily 

mezi tři regiony s nejvyšší intenzitou úmrtnosti na ZN žaludku pouze oblasti ze severní části 

země, ale od počátku 90. let se situace zhoršila také ve střední Itálii a v letech 1990–1992 

vykazovaly nejhorší úmrtnostní poměry středoitalské regiony Marche a Umbria. V 2. polovině 

90. let můžeme pozorovat vyšší hodnoty standardizovaných měr také v jižní Itálii, přesněji 

regionu Molise. 

Vývoj úmrtnosti na zaznamenal i z hlediska regionálního vývoje jednoznačně klesající 

trend. U mužů byla na počátku sledovaného období nejméně příznivá situace na severu Itálie 

(Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia) a v regionu Toscana (viz obr. 95 a obr. 96). Vyšší 

hodnoty zaznamenal standardizovaný ukazatel také v oblastech Umbria a Marche. Naopak nižší 

úroveň vykazovaly regiony v jižní části země, především Campania. V průběhu 80. let dochází 
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k  poklesu úmrtnosti zejména v regionech, které se na počátku vyznačovaly vyšší intenzitou 

úmrtnosti na ZN žaludku, a to Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Marche a Toscana. 

Nejlepší úmrtnostní poměry však stále převažují v oblastech jižní Itálie. V závěru 90. let lze, 

oproti počátečnímu stavu, označit situaci na většině území jako relativně příznivou. Nejnižších 

hodnot nabývá standardizovaný ukazatel stále v jižních regionech, ale také regiony na severu, 

zejména Ligurie, Piemonte a Veneto. Naopak mírně vyšších intenzit dosahuje úroveň úmrtnosti 

v oblastech Marche, Lombardia a Valle d’Aosta.  
Obr. 95 – Standardizované míry úmrtnosti                      Obr. 96 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN žaludku, Itálie,                          na 100 000 mužů na ZN žaludku, Itálie,         
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 97 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 98 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN žaludku, Itálie,                             na 100 000 žen na ZN žaludku, Itálie,         
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Vývoj úrovně úmrtnosti na ZN žaludku u žen byl z regionálního hlediska velmi podobný 

vývoji u mužů (viz obr. 97 a obr. 98). Na počátku období 1981–2001 dosahovaly nejvyšších 

hodnot standardizovaného ukazatele na území severní a střední Itálie. Jednalo se o regiony 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana a Marche. Mnohem příznivější byla situace na jihu 

země. Do konce 80. let se ve všech regionech úroveň úmrtnosti na ZN žaludku snížila. Největší 
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zlepšení zaznamenaly Toscana, Molise a Trentino Alto Adige. Naopak nejmenší změnu 

standardizovaných měr můžeme pozorovat v jižních a ostrovních regionech (Campania, 

Sardegna a Puglia). Na konci sledovaného období vykazovala nízkou intenzitu úmrtnosti 

většina italských regionů. K výraznějšímu poklesu, oproti počátku 80. let, došlo opět na severu, 

a to konkrétně v oblastech Emilia Romagna, Toscana a Lombardia.   

8.2.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 
Během let 1981–2001 vykazovaly úroveň úmrtnosti na ZN tlustého střeva a konečníku u obou 

pohlaví trend mírného snižování. I zde dochází v průběhu sledovaného období ke snižování 

regionální diferenciace úmrtnosti na tento novotvar. Souvislejší pokles variability lze pozorovat, 

s menší výjimkou let 1996–1998, u vývoje úmrtnosti mužů. U žen byla sice v závěru 90. let 

úroveň regionální diferenciace velmi podobná jako u mužů, ale snižování mělo mnohem méně 

plynulý charakter (viz tab. 33).  

Tab. 33 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na                 
ZN kolorekta podle pohlaví, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 15,5 16,4 17,3 20,2 22,0 21,7 20,6 
Max 43,1 42,2 37,9 42,7 37,3 47,1 36,0 
Variační rozpětí 27,7 25,8 20,6 22,6 15,3 25,4 15,4 
Směrodatná odchylka 8,0 7,5 6,6 5,9 4,9 5,4 4,0 
Var. koeficient (%) 28,3 26,2 22,8 19,7 16,4 18,3 14,3 
Itálie 28,6 29,0 29,2 29,5 29,5 28,9 27,8 
  Ženy 
Min 12,5 13,3 13,3 13,1 14,5 13,5 14,0 
Max 40,2 23,8 27,7 23,7 30,0 23,1 26,4 
Variační rozpětí 27,7 10,5 14,5 10,7 15,5 9,6 12,5 
Směrodatná odchylka 6,0 3,3 3,4 2,9 3,1 2,2 2,6 
Var. koeficient (%) 29,3 16,8 16,8 14,6 15,7 11,9 14,7 
Itálie 20,2 20,2 20,0 19,9 19,1 18,0 16,9 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi regiony s nejnižšími hodnotami standardizovaných měr u mužů patřily hlavně regiony 

jižní Itálie a ostrovů (Calabria, Sicilia, Sardegna). V polovině 90. let nízkou intenzitu úmrtnosti 

zaznamenal také region Molise. Nejlepší úroveň můžeme po většinu období 1981–2001 

pozorovat v regionech Calabria a Sicilia. U žen vykazovaly nejpříznivější úmrtnostní poměry 

rovněž oblasti v jižní části země, vůbec nejnižších hodnot dosahoval během celého sledovaného 

období standardizovaný ukazatel v regionu Calabria (viz tab. 34). 
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Tab. 34 –  Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN kolorekta podle 
pohlaví, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Calabria 15,5 Calabria 16,4 Calabria 17,3 Calabria 20,2 
Sardegna 17,3 Sicilia 18,4 Sicilia 19,5 Puglia 21,1 
Campania 18,2 Sardegna 19,2 Puglia 20,5 Sicilia 22,2 
Sicilia 18,3 Basilicata 20,0 Campania 20,6 Campania 22,6 
Puglia 18,8 Campania 20,1 Sardegna 20,7 Sardegna 22,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Sicilia 22,0 Calabria 21,7 Calabria 20,6   
Calabria 22,5 Sicilia 22,4 Sicilia 21,8   
Puglia 23,1 Puglia 22,9 Puglia 22,0   
Campania 23,2 Campania 24,7 Sardegna 24,1   
Molise 24,1 Sardegna 25,6 Campania 24,4   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Calabria 12,5 Calabria 13,3 Calabria 13,3 Calabria 13,1 
Sicilia 13,7 Campania 14,8 Sardegna 15,5 Molise 15,6 
Sardegna 14,2 Sardegna 15,6 Campania 16,2 Puglia 16,9 
Basilicata 14,2 Sicilia 15,7 Sicilia 16,3 Sicilia 17,0 
Campania 15,5 Puglia 16,2 Abruzzo 17,1 Campania 17,0 

1993-95 1996-98 1999-01  
Calabria 14,5 Calabria 13,5 Calabria 14,0   
Puglia 16,5 Campania 15,9 Basilicata 14,1   
Sicilia 16,7 Abruzzo 16,0 Puglia 15,1   
Abruzzo 16,8 Basilicata 16,1 Abruzzo 15,8   
Campania 16,9 Sicilia 16,4 Campania 15,8   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení regionů s nejhorší úrovní úmrtnosti na ZN kolorekta se během let 1981–2001 jak 

u žen, tak u mužů mírně změnilo až v průběhu 90. let, kdy se situace mírně zhoršila v oblastech 

střední a jižní Itálie (viz tab. 35).   

Tab. 35 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN kolorekta, 
Itálie, 1981–2001 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 43,1 Valle d'Aosta 42,2 Valle d'Aosta 37,9 Valle d'Aosta 42,7 
Liguria 37,7 Lombardia 37,1 Lombardia 35,6 Liguria 36,3 
Lombardia 37,6 Friuli V Giulia 36,5 Liguria 35,6 Friuli V Giulia 35,6 
Toscana 35,3 Liguria 34,8 Friuli V Giulia 35,2 Lombardia 35,2 

Piemonte 34,5 Piemonte 34,4 
Trentino Alto 
Adige 34,7 Piemonte 33,5 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 37,3 Valle d'Aosta 47,1 Valle d'Aosta 36,0   
Friuli V Giulia 35,8 Friuli V Giulia 34,4 Liguria 33,3   
Lombardia 35,1 Lombardia 33,6 Friuli V Giulia 32,9   

Liguria 34,6 
Trentino Alto 
Adige 33,6 

Emilia 
Romagna 30,7 

  

Trentino Alto 
Adige 34,0 Liguria 32,0 Toscana 30,5 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Nejvyšší intenzitu úmrtnosti mužů vykazovaly v 80. letech zejména regiony severozápadní 

Itálie (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria a Lombardia). Vyšších hodnot dosahoval 
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standardizovaný ukazatel také na severovýchodu země, zejména v regionech Friuli Venezia 

Giulia a Trentino Alto Adige. Na konci 90. let se mezi pět regionů s nejméně příznivými 

úmrtnostními poměry zařadila také Toscana. Zatímco u mužů byla úmrtnost na ZN kolorekta 

nejvyšší především v severní části země, u žen byla po celé sledované období situace nejméně 

příznivá nejen na severu, ale také v některých regionech střední Itálie (Marche, Umbria 

a Toscana) (viz tab. 36).  

Tab. 36 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN kolorekta, Itálie, 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 40,2 Liguria 23,8 Valle d'Aosta 27,7 Valle d'Aosta 23,7 

Toscana 24,5 
Emilia 
Romagna 23,8 Liguria 23,6 Liguria 23,2 

Liguria 24,1 Lombardia 23,6 Umbria 23,4 
Emilia 
Romagna 22,3 

Lombardia 23,9 Toscana 23,3 Lombardia 22,6 Piemonte 22,2 
Emilia 
Romagna 23,5 Marche 23,2 Toscana 22,5 Toscana 22,1 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 30,0 Valle d'Aosta 23,1 Valle d'Aosta 26,4   
Lombardia 21,6 Marche 21,3 Liguria 19,5   
Toscana 21,0 Umbria 20,4 Umbria 19,1   

Liguria 21,0 Friuli V Giulia 20,1 
Emilia 
Romagna 18,5 

  

Marche 20,9 Lombardia 19,9 Friuli V Giulia 18,5   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Rozdíl mezi severem a jihem se projevil i při vývoji úmrtnosti na ZN tlustého střeva 

a konečníku v průběhu let 1981–2002, a to o něco výrazněji u mužů než u žen. Na počátku 

sledovaného období dosahovala úroveň úmrtnosti mužů na ZN kolorekta na území Itálie 

velkých kontrastů (viz obr. 99 a obr. 100). Zatímco na jihu nabývaly standardizované míry 

velmi nízkých hodnot, na severu byla situace převážně nepříznivá a i všechny regiony ve střední 

části země vykazovaly vyšší intenzity úmrtnosti na tento novotvar. V průběhu 80. let dochází 

v severních regionech ke snižování úrovně, a to zejména v regionech Lombardia, Liguria, 

Emilia Romagna, Toscana a Piemonte a minimální snížení intenzity úmrtnosti lze pozorovat 

také ve Valle d’Aosta. Naopak zhoršení situace zaznamenaly v tomto období regiony jižní 

Itálie. K největšímu zhoršení došlo v regionech Basilicata, Abruzzo a Sardegna, kde se hodnoty 

standardizovaných měr zvýšily oproti počátku až o 30 %. Na konci sledovaného období je sice 

situace stále méně příznivá v severní a střední části země, avšak rozdíly mezi severními 

a jižními regiony jsou  mnohem menší. 
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Obr. 99 – Standardizované míry úmrtnosti                     Obr. 100 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Itálie,                       na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Itálie,         
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 101 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 102 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN kolorekta, Itálie,                          na 100 000 žen na ZN kolorekta, Itálie,         
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen vykazuje regionální vývoj úmrtnosti na ZN tlustého střeva a konečníku o něco 

jednotnější trendy (viz obr. 101 a obr. 102). Na počátku 80. let můžeme vyšší hodnoty 

standardizovaných měr zaznamenat zejména v severní a střední Itálii (Lombardia, Liguria, Valle 

d’Aosta, Toscana). Nejpříznivější je situace v jižních regionech Campania  a Calabria, a také na 

obou ostrovech. V první polovině sledovaného období (tj. do počátku 90. let) dochází 

ke zlepšování úmrtnostních poměrů v severní a střední Itálii. Největší pokles můžeme pozorovat 

u regionů Valle d’Aosta, Umbria, Toscana, Friuli Venezia Giulia a Piemonte. Naopak nárůst 

intenzity úmrtnosti na ZN kolorekta proběhl během 80. let v jižních regionech Basilicata, 

Sardegna a Sicilia, a to o více než 20 %. V průběhu 90. let lze zaznamenat jednotnější vývoj 

v rámci celé země, a to plynulé snižování úrovně úmrtnosti ve všech italských regionech. 

V letech 1999–2001 jsou stejně jako u mužů rozdíly mezi severními a jižními regiony výrazně 

menší než na počátku 80. let. Přestože nejnižší hodnoty stále vykazují oblasti na jihu země 
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(Puglia, Basilicata a Calabria), za velmi příznivou lze označit situaci i v převážné části regionů 

severní Itálie.   

8.2.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 
Vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic zaznamenal v průběhu období 1981–2001 

u mužů a žen odlišné tendence. Zatímco u žen dochází v tomto období k mírnému zvyšování 

intenzit, u mužů se vysoká úroveň od konce 80. let začíná naopak snižovat.  

V souvislosti s regionálním vývojem je spojená také změna regionální diferenciace, která 

v tomto případě zaznamenala podstatně jasné klesající tendence u úmrtnosti mužů, zatímco 

u žen se variabilita mezi regiony v průběhu sledovaného období střídavě snižovala a zvyšovala 

(viz tab. 37).   

Tab. 37 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na                 
ZN průdušnice, průdušky a plic podle pohlaví, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 36,0 41,1 44,6 48,7 47,3 46,4 43,9 
Max 111,6 112,0 111,5 105,2 98,0 90,0 82,3 
Variační rozpětí 75,5 70,9 66,8 56,5 50,7 43,6 38,4 
Směrodatná odchylka 21,6 20,8 20,0 17,1 15,0 11,9 11,4 
Var. koeficient (%) 29,8 27,3 25,3 22,4 20,4 17,1 17,5 
Itálie 80,9 83,6 86,2 83,0 79,9 75,3 70,6 
  Ženy 
Min 5,0 5,3 5,5 5,5 6,0 4,8 5,8 
Max 16,1 26,0 17,8 18,0 18,5 17,5 24,0 
Variační rozpětí 11,1 20,7 12,3 12,5 12,5 12,7 18,2 
Směrodatná odchylka 2,9 4,6 3,3 3,5 3,6 3,3 4,2 
Var. koeficient (%) 30,4 43,2 31,3 32,0 32,4 29,3 34,7 
Itálie 9,3 10,2 10,8 11,2 11,6 11,7 12,2 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Tab. 38 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, 
průdušky a plic, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Basilicata 36,0 Basilicata 41,1 Basilicata 44,6 Basilicata 48,7 
Molise 37,0 Calabria 44,8 Molise 48,0 Molise 49,8 
Calabria 45,8 Molise 47,3 Calabria 50,0 Calabria 50,0 
Sicilia 50,4 Abruzzo 54,3 Abruzzo 55,5 Abruzzo 56,2 
Abruzzo 52,7 Sicilia 54,6 Sicilia 59,4 Sicilia 60,4 

1993-95 1996-98 1999-01  
Basilicata 47,3 Molise 46,4 Basilicata 43,9   
Molise 48,9 Calabria 51,5 Molise 45,7   
Calabria 49,6 Basilicata 55,1 Calabria 48,1   
Abruzzo 57,2 Abruzzo 56,0 Abruzzo 52,2   
Sicilia 60,6 Sicilia 60,4 Umbria 54,3   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Velmi stabilní bylo v průběhu období 1981–2001 struktura oblastí s nejnižšími intenzitami 

úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic, a to jak u mužů, tak u žen. Pokud jde o úmrtnost 

mužů, až do konce 90. let vykazovaly nejpříznivější úmrtnostní poměry regiony Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Molise a Sicilia, tedy pouze regiony jižní Itálie a ostrovů. Nejnižších 
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hodnot dosahovaly standardizované míry úmrtnosti v regionu Basilicata, s výjimkou období 

1996–1998, kdy byly hodnoty nejnižší  v Molise (viz tab. 38).  

Mezi oblasti s nejlepší úrovní úmrtnosti žen na ZN průdušnice, průdušky a plic patřily 

během celého sledovaného období Abruzzo, Calabria a Puglia a velmi nízkých hodnot 

dosahoval standardizovaný ukazatel také v dalších oblastech jižní Itálie, především regionech 

Sicilia a Basilicata. V období 1993–1995 můžeme velmi příznivé úmrtnostní poměry pozorovat 

také v regionu Molise (viz tab. 39).   

Tab. 39 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN průdušnice, 
průdušky a plic, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Calabria 5,0 Calabria 5,3 Calabria 5,5 Calabria 5,5 
Sicilia 6,4 Basilicata 6,4 Puglia 7,0 Basilicata 6,0 
Puglia 6,6 Puglia 6,5 Abruzzo 7,2 Puglia 7,3 
Sardegna 6,8 Abruzzo 7,0 Sicilia 7,4 Sardegna 7,5 
Abruzzo 7,4 Marche 7,4 Sardegna 8,2 Abruzzo 7,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Calabria 6,0 Calabria 4,8 Calabria 5,8   
Puglia 6,5 Abruzzo 6,8 Abruzzo 7,2   
Molise 6,9 Puglia 7,2 Puglia 7,5   
Abruzzo 7,4 Basilicata 7,8 Basilicata 7,6   
Sicilia 7,7 Sicilia 8,1 Sicilia 8,0   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Uspořádání oblastí s nejvyššími hodnotami standardizovaného ukazatele v průběhu 

sledovaného období můžeme u žen označit jako relativně stabilní, zatímco u mužů došlo 

v zastoupení k určitým obměnám. Až do počátku 90. let se nejhorší úroveň úmrtnosti mužů na 

ZN průdušnice, průdušky a plic nacházela pouze v oblastech severní Itálie (Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta a Veneto). V období 1993–2001 se 

mezi regiony vykazující nejméně příznivé úmrtnostní poměry řadí i některé oblasti střední 

(Lazio, Piemonte) a jižní Itálie (Campania), a nejvyšší intenzitu úmrtnosti můžeme zaznamenat 

také v regionu Lombardia (viz tab. 40).  

Tab. 40 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, 
průdušky a plic, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Lombardia 111,6 Veneto 112,0 Veneto 111,5 Veneto 105,2 
Veneto 110,5 Lombardia 110,9 Lombardia 111,3 Lombardia 104,0 
Friuli V Giulia 104,5 Friuli V Giulia 108,2 Friuli V Giulia 107,7 Friuli V Giulia 97,1 
Liguria 89,8 Liguria 96,2 Liguria 94,3 Valle d'Aosta 89,9 
Emilia 
Romagna 85,6 

Emilia 
Romagna 88,9 

Emilia 
Romagna 92,2 

Emilia 
Romagna 88,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Lombardia 98,0 Lombardia 90,0 Lombardia 82,3   
Veneto 97,6 Veneto 87,2 Campania 80,4   
Friuli V Giulia 88,9 Friuli V Giulia 82,2 Veneto 80,0   
Lazio 84,7 Campania 82,0 Piemonte 75,4   
Campania 84,7 Piemonte 78,1 Liguria 75,0   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Mezi regiony s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr úmrtnosti žen patřily po 

většinu sledovaného období regiony Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Veneto a Valle d’Aosta. Od konce 80. let můžeme horší úmrtnostní poměry žen na 

ZN průdušnice, průdušky a plic pozorovat také v regionu Lazio, kde až do konce sledovaného 

období dochází k plynulému zvyšování intenzit úmrtnosti (viz tab. 41).  

Tab. 41 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN průdušnice, 
průdušky a plic, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Friuli V Giulia 16,1 Valle d'Aosta 26,0 Valle d'Aosta 17,8 Valle d'Aosta 18,0 
Valle d'Aosta 15,5 Friuli V Giulia 17,1 Friuli V Giulia 17,0 Friuli V Giulia 17,4 
Veneto 13,2 Veneto 14,1 Lazio 14,2 Veneto 14,9 

Lombardia 11,4 
Trentino Alto 
Adige 13,3 Veneto 13,9 Lazio 14,6 

Emilia 
Romagna 11,1 Lombardia 12,5 Lombardia 13,3 

Emilia 
Romagna 13,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 18,5 Friuli V Giulia 17,5 Valle d'Aosta 24,0   
Friuli V Giulia 15,9 Lazio 16,1 Lazio 16,3   
Lazio 15,9 Valle d'Aosta 14,5 Friuli V Giulia 15,9   
Emilia 
Romagna 14,8 

Emilia 
Romagna 14,4 Veneto 15,9 

  

Veneto 14,4 Veneto 14,4 
Emilia 
Romagna 15,3 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic na regionální úrovni 

zaznamenal zejména u mužů relativně odlišný vývoj než na úrovni celé Itálie. Na počátku 

období 1981–2004 vykazovaly standardizované míry úmrtnosti mužů nejvyšší hodnoty oblasti 

na severu země (Friuli Venezia Giulia, Lombardia a Veneto) (viz obr. 103). Celkově méně 

příznivá byla situace i v dalších severních regionech, a také v oblastech Toscana a Lazio. 

Nejnižší intenzity úmrtnosti zaznamenaly v tomto období regiony v jižní části poloostrova, 

Calabria, Basilicata a také region Abruzzo. V průběhu 80. let pak dochází ke 

zlepšování úmrtnostních poměrů v některých regionech severní Itálie (Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige a Veneto). Ostatní regiony vykazovaly během období 

1981–1992 nárůst hodnot standardizovaných měr úmrtnosti. Nejvyšší nárůst úrovně lze 

pozorovat v oblastech Basilicata, Campania, Sicilia a především Valle d’Aosta. V 90. letech se 

klesající tendence projevují s různou intenzitou na celém území Itálie (nejvíce Friuli Venezia 

Giulia a Veneto, nejméně Sicilia a Calabria). Za celé období 1981–2001 se nejvíce snížila 

úroveň úmrtnosti v regionech Friuli Venezia Giulia a Veneto, největší nárůst naopak 

zaznamenaly, navzdory poklesu v 2. polovině 90. let, regiony Basilicata a  Molise (u obou 

o více než 20 %). V letech 1999–2001 můžeme pozorovat, že oproti počátku se situace zlepšila 

zejména na severu a ve střední části země a spolu s mírným zhoršením situace v jižních 

regionech se úmrtnostní poměry na území celé Itálie více homogenizovaly (viz obr. 104).  
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Obr. 103 – Standardizované míry úmrtnosti na               Obr. 104 – Standardizované míry úmrtnosti na  
100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a                 100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a        
plic, Itálie, 1981–1983                                                       plic, Itálie, 1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Obr. 105 – Standardizované míry úmrtnosti na              Obr. 106 – Standardizované míry úmrtnosti na  
100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a                    100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a         
plic, Itálie, 1981–1983                                                       plic, Itálie, 1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen vykazoval vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic, v průběhu let                

1981–2001 opačné tendence než u mužů jak v celé Itálii, tak i z pohledu regionálního 

(viz obr. 111 a Obr. 112). Na počátku 80. let můžeme situaci na většině území označit za 

relativně příznivou, s výjimkou některých regionů severní a střední Itálie. Nejhorší úmrtnostní 

poměry vykazovaly v tomto období regiony Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, 

Lombardia, Emilia Romagna a také Lazio. Stejně jako u mužů, i zde dosahoval standardizovaný 

ukazatel nejnižších hodnot na jihu země a na ostrovech. V 1. polovině sledovaného období 

v téměř všech regionech probíhá mírné zvyšování úrovně úmrtnosti, s jedinou výjimkou regionu 

Basilicata, kde se intenzita úmrtnosti snížila. Největší nárůst hodnot standardizovaného 

ukazatele zaznamenaly regiony Emilia Romagna a Lazio. Během 90. let pak pokračuje na 

většině území další zhoršování úmrtnostních poměrů, tentokrát s výjimkou oblastí Abruzzo 

a Friuli Venezia Giulia. V průběhu celého období 1981–2001 můžeme pozorovat největší nárůst 
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intenzit úmrtnosti v regionech Campania, Trentino Alto Adige, Umbria a Valle d’Aosta, ve 

kterých došlo k nárůstu o více než 40 %.  

8.2.4 Zhoubný melanom k ůže 
V průběhu období 1981–2001 zaznamenala úmrtnost na zhoubný melanom kůže u obou pohlaví 

mírně rostoucí tendence. Vývoj regionální diferenciace tohoto procesu měl velmi nestabilní 

charakter, a to jak u mužů, tak u žen. U mužů byla variabilita celkově nižší, a přestože zde 

můžeme pozorovat značné výkyvy mezi jednotlivými obdobími, nebyly tyto rozdíly tak veliké 

jako tomu bylo u žen. Největší rozrůzněnost mezi regiony byla v letech 1981–1983, nejnižší pak 

v období 1990–1992. Variabilita procesu úmrtnosti na tento novotvar u žen byla ještě méně 

nestabilnější a vyšší než-li u mužů (viz tab. 42).  

