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ABSTRAKT 

       V této práci pojednávám o rozsahu a dostupnosti nabízené preventivní péče  

občanům České republiky. Souhrnně je zde uveden zákonný rámec preventivních 

prohlídek pro dospělé, pokyny pro jejich poskytování, jejich komplexní obsah, včetně 

dalších preventivních doporučení. V předkládané práci jsou dále zmíněny preventivní 

programy onkologických onemocnění doporučených odbornými onkologickými 

společnostmi, v souladu s doporučením Rady Evropské unie. Konkrétně se jedná o 

preventivní programy se zaměřením na screening karcinomu prsu, kolorektálního 

karcinomu a karcinomu děložního hrdla. Podrobněji je v práci pojednáno o 

problematice kolorektálního karcinomu včetně možností screeningu, s posouzením 

účinnosti preventivních prohlídek podle závěrů odborných studií. Empirická část práce 

je zaměřena na výzkum, jak jsou preventivní prohlídky přijímány a využívány občany    

včetně jejich compliance. Je zde zdůrazněna úloha lékařů a zdravotních sester prvního 

kontaktu a také správné vyhodnocování screeningu. Je poukázáno na nutnost 

mezioborové spolupráce. Zjištěné závěry a hodnocení bych ráda uplatnila na svém 

pracovišti v ambulanci praktického lékaře, včetně předání informací a zkušeností s touto 

tématikou kolegům a kolegyním. 

 

 

Klíčová slova: prevence, preventivní prohlídky, preventivní program, karcinom prsu, 

karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, test na přítomnost krve ve stolici 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT   

         In this paper I discuss the scope and availability of preventive care offered to the 

citizens in the Czech Republic. In summary, there is provided a legal framework for 

preventive examinations for adults, guidelines for their delivery, their complex content, 

including other preventive recommendations. Are mentioned preventive programs 

recommended cancer specialist oncology company, in accordance with the 

recommendations of the Council of the European Union. They are listed here 

preventative programs related to breast cancer, colorectal cancer and cervical cancer. 

Colorectal cancer is a analysis in more detail, including the possibility of screening tests 

and stool tests for blood in the stool. The research is by using questionnaires focused on 

the research, which covers just preventive examinations, stool tests for the presence of 

blood in the context of their use, customer information, including their compliance. 

There is an emphasis on recommendations and the need for good screening operation, 

interdepartmental cooperation and appropriate information to citizens. What lessons and 

assessment would wish to use in their workplace in an ambulance practitioner, including 

the transmission of information and experience with this topic colleagues in between the 

involved ambulances. 

 

 

Key words: prevention, preventive, preventative program, breast cancer, cervical 

cancer, colorectal cancer, fecal occult blood test
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Úvod 

         Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Prevence ano či ne. Vzhledem 

k rozsáhlé problematice, která se týká prevence a  preventivních programů jsem téma 

více zpřesnila. Celá práce se tedy věnuje prevenci, preventivním prohlídkám a 

programům pro dospělé, se zvláštním zaměřením na program prevence karcinomu 

tlustého střeva a konečníku. V teoretické části této práce přibližuji koncept a rozvahu 

preventivních prohlídek, jejich cílené zaměření, adresnost preventivních programů 

zaměřených na prevenci onkologických onemocnění. Cílem mé práce je zjistit, zda 

klienti – pojištěnci převzali zodpovědnost za své zdraví a snaží se sami aktivně 

podílet na jeho udržení. Po bližším seznámení se s tématem jsem se přesvědčila, že 

moje volba byla správná. Při získávání informací jsem si stále více uvědomovala 

nutnost prevence. Výsledky z empirické části mé bakalářské práce poslouží ke 

zkvalitnění komunikace na mém pracovišti, ordinaci praktického lékaře, k získání 

větší důvěry klientů a k podpoře jejich preventivního chování. Předpokládám, že 

osvěta v tisku, televizi, formou letáků či doporučení je nezbytná, ale hlavně musí 

fungovat vztah lékař – sestra – klient. K výběru tématu mě též vedla skutečnost, že 

někteří klienti mají kusé a neúplné informace, které nevedou k zodpovědnému 

chování vůči svému zdraví. Výsledky a závěry mé práce budou aplikovány do 

běžného provozu ambulance za účelem zlepšení komunikace s klientem a vyhovění 

jeho potřebám, které podporují důslednost a naplňování preventivních prohlídek. 

Mou snahou je tedy na základě důkazů a výsledků výzkumů posílit zodpovědnost 

klientů ke svému zdraví. Ráda bych, aby si i sestry v ordinacích praktických lékařů 

uvědomily svou důležitost a nemalý podíl na podpoře zdraví našich občanů. 

Domnívám se, že bakalářská práce po jejím přečtení poslouží sestrám ambulantních 

zařízení k uvědomění si naléhavosti edukace v oblasti primární péče.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1  PREVENCE POD ZÁŠTITOU MZ ČR 

         Domnívám se, že je vhodné vzhledem  k množství informací týkajících se 

tohoto tématu je ucelit a zpřehlednit. Na základě jednotlivých informací, zde 

postupně seřazených v souvislostech, by měl být čtenář schopen si utvořit vlastní 

názor na prevenci, možnosti jejího využití, její nezbytnost a dostupnost prevence 

onkologických programů. Zároveň jsem zde zhodnotila preventivní prohlídky 

prováděné naším pracovištěm. 

1.1  Vysvětlení pojmu prevence  

          Prevence – z latinského praevenire – předcházet - znamená soustavu opatření, 

která by měla předcházet nějakému nežádoucímu jevu, např. nemocem, nehodám, 

sociálním konfliktům apod.
1
  Preventivní péče – je péče, která je zaměřená na 

předcházení vzniku poruchy zdraví nebo změnu důsledků jejího působení časným 

zásahem. Preventivní péče se rozděluje na prevenci primární, sekundární, terciální a 

některé názory uvádějí i prevenci kvartérní
2
. Primární prevence – zkoumá 

předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit a hledá způsoby, jak jim 

předcházet. V souvislosti se zdravím jsou v primární prevenci aplikované postupy 

s cílem zabránit vzniku onemocnění či úrazu. Na této prevenci má hlavní podíl stát a 

jeho role zde je nezastupitelná. Uplatňuje hygienické normy a právní omezení pro 

zabezpečení kvality potravin, nápojů, výrobků a materiálů, s nimiž přicházíme denně 

do styku. Na druhu této prevence se podílí pracovníci hygienické služby, lékaři 

pracovního lékařství. Svůj podíl práce zde mají i pracovníci ochrany životního 

prostředí, kteří eliminují negativní vlivy životního prostředí na zdraví člověka, bývá 

zaměřena na veškeré obyvatelstvo
3
.  Sekundární prevence – detekuje některé 

negativní jevy a brání jejich prohlubování. Bývá zaměřena na vybrané skupiny 

                                                           
1
 Slovník cizích slov, 2006, s. 272 

2
 VOKURKA, M., HUGO, J. 2011, s .734 

3 VOKURKA, M., HUGO, J. 2011, s. 735 
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obyvatelstva. V souvislosti se zdravím, bychom mohli použít slovo screening
4
 nebo 

depistáž. 

        Základem sekundární prevence karcinomu prsu je mamologické vyšetření
5
, v 

prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku – testy na okultní (skryté) krvácení 

(přítomnost krve ve stolici, není viditelná, prokazuje se chemicky)
6
, v prevenci 

karcinomu děložního hrdla stěr z děložního čípku gynekologem
7
. 

Depistáž -  aktivní vyhledávání rizikových znaků a časných asymptomatických stádií 

nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách, zpravidla vyšetřovacími 

metodami, které je možno použít v širokém měřítku za únosných nákladů
8
.  

Terciální prevence – tato prevence je zaměřená na předcházení opakování některého 

nežádoucího jevu, v souvislosti se zdravím by měla bránit komplikacím onemocnění, 

šíření onemocnění či zabránit návratu tohoto onemocnění. Příkladem může být, kdy 

po skončení léčby onkologického onemocnění je i nadále pacient sledován 

v některém onkologickém centru a kde se pravidelně podrobuje komplexním 

zdravotním prohlídkám
9
.  

Kvartérní prevence – role této prevence by měla být chápána jako předcházení či 

uzpůsobení předpokládaných situací u člověka, který i přes veškeré možnosti 

prevence či léčby onemocněl např. nádorovým onemocněním, které bylo zjištěno 

pozdě a léčba může jen oddálit neodvratitelný konec. I v této situaci lze některé jevy 

předvídat, aby nenastaly či nepřekvapily. Jde o to jak důstojně a v jakých 

podmínkách, v jakém prostředí bude člověk dožívat. Někdy se může jednat o dny, 

týdny nebo měsíce. Předejít smrti už nelze, ale lze předcházet obtížím ve zbytku 

života. Např. včasné řešení sociálních podmínek, potřebné pomoci
10

.  

Preventivní péče – péče zaměřená na předcházení vzniku poruchy zdraví nebo 

změnu důsledků jejího působení časným zásahem. Preventivní péče se rozděluje na 

primární (spočívající ve snaze o uchování zdraví) a na sekundární (při níž jde o časné 

diagnostikování).  

                                                           
4
 Screening je v lékařství vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v  

jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíže a příznaky 
5
 Mamologické vyšetření – vyšetření prsou v rámci screeningu pomocí fyzikálních vyšetřovacích 

metod 
6
 HEHLMANN, A 2010, s. 214 

7
 V rámci gynekologické prevence histologické vyšetření sliznice děložního hrdla 

8
 VOKURKA, M., HUGO, J. 2008. s. 734 

9
  VOKURKA, M., HUGO, J. 2008 s. 734 

10
  ŽALOUDÍK, J. 2008 s. 52  

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1dium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacient
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      Primární prevenci rozdělujeme na činnosti, které jsou zaměřeny na ochranu, 

podporu a rozvoj zdraví a na činnosti protektivní, jejímž cílem je předcházet vzniku 

nemocí.  

       Prevence může být nespecifická a specifická, spočívající v odborném úsilí 

předejít vzniku konkrétní nemoci např. očkování, poradenství
11

.  

Ve sledovaném období od 1. 1. 2009 – do 31. 12. 2011 bylo v naší ordinaci 

(ambulance praktické lékařky na Praze 4) provedeno 1300 preventivních prohlídek 

klientů všech věkových skupin (kód sloužící k vykazování výkonu pojišťovně 01022 

– tj. 480 bodů).  Na základě provedených laboratorních a klinických vyšetření byly 

zjištěny počáteční formy závažných interních onemocnění. Hypertenze (87 klientů), 

poruchy metabolismu glycidů a lipidů (467 osob), poruchy štítné žlázy (9 osob), 

onemocnění prostaty, ve většině případů hypertrofie (59 osob), 2 klienti byli 

zachyceni s karcinomem prostaty (PSA marker + cílené urologické vyšetření). Na 

základě těchto zjednodušených dat lze doložit a souhlasit s názorem, že preventivní 

prohlídky mají smysl. Přesto se s tímto výsledkem nelze v budoucnu spokojit a je 

třeba více podporovat preventivní chování našich klientů. 

 

1.2  Rozsah preventivních prohlídek dle zákona 

        K preventivní péči se vztahuje zákon č.48/1997 Sb. O veřejném zdravotním 

pojištění. Na základě zmocnění ze zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách, 

byla dne 29. 2. 2012 ve Sbírce zákonů (částka 7) vydána nová vyhláška č. 70/2012 

Sb., O preventivních prohlídkách, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2012. Rozsah 

preventivních prohlídek uvedených v této kapitole je vymezen jen pro prohlídky pro 

dospělé (§1, §2, §6, §7)
12

. S ohledem na právní rámec těchto norem, nezbytnost a 

důležitost v celém systému zdravotní péče je  následujícím textu uváděna v 

doslovném znění. Druhy preventivních prohlídek a poskytovatelé, kteří je provádějí:  

 § 1        

(1) Druhy jednotlivých preventivních prohlídek jsou preventivní prohlídka v oboru 

a) všeobecné praktické lékařství (dále jen „všeobecná preventivní prohlídka“), 

b) praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „všeobecná preventivní prohlídka 

dětí“), 

c) zubní lékařství (dále jen „zubní preventivní prohlídka“), 

                                                           
11

 VOKURKA, M;  HUGO, J. 2008,  str. 734 
12

 http://portal.gov.cz/app/zakony/dulezite.jsp?rpp=15#local-content 
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d) gynekologie a porodnictví (dále jen „gynekologická preventivní prohlídka“). 

(2) Poskytovatelem provádějícím preventivní prohlídku podle 

a) odstavce 1 písm. a) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné 

praktické lékařství, 

b) odstavce 1 písm. b) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, 

c) odstavce 1 písm. c) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru zubní 

lékařství, 

d) odstavce 1 písm. d) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru 

gynekologie a porodnictví (zákon č.70/2012 Sb.)  

§ 2      

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky 

       Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po 

uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem 

všeobecné preventivní prohlídky je 

a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a 

profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt 

kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy 

metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí, 

b) kontrola očkování, 

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu 

tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné 

preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska 

anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na 

riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při 

přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku 

při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru 

prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s 

poučením o samovyšetřování, 

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem, 

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a 

pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními 

vyšetřeními jsou:  
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1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-

cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po 

ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 

40, 50 a 60 letech věku, 

2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po 

ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let 

věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření, 

3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech, 

4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 

55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové 

kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) 

v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se 

nezajišťuje, 

5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového 

mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k 

dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících 

vyšetření              

§ 6  

Obsah a časové rozmezí zubní preventivní prohlídky 

(uvedeny jen odstavce týkající se preventivních prohlídek dospělých) 

(2) Obsahem zubních preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí 

jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední zubní 

preventivní prohlídky, je: 

a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, 

b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i 

nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a 

krku, 

c) poučení o správné hygieně dutiny ústní. 

(3) Obsahem zubních preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí 

dvakrát v průběhu těhotenství, je 

a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, 

b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a 

nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a 

krku, 
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c) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství 

u ženy i budoucího dítěte včetně poučení o správné hygieně jejich dutiny ústní, o 

fluoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem k zamezení přenosu 

kariogenních mikroorganismů z dutiny ústní matky do dutiny ústní dítěte, 

§ 7 

Obsah a časové rozmezí gynekologické preventivní prohlídky 

   Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech věku a 

dále jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední 

gynekologické preventivní prohlídky, je 

a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče, 

b) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na 

známé rizikové faktory, 

c) klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný 

nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových 

faktorů, 

d) prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, 

e) vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen, 

f) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému 

nebo virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen, 

g) palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální 

ultrazvukovou sondou, 

h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky, 

i) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího poskytovatele, 

j) u žen od 45 let věku doporučení k provedení screeningového mamografického 

vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech; jestliže žena 

již absolvovala vyšetření podle § 2 písm. e) bodu 5 v posledních 2 letech a je k 

dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje, 

k) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let 

věku, od 55 let věku se toto vyšetření provádí ve dvouletých intervalech a toto 

vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie 

jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 2 písm. e) bodu 4 v 

uvedených intervalech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje (zákon 

č.70/2012 Sb., MZ ČR). 
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         Dle mého názoru je rozsah preventivních prohlídek dostatečný, je třeba cíleně 

působit na občany, aby si svého zdraví dostatečně vážili a snažili se jej udržet v dobré 

kondici co nejdéle. Preventivní prohlídky jsou určené pro všechny občany. Zvláště by 

měly sloužit těch občanům, kteří nemají žádné zdravotní potíže, jsou bez příznaků 

onemocnění. Absolvováním preventivní prohlídky, zaujímají zodpovědný postoj ke 

svému zdraví. Preventivní prohlídky prováděné registrujícím praktickým lékařem 

mají svůj zásadní význam pro záchyt počátečních forem závažných onemocnění 

nejen interních, jako je hypertenze či diabetes, ale i pro záchyt závažných 

onkologických onemocnění. V tomto ohledu je praktický lékař nezastupitelný
13

.  

        Součástí preventivních prohlídek je kontrola očkování proti tetanu. Základní 

očkování je upraveno vyhláškou č. 537/2006 Sb., očkování dospělých upravuje § 4. 

Další přeočkování proti tetanu se provede u fyzických osob, které byly řádně 

očkovány, vždy po každých 10 až 15 letech.  Základní očkování proti tetanu u 

zletilých fyzických osob se provede třemi dávkami podanými v těchto intervalech: 

druhá dávka za 6 týdnů po první dávce a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce
14

. 

        Ve sledovaném období (1. 1. 2009 – 30. 10. 2012) bylo na našem pracovišti 

aplikováno 496 injekcí proti tetanu Tetavax 0,5 ml v rámci bezplatného očkování 

(vyhláška č. 537/2006 Sb.).       

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Medical tribune: Preventivní prohlídky mají smysl, 2007, roč. 3, č.35, s. A 14  
14

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky (www.mzcr) 
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 2  PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH       

POJIŠŤOVEN 

           Zdravotní pojišťovny jsou povinny zabezpečit poskytování zdravotní péče. 

Týká se to péče léčebné – kurativní i preventivní, či lázeňské. Poskytování této péče 

je řízeno direktivně – zákonem č.48/1997 Sb. vyhláškou č.70/2012 Sb.
15

Zdravotní 

pojišťovny mohou v rámci svých možností poskytovat zdravotní péči nad tento 

zákonný rámec. Proto se snaží rozšířit spektrum poskytovaných preventivních 

prohlídek a opatření v souvislosti s podporou zdraví obyvatelstva a značnou finanční 

úsporou v léčbě. 

2.1  Preventivní programy VZP 

         Všeobecná zdravotní pojišťovna je hlavním pilířem poskytující zdravotní péči a 

zdravotní služby občanům v České republice. V letošním roce slaví 20 let svého 

vzniku
16

. Její snahou je zabezpečit a poskytovat potřebnou zdravotní péči a současně 

udržet tempo v rozvoji nových léčebných možností. V současné době poskytuje svým 

pojištěncům řadu možností a nabídek využívat její služby včetně několika 

preventivních programů pro dospělé. Uvádím příklady některých preventivních 

programů, které nabízí svým klientům nad legislativní rámec. Jedním z nich je 

nabídka nad rámec národního screningového programu prevence karcinomu 

děložního hrdla. Očkování proti karcinomu děložního hrdla je v rámci projektu "3 

dávky s výhodou" určeno pro dívky a ženy od 14 do 25 let včetně, které jsou 

pojištěny u VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim na něj přispěje částkou 1 000 Kč17. 

Vzhledem k doporučení o vhodnosti a účinnosti očkování proti klíšťové encefalitidě 

(účinnost vakcíny přesahující 99 %) poskytuje svým pojištěncům možnost využít 

programu „ 1 dávka zdarma“.  Další programy jsou nabízeny v souvislosti s nutnou 

podporou preventivního chování občanů a zapojení se do jeho aktivního využívání. 

Proto připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna pro své pojištěnce akci Dny zdraví 

                                                           
15

  http://www.mzcr.cz/ 
16 http://www.vzp.cz 
16

  http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/3-davky-s-vyhodou  
16

 http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/dny-zdravi 
 

http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/3-davky-s-vyhodou).%20Vzhledem
http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/3-davky-s-vyhodou).%20Vzhledem
http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/3-davky-s-vyhodou
http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/dny-zdravi
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v regionech, která spojuje příjemné s užitečným. Cílem celé akce je především 

poskytnout bezplatné orientační vyšetření.  

         Cílem kreditního programu Zdravý život je motivace k aktivnímu přístupu ke 

zdravému způsobu života
18

.   

         Všeobecná zdravotní pojišťovna si dobře uvědomuje hrozby, které narůstající 

epidemie obezity přináší. V České republice trápí nadbytečné kilogramy každého 

třetího člověka. Proto přispívá nejen na samotnou léčbu, ale prostřednictvím různých 

preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti. Jedním z 

takových programů je projekt „Žij zdravě“19  

           Po důkladném prostudování nabídky preventivních programů je zřejmé, že se 

VZP snaží motivovat své klienty k aktivnímu přístupu ke svému zdraví a podporuje 

preventivní chování. Zdravotní pojišťovna si je vědoma nutnosti a dobré dostupnosti 

preventivních programů poskytovaných svým pojištěncům, protože jen dobře 

informovaný a motivovaný klient je ochoten spolupracovat a podílet se na jeho 

udržení. Proto se VZP systematicky věnuje osvětě a prevenci
20

.  

          V závěru této kapitoly bych ráda uvedla některá data z naší ambulance. Dle 

mého názoru dobře ilustrují, jak klienti využívají nabídky očkování nehrazené 

z veřejného zdravotního pojištění. Možnost aplikace vakcíny proti klíšťové 

encefalitidě (FSME immun., fy Baxter) využilo asi 345 klientů, cena jedné dávky cca 

500 Kč. Aplikace vakciny Cervarix v rámci prevence rakoviny děložního hrdla byla 

aplikována u 3 klientek (v součinnosti s jejich registrujícím gynekologem), cena 

jedné dávky cca 3000 Kč. Jeden klient požadoval aplikaci vakciny Prevenar (fy 

Pfizer, cena dávky 1300 Kč). Očkování vakcinou proti hepatitidě A, B (Twinrix 

adult, fy GlaxoSmithKline, cena jedné vakciny cca 1600 Kč) požadovalo asi 98 

klientů. Každoročně v naší ordinaci probíhá očkování proti sezonní chřipce 

(Influvac,Vaxigrip,Begrivac,IDflu) u asi 200 klientů (150 vakcín hrazeno z veřejného 

zdravotního pojištění, 50 vakcín samoplátci cena cca 200Kč za dávku). V roce 2009 

bylo aplikováno 10 vakcin proti pandemické chřipce (Pandemrix) hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění pro vybran. Uvedené informace se týkají ordinace 

praktické lékařky pro dospělé v Praze 4, cca 2000 registrovaných klientů, v období 1. 

1. 2009 – 31. 12. 2011). 

                                                           
 
19

 http://www.zijzdrave.cz/ 
20 http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/zij-zdrave 

http://www.zijzdrave.cz/
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    2.2  Preventivní programy ZP Škoda Auto 

          Pojišťovna zahájila svou činnost v roce 1993 a vyvinula se v regionální 

zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou 

firmu ŠKODA AUTO, a.s. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je otevřená široké 

veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník 

firmy s trvalým sídlem na území České republiky. V oblasti péče o zdraví pojištěnců 

se ZPŠ zaměřuje jak na úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy a 

další preventivní akce, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a 

tím i poškození zdraví
21

.   

          Vzhledem ke specifickému postavení této zdravotní zaměstnanecké pojišťovny 

je rozsah preventivních programů velmi rozsáhlý. Během roku 2010 nabízela ZPŠ 

svým pojištěncům 31 zdravotních preventivních programů a aktivit hrazených z 

Fondu prevence s předpokládaným čerpáním nákladů ve výši 25 000 tis. Kč.  

          Programy pro včasný záchyt vybraných závažných onemocnění 

s plánovanými náklady ve výši 9 010 tis. Kč, čerpáno bylo celkem za 4 805 tis. Kč. 

V této oblasti je zahrnuto 10 programů na včasný záchyt rizikových onemocnění u 

pojištěnců, kteří věkem nesplňovali podmínky celostátních screeningových programů 

jako je prevence karcinomu prsů, prostaty, děložního hrdla, kardiovaskulární 

prevence, onemocnění štítné žlázy, apod
22

.  

Tabulka nabídky prevence závažných onemocnění nabízených touto zdravotní 

pojišťovnou je vzhledem k svému rozsahu uvedena jako příloha č. 1. 

 

                                                           
21 http://www.toplekar.cz/pojistovny/zps.html 
22http://www.zpskoda.cz/wysiwyg/VZ%202010.pdf 

 

http://www.toplekar.cz/pojistovny/zps.html
http://www.zpskoda.cz/wysiwyg/VZ%202010.pdf
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3  NÁRODNÍ SCREENINGOVÝ PROGRAM 

         V této kapitole představuji screeningové programy, které vznikly na základě 

odborných diskuzí, vyhodnocováním souboru zdravotnických dat,  tak aby byli 

účinnou prevencí v boji s vybranými onkologickými onemocněními. 

        Česká republika disponuje třemi organizovanými programy screeningu 

zhoubných nádorů podle doporučení Rady Evropské unie. Průběžně se zvyšuje 

pokrytí těmito programy, stále však nedosahuje úrovně běžné ve vyspělých státech 

západní a severní Evropy. Nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje je zavedení 

adresného zvaní k vyšetření a vývoj informačního zázemí screeningových programů. 

Na základě rozsáhlých vědeckých důkazů jsou prozatím doporučeny zejména tři 

screeningové programy:    screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie, 

screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní 

krvácení do stolice,  screening nádorů děložního hrdla pomocí cytologického 

vyšetření stěru z děložního hrdla. Podrobné doporučení pro implementaci 

screeningových programů v jednotlivých státech pak obsahuje dokument European 

Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. Sběr 

dat, který je nastaven doporučeným standardem MZ ČR, je v souladu s doporučením 

Rady Evropské unie a umožňuje monitoring programu způsobem kompatibilním s 

European Guidelines
23

. Informační podpora screeningových programů umožňuje 

prostřednictvím monitoringu procesu garantovat bezpečnost, dostupnost a 

hospodárnost screeningu a umožňuje poskytnout pacientům i lékařům dostatek 

informací pro kvalifikované rozhodování. Rovněž umožňuje na základě procesních 

ukazatelů kvality předpovědět a na základě monitoringu dopadu prokázat účinnost 

programu na populační úrovni. Klíčovou součástí systému informační podpory jsou 

registry screeningových mamografií, cytologií a kolonoskopií, které umožňují 

parametrické záznamy provedených vyšetření, a tak umožňují monitoring 

screeningového procesu v centrech
24

.  Základem těchto programů, ale vždy zůstává 

mezioborová součinnost lékařů a zdravotníků s velkým důrazem na přístup občanů 

k nabízeným možnostem. Je třeba zabezpečit dobrou preventivní péči, hlavně posílit 

                                                           
23

 http://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening--ceska-republika 
24

 http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/aktualni-vysledky-programu-screeningu-
zhoubnych-nadoru-459815 

http://www.mamo.cz/res/file/legislativa/european-guidelines-in-breast-cancer-screening-and-diagnosis-2006.pdf
http://www.mamo.cz/res/file/legislativa/european-guidelines-in-breast-cancer-screening-and-diagnosis-2006.pdf
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/aktualni-vysledky-programu-screeningu-zhoubnych-nadoru-459815
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/aktualni-vysledky-programu-screeningu-zhoubnych-nadoru-459815
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přínos praktických lékařů a zdravotních sester zdůrazněním jejich nezastupitelnosti na 

základě blízkého kontaktu se svými klienty v ordinacích. 

3.1  Prevence karcinomu prsu  

           Populační screening karcinomu prsu je součástí doporučení Rady Evropské 

unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 (2003/878/EC). Legislativní rámec projektu v 

České republice je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. o 

stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek a doporučeným 

standardem, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ ČR 04/2010
25

. Na konci roku 2009 

dosáhlo pokrytí cílové populace žen ve věku 45–69 let mamografickým screeningem 

50,0 %.  Nezávislé srovnání dat z pracovišť zapojených do screeningu karcinomu 

prsu a dat plátců zdravotní péče poskytovaných Národním referenčním centrem 

(NRC) ukázalo, že probíhající monitoring je věrohodný a využitelný pro hodnocení 

kvality. V posledních letech je v tomto programu ročně diagnostikováno přibližně 2 

000 žen s karcinomem prsu, téměř tři čtvrtiny z nich s neinvazivními nebo velmi 

malými nádory, které mají zpravidla výbornou prognózu
26

. Mamologické vyšetření 

splňuje základní úlohu, preventivní vyšetření žlázy bezpříznakových žen s cílem 

vyhledávat minimální či nehmatné patologické změny prsu a časnou léčbou snížit 

mortalitu na karcinom prsu
27

. Prevence týkající se karcinomu prsu se během 10 let 

trvání tohoto screeningu dostala do povědomí cílové skupiny žen. Jeho propagace 

probíhala formou zvaní klientek na mamologické vyšetření z databáze zdravotních 

pojišťoven, mediální propagací za podpory kosmetických firem se současnou záštitou 

známých osobností. 

 

3.2  Prevence karcinomu děložního hrdla  

           Pravidelné preventivní prohlídky jsou pro ženy nejdostupnější ochranou před 

nádorovým onemocněním. Proto jsou základem screeningového programu 

zaměřeného na rakovinu děložního hrdla, který je zaveden Ministerstvem 

zdravotnictví ČR od roku 2008. Legislativní rámec projektu v České republice je dán 
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vyhláškou MZ ČR č. 3/2010 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí 

preventivních prohlídek. 

          Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR 

pak stanoví Věstník MZ ČR, částka 07/2007
28

. Oba předchozí zmíněné preventivní 

programy zaměřené na prevenci karcinom prsu a karcinom děložního hrdla jsou 

ženami dobře přijímány a využívány. Na gynekologické vyšetření dochází pravidelně 

okolo 85% žen, proto komunikace lékař – klientka a následné provádění 

preventivních prohlídek je snazší a účinnou zbraní v této prevenci je možnost 

očkování. Vakcinace chránící před rakovinou děložního čípku se doporučuje všem 

dívkám, které ještě neměly pohlavní styk. V případě dívek, které již měly pohlavní 

styk bez ochrany, může účinnost klesnout až na nulu. Očkování je tak vždy důležité 

řádně prokonzultovat s příslušným lékařem. Hlavní příčinou rakoviny děložního 

čípku jsou papillomaviry HPV typu 16 a 18, přičemž existují i typy 6 a 11, jež zase 

způsobují genitální bradavice. K očkování se využívají vakcíny Silgard a Cervarix, 

jež jsou podávány ve třech fázích formou injekce
29

.  Očkování chrání dívky a ženy 

pouze před infekcí těmi typy HPV, proti kterým jsou určeny. Neposkytují ochranu 

proti ostatním typům HPV. Proto vakcinace není jediným způsobem v ochraně a 

prevenci proti onemocnění rakovinou děložního čípku. Od 1. 4. 2012 je z veřejného 

zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcinou Cervarix v plné výši. Podmínkou je 

dodržet termín 1. dávky vakciny  (očkování dívek ve věku třinácti let, nejpozději den 

před čtrnáctým rokem věku). I přes očkování je důležité pravidelně chodit na 

preventivní gynekologické prohlídky. Jedině tak může lékař sledovat stav buněk 

děložního čípku, aby bylo možno včas odhalit případné abnormality
30

. 

3.3 Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku  

           Ze všech tří zmiňovaných screeningových programů je program prevence 

rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, nádor kolorekta)  
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méně využíván cílovou skupinou občanů. Po zahájení populačního screeningu 

vznikla pod patronací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Rada 

pro kolorektální karcinom sdružující zástupce odborných společností, zdravotních 

pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a nadace Vize 97. V současné době je tento 

program hlavním projektem České gastroenterologické společnosti a na jeho 

monitoringu se významně podílejí regionální kooperátoři
31

. Dle názoru Friče, který 

říká, že praktičtí lékaři a jejich zdravotní sestry mají v českém screeningovém 

programu kolorektálního karcinomu klíčovou úlohu. Frič říká, že v ordinacích 

praktických lékařů má největší význam individuální rozhovor lékaře s klientem, tj. 

vysvětlení významu programu, nabídka informačních materiálů a zodpovězení 

otázek. Velmi pozitivní úlohu mohou mít v této části programu zdravotní sestry, 

neboť někteří jedinci s nimi navazují kontakt snadněji než s lékařem. Proto je 

důležité, aby zdravotní sestry byly k účasti v programu motivovány a edukovány 

stejně jako lékaři
32

. V těchto souvislostech se této problematice snažím věnovat 

zvýšenou pozornost, abych získané informace a doporučené postupy mohla vhodně 

použít ve své denní praxi a zapojit do spolupráce více klientů. Legislativní oporu má 

screening kolorektálního karcinomu ve Věstníku MZ ČR č. 01/2009 a od února 2010 

také ve vyhlášce MZ ČR č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí 

preventivních prohlídek. Oba dokumenty definují cílovou populaci a také stanoví 

způsob, jak jsou prostřednictvím registrujícího praktického lékaře a praktického 

gynekologa osoby z cílové populace nabírány. Screeningové vyšetření představuje 

test na okultní krvácení do stolice (TOKS) a nově i tzv. primární screeningová 

kolonoskopie (PSK). V případě pozitivního výsledku TOKS následuje diagnostické 

vyšetření - tzv. screeningová kolonoskopie (SK).         