Tab. 42 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na zhoubný 
melanom kůže podle pohlaví, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 1,6 1,7 0,7 1,9 1,5 1,8 1,9 
Max 8,3 5,0 6,6 5,9 5,7 5,3 7,0 
Variační rozpětí 6,7 3,3 5,8 4,0 4,2 3,4 5,0 
Směrodatná odchylka 1,5 1,0 1,3 1,0 1,0 0,9 1,3 
Var. koeficient (%) 50,1 35,3 44,2 31,0 33,4 31,1 38,8 
Itálie 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 
  Ženy 
Min 1,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 0,9 
Max 4,3 8,3 5,0 4,3 6,8 6,9 4,5 
Variační rozpětí 3,2 7,2 3,6 2,9 5,4 5,6 3,6 
Směrodatná odchylka 0,8 1,5 0,9 0,8 1,3 1,2 1,0 
Var. koeficient (%) 38,0 62,3 38,6 34,8 50,1 49,9 40,7 
Itálie 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Tab. 43 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na zhoubný melanom 
kůže, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Sicilia 1,6 Sicilia 1,7 Molise 0,7 Campania 1,9 
Campania 1,7 Campania 1,8 Campania 1,7 Sicilia 2,0 
Puglia 1,8 Calabria 1,9 Sicilia 1,7 Lazio 2,2 
Calabria 1,9 Molise 2,0 Basilicata 2,1 Puglia 2,3 
Molise 2,0 Valle d'Aosta 2,0 Calabria 2,1 Calabria 2,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Calabria 1,5 Sicilia 1,8 Sicilia 1,9   
Sicilia 1,8 Calabria 2,0 Campania 2,0   
Puglia 2,2 Sardegna 2,2 Calabria 2,3   
Campania 2,3 Piemonte 2,4 Puglia 2,3   

Sardegna 2,4 Puglia 2,4 
Emilia 
Romagna 2,5 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj struktury oblastí s nejnižšími hodnotami standardizovaných měr mužů lze v průběhu 

let 1981–2001 označit jako relativně neměnné (viz tab. 43). Po většinu období se v tomto 

seznamu udržovaly regiony Campania, Calabria, Puglia a Sicilia. Během 80. let pak nízkých 

intenzit dosahovala úmrtnost také v regionu Molise, a můžeme říci, že po toto období byla 
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nejpříznivější úroveň privilegiem jižních regionů. Od počátku 90. let se však mezi těmito 

oblastmi objevují také některé regiony střední a severní Itálie, tj. Lazio, Piemonte a Emilia 

Romagna.  

U žen byla situace velmi podobná jako u mužů, pouze s rozdílem, že po celé sledované 

období byly mezi regiony s příznivými úmrtnostními poměry také regiony severní a střední 

Itálie (Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto). Pokud jde o jižní 

část země, trvale nízké hodnoty standardizovaných měr se vyskytovaly v regionech Campania, 

Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo a Molise (viz tab. 44).  

Tab. 44 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na zhoubný melanom 
kůže, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Sardegna 1,2 Calabria 1,1 Sicilia 1,3 Sicilia 1,4 
Sicilia 1,4 Sicilia 1,3 Campania 1,5 Campania 1,5 
Campania 1,5 Campania 1,5 Sardegna 1,6 Abruzzo 1,7 
Lombardia 1,6 Lombardia 1,7 Lazio 1,6 Toscana 1,7 
Trentino Alto 
Adige 1,6 Piemonte 1,7 Lombardia 1,6 Piemonte 1,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Sicilia 1,4 Sicilia 1,4 Molise 0,9   
Calabria 1,4 Campania 1,6 Sicilia 1,4   
Lazio 1,6 Lombardia 1,6 Campania 1,4   
Emilia 
Romagna 1,6 Veneto 1,7 Lombardia 1,5 

  

Lombardia 1,7 Sardegna 1,8 Piemonte 1,7   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi oblasti s nejhorší úrovní úmrtnosti mužů na ZM kůže patřily zejména regiony severní 

a střední Itálie, ale vysoké intenzity úmrtnosti se nacházely také v jižních regionech Basilicata 

a Molise. Po většinu sledovaného období vykazovaly vysoké hodnoty standardizovaných měr 

zejména regiony Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria a Valle d’Aosta  

Tab. 45 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na zhoubný melanom 
kůže, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 8,3 Umbria 5,0 Valle d'Aosta 6,6 Valle d'Aosta 5,9 

Friuli V Giulia 5,2 Friuli V Giulia 4,8 
Trentino Alto 
Adige 5,0 Friuli V Giulia 4,8 

Basilicata 3,5 
Trentino Alto 
Adige 4,8 Friuli V Giulia 4,6 Molise 4,6 

Marche 3,5 Basilicata 3,6 Marche 3,8 Basilicata 3,9 
Liguria 3,4 Marche 3,2 Umbria 3,8 Umbria 3,5 

1993-95 1996-98 1999-01  
Molise 5,7 Valle d'Aosta 5,3 Valle d'Aosta 7,0   
Friuli V Giulia 4,6 Friuli V Giulia 4,7 Molise 6,1   
Trentino Alto 
Adige 4,5 Umbria 4,5 

Trentino Alto 
Adige 5,1 

  

Valle d'Aosta 4,3 
Trentino Alto 
Adige 4,5 Umbria 4,7 

  

Marche 4,1 Marche 3,3 Basilicata 4,4   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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  Itálie   2,3   Itálie   1,8 

U žen bylo složení oblastí s nejméně příznivými úmrtnostními poměry opět velmi obdobné 

jako u mužů (viz tab. 46). Mezi tyto oblasti po převážnou část sledovaného období 1981–2001 

patřily regiony severní a střední části země (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Marche, Umbria a Valle d’Aosta) a některých regionech jižní Itálie (Abruzzo, Basilicata 

a Molise). Celkově nejvyšší úmrtnost žen na ZM kůže můžeme pozorovat v regionech Friuli 

Venezia Giulia a Valle d’Aosta.  

Tab. 46 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na zhoubný melanom 
kůže, Itálie, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Friuli V Giulia 4,3 Valle d'Aosta 8,3 Valle d'Aosta 5,0 Valle d'Aosta 4,3 
Valle d'Aosta 4,1 Friuli V Giulia 3,9 Friuli V Giulia 4,3 Basilicata 4,0 

Abruzzo 2,6 
Trentino Alto 
Adige 3,8 Molise 3,0 

Trentino Alto 
Adige 3,6 

Marche 2,5 Liguria 2,9 Marche 2,9 Friuli V Giulia 3,3 

Molise 2,5 Marche 2,5 
Trentino Alto 
Adige 2,9 Umbria 3,3 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 6,8 Valle d'Aosta 6,9 Friuli V Giulia 4,5   

Basilicata 4,2 
Trentino Alto 
Adige 3,7 Valle d'Aosta 4,2 

  

Friuli V Giulia 3,9 Molise 3,3 
Trentino Alto 
Adige 3,8 

  

Molise 3,3 Friuli V Giulia 3,3 Marche 3,3   
Umbria 3,1 Abruzzo 3,1 Basilicata 3,1   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Z regionálního pohledu byl vývoj úmrtnosti na ZM kůže v průběhu období 1981–2001 

u mužů i žen poměrně velmi nestabilní a obecně vyšších hodnot dosahoval standardizovaný 

ukazatel u mužů než u žen.  

Obr. 107 – Standardizované míry úmrtnosti                    Obr. 108 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZM kůže, Itálie,                               na 100 000 mužů na ZM kůže, Itálie,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na počátku sledovaného období byla situace úmrtnosti mužů velice příznivá na většině 

území střední a jižní Itálie (Obr. 107). Nejvyšší úroveň úmrtnosti vykazovaly severní regiony 

Friuli Venezia Giulia a Valle d’Aosta, a zvýšené intenzity úmrtnosti můžeme pozorovat také 
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  Itálie   1,5   Itálie   1,3 

v ostatních oblastech severní Itálie (s výjimkou Piemonte a Emilia Romagna), ale i v regionu 

Basilicata a na ostrově Sardegna. V průběhu 80. let došlo k mírnému zhoršení úmrtnostních 

poměrů v téměř celé Itálii, zlepšení zaznamenaly pouze některé regiony (Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Marche, Veneto a Valle d’Aosta), a nejnižších hodnot nabývaly standardizované míry 

úmrtnosti v oblastech jižní části země. Na konci sledovaného období, v letech 1999–2001, 

můžeme oproti počátku pozorovat vyšší intenzity úmrtnosti ve všech regionech, s výjimkou 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta a Veneto, kde se úmrtnostní poměry naopak 

zlepšily, a to až o 20 % (viz obr. 108).  

U žen byla na počátku období 1981–2001 situace na celém území Itálie mnohem více 

homogenní a rozdíly mezi severní a jižní částí zde nebyly tolik patrné (Obr. 109 a Obr. 110). 

Nejnižší intenzity úmrtnosti se přesto nacházely na italských ostrovech Sicilia a Sardegna, 

a naopak nejvyšší hodnoty v severních regionech Friuli Venezia Giulia a Valle d’Aosta. Nejvíce 

regionů s mírně zhoršenými úmrtnostními poměry bylo v tomto případě soustředěno do střední 

nikoliv severní Itálie. Na počátku 90. let můžeme pozorovat zvýšení intenzit úmrtnosti na 

většině území Itálie, úroveň se snížila pouze v regionech Abruzzo, Friuli Venezia Giulia 

a Toscana. Největší zhoršení vykazovaly regiony Basilicata, Sardegna a Trentino Alto Adige, 

a obecně lze výraznější nárůst úmrtnosti zaznamenat v severní a střední Itálii. Na konci 

sledovaného období se oproti počátku 80. let situace nejvíce zhoršila v Trentino Alto Adige 

a naopak největší zlepšení v regionu Molise Stejně jako na počátku sledovaného období, 

i v letech 1999–2001 se nejvíce regionů se zvýšenou intenzitou úmrtnosti nacházelo ve střední 

Itálii.  

Obr. 109 – Standardizované míry úmrtnosti                    Obr. 110 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZM kůže, Itálie,                                  na 100 000 žen na ZM kůže, Itálie,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.2.5 Zhoubný novotvar prsu 
Úroveň úmrtnosti na ZN prsu se v Itálii do konce 80. let nejprve zhoršovala, ale od počátku 90. 

let lze zaznamenat plynulé snižování intenzit úmrtnosti. Nejvyšší variabilita mezi regiony byla 

v letech 1987–1989, nejnižší rozdíly můžeme pozorovat v letech 1993–1995 (viz tab. 47). 
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Tab. 47 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na          
ZN prsu, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Ženy 
Min 17,6 18,5 20,6 19,9 20,1 18,8 18,7 
Max 36,8 45,6 54,0 45,4 41,0 41,1 42,5 
Variační rozpětí 19,2 27,1 33,4 25,6 20,9 22,3 23,8 
Směrodatná odchylka 5,1 6,3 7,0 5,7 4,9 4,8 5,0 
Var. koeficient (%) 18,9 22,4 23,5 20,0 17,4 18,2 20,0 
Itálie 28,3 29,0 29,9 29,3 28,8 26,7 25,2 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj zastoupení oblastí s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry byl relativně stabilní. 

Nízkou úmrtností na ZN prsu se v 1.polovině 80. let vyznačoval region Umbria, a v letech 

1996–1998 region Toscana, avšak nejnižší hodnoty můžeme pozorovat především na jihu Itálie, 

konkrétně v regionech Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania a Molise (viz tab. 48).  

Tab. 48 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Itálie,  
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Basilicata 17,6 Calabria 18,5 Calabria 20,6 Basilicata 19,9 
Calabria 18,2 Abruzzo 19,8 Abruzzo 21,9 Calabria 20,4 
Abruzzo 21,2 Basilicata 20,1 Basilicata 22,8 Molise 21,7 
Molise 22,5 Molise 21,4 Molise 23,7 Abruzzo 24,0 
Umbria 22,7 Umbria 22,5 Campania 23,8 Campania 24,4 

1993-95 1996-98 1999-01  
Basilicata 20,1 Basilicata 18,8 Calabria 18,7   
Calabria 21,1 Calabria 20,2 Basilicata 18,8   
Abruzzo 22,3 Abruzzo 22,4 Abruzzo 19,8   
Molise 22,7 Toscana 22,4 Molise 21,6   
Campania 25,1 Molise 22,9 Umbria 22,5   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Nejvyšší intenzity standardizovaných měr úmrtnosti se po celé sledované období stabilně 

vyskytovaly pouze na severu Itálie, přesněji v regionech Friuli Venezia Giulia, Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige a Valle d’Aosta (viz tab. 49).  

Tab. 49 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Itálie, 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 36,8 Valle d'Aosta 45,6 Valle d'Aosta 54,0 Valle d'Aosta 45,4 
Lombardia 34,2 Lombardia 34,5 Lombardia 36,1 Lombardia 35,6 
Friuli V Giulia 32,8 Friuli V Giulia 33,9 Liguria 33,5 Friuli V Giulia 33,4 

Piemonte 31,5 Piemonte 33,9 
Trentino Alto 
Adige 33,1 Liguria 33,0 

Liguria 31,5 Liguria 32,8 Piemonte 32,7 Piemonte 31,7 
1993-95 1996-98 1999-01  

Valle d'Aosta 41,0 Valle d'Aosta 41,1 Valle d'Aosta 42,5   
Lombardia 34,4 Friuli V Giulia 32,0 Friuli V Giulia 29,4   
Friuli V Giulia 33,9 Lombardia 30,9 Lombardia 28,5   
Piemonte 31,9 Piemonte 30,3 Piemonte 28,2   
Liguria 30,8 Trentino Adige 28,7 Liguria 27,9   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Na počátku 80. let byla situace týkající se úmrtnosti na ZN prsu nejméně příznivá na severu 

Itálie. Nejvyšších hodnot zde dosahoval standardizovaný ukazatel v regionech Lombardie 

a Valle d’Aosta a zhoršené úmrtnostní poměry vykazoval kromě ostatních severních oblastí 

i region střední Itálie, Lazio. Do konce 80. let se úroveň úmrtnosti významně zvýšila na většině 

území země, s výjimkou regionů Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia a Marche, kde se 

standardizované míry naopak snížily. Největší zhoršení zaznamenaly regiony Basilicata, 

Sardegna, Umbria a Valle d’Aosta. Od počátku 90. let se úmrtnostní poměry začínají ve všech 

regionech opět zlepšovat. V letech 1990–1992 stále převažují zvýšené intenzity úmrtnosti 

v severní a střední části Itálie, a v jižních regionech se úmrtnostní poměry oproti počátku 

naopak zhoršily. Stále velmi příznivá se udržela situace v regionech Basilicata a Calabria. 

V průběhu 90. let dochází ve všech oblastech k pokračujícímu snižování úmrtnosti. Největší 

pokles úmrtnosti můžeme pozorovat v regionech Lazio, Lombardia, Valle d’Aosta a Veneto. 

Na konci sledovaného období pak můžeme úmrtnostní poměry na celém území Itálie označit 

oproti počátečnímu stavu, jako mnohem vyrovnanější (viz obr. 111 a obr. 112).  

Obr. 111 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 112 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN prsu, Itálie, 1981–1983               na 100 000 žen na ZN prsu, Itálie, 1999–2001   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pozorovaný pokles úrovně úmrtnosti pravděpodobně nelze připisovat efektu preventivních 

mamografických screeningů. Převážná část mamografických preventivních programů byla 

v severní a střední Itálie zavedena teprve v nedávné době, a ještě neuplynula dostatečná doba na 

to, aby se projevily výsledky screeningových opatření. Snížení úrovně úmrtnosti je proto spíše 

důsledkem zlepšení v oblasti léčby i  vzhledem k tomu, že klesající trend je pozorovatelný také 

na jihu země, kde je rozšíření mamografických programů stále minimální.  

8.2.6 Zhoubný novotvar d ělohy 
V průběhu sledovaného období dochází v Itálii k plynulému snižování intenzity úmrtnosti na 

ZN dělohy. Vývoj regionální diferenciace je však i v případě tohoto novotvaru velmi kolísavý. 

Nejvyšší variabilitu mezi jednotlivými regiony můžeme pozorovat na počátku 90. let, nejmenší 

rozdíly mezi oblastmi pak v období 1996–1998 (viz tab. 50).  
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Tab. 50 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na ZN 
dělohy, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Ženy 
Min 8,9 7,5 6,5 5,9 6,0 4,7 4,8 
Max 27,9 32,2 22,5 30,9 18,9 12,5 19,3 
Variační rozpětí 18,9 24,7 16,0 25,0 12,8 7,8 14,6 
Směrodatná odchylka 3,9 5,1 3,3 5,2 2,8 1,6 3,0 
Var. koeficient (%) 30,4 42,7 32,7 52,4 33,2 22,4 45,3 
Itálie 11,7 10,2 9,0 8,0 7,2 6,3 5,7 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Zastoupení oblastí s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry zaznamenalo během 

sledovaného období pouze mírné obměny (viz tab. 51). Oproti trendům u ostatních novotvarů, 

se nejnižší hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti na ZN dělohy vyskytovaly v průběhu let 

1981–2001 v regionech severní a střední Itálie (Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Toscana 

a Veneto). Výjimkou byl ostrov Sardegna, u kterého můžeme v období 1981–1989 pozorovat 

rovněž velmi nízké intenzity úmrtnosti na tento karcinom. 

Tab. 51 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy, Itálie,          
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Veneto 8,9 Veneto 7,5 Veneto 6,5 Veneto 5,9 
Marche 9,3 Marche 8,1 Marche 6,7 Lombardia 6,6 
Sardegna 9,9 Sardegna 8,8 Sardegna 7,4 Marche 7,2 
Toscana 10,0 Toscana 9,0 Lombardia 8,2 Toscana 7,4 
Emilia 
Romagna 10,5 Umbria 9,1 Umbria 8,5 

Emilia 
Romagna 7,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Veneto 6,0 Veneto 4,7 Marche 4,8   
Marche 6,1 Toscana 5,8 Veneto 4,8   

Toscana 6,3 
Emilia 
Romagna 5,8 

Trentino Alto 
Adige 5,0 

  

Lazio 6,5 Lombardia 5,8 Lombardia 5,0   
Lombardia 6,5 Marche 6,0 Umbria 5,1   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi regiony s nejhoršími úmrtnostními poměry patřily po většinu sledovaného období 

zejména oblasti jižní Itálie a region Valle d’Aosta, kterém dosahovaly standardizované míry 

úmrtnosti výrazně vyšších hodnot (viz tab. 52). Nepříznivá byla tedy situace zejména v jižních 

regionech Basilicata, Campania, Molise, Puglia a Sicilia. Vyšší intenzity úmrtnosti na 

ZN dělohy můžeme pozorovat v letech 1984–1986 také v regionu Trentino Alto Adige, 

a v 2. polovině 90. let ve Friuli Venezia Giulia.  
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  Itálie   5,7  Itálie   11,7 

Tab. 52 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy, Itálie 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 27,9 Valle d'Aosta 32,2 Valle d'Aosta 22,5 Valle d'Aosta 30,9 
Sicilia 15,3 Molise 16,9 Molise 14,4 Molise 15,3 
Molise 13,9 Sicilia 13,4 Basilicata 12,2 Sicilia 11,0 
Campania 13,8 Basilicata 12,9 Puglia 11,8 Puglia 10,4 

Calabria 13,7 
Trentino Alto 
Adige 12,6 Sicilia 11,2 Basilicata 9,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 18,9 Valle d'Aosta 12,5 Valle d'Aosta 19,3   
Molise 11,6 Molise 9,0 Basilicata 8,4   
Basilicata 10,4 Sicilia 8,6 Molise 7,5   
Sicilia 9,1 Campania 7,8 Puglia 7,1   
Campania 8,7 Friuli V Giulia 7,7 Campania 7,1   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj úmrtnosti na ZN dělohy, z hlediska jednotlivých regionů, kopíroval trend 

probíhající v rámci celé země, tj. snižování úmrtnosti na toto nádorové onemocnění 

(viz obr. 113 a obr. 114). Na počátku 80. let se nejméně příznivé úmrtnostní poměry 

vyskytovaly v regionech jižní Itálie a v severním regionu Valle d’Aosta. Mírně zvýšené hodnoty 

můžeme pozorovat také v regionech Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia 

a Trentino Alto Adige. Nejnižší intenzity vykazoval region Veneto. Během 80. let dochází 

k poklesu úmrtnosti na ZN dělohy na celém území Itálie, s výjimkou regionů Molise a Valle 

d’Aosta. Výrazné snížení intenzit zaznamenaly během 80. let především regiony jižní Itálie, 

nejvýrazněji pak Calabria a Campania. V letech 1990–1992 je situace na území Itálie relativně 

vyrovnaná, přestože nejnižší hodnoty jsou stále na severu (Lombardia a Veneto). Na konci 

sledovaného období se oproti počátku snížila úmrtnost ve všech oblastech, nejvíce v regionech 

Valle d’Aosta, Sardegna, Calabria a Lazio. Nejpříznivější je v tomto období situace především 

v regionech severovýchodní a střední Itálie, nejméně příznivá pak stále na jihu země.  

 

Obr. 113 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 114 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN dělohy, Itálie,                               na 100 000 žen na ZN dělohy, Itálie,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.2.7 Zhoubný novotvar vaje čníku 
Během sledovaného období můžeme u úmrtnosti na ZN vaječníku zaznamenat podobný trend 

jako u úmrtnosti na ZN prsu. I zde se až do konce 80. let úroveň úmrtnosti nejprve zhoršovala 

a od této doby dochází k jejímu plynulému zlepšování. Vývoj regionální diferenciace do určité 

míry i zde kopíroval trend vývoje úmrtnosti. Relativně vysokou, a stále rostoucí, variabilitu 

mezi regiony můžeme pozorovat v průběhu 80. let. Na počátku 90. let se variabilita mezi 

jednotlivými oblastmi výrazně snížila, avšak v 2. polovině 90. let ji lze opět označit za vyšší.  

Tab. 53 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na          
ZN vaječníku, Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 3,2 4,4 4,6 4,9 5,0 5,1 5,3 
Max 19,6 23,2 25,2 15,0 14,1 19,7 16,2 
Variační rozpětí 16,4 18,8 20,7 10,1 9,1 14,6 10,9 
Směrodatná odchylka 3,4 3,8 4,2 2,2 1,9 2,9 2,3 
Var. koeficient (%) 47,4 48,4 48,5 28,1 24,4 38,1 31,0 
Itálie 6,1 6,9 7,2 7,0 7,0 6,6 6,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení regionů s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry na ZN vaječníku bylo v průběhu 

období 1981–2001 velmi stabilní (viz tab. 54). Nejnižší hodnoty standardizovaných měr se po 

většinu sledovaného období vyskytovaly především na jihu Itálie (Abruzzo, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna a Sicilia) a od poloviny 90. let se mezi tyto oblasti zařadilo také 

Lazio.  

Tab. 54 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku , Itálie,  
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Sicilia 3,2 Campania 4,4 Calabria 4,6 Calabria 4,9 
Campania 4,0 Sicilia 4,5 Sicilia 5,0 Sicilia 5,1 
Calabria 4,4 Calabria 5,1 Campania 5,0 Campania 5,4 
Puglia 4,7 Puglia 5,5 Puglia 6,0 Sardegna 5,7 
Abruzzo 5,0 Abruzzo 5,6 Sardegna 6,1 Abruzzo 5,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Calabria 5,0 Sicilia 5,1 Sicilia 5,3   
Sicilia 5,3 Puglia 5,5 Campania 5,3   
Campania 5,6 Campania 5,7 Lazio 5,7   
Abruzzo 6,2 Lazio 6,1 Calabria 5,8   
Lazio 6,5 Calabria 6,1 Puglia 5,8   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Pokud se podíváme na vývoj složení oblastí s nejvyššími intenzitami úmrtnosti, můžeme 

i zde pozorovat určitou stabilitu, přestože v tomto případě došlo během sledovaného období 

k určitým obměnám (viz tab. 55). Vyšší hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti se 

vyskytovaly převážně v regionech severní (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 

Trentino Alto Adige a Valle d’Aosta) a střední Itálie (Umbria). Výrazně horší úroveň úmrtnosti 

na ZN vaječníku však vykazovaly i některé regiony jižní Itálie (Basilicata, Molise). 
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  Itálie   6,3   Itálie   6,1 

Tab. 55 –  Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku, Itálie,   
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 19,6 Valle d'Aosta 23,2 Valle d'Aosta 25,2 Valle d'Aosta 15,0 
Trentino Alto 
Adige 10,7 Molise 9,5 

Trentino Alto 
Adige 10,3 

Friuli Venezia 
Giulia 9,5 

Friuli Venezia 
Giulia 8,9 Lombardia 9,2 Molise 10,0 

Trentino Alto 
Adige 9,2 

Piemonte 8,9 Piemonte 9,0 
Friuli Venezia 
Giulia 9,4 Umbria 8,9 

Lombardia 8,0 
Friuli Venezia 
Giulia 8,9 Basilicata 9,1 Molise 8,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 14,1 Valle d'Aosta 19,7 Valle d'Aosta 16,2   
Lombardia 8,7 Molise 8,9 Molise 9,1   
Trentino Alto 
Adige 8,7 

Trentino Alto 
Adige 8,8 

Trentino Alto 
Adige 8,7 

  

Umbria 8,3 
Friuli Venezia 
Giulia 8,6 

Friuli Venezia 
Giulia 8,3 

  

Veneto 8,1 Liguria 8,0 Basilicata 7,9   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Obr. 115 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 116 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN vaječníku, Itálie,                          na 100 000 žen na ZN vaječníku, Itálie,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na počátku sledovaného období byla situace nejméně příznivá zejména na severu země 

(Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta). Vyšší intenzity úmrtnosti na ZN vaječníku vykazovaly 

také některé regiony ve střední Itálii (Toscana, Marche) a jižní region Molise. Naopak nejnižší 

hodnoty standardizovaného ukazatele se vyskytovaly převážně na jihu Itálie. V průběhu 80. let 

se úmrtnostní poměry zhoršily ve většině italských regionech, určité snížení úrovně 

zaznamenaly pouze regiony Piemonte, Trentino Alto Adige a Valle d’Aosta. Největší zhoršení  

během období 1981–1990 proběhlo v regionech Basilicata a Umbria, ve kterých se hodnoty 

standardizovaných měr zvýšily od roku 1981 o téměř 50 %. V letech 1990–1992 můžeme oproti 

počátku pozorovat zhoršení úmrtnostních poměrů především na jihu země. V průběhu 90. let 

dochází na většině území k mírnému snižování úrovně úmrtnosti, které se nejvýrazněji projevilo 

v regionech Lombardia, Toscana a Umbria. Na konci sledovaného období vykazují nejvyšší 
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intenzity, i přes snížení, regiony severní Itálie, spolu s regiony Basilicata a Molise, 

které během let 1981–2001 zaznamenaly nejvýraznější zvýšení úmrtnosti na ZN vaječníku 

(viz obr. 115 a obr. 116)  

8.2.8 Zhoubný novotvar prostaty 
Standardizované míry úmrtnosti na ZN prostaty vykazovaly v Itálii relativně stabilní hodnoty až 

do poloviny 90. let, od kdy se úroveň úmrtnosti začíná mírně snižovat. Vývoj regionální 

diferenciace tak jasné tendence neprojevoval, a můžeme ho označit za velmi nejednotný. 