       Klíčovou součástí systému informační podpory je registr screeeningových 

kolonoskopií, který umožňuje parametrické záznamy provedených kolonoskopických  

vyšetření a tak umožňuje monitoring screeningového procesu v centrech. 

Neumožňuje však monitoring úspěšnosti náběru cílové populace, neboť většina 

klientů screeningového procesu nepodstupuje kolonoskopii, ale pouze TOKS s 

negativním výsledkem. Tato vyšetření jsou však proplácena z veřejného zdravotního 

pojištění a záznam o nich je tedy veden plátci zdravotní péče. Jejich data poskytovaná 

prostřednictvím Národního referenčního centra proto tvoří důležitou součást 
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informačního systému, neboť poskytují jedinečnou informaci o náběru osob do 

programu screeningu kolorektálního karcinomu. Systém se neobejde ani bez 

pečlivého monitoringu epidemiologie zhoubných nádorů, který využívá dat 

Národního onkologického registru (NOR ČR) a jehož výsledky jsou dostupné 

široké veřejnosti na webovém portálu www.svod.cz
33

. 

          Tuto kapitolu týkající se prevence rakoviny kolorekta jsem zdůraznila 

v souvislosti s praxí v ambulanci praktického lékaře a jejího provádění v každodenní 

praxi. Záměrně jsem zdůraznila testy TOKS, u  kterých došlo od února 2009 ke 

změnám, které se projevily v postojích a chování klientů (kapitola 5, str. č. 30). 

Získané aktuální informace bych ráda použila v ordinaci praktického lékaře ke 

zkvalitnění své každodenní práce. 
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  4 KARCINOM TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU 

          V předchozích kapitolách byly zmíněny preventivní prohlídky, možnosti a míra 

jejich použití. Doporučené screningové programy, které jsou aplikovány tak, aby 

včasný záchyt onkologických onemocnění byl co nejvyšší, s cílem usnadnit klientům 

léčení a zlepšit prognózu. Tato kapitola popisuje závažné onkologické onemocnění 

karcinom tlustého střeva a konečníku (karcinom kolorekta, kolorektální karcinom), 

který je nejčastějším nádorem trávicího traktu. Celosvětově je incidence tohoto 

nádoru nejvyšší ve vyspělých civilizovaných státech. Příčinou vysoké úmrtnosti je 

především to, že většina nádorů je diagnostikována až v pokročilém stadiu
34

. 

 4.1 Etiologie a rizikové faktory 

           Etiologie tohoto onemocnění není přesně známa a podíl může mít více faktorů. 

Neméně důležité jsou i faktory zevního prostředí. Mezi příčiny vzniku řadíme 

dědičnou hereditární dispozici, nezhoubná onemocnění tlustého střeva a konečníku. 

Častější výskyt byl prokázán u některých nespecifických střevních zánětlivých 

onemocnění (Crohnova choroba, ulcerozní kolitida). Riziko vzniku karcinomu 

kolorekta je u těchto pacientů 2 – 3 x vyšší než u běžné populace. Cesta k jeho vzniku 

vede přes vývoj dysplázií v zánětlivém terénu. Změny genů předcházejí dysplázii 

jsou často rozšířené v mukóze zejména pacientů s ulcerózní kolitidou
35

. Příčinou 

vzniku může být dědičná (hereditární) dispozice, kdy je zvýšené riziko u pokrevních 

příbuzných, kde se některý typ tohoto zhoubného onemocnění vyskytl. Jedná se o 

syndrom mnohotné familiární adenomatozní polypózy a syndrom familiárního 

výskytu nepolypozních karcinomů tlustého střeva (tzv. Lynchův syndromm I. A II.). 

Příčinou familiární adenomatózní polypózy jsou v naprosté většině mutace v genu 

APC (adenomatous polyposis coli), který je lokalizován v oblasti 5q21-q22. 

Projevuje se rozvojem stovek až tisíců prekancerózních  adenomatózních střevních 

polypů přičemž riziko maligního zvrhnutí některého z polypů je obrovské
36

. Poměrně 

často se mohou vyskytovat i nezhoubné nádory ve formě polypů tj. výběžků sliznice 
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a ty, pokud nejsou včas odstraněny, mohou trvale růst a přeměnit se ve zhoubný 

nádor.  

      K faktorům významně zvyšujícím riziko vzniku tohoto onemocnění patří i různé 

vlivy zevního prostředí, nevhodné stravovací návyky a obezita. K těmto faktorů 

řadíme nevhodnou úpravu masa (grilování, smažení, uzení), nadměrnou konzumaci 

tuků a nedostatek vlákniny. Mezi další faktory můžeme zařadit zvýšenou konzumaci 

alkoholu, především piva a kouření. Tím mohou vznikat kancerogenní látky 

přispívající ke vzniku nádoru. Naopak dostatek vitaminů, stopových prvků a hlavně 

dostatek vlákniny přispívá k jejich neutralizaci. Kolorektální karcinom nemá jedinou 

příčinu, vzniká interakcí mezi genetickou predispozicí a vnějšími faktory. Lze 

očekávat, že dojde k identifikaci dalších genových defektů pro různé formy 

klinického průběhu
37

. 

4.2 Patologie onemocnění 

           Nádor bývá nejčastěji lokalizován v oblasti sigmatu (20 %) a ve vzestupném 

tračníku (15 %), příčný tračník (7 %), sestupný tračník (7 %), karcinom recta (51 %).  

Histologicky se většinou jedná o adenokarcinom, který bývá buď s tvorbou hlenu  

(mucinozní 15 %) nebo bez tvorby hlenu (nemucinózní 85 %).  Zpočátku roste nádor 

v místě vzniku, postupně prorůstá do okolních orgánů, může se šířit lymfatickými 

cestami do spádových uzlin nebo se krevním oběhem šířit a metastazovat do 

vzdálených orgánů nejčastěji do jater, plic a kostí.  

4.3 Klinické projevy 

           Při počátku svého vzniku může růst nádor skrytě, bez příznaků a zevních 

projevů. Později se mohou objevit místní nebo celkové příznaků. Mezi místní 

příznaky řadíme změny a potíže s vyprazdňováním stolice. Může se objevit zácpa, 

průjem, jejich střídání, časté nucení na stolici, změn tvaru či barvy stolice. Může v ní 

být přítomna krev či hlen. Mohou se objevit obtíže či bolesti spojené s odchodem 

stolice. K celkovým příznakům patří nechutenství, únava, slabost, hubnutí, bledost 

nebo žloutenka, nevolnost, narůstající objem břicha, ale to již jsou příznaky pozdní.         

Kolorektální karcinom má střední doubling time (čas potřebný ke zdvojnásobení 
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objemu) asi 130 dní. Proto roste nejméně 5 let bezpříznakově. Během této fáze bývá 

diagnóza stanovena náhodným vyšetřením (prostor pro sekundární prevenci)
38

. 

 4.4 Diagnostika 

        U všech onemocnění je důležitá včasná diagnóza a u nádorových to platí 

dvojnásob. Následná léčba, rekonvalescence, návrat do běžného života a celková 

prognóza se odvíjí právě od toho, v jak časném stadiu je nádor zachycen. Obecně 

bychom mohli diagnostiku nádoru tlustého střeva a konečníku rozdělit na dvě 

skupiny. V první vyšetřujeme osoby, kteří mají některé příznaky daného onemocnění 

a v druhé skupině osoby, které žádné příznaky nemají, ale patří do některé 

z rizikových skupin (riziko rodinného výskytu, riziko věku). Vyšetření u lékaře 

začíná odebráním celkové anamnézy (důležitých dat-onemocnění v rodině, pracovní 

zařazení, návyky, léky ...), klinickým vyšetřením včetně vyšetření per rektum. 

Samozřejmostí je laboratorní vyšetření krve základním panelem vyšetření (krevní 

obraz, biochemické hodnoty v séru, sedimentace) je možno jej doplnit o hodnoty 

nádorových markerů (CEA, CA 19-9). Je možné i vyšetření stolice na přítomnost 

krve. Základním vyšetřením stanovujícím diagnózu kolorektálního karcinomu jsou 

endoskopická a rentgenologická vyšetření tlustého střeva a konečníku. Před těmito 

vyšetřeními je nutná příprava klienta za účelem vyprázdnění střeva a konečníku. 

Součástí přípravy je několika denní dieta s kašovitou a tekutou stravou a pití roztoků 

s projímavým účinkem. Před samotným vyšetřením konečníku většinou stačí jen 

krátkodobé lačnění. Endoskopická vyšetření (kolonoskopie, sigmoideoskopie, 

rektoskopie) umožňují prohlédnout dutý prostor střeva a odebrat vzorek tkáně 

k histologickému vyšetření. Mezi další vyšetření řadíme sonografie břicha a jater, CT 

břicha a malé pánve, scintigrafie skeletu, virtuální kolonoskopie pomocí CT. Pro 

posouzení šíření nádoru přes stěnu rekta je vhodné použít rektální endosonografii. Pro 

další léčebnou strategii je nezbytné určení onemocnění v celém jeho rozsahu. 

 4.5    Léčba  

         U pacientů s diagnostikovaným nádorem tlustého střeva a konečníku je 

poskytována komplexní péče. Pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění je zásadní 
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včasná diagnostika. Časně zachycená onemocnění jsou vyléčitelná, v léčbě převládají 

prosté endoskopické nebo chirurgické metody
39

. Její rozsah závisí na posouzení stavu 

onemocnění a včasnosti diagnózy.  

4.5.1 Chirurgická  

         Chirurgická léčba spočívá v resekci části střev nebo konečníku zasažených 

nádorem s bezpečnostním lemem ve zdravé tkáni spolu s příslušnými lymfatickými 

uzlinami. Chirurg může přistoupit buď a) k okamžitému sešití (spojení) zbylých částí    

střev nebo konečníku  b)  k provedení kolonostomie. 

       Toto chirurgické řešení je možno za určitou dobu zrušit a obnovit kontinuitu 

střeva. U pacientů, kde je nutné odstranit celý konečník, je však kolostomie výkon 

trvalý, definitivní.  Tato radikální resekce může být u nepokročilých forem výkonem 

vedoucím k vyléčení. 

4.5.2   Radioterapie  

           Radioterapie léčba ozařováním, aktinoterapie jehož zdrojem jsou radioaktivní 

izotopy používané v ozařovacích přístrojích
40

. Radioterapie tlustého střeva se 

neprovádí, ale u karcinomu konečníku má tato metoda nezastupitelné místo. Provádí 

se nejčastěji jako předoperační, kde si klade za cíl zmenšení nádoru, zlepšení 

operability a snížení životaschopnosti nádorových buněk. Tím se sníží výskyt 

lokálních recidiv o polovinu. V případě, že nebyla provedena předoperační radiace, 

indikuje se jako pooperační. Sleduje se tím snížení výskytu lokálních recidiv malé 

pánve. U inoperabilních karcinomů rekta má radioterapie význam paliativní. 

4.5.3  Chemoterapie        

       Chemoterapie se užívá ve smyslu léčby nádorů chemickými látkami, cytostatiky, 

která tlumí buněčný růst a ničí nádorové buňky
41

 . Chemoterapii karcinomu tlustého 

střeva a konečníku můžeme rozdělit do několika oblastí. Adjuvantní (pomocná) 

chemoterapie lokálně pokročilého kompletně resekabilního
42

 karcinomu (st. II a III.)  
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  VYZULA, R.,   ŽALOUDÍK, J. 2007,  s. 67  
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  VOKURKA, M., HUGO, J. 2009,  s. 768 
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  VOKURKA, M.,HUGO,J. 2008, s. 385 
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  Resekabilní- operativní odstranění části orgánu 
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Chemoterapie pokročilého a metastazujícího karcinomu a izolovaných jaterních 

metastáz. Chemoterapie rakoviny konečníku.  Adjuvantní (pomocnou) chemoterapií 

se dosahuje zvýšeného procenta přežití pacientů a snižuje se procento recidiv
43

.             

Chemoterapií pokročilého neresekabilního karcinomu se sleduje zlepšení podmínek 

přežití, zlepšení kvality přežití (paliativní efekt) a při používání dalších 

protirakovinných látek (monoklonálních protilátek) i částečné nebo úplné vymizení 

projevů choroby. U obou typů léčby (adjuvantní i paliativní se používá stejných 

léčebných režimů léčby, nejčastěji na podkladě fluorouracilu - cytostatikum ze 

skupiny pyrimidinových antimetabolitů. Při léčbě izolovaných jaterních metastáz se 

kombinuje léčba parenterální s aplikací cytostatik do hepatálního
44

 portu cestou 

jaterní tepny. Chemoterapie rakoviny konečníku (zejména předoperační) doznala 

v současnosti velkého rozvoje. Souvisí to s vývojem nových protirakovinných léků. V 

budoucnu lze očekávat ještě vyšší léčebný efekt.  

4.5.4 Biologická léčba 

         Biologická (cílená) léčba využívá obranyschopnost organismu v boji proti 

rakovině nebo některým autoimunitním onemocněním. Pro účely biologické léčby 

jsou tyto látky připravovány v laboratořích a dodávány do těla pacientů. Většinou 

jsou to látky, které lidské tělo normálně vyrábí. V léčbě pokročilého a metastatického 

kolorektálního karcinomu se uplatňují tři léčiva spadající do této kategorie. Všechna 

tři jsou protilátkami. Dvě z nich jsou cíleny proti receptoru epidermálního růstového 

faktoru (EGFR) a mají další podmínku- zjištění znaku K-ras na buňkách karcinomu 

(cetuximab,panitumumab). Třetí protilátka je bevacizumab, zaměřený proti 

vaskulárnímu, endoteliálnímu růstovému faktoru VEGF.    Všechna tři uvedená léčiva 

jsou v intravenozní podobě. Volba mezi těmito protilátkami cetuximabem 

(ERBITUX), panitumumabem  (VECTIBIX), a bevacizumabem (AVASTIM) se řídí 

doporučením ČOS
45

 a typem vedlejších účinků. 
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4.5.5  Prognóza  

          Karcinom rakoviny tlustého střeva a konečníku patří mezi dobře léčitelné 

nádory, pokud je zachycen včas. Tento nádor má tendenci růst poměrně dlouho 

místně, než začne zakládat metastázy. Dle Abrahámové lze u pacientů 

s nepokročilými nádory účinnou léčbou docílit trvalého vyléčení. U pokročilých 

nádorů je léčba obtížnější a náročnější, ale i zde je možno dosáhnout dlouhodobějšího 

přežívání bez známek nemoci
46

.  

   4.5.6   Prevence  

           Ročně je zjištěno v České republice kolem 5 500 nových nádorových 

onemocnění tlustého střeva a 2 000 nádorových onemocnění konečníku. Řadu let 

zaujímáme přední místa ve světových statistikách. Alarmující je, že prakticky 

polovina nádorů je odhalena až v pokročilém stadiu, kdy je léčba podstatně složitější 

a naděje na úplné uzdravení velice malá
47

. V případě prevence obecně, včetně 

rakoviny tlustého střeva a konečníku,  by měl každý z nás přistupovat ke svému 

zdraví zodpovědně. Pocit zdraví a pohody je každého osobní, velice citlivá a 

subjektivní věc. Prevence má naději na úspěch pouze tehdy, když se dělá uvědoměle, 

soustavně a plošně, proto se jí kromě státu a lékařů musí věnovat především každý 

sám. Prvním krokem je tedy převzít odpovědnost za svůj osud. Nejhorší by bylo 

myslet si, že mě to nemůže potkat. Naopak musíme vycházet z toho, že nás to potkat 

může a znát rizika, která prokazatelně nebo pravděpodobně ke vzniku rakovinu 

vedou
48

.  

          Primární prevence kolorektálního karcinomu se týká úpravy životosprávy 

s velkým podílem zeleniny a ovoce, omezení pití alkoholu, dostatek pohybu, držení 

stabilní váhy, omezit grilované, uzené a tučné maso. Významné shrnutí všech 

poznatků o vztahu výživy a nádorového bujení představuje obsáhlá zpráva ,,Strava, 

výživa a prevence zhoubných nádorů. Globální perspektiva“, vydaná v roce 1997 

skupinou expertů pod hlavičkou ,,World Cancer Research Fund“  a ,,American 
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  VORLÍČEK, J.,  ABRAHÁMOVÁ,J., VORLÍČKOVÁ, H. 2012, s. 443 
47

  http://www.mou.cz/cz/prevence-rakoviny-tlusteho-streva/article.html?id=408 
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http://www.novinky.cz/zena/zdravi/258065-mudr-alena-viskova-prevence-proti-
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49 VYZULA, R.,  ŽALOUDÍK, J. 2007,  s. 33  
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Institute for Cancer Research“. Publikace je založena na vyhodnocení více než 4500 

studií. Kvalifikace podílu výživy na vzniku nádoru je vyjadřována dnes jako podíl 

preventabilními dietními faktory. Kolorektální karcinom má míru preventability 66 – 

75 %
49

. Testy na okultní krvácení a primární preventivní kolonoskopie jsou základní 

pilíře sekundární prevence, tím může být onemocnění včas diagnostikováno a 

úspěšně léčeno. Proto je potřebné apelovat na občany, aby se účastnili preventivních 

prohlídek. Cílené zvaní by mohlo být jednou z vhodných pobídek klientů. 
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5   TESTY NA OKULTNÍ (SKRYTÉ) KRVÁCENÍ  

          Jedním ze základních pilířů prevence kolorektálního karcinomu je test na 

okultní (skryté) krvácení ve stolici. Jeho provedení je jednoduché, bezbolestné, 

efektivní a ekonomicky nenáročné. Tato metoda je založena na poznatku, že u většiny 

polypů a adenomů dochází  okem neviditelnému skrytému (okultnímu) krvácení do 

stolice. V této kapitole jsou prezentovány typy testů, jejich dostupnost, účinnost, 

popis provedení. Současně zde uvádím i typy testů, které v současné době používáme 

na našem pracovišti, počty jednotlivých provedení, včetně uvedení pozitivních a 

negativních výsledků. 

 5.1 Typy a účinnost testů 

          Test okultního krvácení do stolice (TOKS, nebo také v angličtině FOBT) je 

jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve 

kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs 

krve může signalizovat zhoubný nádor střeva). Test si provádíte v klidu domova 

sami. U moderních typů TOKS odpadá rovněž potřeba držet dietu, protože výsledky 

těchto nejnovějších testů již nejsou ovlivnitelné konzumací jistých druhů potravin. To 

je obecně způsobeno rozdílem mezi starším guajakovým (gTOKS) a moderním 

imunologickým (iTOKS) typem testu. Princip fungování TOKS byl od počátku 

založen na detekci hemoglobinu, proto bylo nutné eliminovat možnost falešně 

pozitivních výsledků, které byly způsobeny přítomností hemoglobinu obsaženého v 

potravě (třeba v některých druzích zeleniny apod.). Moderní testy typu iTOKS již 

tento rozdíl dokážou zaznamenat
50

. Nejmodernějším typem testu je qiTOKS – 

imunochemický test s kvantitativním zhodnocením výsledku (výsledek testu není 

hodnocen pozitivní- negativní, ale kvantitativně – číselnou hodnotou). 

Guajakový test okultního krvácení (gTOKS). Standardní testy okultního krvácení 

(TOKS), jsou založeny na chemickém principu, pseudoperoxidázové reakci 

hemoglobinu. Substrátem byl původně benzidin, jako kancerogen byl modifikován na 

nekancerogenní dimethylbenzidin - oTolidin (např. německý KryptoHaem), nebo 
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tetrametylbenzidin TMB. Dnes jsou používány testy s guajakovou pryskyřicí - z 

Guajacum officinale/sanctum - obsahující guajakol (o-metoxy-fenol), tedy substrát 

benzidinového typu. V leuko-formě je bezbarvý, oxidován se zbarvuje do 

modrozelena. Oxidace probíhá peroxidem vodíku, katalyzátorem je hemoglobin s 

pseudoperoxidázovou aktivitou. Vzhledem k chemickému principu oxidační reakce 

může být výsledek testu ovlivněn přítomností jiných oxidačních látek (C-vitamin), 

přítomností hemoglobinu z potravy (maso, krev), falešně pozitivní výsledek může být 

způsoben i přítomností rostlinných peroxidáz (některé druhy kořenové zeleniny). 

Kontrolovaný screening TOKS testem významně snižuje incidenci kolorektálního 

karcinomu
51

. Nejvíce používaný pod názvem Haemocult test(psaníčka, obálky).                

Provedení testu. Pro screening je dodávána souprava, která obsahuje 3 testy se 

dvěma okénky a plastové nebo dřevěné špátle na odběr stolice. Pacient odebere vždy 

dva různé vzorky ze tří po sobě následujících stolicí, které rozetře na označená místa 

testu, testovací okénka uzavře a testy odešle do laboratoře. Laboratorní zpracování 

spočívá v aplikaci detekčního reagens na opačnou stranu okének a zhodnocení 

případné barevné změny. Hodnocení je kvalitativní, jako pozitivní je hodnocen každý 

test, kde dochází ke specifickému modro-zelenému zabarvení. Citlivost Haemoccult 

testu / cut-off hodnota je nastavena na cca 5 mg Hg/g stolice
52

.                                       

Tento typ testu jsme používali na našem pracovišti do konce ledna 2010. Ve 

sledovaném období  od 01. 01. 2008 – do 31. 12. 2009 bylo vydáno v naší ambulanci 

(ambulance praktického lékaře pro dospělé v Praze 4, registrováno cca 1700 klientů) 

148 ks gTOKS – Haemoccult. Z tohoto počtu bylo vráceno 131 ks, z toho pozitivní 

výsledek byl zjištěn u 7 klientů. Následovalo kolonoskopické vyšetření, které u 6 

klientů potvrdilo polyp ( adenom). U 1 klienta hemoroidy. U žádného 

z vyšetřovaných klientů nebyl zjištěn karcinom. Závěrem lze zhodnotit, že v tomto 

období provedený počet testů nebyl dostačující, přístup klientů nebyl vstřícný, spíše 

odmítavý. Dle mého názoru bylo i příčinou omezující provedení tohoto používaného 

typu testu. Klienti odmítali test pro nutnost tří vzorků stolice po sobě, nechtěli 

skladovat použité vzorky, nebyli vstřícní k dietním opatřením. 

                                                           
51

 http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_ocult2.htm 
52 http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_ocult2.htm  

 

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_ocult2.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_ocult2.htm


34 
 

          Home – care test. Test pro použití v domácnosti. Tento typ testu je založen opět 

na chemickém principu detekce krve ve stolici. Test trvá dvě minuty. Klient test 

zakoupí v lékárně, dle přiloženého návodu sám provede i vyhodnotí. Test je vyroben 

z biodegradovatelného materiálu, jehož substrátem je tertametylbenzidin (TMB). 

          Imunochemický průkaz krve ve stolici (iFOBT, iTOKS). Test je založen na 

imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti 

lidskému hemoglobinu. Senzitivita a pozitivní průkaz je ovlivněn rozdílnou degradací 

obou složek hemoglobinu a ohledem na proximální gradient v trávicím ústrojí. 

Detekce hemoglobinu monoklonální protilátkou vylučuje možnost ovlivnění jiným 

zdrojem hemoglobinu například potravou, proto není nutná speciální dieta. Citlivost 

imunochemických testů je v závislosti na technice, i více než 0,1 mg hemoglobinu/g 

stolice (Kocna,P). 

          Provedení testu. Imunochemické testy se liší použitou technikou. Kocna mezi 

nejrozšířenější variantu řadí imunoafinitní chromatografii. Pacient odebere 1 vzorek 

stolice do odběrové nádobky s připraveným stabilizujícím roztokem. Aplikací kapky 

extraktu na test test a odečtení 1 nebo 2 proužků, které detekují pouze přítomnost 

protilátky s barevným markerem. Negativní test – 1 barevný proužek, pozitivní test – 

2 barevné proužky. Hodnocení testu je kvalitativní. V ambulancích se můžeme setkat 

s testem, který je založen na stejném principu, ale je možno ho zhodnotit na místě, 

ihned po doručení vzorku klientem v ordinaci. Provedení testu pacientem je totožné. 

Po odevzdání vzorku je několik kapek z něj smícháno ve zkumavce s připraveným 

roztokem, poté se zkumavka vloží do přístroje k hodnocení. I toto hodnocení testu je 

kvalitativní. 

          V souvislosti s možností používat imunochemické testy v rámci screeningu 

kolorektálního karcinomu ( změna ) zakoupilo naše pracoviště diagnostický přístroj 

Quick Read (2/2010). Tento přístroj slouží k vyhodnocování imunochemických testů 

na okultní (skryté) krvácení ve stolici. V sledovaném období od 1. 3. 2010 do 31. 10. 

2012 v ambulanci praktického lékaře pro dospělé jsme vydali 240 ks odběrových 

nádobek, vráceno bylo 232 ks celkem. Z toho 166 s negativním výsledkem, 66 

s pozitivním výsledkem. Klienti s tímto výsledkem se podrobili kolonoskopickému 

vyšetření, kde u 62 klientů byl zjištěn a odstraněn polyp (adenom), u 2 klientů byly 

zjištěny hemoroidy, 2 klienti měli následně histologickým vyšetřením potvrzen 

karcinomu. Oba pozitivní záchyty byli u mužů 52,58 let, (středně diferencovaný 
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adenokarcinom sliznice tlustého střeva s intramukózním invazivním růstem, 

intramukózní karcinom rectosigmoidea).  

Při běžné návštěvě lékaře byli cíleně pozváni na preventivní prohlídku, včetně 

vyšetření iTOKS. Oba byli asymptomatičtí, s pocitem dobrého zdraví, nebýt cíleného 

objednání by preventivní prohlídku v dohledné době neabsolvovali (sdělení klientů).  

Závěrem lze zhodnotit, že je nezbytné cílené zvaní pacientů, objednávání při běžných 

návštěvách lékaře, přesto je nárůst klientů, kteří preventivní prohlídky a screeningové 

programy využívají na základě vlastní iniciativy. Počet provedených iTOKS na mém 

pracovišti se neustále zvyšuje, přesto jsme si vědomy, že je nedostatečný. Myslím si, 

že změnou typu testu se zvýšila spolupráce s klienty, kteří vnímají test jako 

jednodušší a méně obtěžující a lépe spolupracují. Velkým přínosem je i vyhodnocení 

přímo v ordinaci. 

      qiTOKS – imunochemický test s kvantitativním zhodnocením výsledku 

(výsledek testu je vyhodnocen číselnou hodnotou, která je zohledňována odborníky 

pro další diagnostiku, není jen výsledek pozitivní, negativní). Ten slouží k posouzení 

naléhavosti screeningové kolonoskopie a dalších diagnostických vyšetření. Testy na 

detekci okultního (skrytého) krvácení jsou vyvíjeny již téměř 50 let, lze proto dle 

Kocny charakterizovat tři generace FOB testů. S prvními dvěma typy jste byli v této 

kapitole již seznámeni, třetím typem testu je qiFOBT, který signifikantně koreluje 

s mírou prekanceróz (adenomů) a nádorů tlustého střeva. Kvantitativní analýzu 

lidského hemoglobinu začíná nabízet stále více laboratorních přístrojů, včetně 

analyzátorů používaných v ordinacích praktických lékařů a odborných ambulancích. 

Studie v posledních letech testují kombinace několika markerů, např. detekci 

hemoglobinu + haptoglobinu, nebo kombinaci s transferrinem. Kombinace markerů 

může zvýšit jak senzitivitu, tak i specificitu kvalitativních, rapid testů - iFOBT. 

Technologický pokrok však dnes umožnil zavedení kvantitativní stanovení 

hemoglobinu ve stolici (qiFOBT) na automatických, imunochemických 

analyzátorech. Většina analyzátorů je japonské výroby. ROC křivky prokazují 

specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL. Kvantitativní 

imunochemická detekce hemoglobinu ve stolici je nyní již považována v mnoha 

evropských zemích za základ screeningu kolorektálního karcinomu. Imunochemická 

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_hemo.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_hemo.htm
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detekce Hb ve stolici tak dnes nabízí velmi široký rozsah technologií s výrazně 

rozdílnou spolehlivostí a kvalitou
53

.  

 

5.2  Dostupnost a finanční náročnost testů 

   

          Testy na okultní krvácení je možné získat v rámci prevence u registrujícího 

praktického lékaře nebo gynekologa po splnění podmínky věku (nad 50 let).  Pokud 

lékař vydá a zhodnotí test v rámci prevence je účtován pojišťovně gTOKS 

(Haemoccult – 178 bodů), iTOKS (FOB – 182 bodů), s kódem 15120 výsledek 

negativní, 15121 výsledek pozitivní. Hodnocení 1 bodu zdravotní pojišťovnou je 

v rozmezí 0,75 – 1 Kč. Je možnost zakoupení testu na okultní krvácení v lékárnách, 

testů vhodných pro domácí použití. Ty mohou využívat občané mimo termín 

preventivní prohlídky nebo mladší 50 let. Cena testu pro domácí použití nehrazeného 

z veřejného zdravotního pojištění se pohybuje okolo 100 Kč. 

 5.3  Zastoupení jednotlivých typů testů  

           V České republice se využívá gTOKS v populačním screeningu již od roku 

2000. V letech 2000–2005 bylo provedeno téměř 1 000 000 gTOKS s pozitivitou 5,7 

%. Při následných kolonoskopiích (z indikace pozitivního TOKS) bylo 

diagnostikováno téměř 2 800 karcinomů a endoskopicky odstraněno přibližně 20 000 

adenomů. Tyto údaje potvrzují význam gTOKS a screeningu
54

.  Vzhledem 

k neustálému vývoji testů a vyhodnocovacích metod je uvažováno o odklonu od 

klasických gTOKS a přechodu k citlivějším iTOKS. Dne 11. ledna 2012 se na půdě 

UK 1. lékařské fakulty v Praze uskutečnilo setkaní zástupců LF, zástupců ústavu 

biochemie a laboratorní diagnostiky, zástupců onkologů, gastroenterologů a 

všeobecných praktických lékařů s poslancem Evropského parlamentu RNDr. Pavlem 

Pocem, členem výboru pro životni prostředí a veřejné zdraví a panem Stefanem 

Schreckem, zástupcem úřadu Evropské komise, zabývajicí se zdravotnictvím, 

informacemi ve zdravotnictví a zdravotní péčí. Základní myšlenkou celého setkání, 

které se uskutečnilo v rámci příprav 2. celoevropského kongresu pacientů s 

kolorektalním karcinomem v ČR bylo seznámit zástupce Evropského parlamentu a 
                                                           

53
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_krca.htm 

54
 http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/11/04.pdf 

http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/11/04.pdf
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Evropské komise s problematikou screeningu a následné péče pro pacienty s 

kolorektálním karcinomem, který ověřoval citlivost a validitu výsledků 

imunochemického testu s přístrojem QuikRead.  

 

   Jednoznačně se prokázalo, že kvalitativní imunochemický test 

• Je vysoce spolehlivý pro zjištění dg KRCA 

• Jednoduchý pro pacienta 

• Použitelný v ambulantní praxi  

• Je rychlou a spolehlivou metodou i pro zpracování v laboratoři 

• Má vysokou complience pacientů (lze odběr uskutečnit doma, vyšetřeni v ordinaci,  

je možné použít u obtížně pohyblivých  pacientů třeba s asistenci sestry Domácí péče) 

• Má vysokou senzitivitu 

• Přijatelnou cenu 

         Zástupce Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK 

MUDr. Peter Kocna, CSc. seznámil přítomné s problematikou TOKS z hlediska 

biochemického, jednoznačně se projevuje ve všech okolních zemích odklon od 

guajakových testů, a nyní se vede diskuse nad testy imunochemickými a to jak 

kvalitativními tak kvantitativními. Příklon ke kvantitativnímu testu je celoevropským 

trendem. Prokazuje se, že imunochemické testy, kvantitativní imunochemické testy 

jsou až třikrát spolehlivější než testy guajakové
55

. 

         V souvislostech zpracovaných vzorků v naší ambulanci se i zde jeví jako 

přínosnější imunochemický test. Pro klienta je jednodušší jeho provedení a ocení i 

vyhodnocení testu přímo v ordinaci s možností vhodné edukace v případě pozitivního 

výsledku testu a následné nutnosti kolonoskopického vyšetření. 