Nejvyšší variabilita mezi italskými regiony, pokud jde o proces úmrtnosti na ZN prostaty, byla 

na počátku 80. let, nejnižší pak v letech 1990–1992. Zlepšení zdravotní péče může vysvětlit 

nepatrný pokles počtu zemřelých na tuto diagnózu (viz tab. 56). 

Tab. 56 – Statistické rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, 
Itálie, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 13,0 13,0 14,4 15,4 13,4 15,8 16,0 
Max 31,7 32,7 36,6 29,8 34,9 33,6 33,6 
Variační rozpětí 18,7 19,7 22,1 14,4 21,6 17,7 17,6 
Směrodatná odchylka 4,4 4,2 4,8 3,5 4,1 3,5 3,9 
Var. koeficient (%) 22,0 20,9 23,0 17,2 20,0 17,5 20,1 
Itálie 19,3 19,7 19,9 19,7 19,8 19,4 18,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Složení oblastí s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry zahrnovalo až do počátku 90. let 

pouze regiony jižní Itálie, avšak od počátku 90. let se mezi tyto oblasti zařadily také dvě oblasti 

severní části země, regiony Emilia Romagna a Veneto. Nízké hodnoty standardizovaných měr 

se vyskytovaly v průběhu sledovaného období zejména v regionech Calabria, Campania, 

Basilicata a Sicilia. Do počátku 90. let byla nejpříznivější situace (s výjimkou let 1987–1989) 

v regionu Calabria, poté se nejnižší hodnoty standardizovaného ukazatele až do konce 

sledovaného období nacházely v regionu Basilicata (viz tab. 57).  

Tab. 57 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, Itálie,   
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Calabria 13,0 Calabria 13,0 Basilicata 14,4 Calabria 15,4 
Basilicata 15,0 Basilicata 14,6 Calabria 15,8 Basilicata 15,9 
Sicilia 15,1 Sicilia 15,2 Sicilia 16,4 Sicilia 16,5 
Puglia 15,5 Sardegna 16,9 Puglia 16,7 Molise 16,7 
Sardegna 15,8 Campania 17,1 Campania 16,9 Puglia 17,3 

1993-95 1996-98 1999-01  
Basilicata 13,4 Basilicata 15,8 Basilicata 16,0   

Calabria 15,2 Calabria 16,3 
Emilia 
Romagna 16,0 

  

Sicilia 17,7 Veneto 17,8 Calabria 16,8   
Emilia 
Romagna 18,8 Abruzzo 18,7 Sicilia 17,3 

  

Campania 18,9 Campania 18,8 Veneto 17,4   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Tab. 58 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, Itálie,   
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Valle d'Aosta 31,7 Valle d'Aosta 32,7 Valle d'Aosta 36,6 Valle d'Aosta 29,8 
Trentino Alto 
Adige 24,8 Friuli V Giulia 24,7 Friuli V Giulia 27,3 Friuli V Giulia 24,5 

Friuli V Giulia 24,8 
Trentino Alto 
Adige 24,2 

Trentino Alto 
Adige 27,1 

Trentino Alto 
Adige 24,3 

Liguria 22,6 Liguria 23,4 Marche 22,4 Liguria 22,9 
Umbria 22,1 Lombardia 23,2 Liguria 22,2 Marche 22,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Valle d'Aosta 34,9 Valle d'Aosta 33,6 Valle d'Aosta 33,6   

Friuli V Giulia 25,0 
Trentino Alto 
Adige 24,6 

Trentino Alto 
Adige 27,0 

  

Trentino Alto 
Adige 23,7 Piemonte 20,9 Friuli V Giulia 20,6 

  

Piemonte 22,4 Puglia 20,8 Sardegna 20,5   
Molise 21,6 Marche 20,5 Piemonte 20,2   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi oblastmi s nejhoršími úmrtnostními poměry se až do počátku 90. let nacházely pouze 

regiony severní a střední části země (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino Alto 

Adige a Valle d’Aosta), ale v období 1993–2001 můžeme vysoké hodnoty standardizovaných 

měr pozorovat i na území jižní Itálie a ostrovů, konkrétně u regionů Molise, Puglia a Sardegna. 

Tyto tři regiony zaznamenaly zejména koncem 80. let významné zvýšení úrovně úmrtnosti, 

i když v průběhu 80. let patřily mezi regiony s nejpříznivější situací týkající se úmrtnosti na 

ZN prostaty (viz tab. 58).  

Regionální vývoj úmrtnosti na ZN prostaty nevykazoval u všech oblastí jednotný trend        

(viz obr. 117 a obr. 118). Zatímco v letech 1981–1983 můžeme v jižní části země pozorovat 

velmi nízkou úmrtnost, v regionech střední a severní Itálie dosahují hodnoty standardizovaných 

měr podstatně vyšších hodnot. Nejvyšší úroveň úmrtnosti byla zaznamenána v regionech Valle 

d’Aosta, Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige. V průběhu 80. let ale dochází v severní 

a střední Itálii, tedy regionech se zvýšenou intenzitou úmrtnosti, ke zlepšování úmrtnostních 

poměrů, zatímco na jihu země se situace spíše zhoršuje. K největšímu snížení hodnot 

standardizovaných měr došlo v regionech Valle d’Aosta a Umbria, k nejvýraznějšímu zhoršení 

naopak v regionech Abruzzo a Calabria. Na konci sledovaného období lze ve srovnání 

s počátkem označit situaci na celém území země za výrazně homogennější. Zatímco na severu 

se situace, s výjimkou regionů Trentino Alto Adige a Valle d’Aosta, relativně zlepšila, na jihu 

můžeme zaznamenat mírné zhoršení. Oproti počátku 80. let se úmrtnost nejvíce snížila 

v regionech Friuli Venezia Giulia, Umbria a Veneto. Největší zhoršení úmrtnostních poměrů 

proběhlo v regionech Puglia a Calabria, a to o více než 25 %. V letech 1999–2001 vykazuje 

standardizovaný ukazatel nejnižších hodnot v regionech Emilia Romagna a Basilicata.  
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Obr. 117 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 118 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN prostaty, Itálie,                         na 100 000 mužů na ZN prostaty, Itálie,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.3 Švédsko 

Ve Švédsku se podíl zemřelých na novotvary z celkového počtu zemřelých mezi lety          

1981–2001 u mužů zvýšil z 20,0 % na 23,6 %, zatímco u žen lze oproti tomu v tomto období 

pozorovat snížení z 21,2 % na 20,8 %. Nejpříznivější pokud jde o úmrtnost na novotvary je 

u obou pohlaví situace v oblastech Östra Mellansverige a Norra Mellansverige, kde je podíl 

zemřelých na tuto skupinu příčin nejnižší. Jako relativně nepříznivé můžeme označit úmrtnostní 

poměry v oblastech Sydsverige a Stockholm, které se vyznačují obecně vyšší úmrtností na 

nádorová onemocnění.  

Obr. 119 – Standardizované míry úmrtnosti                      Obr. 120 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na vybrané novotvary,                            na 100 000 žen na vybrané novotvary,         
Švédsko, 1981–2001                                                             Švédsko, 1981–2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

Vývoj standardizovaných měr úmrtnosti na vybrané diagnózy novotvarů, nám zobrazují        

obr. 119 a obr. 120. U mužů představoval až do konce 80. let nejčastější příčinu úmrtí na 

nádorová onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plic. Vzhledem k výraznému poklesu 

úmrtnosti na tento novotvar a nárůstu, který naopak zaznamenala během celého období 
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úmrtnost na ZN prostaty, stal se ZN prostaty od počátku 90. let nejčastější příčinou úmrtí. 

Pozvolna klesající trend vykazoval v průběhu 80. i 90. let ZN tlustého střeva a konečníku, zde 

se standardizovaný ukazatel až do počátku 90. let udržoval na relativně stabilních hodnotách 

a výraznější pokles můžeme pozorovat od poloviny 90. let. Během celého sledovaného období 

dochází k plynulému zlepšovaní úmrtnostních poměrů u ZN žaludku. Nejnižších hodnot 

dosahovaly standardizované míry úmrtnosti u zhoubného melanomu kůže, ale během let 

1981–2001 lze zaznamenat jednoznačné rostoucí tendence.  

Nejčastější příčinou úmrtí na novotvary u žen byl po celé sledované období ZN prsu. 

Přestože tento karcinom zaznamenal zvláště během 90. let značný pokles, standardizované míry 

zde dosahovaly stále vyšších hodnot než u ostatních novotvarů. Na začátku 80. let byl druhou 

nejfrekventovanější příčinou úmrtí ZN tlustého střeva a konečníku, u něhož se intenzity 

úmrtnosti po celé období plynule snižovaly a v první polovině 90. let přebírá tuto pozici ZN 

průdušnice, průdušky a plic. Toto nádorové onemocnění zaznamenalo během celého období 

velmi markantní zhoršení úmrtnostních poměrů, které, jak bylo již zmíněno, je spojováno 

zejména s rostoucí spotřebou tabákových výrobků u žen. Na relativně stabilní úrovni se 

udržovaly standardizované míry úmrtnosti na ZN vaječníku, jehož hodnoty se od poloviny 

90. let začínají mírně snižovat. Podobný klesající trend vykazovala úmrtnost na ZN žaludku 

a ZN dělohy. U ZN dělohy můžeme v závěru sledovaného období pozorovat opět nepatrné 

zvýšení úrovně úmrtnosti. Stejně jako u mužů, i zde dosahoval standardizovaný ukazatel 

úmrtnosti na zhoubný melanom kůže nejnižších, avšak pozvolně se zvyšujících, hodnot.  

8.3.1 Zhoubný novotvar žaludku 
Během celého období 1981–2001 dochází k souvislému zlepšování úrovně úmrtnosti 

na ZN žaludku u obou pohlaví. Spolu s tím proběhly změny také pokud jde o variabilitu mezi 

jednotlivými oblastmi, které však vykazovaly dosti nejednoznačné tendence (viz tab. 59). 

U obou pohlaví byla nejnižší úroveň variability na počátku 80. let, ale největší regionální 

diferenci můžeme u mužů pozorovat v období 1990–1992, u žen až na konci 90. let. Podstatně 

větší rozdíly mezi minimálními a maximálními hodnotami byly zaznamenány u mužů. 

Tab. 59 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku 
podle pohlaví, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 17,2 13,9 13,3 11,8 9,2 9,0 7,2 
Max 23,1 22,4 21,0 20,7 14,4 13,9 11,6 
Variační rozpětí 5,9 8,5 7,7 8,9 5,2 4,9 4,4 
Směrodatná odchylka 1,8 3,1 2,4 2,7 1,5 1,6 1,4 
Var. koeficient (%) 9,7 18,4 16,0 19,6 13,4 15,1 15,4 
Švédsko 18,6 16,2 14,4 13,1 10,7 10,0 8,8 
  Ženy 
Min 8,6 7,1 6,6 5,3 5,0 4,2 4,1 
Max 10,4 11,7 9,5 9,3 7,6 6,4 5,8 
Variační rozpětí 1,8 4,6 2,9 4,0 2,6 2,1 1,7 
Směrodatná odchylka 0,6 1,5 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 
Var. koeficient (%) 5,9 17,2 11,7 16,7 15,9 15,2 21,9 
Švédsko 9,3 8,5 7,1 6,5 5,7 5,0 4,6 

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Oblasti s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry na ZN žaludku se u obou pohlaví nacházely 

ve střední nebo jižní části Švédska, v průběhu sledovaného období se složení těchto oblastí ani 

u mužů, ani u žen výrazně nezměnilo (viz tab. 60).  

Nejnižší hodnoty úmrtnosti na ZN žaludku u mužů vykazovaly po většinu sledovaného 

období standardizované míry v oblastech Småland med öarna, Västsverige a Norra 

Mellansverige. V období 1993–2001 se mezi tyto oblasti zařadil rovněž Stockholm, kde došlo 

v průběhu 80. let k znatelnému zlepšení úmrtnostních poměrů. Na počátku tohoto období 

můžeme velmi příznivou úroveň pozorovat také v severní oblasti Mellerstra Norrland.  

Mezi oblasti s nejnižší intenzitou úmrtnosti u žen patřily po značnou část sledovaného 

období regiony Sydsverige, Norra Mellansverige a Västsverige. Od 80. let můžeme nízké 

hodnoty standardizovaného ukazatele zaznamenat, s určitými kolísáním, také v oblasti Småland 

med öarna. Zajímavé je, že v této oblasti byly rozdíly mezi jednotlivými obdobími natolik 

výrazné, že zatímco v jednom období vykazoval velmi příznivé úmrtnostní poměry, 

v následujícím patřil k oblastem s nejvyššími intenzitami úmrtnosti. Na konci sledovaného 

období byla situace velmi příznivá také v severní Mellersta Norrland. Až do počátku 90. let 

(s výjimkou období 1984–1986) byla nejpříznivější situace v oblasti Sydsverige, od 90. let pak 

v jihovýchodní oblasti Västsverige.  

Tab. 60 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku podle 
pohlaví, Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Småland med 
öarna 

17,2 N.Mellansverige 13,9 Västsverige 13,3 Västsverige 11,8 

Västsverige 17,6 
Småland med 
öarna 

14,4 Stockholm 13,3 
Småland med 
öarna 

12,4 

N.Mellansverige 17,6 Västsverige 15,2 N.Mellansverige 13,5 N.Mellansverige 12,4 
1993-95 1996-98 1999-01  

N.Mellansverige 9,2 
Småland med 
öarna 

9,0 Stockholm 7,2   

M.Norrland 10,1 Stockholm 9,2 Västsverige 8,1   
Stockholm 10,2 Västsverige 9,2 Ö.Mellansverige 8,3   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Sydsverige 8,6 N.Mellansverige 7,1 Sydsverige 6,6 Sydsverige 5,3 

N.Mellansverige 8,8 Sydsverige 7,5 
Småland med 
öarna 

6,6 N.Mellansverige 6,1 

Västsverige 8,9 Västsverige 8,0 N.Mellansverige 6,7 Västsverige 6,2 
1993-95 1996-98 1999-01  

Västsverige 5,0 Västsverige 4,2 Västsverige 4,1   
Ö.Mellansverige 5,1 Ö.Mellansverige 4,5 M.Norrland 4,2   
Småland med 
öarna 

5,4 Sydsverige 4,7 
Småland med 
öarna 

4,4   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Pokud se podíváme na vývoj zastoupení oblastí s nejvyšší úrovní úmrtnosti na ZN žaludku, 

můžeme celkově větší stabilitu zaznamenat u mužů. Po celé sledované období 1981–2001 se jak 

u mužů, tak u žen udržovaly nejvyšší hodnoty standardizovaných měr v oblasti Övre Norrland. 

Stabilně vyšší byla úmrtnost mužů také v oblastech Mellersta Norrland a Sydsverige, v letech 

1993–1995 se mezi tyto oblasti řadil také region Småland med öarna (viz tab. 61).  
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Tab. 61 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN žaludku, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 23,1 Övre Norrland 22,4 Övre Norrland 21,0 Övre Norrland 20,7 
M.Norrland 20,1 M.Norrland 22,3 M.Norrland 15,4 Sydsverige 13,7 
Stockholm 19,5 Sydsverige 16,7 Sydsverige 15,2 M.Norrland 13,3 

1993-95 1996-98 1999-01  
Övre Norrland 14,4 Övre Norrland 13,9 Övre Norrland 11,6   
Sydsverige 11,4 Sydsverige 11,4 M.Norrland 10,9   
Småland med 
öarna 

11,2 M.Norrland 10,7 Sydsverige 10,1   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

U žen bylo zastoupení oblastí s nejméně příznivými úmrtnostními poměry nestálé. 

Po většinu období se vysoká úmrtnost vyskytovala, kromě již zmíněné Övre Norrland, také 

v oblasti Mellersta Norrland a na počátku 80. let můžeme nízké intenzity pozorovat i v oblasti 

Stockholmu (viz tab. 62).  

Tab. 62 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN žaludku žen, Švédsko, 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 10,4 Övre Norrland 11,7 Övre Norrland 9,5 Övre Norrland 9,3 
Stockholm 9,9 M.Norrland 11,2 Västsverige 7,6 M.Norrland 8,0 

Ö.Mellansverige 9,6 
Småland med 
öarna 

9,2 Stockholm 7,1 
Småland med 
öarna 

6,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Övre Norrland 7,6 Övre Norrland 6,4 Övre Norrland 5,8   
M.Norrland 6,5 M.Norrland 5,7 Sydsverige 5,2   

Sydsverige 6,5 
Småland med 
öarna 

5,7 N.Mellansverige 4,7   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

V průběhu období 1981–2001 se i v rámci jednotlivých regionů úroveň úmrtnosti na 

ZN žaludku jednoznačně snížila. U mužů byla na počátku 80. let situace nejméně příznivá 

v severní oblasti Övre Norrland, vyšších hodnot nabýval standardizovaný ukazatel také 

v oblastech Mellersta Norrland a Sydsverige. Nejvýraznější zlepšení úmrtnostních poměrů 

můžeme pozorovat již v průběhu 80. let. V tomto období se nejvíce snížila úmrtnost právě 

v Mellersta Norrland. V letech 1990–1992 vykazovaly nejnižší intenzitu úmrtnosti jižní oblasti 

Småland med öarna a Västsverige, nejvyšší naopak  Övre Norrland. V průběhu 90.let pak 

pokračuje pokles hodnot standardizovaných měr, a v této době se začíná značně zlepšovat 

úroveň úmrtnosti i v oblasti Övre Norrland. V závěru sledovaného období můžeme velmi 

příznivé úmrtnostní poměry zaznamenat na většině území Švédska, mírně vyšších hodnot 

dosahuje standardizovaný ukazatel v severních oblastech Övre Norrland Mellersta Norrland 

a jižní Sydsverige. Za celé období 80. a 90. let proběhlo největší zlepšení v oblasti Stockholmu 

a Övre Norrland (viz obr. 121 a obr. 122).  
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Obr. 121 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 122 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN žaludku, Švédsko,                     na 100 000 mužů na ZN žaludku, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Obr. 123 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 124 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN žaludku, Švédsko,                        na 100 000 žen na ZN žaludku, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

Přestože u žen se standardizované míry pohybovaly na podstatně nižších hodnotách než 

u mužů, i zde došlo v průběhu sledovaného období ke zlepšení úmrtnostních poměrů na 

ZN žaludku (viz obr. 123 a obr. 124). V letech 1981–1983 se nejvyšší intenzity úmrtnosti 

nacházely v  regionech Övre Norrland a Östra Mellansverige a jen o něco málo nižších hodnot 

dosahoval standardizovaný ukazatel v ostatních oblastech. V průběhu 80. a 90. let se úroveň 

plynule snižovala na celém území Švédska, pouze v oblasti Övre Norrland se intenzita 

úmrtnosti zvyšovala až do poloviny 80. let, ale poté i zde dochází k poklesu standardizovaných 

měr úmrtnosti. Na počátku 90. let tak můžeme stále vyšší úroveň pozorovat v severní části 

Švédska, naopak nejpříznivější situaci vykazovala jižní Sydsverige. V letech 2002–2004 byla 

velmi příznivá situace ve všech oblastech, s výjimkou oblastí Övre Norrland a také Sydsverige, 

kde se sice hodnoty standardizovaných měr výrazně snížily během 80. let, ale během 90.let zde 

můžeme pozorovat jen velmi malé snížení úmrtnosti.  
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8.3.2 Zhoubný novotvar tlustého st řeva a kone čníku 
Stejně jako u úmrtnosti na ZN žaludku, můžeme v průběhu období 1981–2001 u úmrtnosti na 

ZN tlustého střeva a konečníku zaznamenat shodný trend u obou pohlaví, v tomto případě 

klesající trend. Naopak odlišné tendence a intenzity vykazoval u mužů a žen vývoj regionální 

diferenciace. V obou dvou případech vývoj variability neudával tak jednoznačný trend jako 

u vývoje úmrtnosti, a zejména můžeme pozorovat výrazně vyšší variabilitu u úmrtnosti žen. 

Zatímco u mužů byla největší rozrůzněnost v rámci oblastí na počátku 80. let, u žen byla téměř 

6krát vyšší v období 1984–1986 (viz tab. 63). 

Tab. 63 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na                 
ZN kolorekta podle pohlaví, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 18,5 21,2 20,5 19,0 19,2 19,0 19,7 
Max 26,7 27,0 25,3 26,4 23,9 24,4 23,6 
Variační rozpětí 8,2 5,8 4,8 7,4 4,7 5,4 3,8 
Směrodatná odchylka 2,7 1,7 1,4 2,1 1,7 1,8 1,4 
Var. koeficient (%) 11,6 7,2 6,1 9,0 7,8 8,3 6,6 
Švédsko 24,4 23,5 23,5 23,1 21,8 21,4 21,2 
  Ženy 
Min 17,4 14,8 15,8 15,6 15,1 12,6 13,1 
Max 20,2 20,0 18,0 18,4 17,6 17,1 17,3 
Variační rozpětí 2,8 5,2 2,3 2,8 2,6 4,4 4,1 
Směrodatná odchylka 10,5 11,0 10,3 9,7 8,7 8,8 8,3 
Var. koeficient (%) 56,9 64,2 59,8 57,4 54,3 58,2 55,0 
Švédsko 18,5 17,4 17,3 17,0 16,1 15,4 15,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Poměrně nestabilní bylo v průběhu sledovaného období zastoupení oblastí s nejpříznivějšími 

úmrtnostními poměry u mužů (viz tab. 64). Oblastí, která se stále udržovala mezi  oblastmi 

s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry, byla až do poloviny 90. let oblast Mellersta Norrland 

a s výjimkou počátku a konce 90. let také severní region Övre Norrland. V 80. letech můžeme 

vyšší úroveň pozorovat spíše v severní a střední části země, zatímco v 90. letech se intenzity 

významně zvýšily i v jižním Švédsku.  

Tab. 64 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN kolorekta, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Mellersta 
Norrland 

18,5 
Mellersta 
Norrland 

21,2 Övre Norrland 20,5 
Mellersta 
Norrland 

19,0 

Övre Norrland 20,2 Övre Norrland 22,0 
Mellersta 
Norrland 

22,1 
Östra 
Mellansverige 

21,0 

Norra 
Mellansverige 

22,9 
Östra 
Mellansverige 

22,1 
Östra 
Mellansverige 

22,9 
Småland med 
öarna 

22,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Mellersta 
Norrland 

19,2 Övre Norrland 19,0 
Norra 
Mellansverige 

19,7   

Övre Norrland 19,8 
Norra 
Mellansverige 

19,4 
Småland med 
öarna 

19,8   

Östra 
Mellansverige 

20,2 Västsverige 20,4 Stockholm 20,3   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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U žen patřily mezi oblasti s nejnižšími hodnotami standardizovaného ukazatele zejména 

Övre Norrland (po celé období), Mellersta Norrland (až do poloviny 90. let), a od počátku 

90. let také Östra Mellansverige. Na konci sledovaného období vykazovala velmi příznivou 

úroveň rovněž oblast Stockholm (viz tab. 65).  

Tab. 65 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN kolorekta, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 

Stockholm 17,4 Övre Norrland 14,8 Övre Norrland 15,8 
Östra 
Mellansverige 

15,6 

Småland med 
öarna 

17,7 
Småland med 
öarna 

16,6 
Småland med 
öarna 

16,0 Övre Norrland 16,1 

Övre Norrland 17,7 Stockholm 16,6 
Mellersta 
Norrland 

17,0 
Småland med 
öarna 

16,5 

1993-95 1996-98 1999-01  

Övre Norrland 15,1 Övre Norrland 12,6 
Mellersta 
Norrland 

13,1   

Stockholm 15,5 
Mellersta 
Norrland 

14,3 Stockholm 14,4   

Östra 
Mellansverige 

15,7 
Östra 
Mellansverige 

14,7 Övre Norrland 14,4   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Relativně větší stabilitu vykazovalo u mužů složení oblastí s nejvyššími intenzitami 

úmrtnosti na ZN kolorekta (viz tab. 66). Po celá 80. léta můžeme nejhorší úmrtnostní poměry 

pozorovat v oblastech Stockholm, Sydsverige a Småland med öarna. Od počátku 90. let se pak 

vyšší intenzity úmrtnosti vyskytují také v severnějších oblastech, konkrétně v Norra 

Mellansverige a Mellersta Norrland, a v letech 1999–2001 také v oblasti východního Švédska 

Västsverige.  