  

 

 

 

 

                                                           
55

 http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-01/5-info-SVL.pdf 

 

http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-01/5-info-SVL.pdf
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6   DATA V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM  

KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU  

            Domnívám se, že je vhodné uvést informace spojené s diagnózou 

kolorektálního karcinomu. Návaznost na několikaleté fungování screeningu a jeho 

úspěšnost. Na základě sběru dat a jejich následném zpracování, lze přesvědčivě uvést, 

že prevence má význam. Základní klasifikace nádorového onemocnění charakterizuje 

nádorovou lokalizaci, velikost nádoru, postižení uzlin, přítomnost vzdálených 

metastáz, stadium a morfologii. Statistická značka tohoto onemocnění C 18 - C21 dle 

Mezinárodní klasifikace nemocí 10. verze (MKN 10,1992), TMN klasifikace 

zhoubných novotvarů (2002, česká verze 2004), mezinárodní klasifikace nemocí pro 

onkologii (MKN – O – 3, česká verze 2004)
56

. 

6.1   Prevalence, incidence, mortalita s diagnózou kolorektálního 

karcinomu 

         Prevalence je průřezový ukazatel, který zachycuje počet existujících nemocí 

k určitému datu a který podává informaci o rozsahu (objemu) nemocí v populaci
57

. 

Prevalence kolorektálního karcinomu v České republice     Incidence udává počet 

nových onemocnění k určitému časovému intervalu je počet zhoubných nádorů nově 

diagnostikovaných během jednoho roku
58

. Incidence kolorektálního karcinomu (C18-

C21) v České republice v roce 2005 (absolutní počty) muži 4787, ženy 3272 – celkem 

8059
59

.  

 

 

 

 

  

                                                           
56

  LIPSKÁ, L., VISOKAI, V. 2009 s. 6  
57

 LIPSKÁ,  L., VISOKAI, V. 2009 s. 3  
58

 LIPSKÁ,  L., VISOKAI, V. 2009 s. 3  
59

 Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře, 2009 roč. 11, č. 6, s.626 
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obr. č. 1 Incidence

 

Mortalita vyjadřuje počet úmrtí na sledovanou diagnózu v určitém čase v dané 

populaci. V České republice v  roce 2005 činil počet úmrtí na 100 000 obyvatel 

78,62, resp. 42,26. V porovnání s rokem 2004 (79,12, resp. 42,28) nejde o pokles 

výrazný, nicméně tento vývoj lze považovat za příznivý. Současně Zavoral 

porovnává přetrvávání velkého počtu onemocnění diagnostikovaného v pokročilém 

stadiu (III. A IV.), který přesáhl 40 % v roce 2005 a v čase se výrazně nemění
60

. 

obr. č 2 Mortalita a incidence 

 

                                                           
60

 Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře, 2009 roč. 11, č. 6, s.626 
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 6.2 Důležitost prevence kolorektálního karcinomu 

         Na otázku zda prevence má smysl či ne, lze na základě předložených dat, 

informací a závěrů předních odborníků zabývajících se touto tematikou (Frič, 

Zavoral, Seifert, Suchánek, Konopásek, Závada, Dušek, Málek, Abrahámová) 

jednoznačně říci, že ano. Polemikou zůstává jaké prostředky v rámci plošného 

screeningu použít, v jakém časovém rozmezí, jak zabezpečit co nejširší masové 

použití jednoduchých dostupných metod. Diskuze na úrovni Ministerstva 

zdravotnictví, s lékaři, onkologickými společnostmi, zdravotními pojišťovnami 

neustále probíhá tak, aby na základně dostupných závěrů byla vyhodnocena 

nejoptimálnější řešení. Rezort zdravotnictví pod vedením ministra Leoše Hegera 

vypracoval návrh projektu, který má v České republice podpořit prevenci některých 

nádorových onemocnění, jako je například rakovina tlustého střeva a konečníku.   

Projekt má být hrazen z evropských fondů a plánuje se, že poběží mezi lety 2013 až 

2015. Jeho součástí bude i osvětová činnost, kterou zajistí celorepubliková 

informační kampaň na podporu všech screeningových programů
61

  

Diskuze probíhající mezi jednotlivými účastníky projektu je postavena tak, aby jeho 

výtěžnost byla co největší. Jedná se o projekt plošného zvaní osob, zasílání testů na 

okultní krvácení poštou pacientovi na adresu, finanční podporu ze strany zdravotních 

pojišťoven, posílení účasti praktických lékařů a v souvislosti s tím použití peněz 

z Evropských fondů. ,,Cílem projektu je včasný záchyt nádorových a přednádorových 

stádií onemocnění a jejich včasné léčení“ řekl EurActivu Jiří Rod ze Všeobecné 

zdravotní pojišťovny České republiky. ,,Zdravotní pojišťovny budou pilířem celého 

projektu, a to nejen organizačně, ale i finančně“. 

„Důvodem naší účasti je pochopitelně právě možnost dalšího a především žádoucího 

cíleného oslovení potenciálně rizikových (cílových) skupin pojištěnců a zvýšení účasti 

na screeningových vyšetřeních, které mohou včas ukázat či odhalit vznik závažných 

onemocnění,“ sdělil EurActivu Petr Kvapil ze Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. 

„Česká onkologická společnost adresné zvaní na screeningová vyšetření opakovaně 

doporučovala,“ sdělil redakci ředitel Masarykova onkologického ústavu a zároveň 

předseda České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

                                                           
61

http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/cr-se-blizi-k-zavedeni-adresneho-zvani-010351 
62

Česká onkologická společnost (adresné zvaní na scr.) 
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Purkyně Jiří Vorlíček. ,,Doufám, že tento projekt bude úspěšný, zvýší se účast klientů 

ve screeningových programech a budou z toho mít užitek jak klienti, tak plátci péče,“ 

dodal. 

Je tedy na nás zdravotních, abychom prevenci podporovali a na občanech, aby ji 

využívali. Je to v zájmu nás všech. Doufám, že jsem svou prací přispěla k podpoře 

prevence a screeningu. 
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 EMPIRICKÁ ČÁST 

7 Výzkumný problém 

       Téma bakalářské práce je prevence a proto jsem si stanovila výzkumný problém 

v této souvislosti. Souhlasím s názorem, který tvrdí, že prevence a podpora zdraví je 

dobrá cesta k jeho dlouhodobému udržení a včasnému záchytu onemocnění včetně 

jeho snazšího a levnějšího léčení. Mým cílem bylo zjistit informace od klientů, které 

by bylo možno implementovat do každodenní práce sestry v ambulanci praktického 

lékaře a zlepšit tím podporu péče klientů o své zdraví. Na základě poznatků 

uvedených v teoretické části se lze ztotožnit s doporučením odborníků, že cílem 

dostatečného využívání prevence je zvát vybrané skupiny občanů k preventivním 

vyšetřením. Na základě získaných informací od klientů jsem si chtěla toto doporučení 

ověřit. Dle zjištěných dat a svými závěry bych ráda přispěla k řešení tohoto problému 

a současně navrhla možnosti k jeho zkvalitnění. 
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8 CÍLE PRÁCE 

   8.1 Hlavní cíl výzkumu 

        Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda klienti přijali zodpovědnost za své 

zdraví tím, že využívají preventivní vyšetření.  

8.2 Dílčí cíle výzkumu 

Dílčí cíle 1. – 5. upřesňují hlavní cíl výzkumu, který jsem si předem stanovila. Při 

jejich sestavování jsem vycházela z vlastních zkušeností získaných prací zdravotní 

sestry v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. 

Dílčí cíl č. 1: zjistit, kdo nejčastěji navštěvuje ordinaci praktického lékaře a jaký je 

nejčastější věk těchto pacientů. 

Předpokládaný výsledek: domnívám se, že nejčastěji navštěvují ordinace praktických 

lékařů ženy ve věku 50 – 69 let.  

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 1. a č. 2. 

Dílčí cíl č. 2: zjistit, zda se klienti pravidelně účastní preventivních prohlídek.  

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že klienti se více než 75 % účastní 

preventivních prohlídek. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 4. 

Dílčí cíl č. 3: zjistit, zda klienti znají preventivní prohlídky, na jaké mají bezplatně 

nárok. 

  Předpokládaný výsledek: Můj názor je, že klienti neznají, na jaké preventivní 

prohlídky mají bezplatně nárok. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 5 
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Dílčí cíl č. 4: zjistit, zda klienti absolvují testy na skryté (okultní) krvácení do stolice. 

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že klienti ve více než 50 % absolvují testy na 

okultní krvácení a nejčastěji využili modernější typ testu. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 10 a č. 11. 

Dílčí cíl č. 5: zjistit, zda klienti chtějí být edukováni o nutnosti preventivních 

prohlídek. 

Předpokládaný výsledek: Mým názorem je, že klienti by byli rádi edukováni o 

nutnosti a vhodnosti preventivních prohlídek, zároveň se domnívám, že by tyto 

informace nejraději získali od lékaře. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 12. 

Dílčí cíl č. 6: zjistit, zda klienti mají informace o tom, že pravidelná prevence 

karcinomu tlustého střeva a konečníku může zmírnit následky tohoto onemocnění. 

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že informace, které klienti získali, jsou 

z jejich pohledu dostačující, aby věděli, že pravidelnou prevencí mohou snížit 

následky onemocnění.  

Dílčímu cíli č. 6 v dotazníku odpovídá otázka č. 14 a č. 15.      
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9 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU 

           V této části jsou popsány základní údaje charakterizující soubor dotázaných 

(respondentů). Výběr výzkumného vzorku vycházel z cíle šetření. Dotazovaní 

(respondenti) byli vybráni náhodně, výběr dotazovaných probíhal přímo v ordinacích 

oslovených praktických lékařů. Cílovou skupinou byli klienti, kteří absolvují 

preventivní prohlídky. Je zde uvedeno zastoupení pohlaví respondentů, jejich věk a 

nejvyšší dosažené vzdělání. Charakteristiku vzorku nám určují první tři otázky 

předloženého dotazníku. Výsledky převedeny do tabulek, kde uvedena s přesností na 

dvě desetinná čísla, v grafech jsou zaokrouhlena na čísla celá. 

Otázka č. 1: Jste a) muž    b) žena      (vybranou odpověď prosím zaškrtněte) 

Tabulka č. 1 :  Pohlaví respondentů 

Odpověď Počet       Podíly 

MUŽ 46       43,39 % 

ŽENA 60       56,60 % 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

muži: 46 tj. 43%

ženy: 60 tj. 57 %
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Otázka č. 2: Kolik je Vám let (vybranou odpověď prosím, zaškrtněte). 

           a) 19-29  b)  30-39  c) 40-49   d) 50-59  e) 60-69  f) 70-79  g)  80 – více 

Tabulka č. 2:  Věk respondentů 

Odpověď počet %  podíl 

19-29 6   5,66 % 

30-39 10   9,43 % 

40-49 12 11,32 % 

50-59 19 17,92 % 

60-69 34  32,07 % 

70-79 17  16,03 % 

80 – více 8    7,54 % 

   Graf č. 2  - věk respondentů 

 

   Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? (vybranou odpověď 

prosím zaškrtněte) 

a)  základní                b)  středoškolské s maturitou           c) středoškolské bez 

maturity 

d) vyšší odborné         e)  vysokoškolské 

 

19-29 let, 6 osob tj.

5,7%

30-39 let, 10 osob tj.

9,4%

40-49 let, 12 osob tj.

10,4%

50-59 let, 19 osob tj.

18%

60-69 let, 34 osob tj.

32%

70-79 let, 17 osob tj.

16%

80 a více, 8 osob tj.

7,5%
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Tabulka č. 3 – vzdělání respondentů 

odpověď počet     % podíl 

základní   4                                3,77 % 

středoškolské bez 

maturity 

30                             28,30 % 

středoškolské 

s maturitou 

34      32,07 % 

vyšší odborné   4        3,77 %  

vysokoškolské     34       32,07 % 

 

Graf č. 3 – vzdělání respondentů 

 

    

 Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že ordinace více navštěvují ženy (56,60 

%). Muži byli v menšině (43,39 %). Ordinace nejvíce navštěvují klienti ve věku od 

50 let výše. Ve věkové katogeroii 50 – 69 let (49,99 %). V tomto vzorku respondentů 

převažovali ti, kteří měli středoškolské vzdělání, bez maturity (28,30 %), 

středoškolské s maturitou (32,07 %). Celkem respondenti měli nejvíce středoškolské 

vzdělání (60,37 %). Respondenti s vyšším odborným a vysokoškolským vzdělání 

tvořili menšinu (3,77 % + 32,07 tj. 35,84 %). 

 

základní, 4 osoby tj. 3,8%

str. bez maturity, 30 osob tj.

28,3%

str. s maturitou, 34 osob tj. 32%

vyšší odborné, 4 osoby tj. 3,8%

vysokoškolské, 34 osob tj. 32%
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10 METODIKA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

        Pro zpracování empirické části jsem použila metodu kvantitativního šetření. Na 

základě poznatků, znalostí a dovedností jsem vypracovala dotazník. Samotný 

dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou 

promyšleně seřazeny a na které dotazované osoby odpovídají písemně
62

. Dotazník je 

sestaven na principu kombinací uzavřených, otevřených, polootevřených, filtračních, 

škálových a výčtových otázek. Podle obsahu otázek zjišťujeme fakta, mínění, postoje 

a motivy dotázaných (respondentů), tak, abychom respektovali důležité požadavky 

jako je srozumitelnost, jednoznačnost, vyhnutí se sugestivním otázkám. Mezi další 

výzkumné metody patří studium, analýza a komparace odborné literatury, zpracování 

a vyhodnocení dat získaných dotazníkovým šetřením
63

. Sestavený dotazník byl 

anonymní, nestandardizovaný. Celkem obsahoval 15 otázek. Úvodní otázky byly 

demografické, které zjišťovaly pohlaví, věk a nejvyšší ukončené vzdělání 

respondentů. Z 15 otázek v dotazníku bylo 5 otázek otevřených (4, 9, 10, 11, 15) 5 

otázek uzavřených (1, 5, 7, 8, 14) 2 otázky výčtové (6, 13) 4 výběrové (2, 3, 12). 

Zpracování dat probíhalo prostřednictvím počítačových programů Microsoft Office, 

Microsoft Word. Výpočty a závěry byly zobrazeny grafy a tabulkami pomocí 

počítačového programu Excel. Čísla uvedená v grafech byla zaokrouhlena, 

v tabulkách uvedena na dvě desetinná čísla.  
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 Chrástka, 2007, str. 163 
63

 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu,  s. 168 
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   11 PRŮBĚH EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

        Výzkum probíhal v ambulancích praktických lékařů v Praze 4 na základě žádosti 

předložené jednotlivým lékařkám/lékařům v ordinacích. Osloveno bylo celkem 5 

ordinací praktických lékařů pro dospělé. Výzkum probíhal v období září – říjen 2012. 

Dotazníky jsem osobně donesla do ordinací oslovených lékařek/lékařů. Po úvodním 

obeznámení s dotazníkem, jejich distribuci prováděli sestry v ambulancích. Po 

vyplnění dotazníků jsem je osobně vyzvedla. Bylo distribuováno  celkem 130 

anonymních dotazníků, obsahujících 15 otázek. Vráceno bylo 116 vyplněných 

dotazníků. Tedy bylo distribuováno celkem 130 dotazníků, vráceno bylo 116, což 

znamená návratnost 89,23 %. Po vyřazení 10 ks  dotazníků pro neúplnost bylo ke 

statistickému šetření použito 106 vyplněných dotazníků.  

Tabulka č. 4 – dotazníky přehled 

Dotazníky počet dotazníků 

Vydané 130 

Vrácené 116 

Vyřazené 10 

Použité 106 

Graf č. 4 – dotazníky přehled 

Návratnost  celkově               89,23 % 

Návratnost použitých             81,53 %            

 

0

20

40

60

80

100

120

140

vydané vrácené vyřazené použité

počet kusů

% podíl



50 
 

12 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

       Výsledky výzkumu jsou zpracovány po jednotlivých položkách, pro jejich 

přehlednost je použito tabulek a grafů. Jednotlivé tabulky a grafy jsou náležitě 

doplněny příslušným komentářem. Relativní četnost je zaokrouhlena na dvě desetinná 

místa, tak jejich prostý součet nemusí vždy odpovídat 100 %. 

Vyhodnocení jednotlivých položek: 

Otázka č. 4: Zúčastňujete se preventivních prohlídek? (vyberte odpověď, ev. doplňte     

zdůvodnění)  

                    a)  Ano, pokud ano proč                        b)  Ne, pokud ne, proč 

 

Tabulka č. 5 – účast respondentů na preventivních prohlídkách 

odpověď počet % vyjádření 

ano 89 83,96 % 

ne 17 16,03 % 

 

  Graf č. 5 – účast respondentů na preventivních prohlídkách           

        

    

     

 

ano, 89 osob  tj.84
%

ne, 17 osob tj. 16%
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   Zhodnocení výsledků: Z uvedeného šetření vyplývá, že klienti v přesvědčivém 

množství 89 respondentů z celkového počtu 106 respondentů odpověděli kladně, že 

se účastní preventivních prohlídek. 

V případě odpovědi ano se respondenti shodovali na odpovědích - chci vědět o svém 

zdraví, chci si ho udržet, hlídám si své zdraví, věnuji pozornost svému zdraví. 

V případě odpovědi ne odpovídali respondenti – nemám čas, nemám potíže  

           

Otázka č. 5: Víte na jaké preventivní prohlídky máte bezplatně v současnosti nárok? 

                   a) ANO                                            b)  NE 

Tabulka č. 6 – informovanost o bezplatných preventivních prohlídkách 

Odpověď počet % podíl 

ANO 57 53,77 % 

NE 49 46,22 % 

Graf č. 6 – informovanost o bezplatných preventivních prohlídkách 

 

    Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že klienti vědí na jaké preventivní 

prohlídky mají v současnosti bezplatně nárok, kladnou odpověď zvolilo 57 osob 

(53,77 %), naopak 49 (46,22 %) osob sdělilo, že neví, na co mají v současnosti 

bezplatně nárok. 

 

 

ano, 57 osob
tj.54 %

ne, 49 osob tj.
46%
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Otázka č. 6: Kterého lékaře v rámci preventivních prohlídek navštěvujete? (možno 

více odpovědí, vybraného lékaře zaškrtněte) 

a) Praktického lékaře              b)  Gynekologa (ženského lékaře) 

c) Urologa                               d)  Stomatologa (zubního lékaře) 

 

Tabulka č. 7 – lékaři, které  klienti v rámci preventivních prohlídek navštěvují 

Odpověď počet % podíl 

Praktický lékař 101 100 % 

Gynekolog (ženský lékař) 52 91,22 % 

Stomatolog (zubní lékař) 90 94,90 % 

Urolog 22 20,75 % 

 

Graf č. 7 – lékaři, které klienti v rámci preventivních prohlídek klienty navštěvují 

 

 

 

 

 

  Zhodnocení výsledků:  Z výsledků vyplývá, že klienti ve 100 % navštěvují svého 

praktického lékaře, stomatologa navštěvuje 94,90 % dotázaných (90 odpovědělo 

ano). Gynekologa navštěvuje 91,22 % žen (ano odpovědělo 52 z 57 dotazovaných 

žen). K urologovi dochází v rámci prevence 22 dotázaných (20,75 %).  
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Otázka č. 7: Přicházíte na preventivní prohlídku bez zdravotních potíží (možno 

doplnit) 

                      a) ANO                                                   b)  NE 

na vyzvání (objednání) 

objednal/a jste se sám/a 

Tabulka č. 8 A – zhodnocení zda klienti absolvují prohlídku bez zdravotních potíží   

Odpověď počet % podíl 

 ANO 65 61,32 %  

 NE 41 38,67 % 

 Tabulka č.8B - zhodnocení zda se klienti objednávají sami nebo na vyzvání 

(objednání) 

  

na vyzvání 

(objednání) 

60 56,60 %  

 objednal/a jste se 

sám/a 

46 osob 43,39 %   

 

 Graf č. 8 A - zhodnocení zda klienti absolvují prohlídku bez zdravotních potíží  

 

 

 

 

 

ano, 65 osob
tj.61 %

ne, 41 osob
tj. 39%
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Graf č. 8 B - zhodnocení zda se klienti objednávají sami nebo na vyzvání (objednání) 

 

     Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že klienti přicházející na preventivní 

prohlídku bez zdravotních potíží je více. Kladnou odpověď zvolilo 65 dotázaných 

(61,32 %). Klienti, kteří přicházejí absolvovat preventivní prohlídku a mají v té době 

zdravotní potíže je menšina 41 klientů (38,67 %). Zároveň z výsledků vyplývá, že 

klienti se k absolvování preventivních prohlídek ve větší míře objednávají sami 60 

dotázaných (56,60 %) a menšinu tvoří ti, kteří preventivní prohlídku absolvují na 

vyzvání 46 (43,39 %). 

 

Otázka č. 8: Vyskytlo se u Vás v rodině maligní (nádorové) onemocnění   

                       a) ANO                                                   b)  NE 

Tabulka č. 9 – výskyt nádorových onemocnění v rodinách respondentů 

 

Odpověď 

počet % podíl 

ANO 51 48,11 %                                      

NE 55 51,88 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano, 60osob
tj.57 %

ne, 46 osob
tj. 43%
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Graf č. 9 – výskyt nádorových onemocnění v rodinách respondentů 

             

    

   Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že klientů, kteří se v rodině setkali 

s maligním (nádorovým) onemocněním nebo mají někoho, kdo touto chorobou 

onemocněl, je sice většina, 55 dotázaných odpovědělo ne (51,88 %), přesto je tento 

výsledek téměř nerozhodný. Těch dotázaných, kteří odpověděli, že mají v rodině 

výskyt nádorového onemocnění, je 51 dotázaných (48,11 %).                                                                                       

 

Otázka č. 9: Využíváte proto více a důsledněji preventivní prohlídky?  

(k vybrané odpovědi možno doplnit vysvětlení) 

 

                       a) ANO, pokud ano, proč.... 

                            b)   NE,  pokud ne, proč......   

 

Tabulka č. 10 – důslednost a využívání preventivních prohlídek 

Odpověď počet podíl % 

 ANO 33 osob 31,13 % 

 NE 73 osob 68,86 % 

 

 

 

 

 

 

ano, 51
osob tj.
48%
ne, 55
osob tj.
52%
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Graf č. 10 - důslednost a využívání preventivních prohlídek   

                                                         

   

 

   Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že na chování klientů nemá vliv 

přítomnost maligního (nádorového) onemocnění v rodině, protože jen 33 dotázaných 

(31,13 %) odpovědělo kladně, většinová odpověď byla záporná 73 dotázaných (68,86 

%). 

 

V případě odpovědi ano se respondenti shodovali na odpovědích – jsem si vědom/a 

zvýšeného rizika, snažím se tomu předcházet, mám strach. 

V případě odpovědi ne se respondenti shodovali na odpovědích – rodinný příslušník 

onemocněl až ve stáří, nechci raději nic vědět, bojím se, mě seto stát nemůže. 

 

Otázka č. 10: Absolvoval/a jste test na okultní (skryté) krvácení do stolice? 

(k vybrané odpovědi možno doplnit vysvětlení) 

                                        a)  ANO                                                                                 

                                        b)  NE, pokud ne , proč 

 

Tabulka č. 11 – účast klientů v absolvování testu na okultní krvácení 

Odpověď počet % podíl 

 ano 51 48,11 % 

 ne 55 51,88 % 

 

ano, 33 osob
tj. 31%

ne, 73 osob tj.
69%
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Graf č. 11 - účast klientů v absolvování testu na okultní krvácení 

 

   

 

    Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že klienti, kteří absolvovali tento, test je 

menšina, 51 dotázaných odpovědělo kladně (48,11 %). Odpověď ne zvolilo 55 dotázaných 

(51,88 %). 

V případě odpovědi ne odpovídali respondenti – že mají nízký věk, nemají potíže 

 

 

Otázka č. 11: vyzkoušel/a jste modernější (jednodenní) typ testu (k vybrané odpovědi 

možno doplnit vysvětlení) 

                             a) ANO                                                b)    NE 

Pokud ano, zdá se Vám výhodnější, proč.................................... 

Tabulka č. 12 – účast na využití modernějšího typu testu 

Odpověď počet % podíl 

 ano 28 26,41 % 

 ne 78 73,58 % 

 

 

 

 

 

 

ano, 51 osob
tj.48 %

ne, 55 osob tj.
52%
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Graf č. 12  - účast na využití modernějšího typu testu 

 

   Zhodnocení výsledků: Z výsledku vyplývá, že modernější typ testu na okultní 

krvácení do stolice využilo jen 28 dotázaných (26,41 %), většina se s tímto typem 

testu ještě nesetkala. 

Odpověď ne zvolila většina dotázaných 78 (73,58 %). Přesto ti, kteří nový typ testu 

vyzkoušeli, se shodli na jeho snadnosti použití a jednoduchosti. 

V případě odpovědi ano odpovídali klienti – že je jednodušší, lepší, nezatěžující, 

snazší 

 

 

Otázka č. 12: Preferujete edukaci (vysvětlení) o nutnosti preventivních prohlídek 

                         a) ANO                                                b)      NE 

Pokud ano, kým..( zdravotní sestra, lékař, rodinný příslušník, jiné-média, internet)  

 

Tabulka č. 13  A - edukace klientů v souvislosti s preventivními prohlídkami 

Odpověď počet %podíl 

ano 82 77,35 % 

ne 24 22,64 % 

 

 

 

 

ano, 28 osob  tj.26%

ne, 78 osob tj. 77%
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Graf č. 13 A -  edukace klientů v souvislosti s preventivními prohlídkami 

    

 

    Tabulka č. 13 B – vybrání vhodného edukátora 

Pokud ano, kým    

Odpověď počet % podíl 

zdravotní 

sestra 

18 osob 21,95 %  

lékař 49 osob 59,75 % 

rodinný 

příslušník 

7 osob 8,53 %  

jiné – reklama 2 osoby 2,43 % 

          

internet,média 

5 osob 6,09 %   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano, 82 osob
tj.77 %

ne, 24 osob tj.
23%
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Graf č. 13 B – vybrání vhodného edukátora 

                            

 

                               

   Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že vyslovená domněnka, která tvrdila, 

že klienti chtějí být edukováni se potvrdila. Kladnou odpověď zvolilo 82 dotázaných  

(77,35 % chce edukaci, vysvětlování). Menšinu tvoří ti, kteří tuto potřebu být 

edukováni nemají, záporně odpovědělo 24 osob (22,64 %). Více je preferována 

edukace lékařem 49 dotázaných za edukátora zvolila jeho (59,75 %). S velmi dobrým 

výsledkem se na druhém místě umístila zdravotní sestra 18 dotázaných, by volilo ji 

(21,95 %). Ostatní edukátoři byli zvoleni v zanedbatelném množství rodinný 

příslušník 7 dotázaných (8,53 %) reklama 2 osoby (2,43 %), media jako internet 5 

dotázaných (6,09 %). 

 

Otázka č. 13: Uvítal/a byste cílené zvaní lékařem k účasti na preventivních 

prohlídkách (možno doplnit formu pozvánky)                          

 a)   ANO                                b)     NE 

Pokud ano, jak (při běžné návštěvě v ordinaci, telefonicky, emailem, SMS, jinak) 

 

Tabulka č. 14 A– cílené zvaní k preventivní prohlídce 

Odpověď počet % podíl 

ano 76 71,69 % 

ne 30 28,30 % 

 

zdravotní sestra, 18 osob
tj. 22%
lékař, 49 osob tj. 60%

rod. příslušník, 7 osob tj.
8,5%
reklama, 2 osoby tj. 2,5%

 média-internet, 5 osob tj.
6%
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    Graf č. 14 A – cílené zvaní k preventivní prohlídce 

 

 

    Tabulka č. 14 B – forma pozvání   

Odpověď-jakou 

formou 

počet % podíl  

při běžné návštěvě 

v ordinaci 

60 56,60 % 

telefonicky 20 18,86 % 

emailem 20 18,86 %  

SMS 5 4,71 % 

jinak – poštou 1 osob 0,94 % 

  

Graf č. 14 B – forma pozvání    

 

 

 

ano, 76 osob
tj.72 %

ne, 30 osob tj.
28%

při běžné návštěvě v
ordinaci, 60 osob tj. 57 %

telefonicky, 20 osob tj.
19%

emailem, 5 osob tj. 19%

SMS, 5 osob tj. 5%

SMS, 1 osoba tj.1%
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   Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že dotázaní chtějí být zváni svým 

registrujícím lékařem k absolvování preventivních prohlídek odpověď ano zvolilo 76 

dotázaných (71,69 %), menšinu tvořili ti, kteří nechtějí být zváni, odpověď ne označilo 

30 dotázaných (28,30 %). Pokud si měli vybrat, jakou formou by zvaní mělo 

proběhnout, zvolili jednoznačně při běžné návštěvě v ordinaci 60 dotázaných (56,60 %). 

Ostatní formy pozvání byli v menšině. Pro telefonickou pozvánku i emailem se 

rozhodlo vždy 20 dotázaných (18,86 %),  SMS zvolilo 5 dotázaných (4,71 %), jinak – 

např. poštou 1 osoba (0,94 %). 

 

Otázka č. 14: Víte, že pravidelná prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku 

může značně snížit následky tohoto onemocnění?       

                             a) ANO                                           b)  NE 

 

 

Tabulka č. 15 – zjištění zda klienti mají dostatek informací týkající se prevence 

Odpověď počet % podíl 

ano 101 95,28 %    

ne 5    4,71 % 

 

 

 

Graf.č.15 - zjištění zda klienti mají dostatek informací týkající se prevence 

 

 

      

ano, 101 osob
tj.95 %

ne, 5 osob tj.
5%
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Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že informovanost klientů v souvislosti 

s prevencí týkající se karcinomu tlustého střeva a konečníku je dobrá. Dotazovaní se 

95,28 % (101 odpovědělo ano) shodli, že mají informace o vhodnosti a účinnosti 

včasné prevence. Jen 5 dotázaných (4,71 %) uvedlo, že neví o vhodnosti prevence 

v souvislosti s karcinomem tlustého střeva a konečníku. 

 

 

 

 

Otázka č. 15:  Pokud tyto informace máte, mění to Váš pohled na preventivní prohlídky? 

 (k vybrané odpovědi bylo možno doplnit vysvětlení). 

                         a) ANO, pokud ano proč                                          

                              b)    NE, pokud ne proč 

 

Tabulka č. 16 – vliv informovanosti na preventivní prohlídky 

Odpověď počet % podíl 

ano 30 28,30 %  

ne 76 71,69 % 

 

Graf č. 16 - vliv informovanosti na preventivní prohlídky 

 

 

 

ano, 35 osob
tj.33 %

ne, 71 osob tj.
70%
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    Zhodnocení výsledků: Z výsledků vyplynulo, že byť v předchozí otázce téměř všichni 

dotázaní odpověděli, že vědí o účinnosti prevence a jsou si vědomi lepší prognózy v případě 

včasného odhalení nemoci, odpověďmi v této otázce to však nepotvrdili. 76 dotázaných 

(71,69 % odpovědělo, že tyto informace nemají vliv na jejich vztah a pohled na provádění 

preventivních prohlídek. Jen 35 (28,30 %) dotázaných odpovědělo, že tyto informace mají 

vliv na jejich důslednost v preventivním chování. 

V případě odpovědi ano odpovídali respondenti – že se snaží snížit riziko, snaží se 

předcházet nemocem, snaží se chovat preventivně (úpravou životosprávy, pohybem). 

V případě odpovědi ne odpovídali respondenti – že je to nezajímá, nemají čas, 

nevnímají riziko. 
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13 VYHODNOCENÍ EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

         V této kapitole se budu věnovat tomu, zda výsledky výzkumu ověřily nebo 

vyvrátily předem stanovené předpokládané domněnky. 

Hlavní cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda klienti přijali zodpovědnost za 

své zdraví tím, že využívají preventivní vyšetření.  

Vyhodnocení hlavního cíle: Výsledky výzkumu potvrdily domněnku, která 

předpokládala, že klienti přijali zodpovědnost za své zdraví tím, že využívají 

preventivního vyšetření. K tomuto závěru bylo možno dospět na základě vyhodnocení 

dílčích cílů, kde klienti zodpovídali na otázky preventivního chování vesměs kladně. 

Dílčí cíl č. 1: zjistit, kdo nejčastěji navštěvuje ordinaci praktického lékaře a jaký je 

nejčastější věk těchto klientů. 

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že nejčastěji navštěvují ordinace praktických 

lékařů ženy. Věková kategorie 50 – 69 let.  

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 1. a č. 2. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 1: Domněnka, že ordinace praktických lékařů navštěvují 

více ženy, než muži se potvrdila (60 žen, 46 mužů). Názor, že jsou to klienti ve věku 

50 – 69 let se potvrdil, v této věkové kategorii navštívilo ordinaci celkem 53 klientů 

(49,99 %). Ostatní věkové kategorie byly zastoupeny do 10 %. 