Tab. 66 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN kolorekt, 
Švédsku, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 

Stockholm 26,7 Sydsverige 27,0 
Småland med 
öarna 

25,3 Stockholm 26,4 

Sydsverige 26,5 
Småland med 
öarna 

24,2 Sydsverige 24,8 Sydsverige 24,4 

Småland med 
öarna 

25,0 Stockholm 23,7 Stockholm 24,1 
Norra 
Mellansverige 

23,2 

1993-95 1996-98 1999-01  
Sydsverige 23,9 Sydsverige 24,4 Sydsverige 23,6   

Stockholm 23,8 
Mellersta 
Norrland 

23,7 
Mellersta 
Norrland 

23,2   

Norra 
Mellansverige 

22,7 
Östra 
Mellansverige 

21,5 Västsverige 22,0   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Zastoupení oblastí s nejméně příznivou situací u žen zaznamenalo během let 1981–2001 

značné proměny, až na oblast Sydsverige, která po celé období vykazovala velmi vysoké 

intenzity úmrtnosti na ZN kolorekta u žen. Mezi oblasti s vyššími hodnotami standardizovaných 

měr patřily oblasti Västsverige (do poloviny 80. let, a pak od poloviny 90. let), Mellersta 
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Norrland (do poloviny 90. let) a v letech 1987–1989 můžeme nejvyšší intenzity pozorovat 

u oblasti Stockholm (viz tab. 67).  

Tab. 67 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN kolorekta, 
Švédsku, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Sydsverige 20,2 Sydsverige 20,0 Stockholm 18,0 Sydsverige 18,4 
Mellersta 
Norrland 

19,4 Västsverige 17,7 
Norra 
Mellansverige 

17,9 
Mellersta 
Norrland 

18,0 

Västsverige 19,3 
Mellersta 
Norrland 

17,6 Sydsverige 17,9 Stockholm 17,4 

1993-95 1996-98 1999-01  
Sydsverige 17,6 Sydsverige 17,1 Sydsverige 17,3   
Mellersta 
Norrland 

16,3 
Småland med 
öarna 

16,0 
Norra 
Mellansverige 

15,7   

Norra 
Mellansverige 

16,2 Västsverige 15,9 Västsverige 15,5   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Obr. 125 – Standardizované míry úmrtnosti                    Obr. 126 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Švédsko,                  na 100 000 mužů na ZN kolorekta, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

Zatímco u žen jednotlivé oblasti během sledovaného období víceméně kopírovaly trend 

úmrtnosti na ZN kolorekta probíhající na úrovni celého Švédska, u mužů tomu tak nebylo. 

Na počátku 80. let se nejnižší hodnoty intenzity úmrtnosti mužů vyskytovaly na severu, 

v oblasti Mellersta Norrland, a relativně příznivé byly také v Östra Mellansverige (viz obr. 125). 

Naopak nejhorší úroveň můžeme zaznamenat v oblasti Stockholm. V průběhu 80. let došlo 

ke zlepšení v severní a střední části Švédska (Östra Mellansverige, Småland med öarna, 

Västsverige, Sydsverige a Stockholm) a naopak mírné zhoršení vykazovaly severní oblasti Övre 

Norrland, Mellersta Norrland a Norra Mellansverige. Na počátku 90. let byla však, i přes 

zvýšení, nejpříznivější situace na severu, a to v oblastech Mellersta Norrland a Övre Norrland. 

Naopak jižní a střední oblasti vykazovaly spíše vyšší hodnoty standardizovaných měr, nejméně 

příznivá pak byla situace v oblastech Stockholm. Během 90. let se úroveň úmrtnosti snižovala 

na celém území Švédska, s výjimkou oblasti Mellersta Norrland, kde se intenzity úmrtnosti 

naopak zvyšovaly. V letech 1999–2001 byla situace nejpříznivější v oblasti Norra 

Mellansverige a velmi příznivá také v oblastech Stockholm, Östra Mellansverige a Småland 
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med öarna (viz obr. 126). Naopak nejvyšší hodnoty standardizovaného ukazatele vykazovaly 

Sydsverige a Mellersta Norrland.  

U žen byl regionální vývoj o něco více homogenní, a ve všech oblastech se situace oproti 

počátku zlepšila (viz obr. 127 a obr. 128). Na počátku sledovaného období byly nejméně 

příznivé úmrtnostní poměry v oblastech Sydsverige a Mellersta Norrland. Nejnižších hodnot 

dosahovaly standardizované míry v oblasti Stockholm. V průběhu 80. let se úroveň zlepšila na 

celém území Švédska, pouze Stockholm nezaznamenal žádnou významnou změnu. Na počátku 

90. let vykazoval nejnižší hodnoty standardizovaný ukazatel ve východní Östra Mellansverige, 

nejvyšších pak stále v regionech Sydsverige a Mellersta Norrland. V 90. letech můžeme u žen 

pozorovat další snižování úmrtnosti na ZN kolorekta, výrazné snížení můžeme pozorovat v této 

době v regionu Mellersta Norrland, který pak na konci sledovaného období vykazoval celkově 

nejnižší intenzitu úmrtnosti. Významně se zlepšily úmrtnostní poměry také v Västsverige 

a severním Övre Norrland. Nejméně příznivá situace se i nadále vyskytovala v jižní Sydsverige. 

Obr. 127 – Standardizované míry úmrtnosti                    Obr. 128 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN kolorekta, Švédsko,                      na 100 000 žen na ZN kolorekta, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.3.3 Zhoubný novotvar pr ůdušnice, pr ůdušky a plic 

Úmrtnost na ZN průdušnice, průdušek a plic zaznamenala v průběhu období 1981–2001 u mužů 

klesající, a u žen rostoucí tendence. Pokud jde o regionální diferenciaci, můžeme říci, že obecně 

vyšší variabilitu mezi regiony měl tento proces u žen, která do určité míry kopírovala rostoucí 

trend (viz tab. 68). U mužů se úroveň variability naopak snižovala a částečně zde také dochází 

k podobnému vývoji jako u intenzit úmrtnosti. U mužů můžeme také sledovat výrazně vyšší 

odlišnosti mezi standardizovanými mírami v jednotlivých oblastech.  
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Tab. 68 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na                    
ZN průdušnice, průdušky a plic podle pohlaví, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 26,0 24,8 24,6 25,1 27,7 22,9 23,2 
Max 54,6 52,7 48,7 45,2 40,8 41,6 40,0 
Variační rozpětí 28,5 27,9 24,1 20,1 13,1 18,7 16,8 
Směrodatná odchylka 8,8 8,3 8,1 7,2 4,6 5,6 4,9 
Var. koeficient (%) 25,5 23,6 24,1 21,4 14,1 18,0 16,1 
Švédsko 35,9 36,6 35,5 35,5 33,7 32,6 31,8 
  Ženy 
Min 8,0 9,4 10,0 9,9 11,4 13,5 14,3 
Max 15,4 16,8 18,4 20,2 19,7 22,1 22,6 
Variační rozpětí 7,4 7,4 8,4 10,3 8,3 8,5 8,3 
Směrodatná odchylka 4,2 4,6 5,3 5,8 6,3 7,2 7,7 
Var. koeficient (%) 39,0 39,0 39,9 41,0 41,2 42,0 41,4 
Švédsko 11,4 12,3 14,0 15,3 16,2 18,1 19,5 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj zastoupení oblastí s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry u mužů i žen můžeme 

označit jako značně stabilní (viz tab. 69). Nejnižší intenzity úmrtnosti na ZN průdušnice, 

průdušek a plic u mužů vykazovaly až do poloviny 90. let oblasti Övre Norrland, Småland med 

öarna a Mellersta Norrland. Od 2. poloviny 90. let pak nižší úmrtnost můžeme zaznamenat také 

u Norra Mellansverige. U žen se po většinu sledovaného období nejnižší hodnoty 

standardizovaných měr vyskytovaly v oblastech Småland med öarna, Norra Mellansverige a 

Övre Norrland. Velmi příznivé úmrtnostní poměry vykazovala také oblast Mellersta Norrland, a 

to během období 1987–1992 a 1999–2001. 

Tab. 69 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky 
a plic muži, Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 26,0 Övre Norrland 24,8 Övre Norrland 24,6 M. Norrland 25,1 
Småland med 
öarna 

27,2 Småland med öarna 29,4 
Småland med 
öarna 

28,0 Övre Norrland 25,9 

M.Norrland 29,0 M.Norrland 29,7 M.Norrland 29,0 
Småland med 
öarna 

29,1 

1993-95 1996-98 1999-01  
Småland med 
öarna 

27,7 Övre Norrland 22,9 Övre Norrland 23,2   

M.Norrland 28,0 N.Mellansverige 26,4 N.Mellansverige 27,0   
Övre Norrland 28,4 M.Norrland 28,6 M.Norrland 27,7   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Småland med 
öarna 

8,0 Småland med öarna 9,4 
Småland med 
öarna 

10,0 M.Norrland 9,9 

N.Mellansverige 8,1 N.Mellansverige 9,5 N.Mellansverige 10,6 Övre Norrland 10,9 

Övre Norrland 9,9 Övre Norrland 10,3 M.Norrland 11,5 
Småland med 
öarna 

13,0 

1993-95 1996-98 1999-01  
Övre Norrland 11,4 Småland med öarna 13,5 Övre Norrland 14,3   
Småland med 
öarna 

12,1 Övre Norrland 13,8 
Småland med 
öarna 

15,5   

N.Mellansverige 13,0 N.Mellansverige 15,5 M.Norrland 17,5   

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Velmi stabilní charakter měl u mužů i vývoj složení oblastí s nejvyššími intenzitami 

úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušek a plic (viz tab. 70). Po celé sledované období se mezi 

oblasti s nejhoršími úmrtnostními poměry řadily oblasti Stockholm, Sydsverige a Östra 

Mellansverige, a to pouze s jedinou výjimkou v letech 1984–1986, kdy se zhoršila situace 

v oblasti Norra Mellansverige. Až do poloviny 90. let vykazovala nejhorší úroveň úmrtnosti na 

tento novotvar oblast Stockholm, od roku 1996 pak přebírá toto prvenství region Sydsverige.  

Po celé období byla, podobně jako u mužů, u žen nejméně příznivá situace v oblasti 

Stockholm (viz tab. 70). Zhoršené úmrtnostní poměry vykazovaly do poloviny 80. let ještě 

oblasti Sydsverige a Västsverige. V 80. letech se však hodnoty standardizovaných měr 

podstatně zvýšily také v oblasti Östra Mellansverige.  

Tab. 70 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky 
a plic podle pohlaví, Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Stockholm 54,6 Stockholm 52,7 Stockholm 48,7 Stockholm 45,2 
Sydsverige 40,6 Sydsverige 43,0 Sydsverige 44,8 Sydsverige 44,2 
Östra 
Mellansverige 34,6 

Norra 
Mellansverige 35,3 

Östra 
Mellansverige 36,8 

Östra 
Mellansverige 35,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Stockholm 40,8 Sydsverige 41,6 Sydsverige 40,0   
Sydsverige 37,9 Stockholm 36,8 Stockholm 35,1   
Östra 
Mellansverige 34,7 

Östra 
Mellansverige 34,2 

Östra 
Mellansverige 32,9 

  

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Stockholm 15,4 Stockholm 16,8 Stockholm 18,4 Stockholm 20,2 

Sydsverige 11,9 Sydsverige 13,2 Sydsverige 16,8 
Östra 
Mellansverige 15,6 

Västsverige 11,9 Västsverige 11,9 
Östra 
Mellansverige 13,5 Västsverige 15,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Stockholm 19,7 Stockholm 22,1 Stockholm 22,6   
Sydsverige 17,9 Sydsverige 20,5 Sydsverige 21,8   
Östra 
Mellansverige 17,9 

Östra 
Mellansverige 19,5 

Östra 
Mellansverige 20,3 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Pokud jde o regionální vývoj, u mužů byla na počátku sledovaného období nejpříznivější 

situace v severní Övre Norrland, ale velmi nízkých hodnot dosahoval standardizovaný ukazatel 

také na jihu, v oblasti Småland med öarna. Nejhorší úmrtnostní poměry naopak můžeme 

zaznamenat v regionu Stockholm. V průběhu 80. let se intenzity úmrtnosti začaly plynule 

snižovat v oblastech Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Övre Norrland a Stockholm. 

V ostatních regionech se hodnoty standardizovaných měr i nadále zvyšovaly a to nejpatrněji 

v jižní oblasti Sydsverige. V letech 1990–1992 byla situace stále nejpříznivější na severu země 

(Mellersta Norrland a Övre Norrland) a nejhorší úroveň se, i přes předešlé snížení nadále, 

nacházela v oblasti Stockholm. V 90. letech zaznamenal standardizovaný ukazatel pokles 

ve všech oblastech, s výjimkou Mellersta Norrland, kde se hodnoty nepatrně zvyšovaly. 

Na konci sledovaného období můžeme oproti počátku pozorovat zlepšení úrovně na celém 

území, kromě regionu Småland med öarna. Nejnižší intenzity vykazovaly v této době severní 
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oblasti, především Övre Norrland, a nejméně příznivá v oblasti Sydsverige 

(viz obr. 129 a obr. 130).  

Obr. 129 – Standardizované míry úmrtnosti na                Obr. 130 – Standardizované míry úmrtnosti na  
100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a                  100 000 mužů na ZN průdušnice, průdušky a            
plic, Švédsko, 1981–1983                                                   plic, Švédsko, 1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

Oproti mužům zaznamenala úmrtnost žen během sledovaného období zhoršení úmrtnostních 

poměrů na ZN průdušnice, průdušky a plic (viz obr. 131 a obr. 132). Na počátku 80. let byla 

situace nejpříznivější v oblastech Småland med öarna a Norra Mellansverige. Nejvyšší hodnoty 

vykazoval standardizovaný ukazatel, stejně jako u mužů, v oblasti Stockholm. V průběhu 80. let 

dochází ke zvýšení úrovně úmrtnosti ve všech regionech kromě Mellersta Norrland (zde se 

úmrtnost mírně snižuje). Největší nárůst můžeme v této době pozorovat v oblasti Norra 

Mellansverige. Na počátku 90. let je i nadále nejméně příznivá situace v oblasti Stockholm 

a nejnižších hodnot dosahuje standardizovaný ukazatel, vzhledem k pokračujícímu snižování, 

v Mellersta Norrland. Během 90. let se pak hodnoty standardizovaných měr zvyšují na celém 

území země. Od počátku 80. let do konce 90. let se úmrtnostní poměry zhoršily nejvíce v oblasti 

Norra Mellansverige, Sydsverige a Östra Mellansverige. V letech 1999–2001 vykazovala 

nejhorší úroveň úmrtnosti, stejně jako na počátku, oblast Stockholm a naopak nejnižší úmrtnost 

byla v oblasti Övre Norrland. 

Obr. 131 – Standardizované míry úmrtnosti na               Obr. 132 – Standardizované míry úmrtnosti na  
100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a                    100 000 žen na ZN průdušnice, průdušky a           
plic, Švédsko, 1981–1983                                                  plic, Švédsko, 1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.3.4 Zhoubný melanom k ůže 
U obou pohlaví zaznamenala úmrtnost na zhoubný melanom kůže, během období 1981–2001, 

mírně rostoucí trend. Oproti tomu velmi nejednotný byl u mužů a žen vývoj variability mezi 

jednotlivými oblastmi. U mužů měla regionální diferenciace spíše kolísavý charakter.  U obou 

pohlaví můžeme nejnižší variabilitu úmrtnosti na ZM kůže pozorovat v závěru sledovaného 

období, nejvyšší pak v první polovině 80. let. U žen však zaznamenala variabilita tohoto 

procesu výrazně vyšších hodnot než u mužů (viz tab. 71). 

Tab. 71 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na ZM kůže 
podle pohlaví, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 1,9 1,7 2,2 2,0 2,4 1,8 3,0 
Max 4,2 4,6 4,7 4,4 4,5 4,9 4,7 
Variační rozpětí 2,3 2,9 2,5 2,4 2,1 3,1 1,7 
Směrodatná odchylka 0,7 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 
Var. koeficient (%) 22,6 30,5 21,1 22,2 23,9 24,9 15,2 
Švédsko 3,3 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9 4,0 
  Ženy 
Min 1,4 1,4 1,4 1,1 1,7 1,3 1,5 
Max 2,6 2,6 2,8 3,3 2,7 2,5 2,8 
Variační rozpětí 1,2 1,2 1,4 2,2 1,0 1,2 1,3 
Směrodatná odchylka 2,9 3,1 2,8 2,7 2,7 2,7 2,3 
Var. koeficient (%) 135,7 156,0 122,0 120,7 122,0 133,1 106,7 
Švédsko 2,1 2,1 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Pokud jde o zastoupení oblastí s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry, u mužů můžeme 

během sledovaného období zaznamenat podstatně větší homogenitu ve vývoji než u žen. 

Nejnižší hodnoty úmrtnosti mužů se s výjimkou období 1999–2001 nacházely v severních 

oblastech Övre Norrland a Mellersta Norrland. Vedle těchto dvou regionů se po velkou část 

sledovaného období vyskytovaly nízké intenzity také v oblasti Norra Mellansverige.  

Tab. 72 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZM kůže, Švédsko, 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 1,9 M.Norrland 1,7 Övre Norrland 2,2 Övre Norrland 2,0 
M.Norrland 2,5 Övre Norrland 2,0 M.Norrland 2,8 M.Norrland 2,4 
Ö.Mellansverige 2,7 N.Mellansverige 2,7 Sydsverige 3,2 Stockholm 3,6 

1993-95 1996-98 1999-01  

Övre Norrland 2,4 Övre Norrland 1,8 
Småland med 
öarna 3,0 

  

N.Mellansverige 2,7 M.Norrland 3,0 M.Norrland 3,1   

M.Norrland 2,7 
Småland med 
öarna 3,1 N.Mellansverige 3,4 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Zastoupení oblastí s nejnižšími intenzitami úmrtnosti žen na ZM kůže bylo po období   

1981–2001 velmi nestabilní (viz tab. 73). Po celé sledované období můžeme nejlepší úmrtnostní 

poměry zaznamenat v oblasti Övre Norrland, pouze s výjimkou konce 90. let, kdy byla situace 
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ještě o něco příznivější v oblasti Mellersta Norrland. Tento region se mezi oblasti s nejnižší 

intenzitou úmrtnosti řadil rovněž od první poloviny 90. let.  

Tab. 73 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZM kůže, Švédsko, 
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 1,4 Övre Norrland 1,4 Övre Norrland 1,4 Övre Norrland 1,1 

N.Mellansverige 1,9 M.Norrland 1,4 
Småland med 
öarna 2,0 Stockholm 1,9 

Västsverige 2,1 N.Mellansverige 1,8 Stockholm 2,2 Sydsverige 1,9 
1993-95 1996-98 1999-01  

Övre Norrland 1,7 Övre Norrland 1,3 M.Norrland 1,5   
N.Mellansverige 1,9 M.Norrland 1,5 Övre Norrland 1,5   
M.Norrland 2,0 Stockholm 1,8 N.Mellansverige 1,8   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vývoj zastoupení oblastí s nejméně příznivými úmrtnostními poměry na ZM kůže můžeme 

u mužů i žen označit jako nestabilní (viz tab. 74). Mezi tyto oblasti patřily u mužů po většinu 

sledovaného období především oblasti Sydsverige (s výjimkou 1987–1992) a Västsverige 

(s výjimkou 1984–1986). Vyšší hodnoty můžeme po velkou část 80. a 90. let pozorovat 

i u oblasti Östra Mellansverige. U žen můžeme po převážnou část sledovaného období 

pozorovat vysoké intenzity v oblasti Sydsverige (kromě počátku 80. a 90. let), Småland med 

öarna (zejména v 90.letech) a do poloviny 80. let také Stockholm.  

Tab. 74 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti na ZM kůže podle pohlaví, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Västsverige 4,2 Stockholm 4,6 Västsverige 4,7 Ö.Mellansverige 4,4 
Sydsverige 3,8 Ö.Mellansverige 4,3 Stockholm 4,2 Västsverige 4,0 
N.Mellansverige 3,7 Sydsverige 4,2 Ö.Mellansverige 4,1 N.Mellansverige 3,9 

1993-95 1996-98 1999-01  
Småland med 
öarna 

4,5 Västsverige 4,9 Sydsverige 4,7   

Sydsverige 4,5 Ö.Mellansverige 4,4 Västsverige 4,3   
Västsverige 4,4 Sydsverige 4,0 Ö.Mellansverige 4,2   

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 

M.Norrland 2,6 Stockholm 2,6 Västsverige 2,8 
Småland med 
öarna 

3,3 

Småland med 
öarna 

2,5 Västsverige 2,5 M.Norrland 2,6 M.Norrland 2,5 

Stockholm 2,4 Sydsverige 2,2 Sydsverige 2,6 Västsverige 2,5 
1993-95 1996-98 1999-01  

Sydsverige 2,7 
Småland med 
öarna 

2,5 Sydsverige 2,8   

Småland med 
öarna 

2,6 Sydsverige 2,4 Ö.Mellansverige 2,8   

Ö.Mellansverige 2,4 N.Mellansverige 2,3 Stockholm 2,3   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Přestože v rámci celého Švédska byl vývoj úmrtnosti na ZM kůže u obou pohlaví 

jednoznačně rostoucí, na regionální úrovni můžeme pozorovat určité odlišnosti v trendech 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 129 

 

-2,3
2,4-2,7

4,3+
3,8-4,2
3,3-3,7
2,8-3,2

 

-2,3
2,4-2,7

4,3+
3,8-4,2
3,3-3,7
2,8-3,2 Švédsko   4,0 Švédsko   3,3 

vývoje.  U mužů dosahoval na počátku 80. let standardizovaný ukazatel nejvyšších hodnot 

v oblastech Västsverige, Norra Mellansverige a Sydsverige. Nejpříznivější situaci již tradičně 

vykazoval severní region Övre Norrland. V průběhu 80. let dochází k mírnému zlepšení úrovně 

pouze v oblastech Mellersta Norrland a Västsverige, v ostatních se úmrtnost naopak nepatrně 

zhoršila, nejmarkantněji v Östra Mellansverige. V letech 1990–1992 tak můžeme nejvyšší 

intenzity úmrtnosti zaznamenat právě v této oblasti. Nejnižší úmrtnost během 80. let přetrvala 

v Övre Norrland. Během 90. let se úmrtnostní poměry mírně zlepšily v oblastech Småland med 

öarna, Norra Mellansverige a minimálně také v Östra Mellansverige. Ve zbylých oblastech se 

intenzity úmrtnosti na ZM kůže naopak zvýšily (nejvíce v oblastech Övre Norrland a Småland 

med öarna). Na konci sledovaného období můžeme pozorovat oproti počátku vyšší úmrtnost 

na celém území země, s výjimkou regionů Norra Mellansverige a Småland med öarna, 

ve kterých se úmrtnost mírně snížila. Nejvýraznější zhoršení úmrtnosti proběhlo v oblastech 

Övre Norrland a Östra Mellansverige, avšak nejvyšší úroveň stále vykazují oblasti Sydsverige 

a Västsverige (viz obr. 133 a obr. 134). 

Obr. 133 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 134 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZM kůže, Švédsko,                          na 100 000 mužů na ZM kůže, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

V letech 1981–1983 byla, pokud jde o úmrtnost žen na ZM kůže, nejméně příznivá situace 

v severním regionu Mellersta Norrland. Nejnižší úmrtnost můžeme zaznamenat v oblasti Övre 

Norrland. Během 80. let vykazovaly zvýšení úrovně úmrtnosti oblasti Norra Mellansverige, 

Småland med öarna, Västsverige a Östra Mellansverige. V ostatních oblastech se hodnoty 

standardizovaných měr naopak snížily. Na počátku 90. let se nejnižší intenzity vyskytovaly stále 

v severní Övre Norrland, nejvyšší pak, díky zhoršení, v oblasti Småland med öarna. V 90. letech 

se úmrtnostní poměry zlepšily v oblastech Västsverige, Småland med öarna, Norra 

Mellansverige a Mellersta Norrland, zbylé oblasti oproti tomu zaznamenaly zhoršení. V závěru 

sledovaného období nabýval standardizovaný ukazatel nejnižších hodnot v severních Övre 

Norrland a Mellersta Norrland. Nejméně příznivá byla situace týkající se úmrtnosti žen na 

ZM kůže v jižní oblasti Sydsverige (viz obr. 135 a obr. 136). 
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Obr. 135 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 136 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZM kůže, Švédsko,                             na 100 000 žen na ZM kůže, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.3.5 Zhoubný novotvar prsu 
Úmrtnost na ZN prsu se během sledovaného období 1981–2001 ve Švédsku plynule snižovala. 

Pokud se podíváme na vývoj regionální diferenciace, můžeme nejnižší variabilitu pozorovat 

v období 1984–1986, největší rozrůzněnost mezi oblastmi byla oproti tomu zaznamenána 

v letech 1990–1992 (viz tab. 75).  

Tab. 75 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na ZN 
prsu, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Ženy 
Min 21,2 24,3 20,8 21,2 22,5 21,4 18,3 
Max 28,5 27,0 31,3 28,0 26,0 25,3 24,6 
Variační rozpětí 7,3 2,7 10,5 6,8 3,5 4,0 6,3 
Směrodatná odchylka 3,1 2,4 3,0 3,2 2,5 2,6 2,4 
Var. koeficient (%) 12,0 9,6 11,8 12,6 10,5 11,1 10,6 
Švédsko 26,4 25,8 25,7 25,4 24,4 23,6 22,7 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Tab. 76 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Švédsko,        
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 21,2 Övre Norrland 24,3 Övre Norrland 20,8 Övre Norrland 21,2 
N.Mellansverige 24,7 Sydsverige 24,8 N.Mellansverige 23,7 N.Mellansverige 21,9 
Sydsverige 24,9 Ö.Mellansverige 25,0 Ö.Mellansverige 24,3 Sydsverige 23,8 

1993-95 1996-98 1999-01  
Småland med 
öarna 22,5 Ö.Mellansverige 21,4 Övre Norrland 18,3 

  

N.Mellansverige 22,8 
Småland med 
öarna 21,4 N.Mellansverige 20,4 

  

Ö.Mellansverige 23,3 Övre Norrland 23,4 Ö.Mellansverige 22,1   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi oblasti s nízkými intenzitami úmrtnosti na ZM prsu patřily zejména oblasti Övre 

Norrland (s výjimkou 1993–1995), Norra Mellansverige (s výjimkou poloviny 80. a 90. let) 
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-19,9
20,0-21,6

26,8+
25,1-26,7
23,4-25,0
21,7-23,3

 

-19,9
20,0-21,6

26,8+
25,1-26,7
23,4-25,0
21,7-23,3Švédsko   26,4 Švédsko   22,7 

a Östra Mellansverige (kromě období 1981–1983 a 1990–1992). Od první poloviny 90. let se 

velmi příznivé úmrtnostní poměry vyskytovaly také v oblasti Småland med öarna (viz tab. 76). 

Vývoj zastoupení oblastí s nejvyššími hodnotami standardizovaných měr byl relativně 

stabilnější. Po celé období 1981–2001 se nejvyšší intenzity vyskytovaly v oblastech 

Västsverige, Mellersta Norrland, a od konce 80. let také v oblasti Stockholm (viz tab. 77).  

Tab. 77 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN prsu, Švédsko,           
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
M.Norrland 28,5 Västsverige 27,0 M.Norrland 31,3 M.Norrland 28,0 
Västsverige 28,0 N.Mellansverige 26,3 Stockholm 27,6 Stockholm 27,8 
Småland med 
öarna 27,5 

Småland med 
öarna 26,1 Västsverige 27,0 Västsverige 27,6 

1993-95 1996-98 1999-01  
Västsverige 26,0 Västsverige 25,3 M.Norrland 24,6   
Stockholm 25,5 M.Norrland 24,8 Västsverige 24,4   
Sydsverige 24,6 Stockholm 24,5 Sydsverige 23,9   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Na regionální úrovni můžeme na počátku 80. let zaznamenat ne zcela příznivou situaci 

ve většině oblastí Švédska (viz obr. 137). Nejnižších hodnot dosahoval standardizovaný 

ukazatel v severní oblasti Övre Norrland, nejvyšší intenzity pak vykazovaly oblasti Mellersta 

Norrland a Västsverige. V průběhu 80. let docházelo ke zlepšování úmrtnostních poměrů na 

většině území, s výjimkou oblastí Stockholm, kde se úroveň naopak zvýšila, a Övre Norrland, 

kde nebyly zaznamenány žádné významnější změny. K největšímu snížení intenzit úmrtnosti 

došlo v Östra Mellansverige, k nejmarkantnějšímu zhoršení pak v regionu Stockholm. V letech 

1990–1992 tak můžeme nejpříznivější situaci zaznamenat stále v Övre Norrland, nejhorší byly 

úmrtnostní poměry v oblasti Stockholm. Během 90. let se na celém území úroveň mírně 

zlepšovala. Na konci sledovaného období můžeme stále vysoké hodnoty pozorovat v oblastech 

Stockholm, Västsverige a Mellersta Norrland, a nejnižších hodnot nabývá standardizovaný 

ukazatel, jako po celé období, v oblasti Övre Norrland (viz obr. 138).  

Obr. 137 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 138 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZM prsu, Švédsko,                             na 100 000 žen na ZM prsu, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.3.6 Zhoubný novotvar d ělohy 
Standardizované míry úmrtnosti na ZN dělohy se v rámci celého Švédska pozvolně snižovaly až 

do 2.poloviny 90. let, v letech 1999–2001 se úroveň opět mírně zhoršila. Pokud jde o vývoj 

regionální diferenciace, můžeme pozorovat snižování úrovně variability mezi oblastmi 

od počátku 80. let do počátku 90. let. V letech 1993–1995 vykazovaly oblasti opět vyšší 

variabilitu, ale ta se ve zbytku 90. let znovu snižovala. Nejvyšší regionální diferenciaci 

zaznamenaly oblasti na konci počátku sledovaného období, nejnižší na jeho konci (viz tab. 78). 

Tab. 78 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na ZN 
dělohy, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Ženy 
Min 5,1 6,7 6,1 5,7 4,9 5,6 6,4 
Max 10,6 9,5 8,8 8,0 8,3 8,1 7,5 
Variační rozpětí 5,5 2,8 2,7 2,3 3,4 2,5 1,2 
Směrodatná odchylka 1,7 1,0 0,9 0,7 1,2 0,8 0,4 
Var. koeficient (%) 19,1 13,0 11,9 9,6 17,2 12,7 5,2 
Švédsko 8,9 8,0 7,4 7,1 6,8 6,5 6,9 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Mezi oblasti s nejpříznivějšími úmrtnostními poměry patřily po celé období oblasti Övre 

Norrland (kromě 1999–2001) a Småland med öarna (s výjimkou 1987–1989). Velmi nízké 

hodnoty vykazovaly po značnou část sledovaného období regiony Sydsverige a Västsverige 

(viz tab. 79).  

Tab. 79 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy, Švédsko,    
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Övre Norrland 5,1 Övre Norrland 6,7 Övre Norrland 6,1 Övre Norrland 5,7 

Sydsverige 8,1 Västsverige 7,1 M.Norrland 6,7 
Småland med 
öarna 6,4 

Småland med 
öarna 8,1 

Småland med 
öarna 7,1 Västsverige 6,8 Sydsverige 6,8 

1993-95 1996-98 1999-01  

Övre Norrland 4,9 
Småland med 
öarna 5,6 N.Mellansverige 6,4 

  

Västsverige 5,3 Övre Norrland 5,6 Sydsverige 6,5   
Småland med 
öarna 6,0 Västsverige 5,9 

Småland med 
öarna 6,7 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Zastoupení oblastí s  nejvyššími intenzitami úmrtnosti na ZN dělohy mělo během let    

1981–2001 určité obměny. S výjimkou konce 90. let se mezi těmito oblastmi stabilně 

vyskytovaly regiony Stockholm a Norra Mellansverige. Na počátku 80. let byla nepříznivá 

situace rovněž v severní oblasti Mellersta Norrland a horší úroveň můžeme v této oblasti 

pozorovat i v polovině 90. let. Na konci sledovaného období vykazovala vysoké hodnoty 

standardizovaných měr také východní oblast Östra Mellansverige (viz tab. 80). 
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8,8-9,6
7,8-8,7
6,9-7,7

 

-5,9
6,0-6,8

9,7+
8,8-9,6
7,8-8,7
6,9-7,7

Švédsko   6,9 Švédsko   8,9 

Tab. 80 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN dělohy, Švédsko,    
1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Norra 
Mellansverige 10,6 Stockholm 9,5 Stockholm 8,8 

Norra 
Mellansverige 8,0 

Stockholm 10,3 
Mellersta 
Norrland 9,4 

Norra 
Mellansverige 8,5 

Östra 
Mellansverige 7,5 

Mellersta 
Norrland 10,2 

Norra 
Mellansverige 8,8 

Östra 
Mellansverige 7,5 Stockholm 7,4 

1993-95 1996-98 1999-01  
Mellersta 
Norrland 8,3 

Mellersta 
Norrland 8,1 

Östra 
Mellansverige 7,5 

  

Norra 
Mellansverige 7,9 

Norra 
Mellansverige 7,4 Övre Norrland 7,3 

  

Östra 
Mellansverige 7,6 Stockholm 6,8 Stockholm 7,0 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Z obr. 139 a obr. 140 je patrné, že během let 1981–2001 se, s výjimkou oblasti Övre 

Norrland, úroveň úmrtnosti snížila na celém území Švédska. Na počátku 80. let můžeme 

nejhorší úmrtnostní poměry zaznamenat ve střední části Švédska (Mellersta Norrland, Norra 

Mellansverige a Stockholm). Zhoršená byla také úroveň v oblasti Västsverige. Nejnižší 

úmrtnost byla v této době v regionu Övre Norrland. Během 80. let dochází ke snižování intenzit 

ve všech oblastech, mírné zvýšení můžeme pozorovat pouze u Övre Norrland. Největší snížení 

můžeme zaznamenat v oblasti Mellersta Norrland. Na počátku 90. let vykazovala nejnižší 

hodnoty stále severní Övre Norrland a i nejvyšší intenzity se vyskytovaly nadále v oblasti Norra 

Mellansverige. Během 90. let probíhalo zlepšování úrovně v mnohem pomalejším tempu. Övre 

Norrland byl jediným regionem, který v tomto období zaznamenal nárůst intenzit úmrtnosti. 

V letech 1999–2001 se nejpříznivější úmrtnostní poměry nacházely v oblasti Norra 

Mellansverige, nejméně příznivé pak na východě, v Östra Mellansverige. 

Obr. 139 – Standardizované míry úmrtnosti                 Obr. 140 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN dělohy, Švédsko,                          na 100 000 žen na ZN dělohy, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.3.7 Zhoubný novotvar vaje čníku 
Spíše jako kolísavý můžeme označit trend vývoj úmrtnosti na ZN vaječníku od 80. let do 

počátku 21. století. Stejný charakter pak měl i vývoj regionální diferenciace tohoto procesu. 

Nejvyšší variabilitu můžeme pozorovat na konci 90. let, nejnižší na počátku 80. let (viz tab. 81). 

Tab. 81 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti žen na ZN 
vaječníku, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Ženy 
Min 10,5 10,0 10,2 10,5 9,9 7,8 7,7 
Max 13,3 12,4 11,7 12,9 12,4 10,8 11,1 
Variační rozpětí 2,9 2,4 1,5 2,5 2,4 3,0 3,4 
Směrodatná odchylka 5,9 6,7 7,2 8,6 7,7 9,0 9,4 
Var. koeficient (%) 50,4 58,8 63,7 75,9 68,7 92,1 93,0 
Švédsko 12,1 11,7 11,4 11,0 11,2 10,0 10,3 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Nejpříznivější úmrtnostní poměry můžeme po celé sledované období zaznamenat v oblasti 

Mellersta Norrland. Pouze na počátku 80. let byla o něco příznivější situace v severním regionu 

Övre Norrland. Nízké hodnoty standardizovaných měr vykazovaly po většinu období i oblasti 

Östra Mellansverige a již zmíněný Övre Norrland (viz tab. 82). 

Tab. 82 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 

Övre Norrland 10,5 
Mellersta 
Norrland 10,0 

Mellersta 
Norrland 10,2 Västsverige 10,5 

Mellersta 
Norrland 10,6 

Småland med 
öarna 10,3 

Norra 
Mellansverige 11,0 

Östra 
Mellansverige 10,6 

Östra 
Mellansverige 11,3 Övre Norrland 11,5 

Östra 
Mellansverige 11,0 Sydsverige 10,7 

1993-95 1996-98 1999-01  
Mellersta 
Norrland 9,9 

Mellersta 
Norrland 7,8 

Mellersta 
Norrland 7,7 

  

Stockholm 10,2 Stockholm 9,1 
Östra 
Mellansverige 9,2 

  

Östra 
Mellansverige 10,6 Övre Norrland 9,4 

Norra 
Mellansverige 10,1 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Vyšší intenzitu úmrtnosti na ZN vaječníku můžeme zaznamenat v oblasti Sydsverige 

(kromě počátku a konce 90. let), Västsverige (s výjimkou 1990–1992) a v průběhu 80. let také 

ve Stockholmu. Na počátku a na konci 90. let se mezi tyto regiony řadily také Övre Norrland 

a Småland med öarna (viz tab. 83).  
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-  6,9
7,0-  9,0

15,4+
13,3-15,3
11,2-13,2
9,1-11,1

Švédsko   12,1 Švédsko   10,3 

Tab. 83 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti žen na ZN vaječníku, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Ženy 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Stockholm 13,3 Västsverige 12,4 Västsverige 11,7 Övre Norrland 12,9 

Västsverige 13,0 Sydsverige 11,9 Stockholm 11,7 
Småland med 
öarna 11,6 

Sydsverige 12,4 Stockholm 11,9 Sydsverige 11,7 
Mellersta 
Norrland 11,6 

1993-95 1996-98 1999-01  

Övre Norrland 12,4 Sydsverige 10,8 
Småland med 
öarna 11,1 

  

Västsverige 11,9 
Östra 
Mellansverige 10,4 Västsverige 10,8 

  

Sydsverige 11,6 Västsverige 10,4 Övre Norrland 10,7   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

S výjimkou oblasti Övre Norrland se během období 1981–2001 úroveň úmrtnosti zlepšila ve 

všech oblastech Švédska (viz obr. 141 a obr. 142). V letech 1981–1983 dosahoval 

standardizovaný ukazatel nejvyšších hodnot v oblasti Stockholm. O něco příznivější byla 

situace ve střední části Švédska a nejpříznivější v severních regionech Övre Norrland 

a Mellersta Norrland. Pouze v těchto dvou regionech došlo v průběhu 80. let k nárůstu intenzity 

úmrtnosti, zatímco všechny ostatní oblasti zaznamenaly v tomto období snižování. Na počátku 

90. let můžeme pozorovat zlepšení zejména na jihu země. Nejnižší hodnoty úmrtnosti se 

v tomto období vyskytovaly v oblastech Sydsverige a Västsverige, nejvyšší pak region Övre 

Norrland. V 90. letech dochází ke snižování na celém území, pouze v oblasti Västsverige se 

úmrtnost nepatrně zvýšila. Během celého sledovaného období se úroveň úmrtnosti nejvíce 

zlepšila v oblasti Mellersta Norrland, a v závěru sledovaného období vykazovala nejnižší 

intenzity úmrtnosti na ZN vaječníku. Nejvyšší intenzity můžeme zaznamenat u oblasti Småland 

med öarna. 

Obr. 141 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 142 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 žen na ZN vaječníku, Švédsko,                     na 100 000 žen na ZN vaječníku, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 
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8.3.8 Zhoubný novotvar prostaty 
Úmrtnost na ZN prostaty se v průběhu sledovaného období plynule zvyšovala, pouze v závěru 

90. let zaznamenala mírné snížení. Podobný trend vykazoval také vývoj regionální diferenciace 

tohoto procesu. Úroveň variability mezi jednotlivými oblastmi také souvisle rostla (viz tab. 84).  

Tab. 84 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti mužů na       
ZN prostaty, Švédsko, 1981–2001 

  1981–83 1984–86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 

  Muži 
Min 28,8 29,3 31,0 32,5 32,5 36,5 34,2 
Max 32,7 35,2 38,6 43,3 39,2 45,4 44,1 
Variační rozpětí 3,8 5,9 7,6 10,8 6,6 8,8 9,9 
Směrodatná odchylka 7,0 9,2 10,5 12,2 13,4 14,9 15,0 
Var. koeficient (%) 22,6 27,5 30,7 33,4 36,4 38,1 39,0 
Švédsko 30,8 33,1 34,2 36,3 36,5 38,2 37,8 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Po celé sledované období se nejpříznivější úmrtnostní poměry vyskytovaly v oblastech 

Småland med öarna a Sydsverige. V 80. letech a na konci 90. let můžeme nízké hodnoty 

zaznamenat také v oblasti Västsverige. Celkově můžeme charakterizovat vývoj složení oblastí 

s nejnižšími intenzitami úmrtnosti jako proměnlivý (viz tab. 85).  

Tab. 85 – Oblasti s nejnižšími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
Småland med 
öarna 28,8 Sydsverige 29,3 

Småland med 
öarna 31,0 Sydsverige 32,5 

Norra 
Mellansverige 29,3 

Östra 
Mellansverige 32,7 Övre Norrland 32,0 Övre Norrland 32,6 

Sydsverige 30,0 Västsverige 32,8 Västsverige 33,6 
Småland med 
öarna 34,7 

1993-95 1996-98 1999-01  

Sydsverige 32,5 
Småland med 
öarna 36,5 Sydsverige 34,2 

  

Östra 
Mellansverige 35,5 Sydsverige 37,0 

Småland med 
öarna 36,9 

  

Norra 
Mellansverige 36,5 Stockholm 37,0 Västsverige 37,4 

  

Zdroj: Vlastní výpočty.  

O něco větší stabilitu vykazoval vývoj oblastí s nejvyššími hodnotami standardizovaných 

měr úmrtnosti (viz tab. 86). Po celé sledované období se nejvyšší úroveň úmrtnosti vyskytovala 

v oblasti Mellersta Norrland. Vysoké intenzity vykazoval po většinu období také Övre Norrland 

(s výjimkou let 1987–1992). 
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-31,3
31,4-33,8

41,6+
39,0-41,5
36,5-38,9
33,9-36,4

 

-31,3
31,4-33,8

41,6+
39,0-41,5
36,5-38,9
33,9-36,4 Švédsko   30,8 Švédsko   37,8 

Tab. 86 – Oblasti s nejvyššími hodnotami standardizované míry úmrtnosti mužů na ZN prostaty, 
Švédsko, 1981–2001 (na 100 000 osob evropského standardu) 

Muži 

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 
M.Norrland 32,7 M.Norrland 35,2 M.Norrland 38,6 M. Norrland 43,3 

Övre Norrland 32,3 
Småland med 
öarna 35,2 N.Mellansverige 36,5 Ö.Mellansverige 38,5 

Västsverige 31,9 Övre Norrland 35,1 Stockholm 35,3 Stockholm 37,8 
1993-95 1996-98 1999-01  

M.Norrland 39,2 M.Norrland 45,4 M.Norrland 44,1   
Övre Norrland 38,4 Övre Norrland 41,7 Ö.Mellansverige 39,8   
Västsverige 38,2 N.Mellansverige 39,7 Övre Norrland 38,5   

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Stejný trend jako na úrovni celého státu můžeme zaznamenat také na úrovni regionální. 

Na počátku 80. let byla nejpříznivější situace na jihu, v Småland med öarna, nejméně příznivá 

pak v severní Norra Mellansverige. V průběhu 80. i 90. let se úroveň úmrtnosti ve všech 

oblastech zhoršovala, a to především v průběhu 80. let. Pouze oblast Övre Norrland vykazovala 

v 90. letech výraznější zvýšení intenzity úmrtnosti oproti 80. létům. Největší nárůst během 

celého sledovaného období můžeme pozorovat v oblastech Mellersta Norrland a Östra 

Mellansverige. Na konci 90. let nabýval standardizovaný ukazatel nejnižších hodnot v jižním 

regionu Sydsverige, a nejvyšších pak stále na severu, avšak v oblasti Mellersta Norrland 

(viz obr. 143 a obr. 144).  

Obr. 143 – Standardizované míry úmrtnosti                   Obr. 144 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na ZN prostaty, Švédsko,                    na 100 000 mužů na ZN prostaty, Švédsko,            
1981–1983                                                                         1999–2001                   

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                                                                Zdroj: Vlastní výpočty. 

8.4 Slovensko 

Povinné hlášení zhoubných novotvarů je na Slovensku, stejně jako v České republice, zavedeno 

od roku 1952. Národní onkologický registr Slovenské republiky (NOR SR) je populační 

celonárodní onkologický registr, který vznikl v roce 1976, postupně pokrývající celé území 

státu (zpětně od roku 1968). Údaje o incidenci a úmrtnosti zhoubných nádorů na Slovensku 

publikuje NOR SR v ročenkách (Ondrušová et al., 2007). 
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Vývoj úmrtnosti na vybrané novotvary v průběhu let 1990–2004 jsou odděleně pro 

jednotlivá pohlaví zobrazena v obr. 145 a obr. 146. U mužů byl po celé sledované období 

nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plic, jehož 

intenzita se výrazně snižovala v 1. polovině 90. let, avšak od této doby můžeme pozorovat opět 

nepatrné zvyšování úrovně úmrtnosti. Druhou nejčastější příčinou úmrtí byl ZN tlustého střeva 

a konečníku, u kterého se standardizované míry, s výjimkou let 1996–1998 také mírně, ale 

plynule zvyšovaly. Po celé sledované období vykazoval jako jediný karcinom zlepšování 

úmrtnostních poměrů ZN žaludku. Největší nárůst zaznamenaly standardizované míry 

úmrtnosti na ZN prostaty, které se v průběhu 90. let zvýšily více než třikrát. Nejnižších hodnot 

nabýval standardizovaný ukazatel u úmrtnosti na zhoubný melanom kůže, ale i zde můžeme 

během sledovaného období pozorovat mírné zvyšování úrovně úmrtnosti. 

Obr. 145 – Standardizované míry úmrtnosti                    Obr. 146 – Standardizované míry úmrtnosti   
na 100 000 mužů na vybrané novotvary,                          na 100 000 žen na vybrané novotvary,  
Slovensko, 1990–2004                                                       Slovensko, 1990–2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Nejčastější příčinou úmrtí na novotvary byl u žen ZN prsu. Úmrtnost na tento karcinom 

vykazovala po celé sledované období rostoucí tendence, a to s výjimkou let 1996–1998, kdy se 

standardizované míry výrazně snížily. Stejně jako u mužů, představoval druhou nejčastější 

příčinu ZN tlustého střeva a konečníku., u kterého začíná intenzita úmrtnosti pomalu klesat až 

od poloviny 90. let. Významný nárůst zaznamenal zejména v letech 1990–1998 ZN dělohy, 

od 2. poloviny 90. let se pak hodnoty standardizované míry úmrtnosti na tento novotvar 

relativně stabilizují. V 1.polovině 90. let můžeme zaznamenat nepatrné zhoršení úmrtnostních 

poměrů na ZN průdušnice, průdušky a plic. Od roku 1996 se intenzity úmrtnosti začínají opět 

postupně snižovat. Pokles úmrtnosti vykazoval během celého sledovaného období také           

ZN žaludku, a o něco méně výrazné snížení lze pozorovat i u ZN vaječníku. Nejnižších 

hodnot, stejně jako u mužů, dosahovaly standardizované míry úmrtnosti na zhoubný melanom 

kůže, ale i v tomto případě se během 90. let úmrtnostní poměry zhoršily. 

 

 

 

 

 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 139 

0

10

20

30

40

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04

Období

S
ta

nd
ar

di
zo

va
ná

 m
íra

 in
ci

de
nc

e 
na

 1
00

 0
00

 m
už

ů

ČR

IT 

SK

SVE 

5

10

15

20

1981-83 1984-86 1987-89 1990-92 1993-95 1996-98 1999-01 2002-04

Období

S
ta

nd
ar

di
zo

va
ná

 m
íra

 in
ci

de
nc

e 
na

 1
00

 0
00

 ž
en

ČR

IT 

SK

SVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 9  

Srovnávací analýza 

9.1 Incidence vybraných novotvar ů 

Mezinárodní rozdíly týkající se politik oficiálních screeningových programů, přístupu 

ke zdravotní péči a léčbě, se promítají do odlišné úrovně standardizovaných měr incidence. 

Obr. 147 – obr. 158 znázorňují vývoj standardizovaných měr incidence na vybrané novotvary 

v Česku, Itálii5, Slovensku a Švédsku v období od 1981–20046.  

Pokud jde o výskyt ZN žaludku, ve všech 4 zemích můžeme v letech 1981–2004 

zaznamenat klesající trend. U mužů i u žen byla po celé sledované období nejpříznivější situace 

ve Švédsku, kde oproti ostatním zemím nabýval standardizovaný ukazatel výrazně nižších 

hodnot. Nejvyšší intenzita incidence byla u obou pohlaví zaznamenána na Slovensku. Velmi 

podobné tendence vykazovaly Itálie a Česká republika, v Itálii však byla situace po většinu 

sledovaného období o něco příznivější. Ve všech zemích dosahovaly standardizované míry 

úmrtnosti na ZN žaludku u mužů dvojnásobných hodnot než u žen. 

Obr. 147– Vývoj incidence ZN žaludku                          Obr. 148 – Vývoj incidence ZN žaludku  
ve vybraných zemích, 1981–2004, muži                           ve vybraných zemích, 1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

                                                 
5 Dostupná jsou pouze data o incidenci ZN žaludku, ZN kolorekta, ZN prsu, ZN prostaty a ZN průdušnice, průdušky 
a plic (I Tumori in Italia, 2008a) 
6 Sledované období není společné pro všechny 4 země, ale vždy odpovídá dostupnosti dat za incidenci sledovaných 
novotvarů 
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Vývoj incidence ZN tlustého střeva a konečníku vykazoval ve všech zemích mírně 

vzrůstající tendence, s různou intenzitou diferencovanou zejména podle pohlaví. Vedle 

základního rozdílu, že u mužů dosahovala standardizovaná míra incidence vyšších hodnot, 

došlo u mužů v Česku, Itálii a Slovensku během sledovaného období k celkově výraznějšímu 

nárůstu incidence než u žen. Ve Švédsku se výskyt u obou pohlaví udržoval na relativně stabilní 

úrovni, zaznamenávající pouze minimální zvýšení. Na počátku 80. let byla u žen nejpříznivější 

situace v Itálii, avšak v průběhu 90. let došlo k výraznému zlepšení ve Švédsku, které do konce 

sledovaného období vykazuje nejnižší výskyt ZN kolorekta u žen.  

Obr. 149 – Vývoj incidence ZN kolorekta                      Obr. 150 – Vývoj incidence ZN kolorekta  
ve vybraných zemích, 1981–2004, muži                           ve vybraných zemích, 1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Odlišné tendence vývoje můžeme pozorovat u výskytu ZN průdušnice, průdušky a plic  

u mužů a žen. Zatímco u mužů docházelo v období 1981–2004 k relativně prudkému snižování 

intenzity incidence, u žen lze naopak zaznamenat mírné zvýšení.  