Dílčí cíl č. 2: zjistit, zda se klienti pravidelně účastní preventivních prohlídek.  

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že klienti, kteří se pravidelně účastní 

preventivních prohlídek, tvoří většinu (kladná odpověď ve více než 75 %). 

   Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 4. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 2: Na základě výsledků lze jednoznačně potvrdit 

domněnku, že se klienti pravidelně účastní preventivních prohlídek. Tento výsledek,  

89 dotázaných potvrdilo (83,96 %), jen 17 osob mělo zamítanou odpověď (16,03 %). 
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Dílčí cíl č. 3: zjistit, zda klienti znají, na jaké preventivní prohlídky mají bezplatně 

nárok. 

Předpokládaný výsledek: Můj názor je, že klienti znají, na jaké preventivní prohlídky 

mají bezplatný nárok. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 5 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 3: Na základě výsledků lze prokázat, že domněnka, která 

tvrdila, že klienti znají, na jaké preventivní prohlídky mají v současnosti nárok, se 

nepotvrdila (kladně odpovědělo 57 dotázaných 53,77 %, záporně 49 dotázaných 

46,22 %). Samotný výsledek není příliš jednoznačný a je třeba zohlednit i fakt, že 

řada dotázaných tvrdila ano, ale nebyla schopna jednoznačně vyjádřit, na jaké 

preventivní prohlídky nárok mají (většinou dotázaní věděli kdy, nebyli schopni 

upřesnit, co má být součástí preventivní prohlídky).  

 

Dílčí cíl č. 4: zjistit, zda klienti absolvují testy na skryté (okultní) krvácení do stolice. 

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, že klienti, kteří absolvovali test na okultní 

krvácení je více než 50 %, zároveň se domnívám, že těch, kteří využili modernější typ 

testu je více než těch, kteří ho nevyužili. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 10 a č. 11. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 4: Na základě výsledků výzkumu nelze potvrdit, že 

klienti, kteří absolvovali test na okultní krvácení je více než 50 %.. Test absolvovalo 

jen 51 dotázaných (48,11 %). Většina dotázaných test neabsolvovala 55 dotázaných 

(51,88 %). Moderní typ testu využilo zatím jen 28 dotázaných (26,41 %). Většina 78 

(73,58 %) ho zatím nevyužilo. Tato domněnka se potvrdila. 
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Dílčí cíl č. 5: zjistit, zda klienti chtějí být edukováni o nutnosti preventivních 

prohlídek. 

Předpokládaný výsledek: Mým názorem je, že klienti by byli rádi edukováni o 

nutnosti a vhodnosti preventivních prohlídek, zároveň se domnívám, že by tyto 

informace nejraději získali od lékaře. 

Dílčímu cíli v dotazníku odpovídá otázka č. 12. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 5: Dle výsledků výzkumu vyplývá, že klienti chtějí být 

edukováni o vhodnosti prevence, 82 dotazovaných odpovědělo kladně (77,35 %), 

pouze 24 klientů edukace odmítá (22,64 %). Vyslovený názor, že klienti preferují 

edukaci, se potvrdil. Pokud by si klienti měli vybrat edukátora byl by jím lékař, 49 

dotazovaných by preferovalo edukaci lékařem (59,75 %), na druhém místě se umístila 

s 18 kladnými odpověďmi zdravotní sestra (21,95 %). Ostatní edukátoři nedostali 

více než 7 kladných odpovědí. Názor, že vybraným edukátorem je lékař se potvrdil. 

Dílčí cíl č. 6: zjistit, zda klienti mají informace o to, že pravidelná prevence 

karcinomu tlustého střeva a konečníku může zmírnit následky tohoto onemocnění. 

Předpokládaný výsledek: Domnívám se, informace, které klienti získali, jsou z jejich 

pohledu dostačující, aby věděli, že pravidelnou prevencí mohou snížit následky 

onemocnění. Přístup k prevenci, přes dostatek informací nezmění. 

Dílčímu cíli č. 6 v dotazníku odpovídá otázka č. 14 a č. 15. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 6:  Výsledky výzkumu dokazují, že klienti mají dostatek 

informací ohledně prevence, která může snížit následky onemocnění karcinomem 

tlustého střeva a konečníku. Na tuto otázku odpovědělo kladně nejvíce dotázaných 

v celém dotazníku. Zaznamenala jsem 101 odpovědí ano (95,28 %), pouze 5 

dotázaných odpovědělo ne (4,71 %). Domněnka byla jednoznačně potvrzena. 

Zároveň jen u 35 dotazovaných to mění pohled na prevenci (33,01 %). Významná 

skupina dotazovaných 71 (66,98 %) odpovědělo, že to jejich pohled a přístup 

k preventivním prohlídkám v souvislosti s karcinomem tlustého střeva a konečníku 

nemění. Tím byl potvrzen předpokládaný výsledek. 
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Celkové hrnutí: Na základě závěrů vyplývajících ze zpracovaných dotazníků 

vyplývá, že se na své zdraví zaměřují více ženy, ve věkové kategorii 50-69 let. 

Dosažené vzdělání má vliv na postoj klientů ke svému zdraví a činnostem, které 

podporují jeho udržení. Zúčastňují se preventivních prohlídek v ambulancích 

praktických lékařů. Dle jejich tvrzení mají dostatek informací ohledně možností a 

nároků na absolvování preventivních podmínek, ale přesto by byli rádi edukováni o 

dalších možnostech, vhodnosti vyšetření dle nových doporučení odborníků. 

Preventivní prohlídky absolvují v 95 % v ordinacích praktických lékařů, stomatologů, 

gynekologů. V naprosté většině splňují podmínku preventivního vyšetření tím, že ji 

absolvují bez zdravotních potíží, tím podporují své zdraví ještě v době, kdy se 

neprojevilo žádné zdravotní omezení a je tedy možné zdárně možným rizikům účinně 

předcházet. Stále přetrvává menší procento klientů, kteří mají člena rodiny 

s maligním (nádorovým) onemocněním, přesto to nemá vliv na větší důslednost 

k absolvování preventivních vyšetření v rámci jejich včasné diagnózy. Téměř všichni 

dotázaní věděli o prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku, přesto to nemělo 

vliv na změnu jejich preventivního chování. V tomto případě by tedy mělo být i 

vysoké procento klientů, kteří podstoupí test na okultní (skryté) krvácení ve stolici, 

protože tento test by měl být v rámci prevence prvním krokem. Bohužel je stále 

odmítán a procento vyšetřených není uspokojivé. Domnívala jsem se, že vzhledem 

k možnostem již téměř tři roky používat moderní metody testování stolice bude více 

těchto vyšetření. Stále není, ale všichni, kteří tuto možnost měli, se shodují na 

snadnosti, jednoduchosti a nenáročnosti tohoto vyšetření. Velmi si cení i fakt, že 

provedení vyšetření je přímo v ordinaci lékaře, v prostředí, které znají, včetně 

ohleduplného sdělení výsledku a vysvětlení nutnosti podrobit se dalšímu vyšetření.   
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14 DISKUZE 

        Dle mého názoru výsledky, které jsem získala, dostatečně korespondují 

s názory odborníků zabývající se tématikou prevence a screeningu v České republice. 

Absolvovat preventivní prohlídku není pro většinu klientů žádný problém a ochotně 

se jí podrobují. Klienti tvrdí, že ví a znají důsledky jejího zanedbání, ale v souvislosti 

se screeningem kolorektálního karcinomu počty provedených základních vyšetření, 

tedy testů na okultní (skryté) krvácení tomu neodpovídají. Pouze od vyšetřování 

asymptomatických jedinců můžeme očekávat podstatnější záchyt časného 

kolorektálního karcinomu
64

. Prevence tedy musí být komplexní a je dílem spolupráce 

mnoha odborníků
65

. Na základě výsledků dotazníkového šetření je třeba klienty zvát, 

objednávat a nabízet preventivní a sreeningové programy. V souvislosti s tímto 

zjištěním je dobré vědět o nových možnostech. Zástupci ministerstva oznámili, že je 

možno počítat s dotací z Evropské unie ve výši až sto miliónů korun po dobu tří let, 

která je určena právě na onkologickou prevenci. Z těchto peněz by mělo být mimo 

jiné i financováno cílené oslovení nejširší veřejnosti tak, aby onkologický screening 

přijala za svůj. Nízká účast je totiž to, co tyto programy limituje nejvíce
66

. 

S odvoláním na výsledky dotazníkového šetření si klienti vybrali za hlavního 

edukátora lékaře (60 % dotázaných), ale i sestra, která skončila na druhém místě (22 

% dotázaných) se může rozhodující měrou na edukaci podílet. Zde bych ráda 

uplatnila poznatky a zkušenosti spojené s výzkumem. Klienti velmi ochotně 

odpovídali na otázky v dotazníku, ale pokud jsem měla možnost a chtěla odpověď 

upřesnit, často se stalo, že nevěděli, byť v dotazníku odpovídali kladně. Nejvíce se to 

projevilo v otázce, kde jsem se ptala, zda vědí, na jaké preventivní prohlídky mají v 

současnosti bezplatně nárok. Většina odpověděla kladně, byť nebyla schopná je blíže 

určit. Nejmarkantněji se to projevilo u mužů. Při otázce na co konkrétně mají nárok 

tápali, pokud jsem se zeptala co  obsahuje technická prohlídka jejich vozu a jak často 

se má absolvovat, okamžitě přesně citovali. Domnívám se, že klienti mají dostatek 

informací spojených s prevencí, ale chybí realizace. Většinou se shodovali, že by 
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uvítali, aby byli upomínáni, zváni, upozorňováni na blížící se termíny kontrol, 

očkování a prohlídek. A to i opakovaně. 

        Při vyhledávání informací týkající se tohoto tématu, jsem narazila na 

bakalářskou práci, která byla obhajována v roce 2011 na Masarykově Univerzitě 

v Brně. Tématem práce byla prevence kolorektálního karcinomu. Autorka Kristina 

Hartmanová zvolila nezvyklý pohled na tuto problematiku. Většina prací je věnována 

znalostem, zdrojům informací a postoji k prevenci z pohledu občanů, tedy laiků. 

Hartmanová ve své práci oslovuje zdravotní sestry v ordinacích praktických lékařů a 

mapuje jejich znalosti a postoje k prevenci nádorů kolorektálního karcinomu, tedy 

odborníky. V rámci dotazníkového šetření, které bylo podkladem pro výsledky 

výzkumu, oslovila 95 zdravotních sester. Distribuci prováděla v rámci konference 

Onkologických dní v Brně. Z výsledků výzkumu vyplývá, že zdravotní sestry mají 

dostatek informací v souvislosti s prevencí kolorektálního karcinomu. Hartmanová 

uvádí, že si jsou vědomi, že vhodnou edukací,  podloženou důkazy odborníků, 

z dostupných zdrojů mohou ovlivnit postoj klientů k prevenci (90 %). 

Nejrozšířenějším (42 %) základním vyšetřením v rámci screeningu označily test na 

skryté (okultní) krvácení. Pro srovnání uvádím, že v rámci mého výzkumu 

odpovědělo 48 % dotázaných, že test na okultní krvácení absolvovalo (52 % 

odpovědělo ne, nevyužilo). Téměř  78 % dotázaných v rámci mého výzkumu uvedlo, 

že preferují edukaci o nutnosti preventivních prohlídek (82 dotázaných odpovědělo 

ano, tj. 77,35 %) a 76 dotázaných by uvítalo cílené zvaní k účasti na  preventivních 

prohlídkách  (71,69 % odpovědělo ano). Z výsledků výzkumu Hartmanové  vyplývá, 

že sestry  v ordinacích edukují  36,89 % slovním  poučením, 58 % dotázaných sester 

uvedlo, že edukaci provádí pomocí letáků a brožur. Byla jsem zaskočena výsledkem, 

kde 6 % sester uvedlo, že neinformuje vůbec. Zajímavé srovnání nabízí  Hartmanová 

v souvislosti s výsledky výzkumu prováděných Mlejnkovou u laiků. Obě položily 

otázku, zda jsou dotázaní schopni určit z 9 rizikových faktorů minimálně 5 rizik 

v souvislosti s kolorektálním karcinomem. Dle Hartmanové zdravotní sestry určily 

správně 5 faktorů z 9 rizikových ve 47,37 %, zatím co Mlejnková uvádí, že  na 

totožnou otázku laici odpověděli správně v 54 %. Lze tedy dovodit, že klienti mají 

dostatek informací v souvislosti s  prevencí karcinomu kolorekta. Bohužel, ale tyto 

informace nemění jejich spíše odmítavý postoj k preventivním prohlídkám a 

cílenému screeningu. Respondenti na otázku mého výzkumu, zda vědí, že včasná 



71 
 

prevence může zlepšit následky onemocnění odpovědělo jednoznačně v 95 % ano, ale 

71 % odpovědělo, že to jejich postoj k preventivním prohlídkám nemění. Dle 

Hartmanové sestry uvedly, že organizují screening osobní formou během návštěvy 

klienta v ordinaci. Z mého výzkumu také vyplývá, že klienti preferují objednání 

k preventivnímu vyšetření během návštěvy v ordinaci lékaře (57 %), jako edukátora 

v souvislosti s prevencí si sestru vybralo 22 % dotázaných. Vojteková ve své práci 

uvedla jako zdroj informací sestru ve 22,9 %. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že 

byť mají dostatek informací, upřednostňují klienti osobní kontakt v ordinaci, 

erudovanou edukaci sestrou. Zdravotní sestra má nezastupitelné místo v primární péči 

v souvislosti s prováděním screeningu a preventivních prohlídek. 
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15 POZNATKY A NÁVRHY PRO PRAXI 

         Nejúčinnější a nejlevnější prevencí onkologických chorob je informování 

veřejnosti o rizicích jejich vzniku a možnostech změn životního stylu. Významnou 

úlohu hraje sestra v sekundární prevenci, protože si může všimnout příznaků, které 

mohou být prvním projevem nádorového onemocnění. Informace má sestra podávat 

tak, aby byly efektivní
67

. Je nutné do problému prevencí a screeningu zapojit obě 

strany. Proto je nutné zvýšit účast na screeningu jak u laické, tak i odborné veřejnosti 

všemi dostupnými prostředky. Jde zejména o zintenzivnění mediální kampaně 

(tiskové konference, prezentace v médiích, aktivace webových stránek), zvýšení 

motivace praktických lékařů nebo rozšíření programu na další odbornosti. Zavedením 

screeningové kolonoskopie bylo cílové populaci nabídnuta možnost volby další 

screeningové metody. Nyní je naším hlavním úkolem učinit vše pro to, aby nová 

podoba programu našla příznivou odezvu u zúčastněných
68

. Z vyhodnocení výzkumu 

plyne, že klienti informováni sice jsou, ale na různé úrovni, neuceleně a ve výsledků 

to nehraje příliš důležitou roli k jejich důslednějšímu  preventivnímu chování a 

zodpovědnějšímu přístupu k udržení si svého zdraví. Osvěta probíhá, což myslím je 

nezbytný zdroj informací, ale přesto její dopad není dostatečný. Můj názor je 

soustředit se na klienta a snažit se mu být jako zdravotník co nejvíce nápomocen 

v souvislosti s přístupem k prevencím. Preventivní program týkající se prevence 

karcinomu tlustého střeva a konečníku využívá aktivně okolo 20 % cílové populace. 

Je třeba jejich počet zvýšit tak, aby výtěžnost tohoto programu byla co nejvyšší 

(nejlépe 50 %, kteří pravidelně absolvují iTOKS). Skutečný problém vidím v tom, 

jakou formou přimět občany, aby se chovali zodpovědně a preventivní prohlídky 

nezanedbávali. Musím se přiklonit k závěrům odborných sympozií (např. Brněnské 

onkologické dny) a souhlasit s návrhem adresného zvaní. Je nutná spolupráce 

pojišťovnen, lékařů a nezanedbatelná je zde pomoc sester, protože jak z výzkumu 

vyplynulo, klienti sice upřednostňují edukaci lékařem, ale velké procento by bylo 

rádo edukováno zdravotní sestrou (22 % dotázaných). Myslím si, že právě potenciál 

sester je třeba důsledně rozvíjet. Jsou to ony, které mohou klientům nabídnout 

vhodnou formou podané, erudované informace. Velký přínos přisuzuji změně testů na 
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okultní krvácení, jejich snazšímu provedení, vyšší citlivosti včetně jeho zhodnocení 

přímo v ordinaci lékaře. Dle mého mínění se toto podařilo u programu prevence 

rakoviny prsu, kde je účast  mamologického  vyšetření u téměř 50 % žen. Velký podíl 

na úspěšnosti tohoto programu má mediální podpora. Závěrem si vše dovolím 

shrnout. Ministerstvo zdravotnictví by mělo na základě dat a informací průběžně 

doplňovat a upřesňovat podmínky pro preventivní vyšetření a screeningové 

programy. Pojišťovny by měly adresně vyzývat své klienty a nabízet jim v případě 

provádění důsledné prevence benefity (rozšířené očkování, poukazy na vitaminy, 

zvýhodněné rehabilitační pobyty) a podporovat praktické lékaře v jejich provádění. 