Obr. 151 – Vývoj incidence ZN průdušnice,                   Obr. 152 – Vývoj incidence ZN průdušnice, 
průdušky a plic ve vybraných zemích,                              průdušky a plic ve vybraných zemích,        
1981–2004, muži                                                              1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Standardizovaná míra incidence mužů ve Švédsku dosahuje ve srovnání s ostatními zeměmi 

výrazně nižších hodnot.V důsledku toho nebylo snížení výskytu během sledovaného období tak 

zřejmé jako v Česku, Itálii a Slovensku. Nejvyšší úroveň incidence u mužů vykazovala po celé 

sledované období Česká republika. Na Slovensku dosahovaly hodnoty standardizovaných měr 
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velmi vysokých hodnot, ale situace zde byla stále o něco příznivější než v Česku. U žen 

můžeme sledovat dvě odlišné tendence vývoje. V České republice a Švédsku během 

sledovaného období došlo k většímu nárůstu incidence než v případě Itálie a Slovenska. 

Nejvyšší výskyt u žen vykazovala po celé sledované období Švédsko, a to pouze s výjimkou let 

1996–1998, kdy byl výskyt tohoto novotvaru vyšší v České republice. 

Z obr. 153 a obr. 154 je patrné, že u všech vybraných zemí7 je rostoucí trend u vývoje 

incidence zhoubného melanomu kůže. Přesto lze u tohoto karcinomu pozorovat odlišné 

tendence než byly zaznamenány u předešlých novotvarů. V tomto případě jsou trendy odlišné 

nikoliv podle pohlaví, nýbrž podle jednotlivých zemí. Nejhorší úrovně incidence dosahovalo 

během celého období Švédsko. U mužů nabývaly hodnoty standardizovaného ukazatele celkově 

vyšších hodnot než u žen, v letech 2002–2004 se však diferenciace podle pohlaví téměř 

vyrovnala. V České republice můžeme na počátku sledovaného období zaznamenat relativně 

nízkou úroveň výskytu, a od konce 80. let zde dochází zejména u mužů k prudkému nárůstu.  

U žen se intenzita incidence také zvyšovala, avšak v mnohem menší míře než-li u mužů. 

Nejpříznivější byla po celé pozorované období situace na Slovensku. Přestože na počátku 90. let 

byl rozdíl podle pohlaví minimální, v následujícím období 1993–95 došlo k většímu nárůstu 

u žen, ale od 2. poloviny 90. let jsou hodnoty standardizované míry u mužů opět nepatrně vyšší.  

Obr. 153 – Vývoj incidence zhoubného ,                         Obr. 154 – Vývoj incidence zhoubného 
melanomu kůže v Česku, Slovensku, Švédsku,                melanomu kůže v Česku, Slovensku, Švédsku, 
1981–2004, muži                                                              1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na obr. 155 můžeme pozorovat vývoj incidence ZN prsu u žen. U všech sledovaných zemí 

došlo ke zvýšení incidence tohoto nádorového onemocnění. Tento nárůst souvisí 

pravděpodobně s dvěma faktory: 1) celkově vyšší výskyt rizikových faktorů, které mohou podle 

odborníků přispívat ke vzniku karcinomu prsu; 2) velký vliv na úroveň incidence má především 

zavádění mamografických screeningů. Ve všech vybraných zemích je mamografický screening 

součástí oficiálních preventivních opatření, ale vzhledem k odlišné době zahájení 

(ve Švédsku 1987, v Itálii 1990, na Slovensku 2001 a v Česku 2002) je možné sledovat jeho 

efekt pouze ve Švédsku a v Itálii. Podle amerických průzkumů lze totiž výsledky plošného 

mamografického screeningu hodnotit až s delším časovým odstupem, zpravidla nejdříve po     

7–10 letech (Široký et al., 1999).  

                                                 
7 Data incidence týkající se zhoubného melanomu kůže v Itálii nejsou zatím dostupná 
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Nejvyšších hodnot dosahovala standardizovaná míra incidence ve Švédsku a po celé 

sledované období se její úroveň relativně plynule zvyšovala. Do počátku 90. let můžeme tento 

nárůst vysvětlit obecně se zvyšujícím výskytem rizikových faktorů (viz kapitola Rizikové 

faktory), a od poloviny 90. let se na rostoucí intenzitě incidence projevilo s největší 

pravděpodobností i zavedení oficiálního programu prevence proti rakovině prsu. O něco 

příznivější situace byla v Itálii, ale i zde došlo k nárůstu výskytu. V tomto případě se na 

celostátní úrovni neprojevil efekt zavádění preventivních mamografických programů v takové 

míře, neboť v jednotlivých regionech byly tyto programy realizovány s odlišnou dobou 

zahájení, od počátku 90. let do současnosti. V Česku na konci 80. let dosahovaly 

standardizované míry incidence relativně nízkých hodnot, během 90. let však došlo k zhoršení 

poměrů, a v závěrečném období 2002–2004 se tak intenzita výskytu přiblížila úrovni v Itálii. 

Nejpříznivější byla situace na Slovensku, ale i zde vykazoval standardizovaný ukazatel rostoucí 

tendenci.  

Obr. 155 – Vývoj incidence ZN prsu ve                           Obr. 156 – Vývoj incidence ZN dělohy  
vybraných zemích, ženy, 1981–2004                                v Česku, Slovensku, Švédsku, ženy, 1981–2004 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Jak již bylo uvedeno na počátku kapitoly, země severní a střední Evropy vykazují, pokud 

jde o výskyt ZN dělohy, různé tendence vývoje. Zatímco ve Švédsku se hodnoty 

standardizované míry incidence udržují od poloviny 80. let na relativně ustálených hodnotách, 

České republice a Slovensku je společný spíše kolísavý charakter úrovně. Mezi obdobími     

1990–1992 a 1993–1995 se úroveň incidence sice mírně zvýšila, avšak od této doby až do 

konce sledovaného období dochází v obou zemích k plynulému poklesu.  

Podobně jako u nádorového onemocnění dělohy i v případě ZN vaječníku můžeme 

pozorovat odlišné trendy vývoje u zemí střední a severní Evropy. Na počátku 80. let byla 

situace nejméně příznivá ve Švédsku, ale během celého období můžeme pozorovat výrazný 

pokles incidence. Na konci období 1980–2004 zde pak standardizovaný ukazatel dosahoval ze 

všech vybraných zemí nejnižších hodnot. V České republice byla úroveň na konci 80. let 

relativně příznivá. Během 90. let však docházelo k zhoršování situace, a to až do období     

1996–1998, od kdy dochází k mírnému klesání standardizovaných měr. Nejnižší incidence byla 

v dostupném období zaznamenána na Slovensku. V průběhu 90. let se na Slovensku úroveň 

výskytu karcinomu vaječníku udržovala na relativní stabilních hodnotách, v jejich závěru lze 

pak zaznamenat určité zvýšení.  
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Obr. 157 – Vývoj incidence ZN vaječníku                      Obr. 158 – Vývoj incidence ZN prostaty  
v Česku, Slovensku, Švédsku, ženy, 1981–2004              ve vybraných zemích, muži, 1981–2004 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Výskyt ZN prostaty má u všech vybraných zemí obdobný rostoucí trend. Výrazně vyšších 

hodnot dosahuje standardizovaná míra incidence ve Švédsku, kde je ukazatel oproti ostatním 

zemím až čtyřnásobně větší. Mírné zvyšování můžeme ve Švédsku zaznamenat až do roku 

1998, po kterém následuje prudký nárůst. Vzhledem k tomu, že se výskyt karcinomu prostaty 

zvyšuje s rostoucím věkem, představuje zdravotní problém zejména v zemích s vysokou nadějí 

dožití mužů při narození (např. Švédsko). Do budoucna lze, v souvislosti s probíhajícím 

demografickým stárnutím populace, očekávat až dvojnásobný nárůst incidence tohoto 

nádorového onemocnění (Sweb, 2008). Úroveň incidence do určité míry závisí také na zavádění 

tzv. testů na přítomnost specifického antigenu PSA (protein, který produkují buňky prostaty), 

díky kterému je možné diagnostikovat neagresivní, latentní karcinomy, jež by bez tohoto testu 

nebyly nikdy odhaleny (Micheli et al., 2007).  

Česko, Itálie a Slovensko vykazují relativně podobný trend vývoje, ale liší se ve výši hodnot 

standardizovaných měr. Nejméně příznivá je situace, v rámci těchto tří zemí, opět v České 

republice. V období 1996–2001 došlo k určitému zpomalení růstu incidence tohoto novotvaru, 

a od této doby se až do konce sledovaného období plynule zvyšuje, a do jisté míry kopíruje 

trend v Itálii. Naopak nejnižších hodnot dosahovaly standardizované míry na Slovensku, ale 

stejně jako u ostatních zemí se i zde úroveň incidence zhoršovala.   

9.2 Úmrtnost na vybrané novotvary 

Vývoj úmrtnosti na ZN žaludku v období od 1981–2004 můžeme pro jednotlivá pohlaví 

odděleně pozorovat na obr.159 a obr. 160. Stejně jako u incidence, i v případě úmrtnosti jsou 

standardizované míry u mužů až dvojnásobně vyšší než u žen. Úmrtnost mužů na ZN žaludku 

zaznamenala během sledovaného období ve všech zemích klesající trend. Nejvyšší úmrtnost 

vykazovalo po celé období Slovensko. Vysokou úmrtnost zaznamenala také Česká republika, 

jejíž úroveň se však v letech 1999–2001 dostala na stejnou úroveň jako o něco příznivější  Itálie. 

Výrazně nižší hodnoty oproti ostatním zemím můžeme po celé období pozorovat ve Švédsku. 

Velmi podobnou úroveň úmrtnosti můžeme u úmrtnosti žen zaznamenat v Česku 

a na Slovensku. Ještě v polovině 90. let byla úmrtnost nejvyšší v České republice, ale 
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od let  1996–1998 patří toto privilegium Slovensku. Na Slovensku se intenzity úmrtnosti 

snižovaly mnohem pomaleji než v ostatních zemích, a v letech 2002–2004 zde došlo dokonce 

k mírnému zvýšení těchto intenzit. Nepatrně příznivější úmrtnostní poměry než Česko 

vykazovala ve sledovaném období Itálie, a stejně jako u mužů, i u žen byly intenzity úmrtnosti 

na ZN žaludku nejnižší ve Švédsku. 

Obr. 159 – Vývoj úmrtnosti na ZN žaludku                     Obr. 160 – Vývoj úmrtnosti na ZN žaludku  
ve vybraných zemích, 1981–2004, muži                            ve vybraných zemích, 1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na obr. 161 a obr. 162 můžeme pozorovat vývoj úmrtnosti na ZN tlustého střeva 

a konečníku. U mužů dosahovaly po celé období standardizované míry nejvyšších hodnot 

v České republice a až od poloviny 90. let zde můžeme pozorovat mírné klesání. Podstatně nižší 

byla úmrtnost mužů na Slovensku, která vykazovala do konce 90. let relativně stabilní úroveň 

a následně mírné zvýšení v letech 2002–2004. Klesající trend můžeme zaznamenat u úmrtnosti 

mužů v Itálii, a to od poloviny 90. let. Zcela nejpříznivější byla po celé období úroveň úmrtnosti 

ve Švédsku a od počátku 90. let zde také dochází k dalšímu zlepšování úmrtnosti.  

Obr. 161 – Vývoj úmrtnosti na ZN kolorekta                  Obr. 162– Vývoj úmrtnosti na  ZN kolorekta  
ve vybraných zemích, 1981–2004, muži                           ve vybraných zemích, 1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen byla úmrtnost na ZN kolorekta podstatně nižší než u mužů, a i zde vykazovala po celé 

sledované období nejvyšší hodnoty Česká republika. Přestože od počátku 90. let dochází 

v Česku k markantnímu poklesu úmrtnosti, stále jsou zde hodnoty mnohem vyšší než 

v ostatních zemích. Vyšší pokles oproti mužům, zaznamenala úmrtnost žen na Slovensku, ale 
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i zde se v letech 2002–2004 úroveň mírně zvýšila. Výrazné snížení úmrtnosti žen můžeme ve 

srovnání s muži pozorovat od počátku 90. let také v Itálii. Nejnižší intenzity úmrtnosti byly po 

celé sledované období ve Švédsku, a od počátku 90. let dochází i zde k jejich dalšímu poklesu.  

Odlišný vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plic můžeme pozorovat u žen 

(viz obr.163) a u mužů (viz obr. 164). Do poloviny 90. let byla u mužů nejhorší úroveň 

úmrtnosti v Česku, a od období 1999–2001 se na tuto pozici dostává Slovensko. Ještě 

na konci 80. let vykazovala úmrtnost v Česku výrazně vyšších intenzit než v ostatních 

zemích, avšak od počátku 90. let zde dochází k rapidnímu poklesu. Přestože na 

Slovensku byla úmrtnost v 90. letech podstatně nižší, od poloviny 90. let se naopak 

mírně zvyšovala. O něco příznivější úroveň můžeme zaznamenat v Itálii, kde se 

úmrtnost mužů navíc od konce 80. let souvisle snižovala. Mírně klesající, ale relativně 

stabilní tendence a nejnižší intenzity vykazovala po celé období úmrtnost mužů ve 

Švédsku. 
Obr. 163 – Vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice,               Obr. 164 – Vývoj úmrtnosti na průdušnice, 
průdušky a plic ve vybraných zemích,                              průdušky a plic ve vybraných zemích,       
1981–2004, muži                                                               1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

U žen byla po celé období 1981–2004 situace nejméně příznivá ve Švédsku a jen o něco 

málo nižší byla v České republice. V těchto dvou zemích navíc po celé období můžeme 

pozorovat pokračující zvyšování intenzit úmrtnosti. Podstatně nižší úmrtnost byla v Itálii, ale 

i zde úmrtnost žen na zkoumaný karcinom zaznamenala během sledovaného období mírný 

nárůst. Na počátku 80. let byla úmrtnost pravděpodobně nejnižší v Itálii (vzhledem 

k nedostupnosti dat za Slovensko to není zcela jasné). Od počátku 90. let pak dosahuje 

nejnižších hodnot standardizovaný ukazatel na Slovensku, který se od poloviny 90. let nadále 

snižuje.  

Obě pohlaví vykazovaly v rámci vybraných zemí velmi podobné tendence, pokud jde 

o vývoj úmrtnosti na zhoubný melanom kůže (viz obr. 165 a obr. 166). U mužů dosahovala 

nejvyšších intenzit úmrtnost v České republice, a to až do poloviny 90. let, kdy ji 

překonávají intenzity úmrtnosti Švédska. V Česku můžeme pozorovat nejvyšší úmrtnost 

v letech 1990–1992, ale od tohoto roku jen její souvislé snižování. Oproti tomu ve Švédsku se 

i přes mírné snížení na počátku 90. let intenzity úmrtnosti od roku 1996 zvyšovaly. Významně 

nižší hodnoty a pouze nepatrně rostoucí charakter měl oproti Česku a Švédsku vývoj úmrtnosti 
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na ZM kůže v Itálii. Od počátku do druhé poloviny 90 .let zaznamenala prudký nárůst úmrtnost 

na zhoubný melanom na Slovensku. Od období 1996–1998 je tak situace nejpříznivější v Itálii. 

Velmi podobné tendence se u jednotlivých zemí vyskytovaly i u úmrtnosti žen. Od počátku 90. 

let do jejich druhé poloviny vykazovala nejvyšší úmrtnost Česká republika. V letech 1996–1998 

můžeme téměř totožnou úroveň úmrtnosti pozorovat v Česku, Slovensku a Švédsku, i když 

nepatrně vyšší je úroveň na Slovensku. Na konci 90. let pokračují v jednotném rostoucím trendu 

pouze Česko a Švédsko, jejichž intenzity však v závěru sledovaného období překonává 

zvyšující se úmrtnost na Slovensku. V Itálii se úmrtnost žen na ZM kůže po celé sledované 

období udržovala na relativně stabilních a od druhé poloviny 90. let navíc nejnižších hodnotách. 

Obr. 165 – Vývoj úmrtnosti na zhoubný                           Obr. 166 – Vývoj úmrtnosti na zhoubný 
melanom kůže ve vybraných zemích,                                melanom kůže ve vybraných zemích, 
1981–2004, muži                                                                1981–2004, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 

Na obr. 167 je znázorněn vývoj úmrtnosti žen na ZN prsu během let 1981–2004. Po celé 

sledované období byla úmrtnost nejvyšší v České republice, a to i přes výrazný pokles 

probíhající od druhé poloviny 90. let. Vysoká úmrtnost na ZN prsu byla také v Itálii. I zde 

můžeme zaznamenat významné snižování úmrtnosti, a to již od počátku 90. let. Podstatně nižší 

byla na počátku sledovaného období úmrtnost ve Švédsku, a i zde můžeme pozorovat 

probíhající pokles intenzit úmrtnosti na ZN prsu. Slovensko vykazovalo od poloviny 90. let 

nepatrně horší úmrtnostní poměry a na konci 90. let se zde úmrtnost ještě dále zhoršuje. 

Obr. 167 – Vývoj úmrtnosti na ZN prsu ve                      Obr. 168 – Vývoj úmrtnosti na ZN dělohy ve 
vybraných zemích, 1981–2004, ženy                                vybraných zemích, 1981–2004, ženy 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výpočty.                          Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Úmrtnost na ZN dělohy byla do první poloviny 90. let nejvyšší v České republice, přestože 

zde v letech 1990–1992 došlo k prudkému zlepšení úmrtnostních poměrů. Od roku 1993 se pak 

úmrtnost začíná plynule snižovat. Obrovský nárůst zaznamenalo oproti ostatním zemím 

Slovensko, standardizované míry úmrtnosti se zde v průběhu období 1990–1998 zvýšily téměř 

trojnásobně. Od 2. poloviny 90. let tak nejvyšší úmrtnost na ZN dělohy vykazuje práce 

Slovensko. Velmi podobný, souvisle klesající trend můžeme pozorovat u Itálie a Švédska. 

Do 2. poloviny 90. let byla situace o něco příznivější ve Švédsku. V letech 1996–1998 se však 

úroveň úmrtnosti zvýšila, a nejnižší intenzity úmrtnosti na ZN dělohy tak na konci 90. let 

vykazuje Itálie (viz obr. 168). 

Obr. 169 – Vývoj úmrtnosti na ZN vaječníku ve              Obr. 170 – Vývoj úmrtnosti na ZN prostaty ve 
vybraných zemích, 1981–2004, ženy                                 vybraných zemích, muži, 1981–2004 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.                           Zdroj: Vlastní výpočty. 

Pokud jde o úmrtnost na ZN vaječníku, po celé sledované období vykazoval nejvyšší 

hodnoty standardizovaný ukazatel v České republice (viz obr. 169). Od poloviny 90. let se sice 

úmrtnost začala relativně rapidně snižovat, avšak na konci sledovaného období je zde patrný 

opět mírný nárůst. Jen o něco nižší úmrtnost můžeme zaznamenat ve Švédsku. Zde se úroveň 

po celé období souvisle snižovala, s největším poklesem intenzit v letech 1996–1998, ale stejně 

jako v Česku, i zde se na konci sledovaného období opět nepatrně zvýšila. Velmi stabilní 

tendence a relativně nízké intenzity vykazovala úmrtnost na ZN vaječníku na Slovensku. 

Nejnižší úmrtnost byla po celé sledované období v Itálii, a i v tomto případě můžeme 

zaznamenat klesající tendence v průběhu 90. let. 

Na obr. 170 můžeme pozorovat vývoj úmrtnosti mužů na ZN prostaty. Nejvyšších intenzit 

dosahovala po celé sledované období úmrtnost ve Švédsku, zaznamenávající další pozvolné 

zvyšování. Příznivější, avšak stále relativně vysoká byla úmrtnost v České republice. I zde ale 

intenzity úmrtnosti vykazovaly jednoznačně rostoucí tendence. Velmi stabilní úroveň můžeme 

oproti tomu pozorovat u Itálie, a to až do druhé poloviny 90. let, kdy se intenzity začínají ještě 

mírně snižovat. Na počátku 90. let byla nejpříznivější situace na Slovensku, ale v průběhu 

90. let se zde úmrtnost téměř čtyřnásobně zvýšila. 
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9.3 Analýza po řadí region ů podle úrovn ě úmrtnosti na vybrané 
novotvary  

Pro všechny zkoumané regiony NUTS 2 byla na základě standardizovaných měr úmrtnosti 

na vybrané novotvary provedena společná analýza pořadí. Regiony České republiky, Itálie 

a Švédska byly v dostupném období 1987–2001 seřazeny pro každý novotvar odděleně 

od nejméně příznivých po nejpříznivější.  

Zhoubný novotvar žaludku 

U mužů byla situace po celé období nejpříznivější v oblastech Švédska, velmi nízké hodnoty 

vykazovaly rovněž jihoitalské regiony Puglia, Sardegna a Sicilia. Zcela nejnižší úmrtnost 

můžeme zaznamenat v oblasti Västsverige (do počátku 90. let), dále v Norra Mellansverige 

(1993–1995), Småland med öarna (1996–1998) a Stockholm (1999–2001). Naopak velmi nízké 

intenzity vykazovaly po většinu období české oblasti Moravskoslezsko a Severozápad, některé 

regiony severní (Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta) a střední 

Itálie (Marche, Umbria, Toscana), od konce 90. let také jihoitalské Molise. Nejvyšší úmrtnost 

byla na konci 80. let a od poloviny 90. let v oblasti Moravskoslezsko. V průběhu 90. let pak 

nejprve v severoitalské Lombardii (1993–1995) a poté ve Valle d’Aosta (1996–1998). 

U žen byla úmrtnost na ZN žaludku nejnižší také ve všech švédských regionech a stejně 

jako u mužů, v jižní Itálii (Puglia, Sardegna, Sicilia). Celkově nejpříznivější byla situace 

v období 1987–1990 v oblasti Sydsverige, a ve zbytku sledovaného období v oblasti 

Västsverige. Nejvyšší úmrtnost můžeme i u žen zaznamenat v některých regionech Česka 

(Moravskoslezsko, Severozápad a Střední Morava) a severní a střední Itálie (Valle d’Aosta, 

Emilia Romagna, Umbria, Marche, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige). Velmi vysoká 

úroveň se v letech 1996–1998 vyskytovala také v jihoitalském regionu Basilicata a na konci 

90.let v regionu Molise. 

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku 

Nejnižší intenzity úmrtnosti u mužů můžeme pokud jde o ZN kolorekta zaznamenat po celé 

období v některých regionech jižní Itálie (Calabria, Campania, Sardegna, Puglia, Sicilia) 

a oblastech Švédska kromě Sydsverige. Na konci 80. let převažovaly nejnižší hodnoty 

standardizovaných měr v jihoitalských regionech (nejnižší v regionu Calabria), v průběhu 

90. let začaly nižší hodnoty vykazovat švédské Mellersta Norrland (1990–1995), Övre Norrland 

(1996–1998) a Norra Mellansverige (1999–2001). Nejvyšší intenzity oproti tomu můžeme po 

celé období 1987–2001 pozorovat ve všech oblastech České republiky, a regionů severní Itálie 

(Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia). Nejvyšší úmrtnost byla po celé období v oblasti 

Jihozápadu, s jedinou výjimkou v letech 1993–1995, kdy dosahovala vyšší intenzity úmrtnost 

v oblasti Severozápad.  

U žen se nejpříznivější úroveň úmrtnosti vyskytovala v regionech jižní Itálie (Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia), některých oblastech Švédska (Mellersta Norrland, Norra 

Mellansverige, Östra Mellansverige, Övre Norrland, Småland med öarna, Stockholm) a velmi 

nízké intenzity vykazovaly také středoitalské regiony Abruzzo, Molise (1990–1992) a Basilicata 

(1999–2001). Do první poloviny 90. let byla nejnižší úmrtnost v regionu Calabria, od roku 1996 

pak ve švédské Övre Norrland, a v závěru sledovaného období v Mellersta Norrland. 
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Nejvyšší intenzity úmrtnosti vykazovaly některé regiony severní a střední Itálie (Friuli 

Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) a také 

oblasti České republiky (Moravskoslezsko, Severozápad, Jihozápad, Střední Morava). Od druhé 

poloviny 90. let se velmi zhoršila úroveň úmrtnosti také v jihoitalském regionu Molise, v letech 

1996–1998 byla úmrtnost velmi vysoká rovněž v regionu Basilicata. Zajímavé je, že tyto dva 

italské regiony patřily během sledovaného období také mezi regiony s nejnižší úmrtností na ZN 

kolorekta u žen. Zcela nejvyšší úmrtnost vykazovaly během sledovaného období české regiony 

Jihozápad a Severozápad. 

Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic 

U mužů byla po celé sledované období jednoznačně nejnižší úroveň úmrtnosti na tento 

novotvar ve všech švédských regionech a italských regionech Basilicata a Molise 

(v letech 1996–1998 i v regionu Calabria). Po většinu období se nejnižší úmrtnost nacházela 

v oblasti Övre Norrland, a na počátku 90. let také v Mellersta Norrland a Småland med öarna. 

Nejhorší úmrtnostní poměry můžeme zaznamenat opět na území České republiky a na severu 

Itálie (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto). Od druhé poloviny 90. let se mezi oblasti 

s nejvyšší úmrtností řadí také jihoitalský region Campania. Po celé sledované období byla 

úmrtnost nejvyšší v české oblasti Moravskoslezsko. 

U žen se nejnižší úmrtnost na ZN průdušnice, průdušky a plic vyskytovala stabilně 

v regionech jižní a střední Itálie (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria). V letech 1990–1992 byla situace velice příznivá také ve 

švédské oblasti Mellersta Norrland. V letech 1996–1998 vykazoval nízké hodnoty severoitalský 

region Trentino Aldo Adige a v závěru sledovaného období také Toscana. 

Nejvyšší úroveň úmrtnosti můžeme na konci 80. let zaznamenat zejména v severoitalských 

regionech (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta), v českých 

oblastech Praha a Severozápad a pouze ve třech švédských oblastech (Östra Mellansverige, 

Stockholm, Sydsverige). Během 90. let se snižují intenzity v severní Itálii, a naopak se zvyšují 

v České republice a Švédsku. Na konci 90. let tak můžeme nejhorší úroveň zaznamenat zejména 

ve švédských oblastech (Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Sydsverige, 

Västsverige), oblastech Česka (Praha, Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy) a v Itálii 

pouze u regionu Valle d’Aosta. Zcela nejvyšší úmrtnost pak vykazovala po celé období oblast 

Severozápad (a na počátku 90. let také Praha).  

Zhoubný melanom kůže 

Nejnižší úroveň úmrtnosti na ZM kůže vykazovaly během celého sledovaného období regiony 

jižní Itálie Calabria, Campania, Puglia a Sicilia. Na počátku 90. let také region Basilicata 

a Molise, a v polovině 90. let také ostrovní Sardegna. Nízkou úmrtnost vykazovaly rovněž 

regiony střední Itálie, a to Lazio a Toscana. Od konce 80. let do druhé poloviny 90. let se 

velmi příznivé úmrtnostní poměry nacházely také ve švédské oblasti Övre Norrland a v období 

1990–1992 i v oblasti Mellersta Norrland. 

Nejvyšších hodnot dosahoval standardizovaný ukazatel po většinu období v regionech 

severní a střední Itálie (Friuli Venezia Giulia, Marche (1990–1992), Molise, Trentino Alto 
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Adige, Umbria, Valle d’Aosta), v českých oblastech Praha, Severovýchod, Jihozápad 

a švédských Östra Mellansverige, Västsverige a Sydsverige.  

U žen byla na počátku sledovaného období nejpříznivější situace zejména v regionech jižní 

(Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), ale i střední a severní Itálie (Lazio, Toscana, Piemonte, 

Lombardia a Emilia Romagna). Velmi nízké hodnoty můžeme zaznamenat také ve švédské 

oblasti Övre Norrland. Během 90. let byly se příznivější úmrtnostní poměry vyskytovaly také 

v severoitalském regionu Veneto a švédské oblasti Mellersta Norrland. Na počátku 90. let se 

mezi tyto oblasti řadily také regiony jižní Itálie, Abruzzo a Molise.  

Nejvyšší hodnoty standardizovaného ukazatele se po většinu sledovaného období nacházely 

v severoitalských regionech Friuli Venezia Giulia (kromě 1996–1998), Veneto a Valle d’Aosta. 

Vysokou úmrtnost můžeme zaznamenat rovněž v Česku, a to zejména v oblastech Praha, 

Severovýchod a Jihozápad, ale například v období 1996–1998 patřily k oblastem s nejhorší 

úmrtností všechny regiony Česka. Pokud jde o jižní Itálii, i zde lze pozorovat vyšší úmrtnost na 

ZM kůže, především v regionech Basilicata, Marche a Umbria. V období 1987–1989 

vykazovaly zhoršené úmrtnostní poměry také švédské oblasti Mellersta Norrland a Västsverige, 

a na konci 90. let také Östra Mellansverige a Sydsverige.  

Zhoubný novotvar prsu 

Nejpříznivější situace pokud jde o úmrtnost na ZN prsu můžeme pozorovat především v jižní 

části Itálie (Abruzzo, Basilicata, Calabria a Molise), ve švédských oblastech (Norra 

Mellansverige, Östra Mellansverige, Övre Norrland, Sydsverige (do poloviny 90. let) a Småland 

med öarna (od poloviny 90. let). V průběhu sledovaného období vykazovaly nižší intenzity také 

středoitalské regiony Marche, Umbria a Toscana. Celkově nejpříznivější byla druhé poloviny 

90. let situace v regionech Basilicata a Calabria, na konci sledovaného období pak ve švédské 

Övre Norrland.  

Nejhorší úroveň úmrtnosti můžeme po celé období zaznamenat v oblastech České republiky 

(Praha, Severovýchod, Severozápad a Střední Čechy), dále na severu Itálie (Lombardia, Liguria, 

Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta a v polovině 90. let také Trentino Alto Adige). 

Zhoubný novotvar dělohy 

Nejpříznivější úmrtnostní poměry se na konci 80. let vyskytovaly převážně v oblastech Švédska 

(Mellersta Norrland, Östra Mellansverige, Övre Norrland, Småland med öarna, Sydsverige 

a Västsverige) a pouze v italských regionech Lombardia, Marche, Sardegna a Veneto. 

V průběhu 90. let se však úmrtnost na severu Itálie podstatně snížila. A na konci sledovaného 

období se tak nejnižší úmrtností na ZN dělohy nacházela pouze v regionech severní (Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto) a střední Itálie 

(Lazio, Marche, Toscana a Umbria).  

Nejhorší úroveň úmrtnosti na ZN dělohy můžeme po většinu sledovaného období pozorovat 

v oblastech České republiky, a v italských regionech Valle d’Aosta a Molise (s výjimkou let 

1999–2001). Na počátku 90. let byla velmi nepříznivá situace také na území jižní Itálie, 

konkrétně v regionech Puglia a Sicilia, a na konci 90. let pak v regionu Basilicata.  

Zhoubný novotvar vaječníku 
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Nejnižší úmrtnost na ZN vaječníku můžeme po celé období zaznamenat zejména na jihu Itálie, 

v regionech Calabria, Campania, Puglia, Sardegna a Sicilia (v průběhu 90. let také v regionu 

Abruzzo) a některých regionech severní a střední Itálie (Lazio, Emilia Romagna). Na konci 

80. let se mezi oblasti s příznivými úmrtnostními poměry na ZN vaječníku řadil také český 

region Jihozápad. Zcela nejnižší byla po celé období úmrtnost v regionech Calabria 

(do poloviny 90. let) a Sicilia (od poloviny 90. let).  

Velmi nepříznivou úmrtností na ZN vaječníku se vyznačovaly po celé období především 

oblasti České republiky, některé oblasti Švédska a jediný italský region Valle d’Aosta, který 

vykazoval po celé období zcela nejvyšší úroveň úmrtnosti na tento novotvar. Na konci 80. let se 

vysoká úroveň úmrtnosti vyskytovala zejména v oblastech Česka (s výjimkou Jihozápadu) 

a pouze ve švédských oblastech Stockholm a Västsverige. Na konci sledovaného období pak 

vyšších intenzit nabýval standardizovaný ukazatel v českých oblastech Jihovýchod, 

Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, Střední Morava, ale také ve švédských Övre 

Norrland, Småland med öarna, Stockholm a Västsverige. 

Zhoubný novotvar prostaty 

Nejpříznivější úmrtnostní poměry u ZN prostaty můžeme po celé sledované období zaznamenat 

v italských regionech. Nejnižší hodnoty se nacházely především na jižní (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Sicilia, Sardegna)a střední části (Umbria, Toscana, Lazio (pouze 

na počátku 90. let)). Ale po celé období byly intenzity velmi nízké také v severní Emilia 

Romagna, a od poloviny 90. let také v regionu Veneto. Celkově nejnižší úmrtnost měly oblasti 

Basilicata a Calabria.  

Jednoznačně nejvyšší úmrtnost na ZN prostaty vykazovaly všechny oblasti Švédska, které 

po celé sledované období patřily k regionům s nejhorší úmrtností na tento karcinom. Do druhé 

poloviny 90. let se mezi ně řadil také oblast České republiky Jihozápad, v období 1996–1998 

Severozápad a na konci sledovaného období Severovýchod.  

9.4 Typologie region ů 

K obecnějšímu pohledu na úroveň úmrtnosti v jednotlivých regionech vybraných zemí (Česka, 

Itálie a Švédska) byla pomocí shlukové analýzy zpracována typologie těchto regionů, v letech 

1987–1989 a 1999–2001. Jednalo se o období, jež bylo z hlediska dostupnosti dat přípustné pro 

všechny tři země. Skupiny regionů byly vytvořeny na základě standardizovaných měr úmrtnosti 

na sledované novotvary a také podle hodnot naděje dožití při narození. Pro každé období pak 

bylo vytvořeno 6 shluků. Úroveň úmrtnosti v jednotlivých skupinách regionů na příslušný 

novotvar je vztahována a hodnocena vzhledem k úrovni úmrtnosti v ostatních skupinách. 

Tab. 87 a tab. 89 zobrazují vytvořené shluky regionů v jednotlivých časových obdobích, 

tab. 88 a tab. 90 průměrné hodnoty standardizovaných měr v příslušných skupinách. V obou 

obdobích byly jako samostatné skupiny dva regiony s velmi specifickými úmrtnostními poměry, 

a to česká oblast Severozápad a italský region Valle d’Aosta. Zvláštní skupinu 

na základě úmrtnosti na příslušná nádorová onemocnění tvořily jak v letech 1987–1989, tak 

v letech 1999–2001 všechny oblasti Švédska.  
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Období 1987–1989 

Tab. 87 – Typologie regionů na základě shlukové analýzy, Česko, Itálie a Švédsko, 1987–1989 
Skupiny regionů v období 1987–1989 

1 2 3 4 5 6 

Abruzzo Ö.Mellansverige Emilia Romagna Jihozápad Severozápad Valle d'Aosta 
Basilicata M.Norrland Friuli V. Giulia Moravskoslezsko   
Calabria N.Mellansverige Jihovýchod Severovýchod   

Campania 
Småland med 
öarna 

Lazio Střední Čechy   

Marche Sydsverige Liguria    
Molise Stockholm Lombardia    
Puglia Övre Norrland Piemonte    
Sardegna Västsverige Praha    
Sicilia  Střední Morava    
Umbria  Toscana    

  
Trentino Alto 
Adige 

   

  Veneto    

Zdroj: Vlastní výpočty.  

 

1.skupina zahrnuje 10 regionů (jižní a střední Itálie) které mají nejnižší úmrtnost mužů na 

ZN kolorekta, ZM kůže a ZN prostaty, a rovněž nejpříznivější úroveň úmrtnost žen na ZN prsu, 

ZN vaječníku a ZN průdušnice, průdušky a plic. Velmi příznivá je zde situace týkající se 

úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, průdušky a plic, na ZN žaludku, ale také úmrtnosti žen na 

ZM kůže, ZN kolorekta a ZN dělohy. Průměrné hodnoty vykazují tyto regiony u úmrtnosti žen 

na ZN žaludku. Jak u mužů a žen vykazují tyto regiony také vysokou naději dožití při narození. 

2.skupina obsahuje 8 oblastí Švédska, které zaznamenaly nejpříznivější úmrtnost obou 

pohlaví na ZN žaludku a ZN kolorekta, mužů na ZN průdušnice, průdušky a plic, a žen na ZN 

dělohy. Relativně příznivá zde byla situace ohledně úmrtnosti na ZN prsu. Průměrných hodnot 

dosahuje u těchto regionů úmrtnost mužů na ZM kůže a úmrtnost žen na ZN průdušnice, 

průdušky a plic, ZM kůže a ZN vaječníku. Charakteristická je pro tyto regiony vysoká úmrtnost 

na ZN prostaty. U obou pohlaví můžeme pozorovat také velmi vysokou střední délku života při 

narození. 

3.skupina se vyznačuje relativně příznivou úrovní úmrtnosti mužů na ZN prostaty a u žen 

na ZN průdušnice, průdušky a plic a ZN vaječníku. Průměrných hodnot dosahují tyto regiony 

pokud jde o úmrtnost obou pohlaví na ZN kolorekta a ZM kůže, úmrtnost mužů na ZN žaludku 

a také úmrtnost žen na ZN dělohy.Zvýšenou úmrtnost vykazují tyto regiony v případě mužů na 

ZN průdušnice, průdušky a plic a v případě úmrtnosti žen na ZN žaludku. Vysokou úmrtnost 

zde můžeme zaznamenat u ZN prsu. Za průměrné lze označit také úroveň naděje dožití při 

narození a to u obou pohlaví. Tato skupina zahrnuje 12 regionů. 

4. skupina je charakteristická nízkou úmrtností žen na ZN průdušnice, průdušky a plic 

a průměrnými hodnotami u úmrtnosti mužů na ZN prostaty. Tyto regiony se vyznačují také 

vyšší úmrtností obou pohlaví na ZM kůže, mužů na ZN žaludku a ZN kolorekta a také vyšší 

úmrtností žen na ZN prsu, ZN dělohy a ZN vaječníku. Velmi nepříznivá je zde situace pokud 

jde o úmrtnost mužů na ZN žaludku, ZN kolorekta a ZN průdušnice, průdušky a plic. Střední 



Jana Kopečná: Regionální analýza incidence a  úmrtnosti na vybrané novotvary…                                                 153 

délka života při narození nabývá u obou pohlaví spíše nižších hodnot. Tato skupina je tvořena 

čtyřmi regiony České republiky. 

5. skupina je tvořena pouze jednou českou oblastí Severozápad. Velmi příznivá je zde 

pouze úroveň úmrtnosti žen na ZM kůže a spíše průměrných hodnot dosahuje u tohoto regionu 

v případě úmrtnosti žen na ZM kůže a ZN prsu. Vyšší úmrtnost vykazuje oblast Severozápad 

u ZN prostaty a ZN vaječníku. Velmi nepříznivé úmrtnostní poměry můžeme u úmrtnosti obou 

pohlaví na ZN žaludku, a žen na ZN dělohy. Zcela nepříznivá je pak v této oblasti úroveň 

úmrtnosti obou pohlaví na ZN průdušnice, průdušky a plic a ZN kolorekta. Charakteristická je 

také nízká naděje dožití při narození, a to jak u mužů, tak u žen. 

6. skupina zahrnuje pouze italský region Valle d’Aosta. Průměrné hodnoty vykazoval 

v úmrtnosti žen na ZN kolorekta. Přestože úmrtnost mužů na ZN žaludku, ZN kolorekta 

a ZN průdušnice, průdušek a  plic u obou pohlaví nabývala spíše vyšších hodnot, za velmi 

nepříznivé úmrtnostní poměry lze v tomto regionu považovat úmrtnosti ZN prostaty a u obou 

pohlaví ZM kůže a u žen ZN žaludku, ZN prsu, ZN dělohy a ZN vaječníku. Naděje dožití při 

narození u je obou pohlaví spíše nižší.  

Tab. 88 – Průměrné hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti a naděje dožití při narození ve 
skupinách regionů vytvořených na základě shlukové analýzy, 1987–1989, muži a ženy 

 Muži Ženy 

 C16 
C18-
C21 

C33-
C34 

C43 C61 e0 C16 
C18-
C21 

C33-
C34 

C43 C50 
C53-
C55 

C56 e0 

1 24,2 23,3 62,6 2,4 18,0 74,2 12,1 17,9 7,8 2,1 25,2 10,3 7,0 79,7 
2 15,0 23,3 33,8 3,6 34,4 74,5 7,3 17,1 13,3 2,3 25,7 7,3 11,2 80,4 
3 31,0 37,4 96,0 3,4 23,2 72,0 15,0 22,8 13,0 2,3 31,7 10,8 9,5 79,2 
4 34,0 53,1 119,4 3,9 26,2 67,5 15,4 29,3 11,6 2,5 31,3 17,1 11,8 74,9 
5 33,7 54,6 156,7 3,4 23,8 66,2 15,8 32,7 20,5 2,0 29,0 22,1 12,1 73,9 
6 33,5 37,9 90,6 6,6 36,6 70,9 26,5 27,7 17,8 5,0 54,0 22,5 25,2 78,2 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období 1999–2001 
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Tab. 89 – Typologie regionů na základě shlukové analýzy, Česko, Itálie a Švédsko, 1999–2001 
Skupiny regionů v období 1999–2001 

1 2 3 4 5 6 

Abruzzo Campania Ö.Mellansverige Jihovýchod Severozápad Valle d'Aosta 
Basilicata Emilia Romagna M.Norrland Jihozápad   
Calabria Friuli V. Giulia N.Mellansverige Moravskoslezsko   

Molise Lazio 
Småland med 
öarna 

Praha   

 Liguria Sydsverige Severovýchod   
 Lombardia Stockholm Střední Čechy   
 Marche Övre Norrland Střední Morava   
 Piemonte Västsverige    
 Puglia     
 Sardegna     
 Sicilia     
 Toscana     

 
Trentino Alto 
Adige 

    

 Umbria     
 Veneto     

Zdroj: Vlastní výpočty.  

1.skupina zahrnuje 4 italské regiony. Tyto regiony se vyznačují velmi příznivou úrovní 

úmrtnosti mužů na ZN prostaty a žen na ZN kolorekta, ZN průdušnice, průdušky a plic 

a ZN prsu. Příznivá je zde situace také pokud jde o úmrtnost mužů na ZN kolorekta 

a ZN průdušnice, průdušky a plic, a také úmrtnost žen na ZN dělohy a ZN vaječníku. Naopak 

průměrných hodnot dosahuje v těchto regionech úmrtnost žen na ZM kůže a relativně vyšší 

hodnoty vykazuje úmrtnost obou pohlaví na ZN žaludku. Velmi vysoká je zde úmrtnost mužů 

na ZM kůže. Tyto regiony se vyznačují u obou pohlaví vysokou nadějí dožití při narození.  

2.skupina je charakteristická velmi příznivými úmrtnostními poměry mužů na ZM kůže 

a žen na ZN dělohy a ZN vaječníku. Nižší hodnoty vykazují tyto oblasti také v případě 

úmrtnosti obou pohlaví na ZN kolorekta, mužů na ZN prostaty a žen na ZN průdušnice, 

průdušky a plic. Spíše průměrných hodnot dosahuje úmrtnost obou pohlaví na ZN žaludku, 

mužů na ZN průdušnice, průdušky a plic a také úmrtnost žen na ZM kůže a ZN prsu. U této 

skupiny můžeme zaznamenat velmi vysokou naději dožití při narození u žen a relativně 

vysokou u mužů 

3.skupina se vyznačuje velmi příznivou situací pokud jde o úmrtnost obou pohlaví na 

ZN žaludku a mužů na ZN kolorekta a ZN průdušnice, průdušky a plic. Relativně příznivá je 

také úroveň úmrtnosti žen na ZN kolorekta, ZM kůže, ZN prsu a ZN dělohy. Průměrných 

hodnot dosahuje u těchto regionů úmrtnost žen na ZN průdušnice, průdušky a plic, avšak vyšší 

úmrtnost můžeme zaznamenat u mužů na ZM kůže a u žen na ZN vaječníku. Významnou 

charakteristikou je velmi vysoká úroveň úmrtnosti na ZN prostaty. Tyto regiony vykazují velmi 

vysokou naději dožití mužů při narození a mírně vyšší naději dožití u žen. 

4.skupina zahrnuje 7 oblastí České republiky. U žen i mužů zde můžeme zaznamenat spíše 

nižší střední délku života při narození. Průměrných hodnot dosahují tyto oblasti v případě 

úmrtnosti obou pohlaví na ZN žaludku, mužů na ZN prostaty a také žen na ZN průdušnice, 

průdušky a plic a ZM kůže. Specifikem této skupiny je rovněž zhoršená úroveň úmrtnosti mužů 
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na ZM kůže, žen na ZN kolorekta, ZN prsu, ZN dělohy a ZN vaječníku. Vysoké hodnoty pak 

můžeme pozorovat u úmrtnosti mužů na ZN kolorekta a ZN průdušnice, průdušky a plic.  

5.skupina obsahuje opět pouze oblast Severozápad. Tento region je charakteristický velmi 

nízkou úmrtností mužů na ZM kůže, průměrnými hodnotami u úmrtnosti na ZN prostaty 

a mírně zhoršenou úrovní u úmrtnosti mužů na ZM kůže. Na konci 90. let zde byla velmi 

vysoká úmrtnost obou pohlaví na ZN žaludku a žen na ZN prsu, ZN dělohy a ZN vaječníku. 

Jako zcela nepříznivou můžeme označit úroveň úmrtnosti obou pohlaví na ZN průdušnice, 

průdušky a plic a ZN kolorekta. 

6. skupina zahrnuje opětovně pouze italský region Valle d’Aosta. Hodnoty úmrtnosti 

u mužů na ZN kolorekta a ZN průdušnice, průdušek a plic lze charakterizovat jako průměrné, 

avšak u žen dosahuje úmrtnost na ZN průdušnice, průdušek a plic vyšších intenzit. Zhoršené 

úmrtnostní poměry vykazuje v tomto období úmrtnost na ZN prostaty a žen ZN kolorekta. 

Za nejvyšší úroveň úmrtnosti lze považovat u obou pohlaví úmrtnost na ZN žaludku a ZM kůže 

a u žen na ZN prsu, ZN dělohy a ZN vaječníku. Naději dožití při narození lze hodnotit jako 

průměrnou.   

Tab. 92 – Průměrné hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti a naděje dožití při narození  ve 
skupinách regionů vytvořených na základě shlukové analýzy, 1999–2001, muži a ženy 

 Muži Ženy 

 C16 
C18-
C21 

C33-
C34 

C43 C61 e0 C16 
C18-
C21 

C33-
C34 

C43 C50 
C53-
C55 

C56 e0 

1 18,3 25,0 47,5 4,0 18,0 77,3 9,8 15,0 7,6 2,3 19,7 7,1 7,6 83,0 
2 17,9 28,5 69,8 3,1 19,1 76,9 8,6 17,5 12,4 2,3 25,6 5,8 6,7 83,1 
3 9,2 21,4 30,6 3,8 38,3 77,4 4,7 15,1 18,7 2,1 22,3 6,9 10,1 82,2 
4 18,0 52,0 87,0 3,8 29,2 71,8 8,9 25,8 17,6 2,3 27,9 13,1 10,7 78,6 
5 20,7 58,1 116,0 3,8 30,7 70,4 11,1 28,4 30,1 2,0 30,2 17,8 11,7 77,0 
6 25,7 36,0 70,1 7,0 33,6 74,4 13,7 26,4 24,0 4,2 42,5 19,3 16,2 82,0 

Zdroj: Vlastní výpočty.  

Shrnutí 

Na základě shlukové analýzy můžeme pozorovat, že v období od 1987 do 2001 došlo mezi 

zkoumanými regiony ke změně územních rozdílů v úrovni úmrtnosti na vybrané novotvary. 

Na konci 80. let bylo na základě podobných úmrtnostních poměrů vytvořeno šest shluků. 

Do první skupiny patřily všechny regiony jižní a dva regiony střední Itálie (Marche, Umbria). 

Další homogenní skupinu tvořily všechny oblasti Švédska. Ve třetí skupině se nacházely zbylé 

italské regiony a také tři oblasti Česka (Jihovýchod, Praha a Střední Morava). Ostatní české 

oblasti pak vytváří samostatnou skupinu. Poslední dvě specifické skupiny jsou tvořeny oblastí 

Severozápad na jedné straně a italským regionem Valle d’Aosta na straně druhé. Tyto dva 

regiony, ve srovnání s ostatními skupinami, představují shluky s výrazně vyšší úmrtností 

u některých novotvarů.  

V letech 1999 až 2001 tvořily samostatné shluky, stejně jako na počátku, oblasti Švédska, 

oblast Severozápad a region Valle d’Aosta. Italské regiony Campania, Marche, Puglia, 

Sardegna, Sicilia a Umbria v tomto období vykazovaly úmrtnostní poměry podobné spíše 

severní Itálii. Obdobné úrovně úmrtnosti na vybrané novotvary můžeme na konci sledovaného 

období zaznamenat ve všech oblastech České republiky. Ke změně příslušnosti k určitému 
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shluku tedy došlo u šesti regionů střední a jižní Itálie  a tří oblastí Česka. V průběhu 

sledovaného období došlo u čtyřech regionů jižní Itálie (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise) 

ke zhoršení úmrtnostních poměrů na ZN vaječníku a zlepšení úmrtnosti žen na ZN kolorekta. 

U některých regionů jižní a střední Itálie (Campania, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia 

a Umbria) lze zaznamenat mírné zhoršení úmrtnosti mužů na ZN kolorekta, ZN prostaty 

a ZN průdušnice, průdušek a plic. U žen došlo k výraznému zvýšení úmrtnosti na 

ZN průdušnice, průdušek a plic a ZN prsu. Naproti tomu, úmrtnost na ZN dělohy vykazovala 

klesající tendenci. U ostatních regionů severní a střední Itálie můžeme pozorovat značné snížení 

intenzit úmrtnosti na ZN dělohy a ZN prsu. Méně jednoznačný pokles vykazuje úmrtnost žen na 

ZN vaječníku, mužů na ZN plic a u obou pohlaví na ZN kolorekta. Ve všech regionech Švédska 

došlo k mírnému zhoršení úmrtnosti žen na ZN dělohy a ZN vaječníku, mužů na ZN prostaty. 

Tři oblasti Česka (Jihovýchod, Praha, Střední Morava) zaznamenaly nárůst intenzit úmrtnosti 

mužů na ZN kolorekta a žen na ZN vaječníku. Oproti tomu můžeme pozorovat výrazné zlepšení 

úmrtnostních poměrů ZN prsu a ZN žaludku u žen. Ostatní čtyři české oblasti (Jihozápad, 

Moravskoslezsko, Severovýchod, Střední Čechy) vykazovaly mírné zhoršení úmrtnosti mužů na 

ZN kolorekta a žen na ZN průdušnice, průdušek a plic.  Zlepšování intenzit úmrtnosti můžeme 

sledovat u úmrtnosti na ZN žaludku u obou pohlaví. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a poté porovnat vývoj úmrtnosti na vybrané 

novotvary na celostátní úrovni ve čtyřech evropských zemích: České republice, Itálii, Slovensku 

a Švédsku, a to v období od 80. let do současnosti. S výjimkou Slovenska byla analýza 

úmrtnosti provedena také na úrovni regionální.  

Období 90. let minulého století bylo, pokud jde o vývoj úmrtnosti, významné především pro 

bývalé socialistické státy, tj. také Česko a Slovensko. Po třicet let stagnace naděje dožití při 

narození lze pozorovat výrazné zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva. Příčinou bylo 

především znečištění životního prostředí, celkově nezdravý způsob života a s ním spojené 

špatné stravovací návyky, zvýšená konzumace alkoholu a tabákových výrobků. Velmi zaostalá, 

oproti ostatním evropským zemím, byla v těchto státech také úroveň poskytované zdravotní 

péče. Až v 90. letech zde dochází ke zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování střední 

délky života při narození. V zemích severní a jižní Evropy, tj. ve Švédsku a Itálii, docházelo 

oproti tomu ke zlepšování úmrtnostních poměrů již od 50. let a kontinuita tohoto vývoje zde 

nebyla, s výjimkou nástupu civilizačních chorob v 70. letech, ničím narušena. Na výsledcích 

provedené analýzy můžeme kromě jiného pozorovat velmi zřetelný vliv odlišného politického, 

ekonomického a sociálního vývoje na úroveň a intenzitu úmrtnosti a incidenci nádorových 

onemocnění.  

Na základě výsledků regionální analýzy úmrtnosti na vybrané novotvary v Česku, 

Itálii a Švédsku lze konstatovat, že v průběhu sledovaného období došlo ve všech 

zemích ke změně charakteru regionálních rozdílů z období 80. let. Žádnou významnou 

změnu nezaznamenal rozdíl úrovně úmrtnosti mezi muži a ženami na novotvary 

sledované pro obě pohlaví. Po celé období byla úmrtnost podstatně vyšší u mužů.  

Pokud se podíváme na odlišnosti ve vývoji úmrtnosti ve vybraných zemích severní, střední 

a jižní Evropy, můžeme u všech zaznamenat klesající trend a významné snížení úmrtnosti 

na ZN žaludku. U mužů i žen byly ve Švédsku úmrtnostní poměry oproti ostatním zemím 

výrazně příznivější. Naopak nejhorší situace byla v zemích střední Evropy a jen o něco málo 

příznivější v Itálii. Nejvyšší úmrtnost na ZN žaludku byla na Slovensku, kde ženy v letech 

1999–2001 zaznamenaly dokonce její mírné zvýšení. Snižování intenzity úmrtnosti na tento 

novotvar je přisuzováno celkovému zlepšení v oblasti konzervace čerstvých potravin s vyšším 

obsahem vitamínu C a sníženým obsahem solí, ale především snižujícímu se výskytu baktérie 

Helicobacter Pylori.  
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Od 80. let 20. století do současnosti vykazoval vývoj úmrtnosti mužů i žen na ZN tlustého 

střeva a konečníku v rámci sledovaných státních celků podobné tendence. U všech zemí 

můžeme zaznamenat mírně klesající trend, s výjimkou Slovenska, kde se úmrtnost v závěru 

období u obou pohlaví nepatrně zvýšila. Pokles úmrtnosti v Česku, Itálii a Švédsku byl u mužů 

pozvolnější než u žen. Nejhorší úmrtnostní poměry byly po celé období v České republice. 

Naopak nejpříznivější byla situace ve Švédsku a velmi podobný trend, pouze s o trochu vyššími 

intenzitami můžeme pozorovat také v Itálii. Úmrtnost žen na Slovensku se u tohoto karcinomu 

více přibližuje zemím severní a střední Evropy než České republice. Na úroveň úmrtnosti 

na ZN kolorekta má vliv kromě kvality životního stylu, skladby stravy a úrovně životního 

prostředí, také stádium zachycení nemoci.  

Úmrtnost na ZN průdušnice, průdušky a plic zaznamenala během sledovaného období 

v Česku, Itálii a Švédsku u mužů klesající a u žen rostoucí trend. Oproti tomu na Slovensku se 

od 2. poloviny 90. let úroveň úmrtnosti mužů na tento novotvar mírně zhoršuje a u žen se 

naopak mírně zlepšuje. Nejvyšší úmrtnost mužů vykazovala až do konce 90. let minulého století 

Česká republika, od této doby je nejvyšší na Slovensku. V Itálii se úmrtnostní poměry u mužů 

v tomto případě přibližují spíše úrovni Slovenska a Česka, zatímco ve Švédsku dosahuje 

úmrtnost tradičně nízkých hodnot. U úmrtnosti žen lze na jedné straně pozorovat prudký 

rostoucí trend a podstatně vyšší intenzity v případě České republiky a Švédska a na straně druhé 

podstatně nižší intenzity a mírně rostoucí trend v Itálii nebo dokonce klesající na Slovensku. 

Nejvyšší úmrtnost žen byla po celé období ve Švédsku. Příznivý vývoj úmrtnosti mužů souvisí 

částečně s omezováním kouření, ale také s redukcí profesionální expozice karcinogenů. Snížení 

úmrtnosti žen na Slovensku je mnohem složitější vysvětlit, neboť obecně dochází ke zvyšování 

podílu žen-kuřaček, který se ale projevuje především u výskytu tohoto karcinomu, nikoliv 

u úmrtnosti. 

Pokud jde o úmrtnost na zhoubný melanom kůže, po celé období vykazovaly muži a ženy 

v rámci jednotlivých zemí velmi podobný trend. U mužů byly intenzity vždy vyšší. Nejprudší 

nárůst zaznamenala ve sledovaném období úmrtnost obou pohlaví na Slovensku. U ostatních 

zemí můžeme pozorovat pouze mírně rostoucí tendence. Nejpříznivější úmrtnostní poměry byly 

v Itálii, nejvyšší v České republice a Švédsku.  

V případě úmrtnosti žen na ZN prsu je pro Česko, Itálii a Švédsko společný klesající trend, 

pouze s různým počátkem poklesu. Ve Švédsku, které vykazovalo po celé období nejpříznivější 

úroveň se úmrtnost začala výrazněji snižovat na počátku 90. let. V Itálii a Česku dochází 

k zřetelnějšímu poklesu úmrtnosti od poloviny 90. let. Po celé období je úmrtnost na ZN prsu 

nejvyšší v České republice. Úmrtnost žen na Slovensku se od počátku 90. let udržuje 

na relativně nízkých a stabilních hodnotách. Na snížení úmrtnosti má do určité míry vliv 

existence mamografických screeningových programů, jejichž účinnost se obvykle projevuje až 

po několika letech od zavedení. Efekt organizovaných mamografických screeningů je patrný 

u Švédska a Itálie, kde byly oficiální programy zavedeny v roce 1986, resp. 1990. V České 

republice bylo snížení patrně důsledkem zlepšení celkové osvěty týkající se ZN prsu na počátku 

90. let.  

Nejnižší úroveň a souvisle klesající trend vykazovala úmrtnost na ZN dělohy ve Švédsku, 

a to až do poloviny 90. let, kdy zde došlo k nepatrnému nárůstu úmrtnosti. Podobný trend 
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můžeme zaznamenat v Itálii, kde se však intenzity úmrtnosti snižovaly po celé sledované 

období. Výrazně vyšší úmrtnost naproti tomu lze pozorovat u Česka a Slovenska. Nejvyšší 

úmrtnost ZN dělohy byla až do poloviny 90. let v České republice. Na Slovensku došlo 

od počátku 90. let k prudkému nárůstu intenzity úmrtnosti a od období 1996–1998 tak vykazuje 

nejvyšší úmrtnost mezi sledovanými zeměmi. Rozdíly v úrovni úmrtnosti mezi státy jsou dány 

především zavedenými vzorci chování souvisejícími se sexuálním životem, průměrným věkem 

při prvním pohlavním styku, užíváním orální antikoncepce, průměrným počtem sexuálních 

partnerů, úrovní spotřeby tabákových výrobků u žen, ale také možností preventivních vyšetření 

ZN dělohy. Vyšší úmrtnost ve střední Evropě je pravděpodobně důsledkem pozdní diagnostiky 

a nižší kvality léčby. 

Úmrtnost na ZN vaječníku byla po celé období nejvyšší v České republice. V období   

1990–1992 zde dochází k podstatnému snižování intenzit úmrtnosti, avšak od poloviny 90. let 

se situace mírně zhoršuje. Nepatrně nižší intenzity a velmi podobný trend můžeme zaznamenat 

od poloviny 90. let také ve Švédsku. S jediným rozdílem, že ve Švédsku úmrtnost pozvolně 

klesala již od počátku 80. let 20. století. Průměrných hodnot dosahovala úmrtnost žen 

na Slovensku, kde můžeme po celé období sledovat velmi stabilní tendence vývoje. Nejnižší 

úmrtnost na ZN vaječníku vykazovala od 80. let minulého století Itálie. Na konci 80. let se zde 

situace mírně zhoršila, ale od období poloviny 90. let je patrné opět snižování intenzit úmrtnosti 

na tento novotvar. Příčiny zhoršování úrovně úmrtnosti na ZN vaječníku jsou spíše 

neobjasněné, ale nejčastěji jsou dávány do souvislosti s pozdním záchytem nemoci, osobní či 

rodinnou anamnézou tohoto nádoru nebo ZN prsu, obezitou, užíváním orální antikoncepce a 

určitý vliv je přisuzován také substituční hormonální terapii. 

Od 80. let vykazovalo Švédsko, ve srovnání s ostatními zeměmi, výrazně vyšší intenzity 

úmrtnosti na ZN prostaty. Úmrtnost se zde navíc po celé období plynule zvyšovala. Také 

v Česku můžeme pozorovat relativně vyšší úmrtnost, která se od poloviny 90. let mírně 

zhoršuje. Velmi stabilní trend zaznamenala v průběhu 80. a 90. let úmrtnost v Itálii, a ve 

srovnání s Českem a Švédskem byla i podstatně příznivější. Na Slovensku došlo, stejně jako 

v případě úmrtnosti na zhoubný melanomu, od období 1990–1992 k prudkému zhoršení 

úmrtnosti, které se mírně zpomalilo v 2. polovině 90. let. V důsledku toho je od konce 90. let 

úmrtnost na Slovensku o něco vyšší než v Itálii. Zhoršování úmrtnosti na tento karcinom souvisí 

především s demografickým stárnutím populace. Častou příčinou je také stanovení diagnózy až 

v pokročilejších stádiích nemoci, kdy je léčba již neúčinná. Důležitou roli by proto mohlo hrát 

zavedení krevního testu PSA mezi oficiální screeningové programy.  

Při pohledu na vývoj incidence vybraných novotvarů od 80. let můžeme zaznamenat 

výrazný pokles incidence ZN žaludku ve všech sledovaných zemích, a to jak u mužů, tak u žen. 

Odlišné trendy ve vývoji incidence a úmrtnosti zaznamenal ZN tlustého střeva a konečníku. 

Zatímco úmrtnost mužů vykazovala v průběhu sledovaného období stabilní úroveň a úmrtnost 

žen se mírně snižovala, u incidence docházelo ve všech zemích u obou pohlaví ke zvyšování 

intenzit.. Výskyt ZN průdušnice, průdušky a plic vykazoval stejné trendy jako v případě 

úmrtnosti, tj. klesající u mužů a rostoucí u žen. Výskyt zhoubného melanomu u obou pohlaví 

a ZN prsu u žen se ve všech zemích stabilně zvyšoval. Naopak mírné klesají tendence můžeme 

pozorovat pokud jde o incidenci ZN dělohy v Česku a na Slovensku.  
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Švédsko vykazovalo během sledovaného období nejvyšší intenzity incidence 

ZN průdušnice, průdušky a plic u žen, ZN prsu a ZN prostaty. Nejnižší byl na severu Evropy 

výskyt ZN dělohy u žen, ZN průdušnice, průdušky a plic a ZN kolorekta u mužů a také 

výskyt ZN žaludku u obou pohlaví. V České republice byl naopak nejvyšší výskyt 

ZN vaječníku, ZN průdušnice, průdušky a plic u mužů a ZN kolorekta u obou pohlaví. 

Na Slovensku byla incidence nejvyšší pokud jde o ZN žaludku u obou pohlaví a nejnižší pokud 

jde o ZN prsu a ZN průdušnice, průdušky a plic u žen.  

Jedním z předpokladů úspěšného řešení onkologické problematiky je znalost míry 

a charakteru zatížení populace. Úroveň úmrtnosti na zhoubné novotvary je všeobecně 

považována za velmi významné měřítko pokroku v boji proti nádorovým onemocněním, 

protože odráží jejich dopad na lidskou populaci.  

Analýza trendů úmrtnosti je tedy důležitým nástrojem kontroly rakoviny a hodnocení 

dopadu změn, které probíhají v životním stylu obyvatel, životním prostředí a efektivitě 

zdravotní péče. Snižování úmrtnosti je hlavním cílem opatření souvisejících se screeningovými 

programy a zkvalitňováním léčby a představuje tak i základní ukazatel hodnocení účinnosti 

strategií kontroly rakoviny. Kontrola nádorových onemocnění zahrnuje prevenci, diagnostiku 

a léčbu, ale také delší přežívání a lepší kvalitu života onkologických pacientů. Toho může být 

dosaženo převáděním znalostí z výzkumu, sledování a závěrečného monitorování do strategií 

a realizací programů prevence. Pokud je úmrtnost analyzována spolu s incidencí a přežíváním je 

možné lépe posuzovat efektivnost strategií veřejného zdravotnictví a eventuelně definovat role 

příslušející jednotlivým typům opatřením. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: 

Analýza trendu úmrtnosti v Joinpoint Regression Pro gram:  

příklad Lombardie a Sicílie 

Joinpoint Regression Program 3.3 je statistický software k analýze trendů založený 

na tzv. joinpoint modelech, a nabízející tak zcela odlišný přístup ke zpracování dat o úmrtnosti. 

Použití alternativního způsobu analýzy úmrtnosti vybraných novotvarů je v této kapitole 

aplikováno na příkladu dvou italských regionů, Lombardie a Sicílie. Lombardie představuje 

zástupce severních regionů, ostrov Sicílie naopak těch jižních. Základem této metody je výpočet 

odhadované roční procentuelní změny (annual percentage change – APC) založené 

na standardizovaných mírách úmrtnosti v jednoletých intervalech.  Pokud jde o vývoj úmrtnosti 

a incidence nádorových onemocnění, je zajímavé sledovat jak vysoká může být variabilita 

v rámci jedné země.                                                  

Zhoubný novotvar žaludku 

Od roku 1980 do roku 2002 došlo v obou regionech ke snížení intenzity úmrtnosti mužů 

na ZN žaludku. V Lombardii byl pokles úrovně úmrtnosti sice výraznější, ale standardizovaná 

míra zde dosahovala během celého období mnohem vyšších hodnot než na Sicílii. V roce 2002 

byla intenzita úmrtnosti v Lombardii na přibližně stejné úrovni jako na Sicílii počátkem 80.let. 

Tyto rozdíly je možné přičíst celkově zdravějšímu způsobu života na jihu země, spojeného 

především s tzv.středozemní dietou (Dieta Meridionale), vyznačující se vyšší spotřebou ryb, 

ovoce, zeleniny, olivového oleje atd. Obecně můžeme říci, že snižování úmrtnosti 

na ZN žaludku je důsledkem kvalitnější konzervace a zpracování potravin, ale také zvýšení 

konzumace čerstvého ovoce a zeleniny (AIRTUM, 2006).           
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Obr. A1 – Vývoj úmrtnosti na ZN žaludku v               Obr.A2 – Vývoj úmrtnosti na ZN žaludku v 
Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, muži                      Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Podobně jako u mužů, i u žen byl trend úmrtnosti na ZN žaludku v období 1980–2002 

v obou regionech klesající. Úroveň úmrtnosti žen však byla během celého sledovaného období 

přibližně o polovinu menší než tomu bylo u mužů, a to jak v Lombardii, tak na Sicílii. 

V Lombardii byl pokles standardizované míry úmrtnosti v rámci celého období o něco větší, 

roční snížení (APC) činilo 4,04 %, zatímco na Sicílii pouze 2,93 %. V severním regionu však 

dosahovala intenzita úmrtnosti během celého sledovaného období výrazně vyšších hodnot než 

v regionu na jihu země a tak i přes prudší pokles v Lombardii, byla v roce 2002 situace stále 

příznivější na Sicílii. Jak již bylo výše zmíněno, nižší úmrtnost na Sicílii je především důsledek 

zdravějšího životního stylu spojeného s tzv.středozemní dietou. 

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku 

Trendy úmrtnosti mužů na tento novotvar byly ve srovnávaných regionech velmi odlišné. 

V severním regionu byla po celé období situace mnohem méně příznivá než na jihu země, kde  

standardizované míry dosahovaly až dvakrát nižších hodnot. Během let 1980–2002 došlo 

v Lombardii ke zlepšení situace, charakterizováno mírným klesáním od roku 1980 do roku 

1996, poté prudkým snižováním až do roku 2000 a nakonec opět mírným zhoršováním 

úmrtnostních poměrů. Oproti tomu na Sicílii se od roku 1980 do roku 2002  úroveň úmrtnosti 

na karcinom tlustého střeva a konečníku mírně zhoršila, ale po celé období ji můžeme  oproti 

severnímu regionu označit za relativně příznivou. Do roku 1989 se zde intenzita úmrtnosti 

mírně zvyšovala, s prudším nárůstem mezi roky 1990 a 1992 a po roce 1992 se udržovala 

na relativně stabilní úrovni. 

Obr. A3 – Vývoj úmrtnosti na ZN kolorekta v             Obr.A4 – Vývoj úmrtnosti na ZN kolorekta v 
Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, muži                      Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Pokud jde o úmrtnost žen na novotvar tlustého střeva a konečníku, byla situace i v tomto 

případě mnohem méně příznivá v Lombardii. Avšak během celého sledovaného období 
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můžeme v severním regionu pozorovat relativně velké zlepšování úmrtnostních poměrů. 

K největšímu snížení intenzity zde dochází po roce 1994, s ročním poklesem 2,75 %. Na Sicílii 

se naopak situace během sledovaného období mírně zhoršila, a to především v průběhu 80. let 

(1982–1988), kdy roční nárůst činil 3,81 %. Od roku 1989 se intenzita úmrtnosti opět mírně, ale 

plynule snižuje až do roku 2002.  

Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic 

Vývoj úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, bronchu a plic vykazoval v obou sledovaných 

regionech zcela odlišné tendence a intenzity. V Lombardii dosahoval standardizovaný ukazatel 

velmi vysokých hodnot až do roku 1988, a teprve od počátku 90. let zde můžeme pozorovat  

souvislé snižování úrovně úmrtnosti (Agenzia Zoe, 2008). Na vysokou intenzitu úmrtnosti mužů 

na tento typ nádorového onemocnění, měl zcela určitě vliv fakt, že se v Lombardii nacházelo 

jedno z hlavních center výroby eternitu (azbestocementové krytiny) v Broni, a to až do roku 

1992, kdy byla výroba ze zákona pozastavena. Na Sicílii byla situace o mnoho příznivější, 

přestože v období 1980–1991 se úroveň úmrtnosti mírně zvyšovala, ale od 90. let se opět 

pomalu snižuje. Na příkladu tohoto karcinomu lze zřetelně pozorovat rozdíl průmyslové 

a neprůmyslové oblasti.  

Obr. A5 – Vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice, v          Obr.A6 – Vývoj úmrtnosti na ZN průdušnice 
průdušky a plic v Lombardii a na Sicílii,                      průdušky a plic v Lombardii a na Sicílii,      
1980–2002, muži                                                           1980–2002, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Pokud jde o úmrtnost žen na tento novotvar byla situace oproti mužům o mnoho příznivější 

jak v Lombardii, tak na Sicílii. Přestože v severním regionu dosahovaly hodnoty 

standardizovaného ukazatele přibližně dvojnásobných hodnot než na jižním ostrově, lze v obou 

případech během sledovaného období pozorovat podobný trend, a to mírné zhoršení úmrtnostní 

situace. V Lombardii došlo k prudšímu zvýšení úmrtnosti v 1.polovině 80.let (roční nárůst činil 

3,11 %), a od roku 1986 byl nárůst intenzity sice souvislý, ale pozvolnější. Na Sicílii byl trend 

velmi podobný, pouze s nižší intenzitou. V obou případech lze zhoršení úmrtnostní situace 

přičíst zvyšujícímu se podílu žen-kuřaček.  

Zhoubný melanom kůže 

Úmrtnost mužů na tento novotvar měla po celé období v obou regionech podobné tendence 

i intenzitu. Přestože v Lombardii nabývala standardizovaná míra úmrtnosti vyšších hodnot 

než na Sicílii, a nárůst byl na severu o něco výraznější než na jihu, jednalo se v obou případech 

pouze o minimální rozdíly. Na Obr. 177 a Obr. 178 můžeme pozorovat, jak u Lombardie, 

tak Sicílie, relativně velkou variabilitu pozorovaných hodnot během celého období 1980–2002. 
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Tento jev lze pravděpodobně označit jako důsledek nízkých počtů událostí v rámci sledovaných 

územních jednotek.   

Obr. A7 – Vývoj úmrtnosti na ZM kůže v                    Obr.A8 – Vývoj úmrtnosti na ZM kůže v 
Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, muži                      Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Na rozdíl od mužů, vykazovala úmrtnost žen na zhoubný melanom kůže v obou regionech 

mírně klesající tendence. Na severu byl snižující se trend o trochu výraznější než na jihu. 

Na obr. 178 lze pozorovat, že úroveň úmrtnosti žen v Lombardii v průběhu celého období 

dosahovala mírně vyšších hodnot než na Sicílii, jednalo se však pouze o malé rozdíly. Je nutné 

poznamenat, že vysoká variabilita pozorovaných událostí je důsledkem nízkých počtů 

zemřelých, a tento fakt je potřeba brát při hodnocení úmrtnostních poměrů na vědomí.  

Zhoubný novotvar prsu 

Úroveň úmrtnosti na ZN prsu byla v Lombardii po celé období výrazně vyšší než na Sicílii, ale 

určitou podobnost můžeme pozorovat v trendech, které vykazovala v obou regionech v letech 

1980–2002. V Lombardii se do konce 80.let intenzita úmrtnosti zvyšovala a od roku 1990 lze 

zaznamenat výrazný pokles trvající až do konce sledovaného období. Na Sicílii se do počátku 

90.let úmrtnost prsu mírně zvyšovala, až od roku 1992 docházelo k jejímu snižování. 

Zlepšování úrovně úmrtnosti od 90.let je důsledkem preventivních mamografických 

screeningových programů, které v Itálii začaly být zaváděny od roku 1990 (s různým počátkem 

v jednotlivých regionech).  

Obr. A9 – Vývoj úmrtnosti na ZN prsu v                     Obr.A10 – Vývoj úmrtnosti na ZN dělohy v 
Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy                      Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Zhoubný novotvar dělohy 

Úmrtnost na ZN dělohy zaznamenala v letech 1980–2002 u obou regionů velmi podobné 

tendence i intenzity. Jak v Lombardii, tak na Sicílii můžeme zaznamenat trend zlepšování 

se úrovně úmrtnosti na tento typ nádorového onemocnění. Na Obr. 180 můžeme vidět, že 
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během celého sledovaného období byla situace méně příznivá na Sicílii, v roce 2002 však již 

byly rozdíly mezi oběma regiony minimální. Zlepšování úmrtnostních poměrů lze přičíst 

především rozšíření preventivních prohlídek (provádění PAP testů) zaměřených na karcinom 

děložního čípku (Istituto nazionale di statistika, 2008).  

Zhoubný novotvar vaječníku 

Vývoj úmrtnosti na ZN vaječníku měl v obou regionech během sledovaného období odlišnou 

intenzitu i trend. V Lombardii se intenzita úmrtnosti zvyšovala do 2.poloviny 80.let, 

a od té doby docházelo, s mírným nárůstem v 1.polovině 90.let, k jejímu snižování. Na Sicílii 

byla po celé období 1980–2002 intenzita úmrtnosti výrazně nižší, avšak oproti severnímu 

regionu zde můžeme zaznamenat spíše trend mírného zhoršování úmrtnosti. Největší nárůst 

úmrtnosti na ZN vaječníku proběhl na Sicílii v první polovině 80.let, od roku 1986 se úroveň 

udržuje víceméně stabilní, s mírně se zvyšující tendencí. Pozvolné snižování úmrtnosti na 

rakovinu vaječníku je pravděpodobně důsledkem zlepšování kvality 

léčebných terapií, zejména terapií pomocí cytostatik založených na sloučeninách cis-platiny 

(Istituto nazionale di statistika, 2008).   

Obr. A11 – Vývoj úmrtnosti na ZN vaječníku v           Obr.A12 – Vývoj úmrtnosti na ZN prostaty v 
Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, ženy                      Lombardii a na Sicílii, 1980–2002, muži 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj:  Vlastní výpočty.                                                           Zdroj:  Vlastní výpočty. 

Zhoubný novotvar prostaty 

Vývoj úmrtnosti na ZN prostaty v období 1980–2002 měl v obou regionech odlišné tendence. 

Standardizované míry úmrtnosti vykazovaly v Lombardii po celé sledované období vyšších 

hodnot než na Sicílii, a zatímco v severním regionu došlo k určitému zlepšení úrovně úmrtnosti, 

na jihu se situace naopak zhoršila. Na obr. 182 můžeme pozorovat, že v Lombardii poklesla 

intenzita především v 2. polovině 90.let. Oproti tomu na Sicílii se do roku 1997 úroveň 

úmrtnosti zvyšovala a až od tohoto roku se mírně snižuje.  
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Příloha č. 2: 

Regiony NUTS 2, Česko                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regiony NUTS 2, Švédsko                                  Regiony NUTS 2, Itálie         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