Praktičtí lékaři by měli vhodně využít svého potenciálu a důvěrného vztahu 

k registrovaným klientům edukovat klienty v ordinacích, zvát je k absolvování 

preventivních prohlídek, umožnit jejich absolvování v době, kdy nebudou 

v čekárnách společně s nemocnými pacienty, objednávat na domluvený termín. 

Sestry by měly kontrolovat termíny návštěv svých klientů, upozorňovat na blížící se 

prohlídku či očkování, poskytovat dostatek informací a podávat je vhodnou formou. 

Myslím si, že je i vhodné využít techniku ke zvaní klientů (pomocí emailu, SMS). 

Výsledkem mé práce je, že se budu snažit v naší ordinaci praktického lékaře zavést 

možnost komunikace klientů pomocí internetu. Tím bychom mohli pacienty zvát 

k preventivním vyšetřením, zodpovědět případné dotazy a připomenout přípravu 

k objednanému vyšetření. Sama budu pamatovat na to, že nejvíce lidí oceňují osobní 

kontakt. Můj návrh je upravit přístup ke klientům tak, abychom měli prostor a čas na 

edukaci, kontrolu termínu prohlídek a očkování.  
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  16 ZÁVĚR 

         Souhrnem všech informací uvedených v předložené práci týkající se prevence 

dospělých, lze dojít k závěru, že je nutné prevenci a preventivní chování občanů 

neustále podporovat. Jako naprosto klíčové vidím jít lidem naproti, oslovit je 

s nabídkou vyšetření a využít všechny možnosti, které by jim toto vyšetření zlepšily a 

usnadnily. Ztotožňuji se závěrem Seiferta, který uvedl, jak narůstají možnosti 

efektivní léčby nádorových onemocnění, zejména v časném stádiu nemoci, tak roste 

odpovědnost lékařů prvního kontaktu za časné rozpoznání nádorů a za programy 

sekundární prevence
69

. Podpora zdraví je soustava činností politických, 

ekonomických, technologických a výchovných, jejímž cílem je chránit zdravý vývoj 

nových generací
70

. proto je cílem nás všech se na ní podílet.Doufám, že výsledky 

mého empirického šetření, jakožto práce celá, bude inspirativní nejen pro sestry, ale i 

pro lékaře v ambulantní složce a zdůrazní nutnost stále většího apelu na využívání 

preventivních prohlídek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Lékařské listy:prevence:příloha Zdravotnických novin 2008, roč. 57, č. 8, s. 25 
     

70
 MACHOVÁ, J.,  KUBÁTOVÁ,D., Výchova ke zdraví. 2009, s. 12 



75 
 

  Seznam použité literatury a informačních zdrojů  

ADAM, Z., VORLÍČEK, J., VANÍČEK. J., Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 2. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, 684 s. ISBN 80-247-0896-5 

ČERNOCH, J., Prekancerózy v trávicím traktu. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 196 s. ISBN 978-802-

4735-009  

DUŠEK, L., Czech cancer care in numbers 2008-2009. 1st ed. Prague: Grada, 2009,  471 s. ISBN 978-

80-247-3244-2 

FAIT, Tomáš, Michal VRABLÍK a Richard ČEŠKA. Preventivní medicína. Praha: Maxdorf, 2008, 

551 s. ISBN 978-807-3451-608 

HEHLMANN, A., Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2010,  450 s. ISBN 978-802-4726-120 

JABLONSKÁ, M., Kolorektální karcinom: časná diagnóza a prevence. [1. vyd.]. 2000. ISBN 80-716-

9777-X. 

KLENER, P., Klinická onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 686 s. ISBN 80-246-0468-X. 

MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., Výchova ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 291 s. 

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2715-8. 

LIPSKÁ, L.,  VISOKAI, V., Recidiva kolorektálního karcinomu: komplexní přístup z pohledu 

chirurga. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 431 s. ISBN 978-802-4730-264 

NOVOTNÝ, J., VÍTEK, P., Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě 

vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-

2663-5 

SEIFERT, B., Primární péče. Praktické lékařství: výukový text pro studenty magisterského studia 

lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 156 s. ISBN 80-246-0883-9. 

Ústav zdravotnických informací ČR [online] http://www.uzis.cz/registry-

nzis/nor[2012-11-28] 

VOKURKA, M., HUGO, J., Velký lékařský slovník. 8., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008, 1143 s. 

ISBN 978-807-3451-660 

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor%5b2012-
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor%5b2012-


76 
 

VORLÍČEK, J.,  ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H., Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 448 s. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4737-423 

VYZULA, R., ŽALOUDÍK, J., Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: 

Maxdorf, 2007, 287 s. Jessenius. ISBN 978-807-3451-400 

Ministerstvo  Zdravotnictví ČR[online] dostupné http://www.mzcr.cz/ [2012-10-20] 

Zákony, vyhlášky MZ ČR 

[online]dostupnéhttp://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/zdravotnisluzby_1786_11.html [2012-11-5] 

VZP ČR [online] http://www.vzp.cz/ [2012-11-5] 

Očkování [online] http://www.ockovani.cz/ [2012-11-5] 

Screeningové programy[online] http://www.ockovani.cz/[2012-11-20] 

http://www.ockovani.cz/ [2012-11-20] 

http://www.iba.muni.cz/index.php?pg=vyzkum&prid=68 [2012-11-20] 

http://www.mammahelp.cz/diagnosticke-metody.php [2012-11-20] 

http://www.prevencenadoru.cz/cz/preventivni-a-screeningove-

programy/article.html?id=484[2012-11-20] http://portal.med.muni.cz/clanek-582-

onkologicke-screeningove-programy-vyukove-vyuziti-informacnich-

systemu.html[2012-11-20] http://www.gsk.cz/pro-novinare/zpravy/narodni-

programy.html[2012-11-20] 

http://www.mamo.cz/index.php?pg=aktuality&aid=284[2012-11-20] 

http://www.cervix.cz/[2012-11-20] http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-

medicina/screening-nadoru-prsu-v-ceske-republice-je-uspesny-464235[2012-11-15] 

www.mou.cz/vyrocni-zprava-mou-za-rok-2001/file.html?id=204[2012-11-16] 

http://www.mou.cz/cz/prevence-rakoviny-tlusteho-streva/article.html?id=408[2012-

11-22] http://www.linkos.cz/[2012-11-16] 

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab_01.htm[2012-11-17] 

Česká onkologická společnost [online] http://www.linkos.cz/[2012-11-16] 

Zdravotní pojišťovna Škoda Auto[online] http://www.zpskoda.cz/[2012-11-16] 

 

http://www.iba.muni.cz/index.php?pg=vyzkum&prid=68
http://www.mammahelp.cz/diagnosticke-metody.php
http://www.mou.cz/vyrocni-zprava-mou-za-rok-2001/file.html?id=204%5b2012-11-16
http://www.linkos.cz/%5b2012-11-16
http://www.zpskoda.cz/%5b2012-11-16


77 
 

Periodika, články 

Zavoral,M.,Postgraduální medicína: Současný stav a perspektivy screeningového 

programu kolorektálního karcinomu v České republice2009 ISSN, roč. 11 č. 6 s. 626 1212-

4184.[2012-11-5]  

Holubová,a.,Sestra v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění,2008 roč.18, 

č. 9 s.44.   ISSN 1210-0404 [2012-11-22] 

Oldřichová, L., Medical tribune:Bez zvaní se nehneme, 2010, roč. 6, č. 5 B1, B5 ISSN 

1214-8911 [2012-11-17] 

Frič, P., Interní medicína pro praxi. Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR 

2007, roč. 9, č. 5 s. 221 – 224, ISSN 1212-7299 [2012-11-5] 

Konopásek,B.,Současné možnosti včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu 

Edukafarm Medi, ISSN 1213-9866 [2012-10-5] 

HARTMANOVÁ, Kristina. Problematika kolorektálního karcinomu v primární péči [online]. 2011 

[cit. 2012-11-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Andrea 

Pokorná. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/258239/lf_b/>. 

MLEJNKOVÁ, Martina. Nádorové onemocnění a jejich prevence, [online]. Brno, 2009.       

[cit. 2011-05-12]. 152 s. Dostupné z WWW: 

http://is.muni.cz/th/214710/lf_b/BAKALARSKA_PRACE.pdf?. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 Seznam použitých zkratek, vysvětlivky 

aj.              a jiné 

ev.             eventuelně 

kolorektum, kolorektální – oblast tlustého střeva a konečníku 

obr.             obrázek 

OK             okultní krvácení 

parodont     závěsný aparát zubu 

www.         World Wide Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

   Seznam tabulek a grafů  

Tabulka č. 1   - pohlaví respondentů 

Tabulka č. 2   - věk respondentů 

Tabulka č. 3  -  vzdělání respondentů 

Tabulka č. 4  - dotazníky přehled 

Tabulka č. 5  -  účast respondentů na preventivních prohlídkách 

Tabulka č. 6  -  informovanost o bezplatných preventivních prohlídkách 

Tabulka č. 7  -  lékaři, které klienti v rámci preventivních prohlídek navštěvují 

Tabulka č. 8A - zhodnocení zda klienti absolvují PP bez zdravotních potíží 

Tabulka č. 8B - zhodnocení zda se klienti objednávají sami nebo na vyzvání 

Tabulka č. 9  -  výskyt nádorových onemocnění v rodinách respondentů 

Tabulka č. 10  -  důslednost a využívání preventivních prohlídek 

Tabulka č. 11  - účast klientů v absolvování testů na okultní krvácení 

Tabulka č. 12  - účast na využití modernějšího typu testu 

Tabulka č. 13A - edukace klientů v souvislostech s preventivními prohlídkami 

Tabulka č. 13B - vybrání vhodného edukátora 

Tabulka č. 14A - cílené zvaní k protivním prohlídkám 

Tabulka č. 14B – forma pozvání 

Tabulka č. 15  - zjištění zda klienti mají dostatek informací týkající se PP 

Tabulka č. 16 – vliv informovanosti na preventivní prohlídky 

 

 

 

 

 



80 
 

Graf č. 1   - pohlaví respondentů 

Graf č. 2   - věk respondentů 

Graf č. 3  -  vzdělání respondentů 

Graf č. 4  - dotazníky přehled 

Graf č. 5  -  účast respondentů na preventivních prohlídkách 

Graf č. 6  -  informovanost o bezplatných preventivních prohlídkách 

Graf č. 7  -  lékaři, které klienti v rámci preventivních prohlídek navštěvují 

Graf č. 8A - zhodnocení zda klienti absolvují PP bez zdravotních potíží 

Graf č. 8B - zhodnocení zda se klienti objednávají sami nebo na vyzvání 

Graf č. 9  -  výskyt nádorových onemocnění v rodinách respondentů 

Graf č. 10  -  důslednost a využívání preventivních prohlídek 

Graf č. 11  - účast klientů v absolvování testů na okultní krvácení 

Graf č. 12  - účast na využití modernějšího typu testu 

Graf č. 13A - edukace klientů v souvislostech s preventivními prohlídkami 

Graf č. 13B - vybrání vhodného edukátora 

Graf č. 14A - cílené zvaní k protivním prohlídkám 

Graf č. 14B – forma pozvání 

Graf č. 15  - zjištění zda klienti mají dostatek informací týkající se PP 

Graf č. 16 – vliv informovanosti na preventivní prohlídky 

 

obr. č. 1 Incidence 

    obr. č. 2 Mortalita a incidence 

 

 



81 
 

   Seznam příloh  

Příloha A: Tabulka preventivních programů ZPŠ 

Příloha B: Dopis lékaři o umožnění dotazníkového šetření 

Příloha C: Dotazník (předložený osloveným klientům) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 Příloha A: Tabulka preventivních programů ZPŠ 

prevence 
věkové 

omezení 

žena 

/muž 

výše 

příspěvku 
informace 

prevence karcinomu 

prsu 
do 45 let Ž do 800 Kč 

pro ženy nespadající věkem do programu 

celostátního mamografického screeningu hrazeného 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění; 

program je realizován na akreditovaných 

pracovištích, jejichž seznam naleznete na 

www.crs.cz; v případě platby v hotovosti bude 

proplacen příspěvek na základě předložení 

originálního dokladu o platbě 

prevence karcinomu 

prsu  
do 45 let Ž do 250Kč 

ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy 

nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění; ženy 

absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením 

ošetřujícího lékaře. Vyšetření mohou ženy využít 

na smluvnch pracovištích určených pro provádění 

tohoto vyšetření. 

prevence karcinomu 

prostaty 
od 40 let M - 

vyšetření vzorku krve; odběr krve může doporučit 

praktický lékař, u kterého je pojištěnec 

registrován, nebo o něj může požádat sám 

pojištěnec 

prevence karcinomu 

tlustého střeva 

a 

konečníku 

do 50 let Ž,M - 

pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na 

okultní krvácení v rámci preventivní prohlídky; pro 

více informací se obraťte na svého praktického 

lékaře 

program pro zjišťování 

nádorů v oblasti dutiny 

břišní a ledvin 

bez 

omezení 
Ž,M - 

umožňuje praktickému lékaři indikovat 

ultrazvukové vyšetření břicha a ledvin k odhalení 

nádoru v časném stádiu; program je určen zejména 

pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou 

anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se 

mohou obrátit na svého registrujícího praktického 

lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření 

horní a dolní poloviny břicha 

prevence onemocnění 

štítné žlázy 
od 30 let Ž - 

praktický lékař provede odběr krve na vyšetření 

hormonů 

prevence onemocnění 

štítné žlázy 
od 50 let M - 

praktický lékař provede odběr krve na vyšetření 

hormonů 

prevence 

kardiovaskulárního 

onemocnění  

50 - 60 

let 
Ž,M - 

balíček preventivních ošetření slouží ke zjištění 

kardiovaskulárního rizika a aterosklerózy; 

účastníky programu vybírá praktický lékař na 

základě svého zvážení a na základě žádosti 

pojištěnce; tento program je určen pro region Mladá 

Boleslav 
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   Příloha B: Dopis lékaři o umožnění dotazníkového šetření 

 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore 

          

        jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra 1. LF UK v Praze. K 

ukončení mého studia je zapotřebí vypracovat a obhájit bakalářskou práci. Téma mé 

práce je Prevence ano či ne. Její nedílnou součástí je empirický výzkum podložený 

dotazníkem. Tímto bych Vás ráda požádala o možnost distribuce a předložení 

dotazníku mezi Vaše klienty. Všechna data a informace z něj získané budou 

anonymní a budou použity jen v souvislosti se zpracováním mé bakalářské práce. 

 

Poděkování patří Vám i Vašim klientům, kteří by se dotazníkového šetření zúčastnili. 

 

 

                                                             Děkuji  předem  za kladné vyřízení mé žádosti. 

     

                                                                                                          Iveta  Švancarová 

                                                                     studentka 3.  ročníku oboru Všeobecná 

sestra                               

                                                                                                         1.LF UK 

 

 

V Praze dne 25.09.2012 
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 Příloha C: Dotazník (předložený osloveným klientům) 

 

Vážená paní, vážený pane 

    jsem studentkou 3. ročníku 1. LF UK v Praze obor Všeobecná sestra. K ukončení mého 

studia je zapotřebí vypracovat a obhájit bakalářskou práci. Její nedílnou součástí je empirický 

výzkum podložený dotazníkem. Ráda bych Vás požádala, zda bych Vám tento dotazník 

mohla předložit k vyplnění. Všechny informace a data budou anonymní a byly by použity jen 

v souvislosti s vypracováním mé bakalářské práce. Nikdy nebudou použity pro jiné účely. 

Za vyplnění dotazníku předem velice děkuji. 

 

 

Dotazník obsahuje dotazy týkající se preventivních prohlídek, prosím o zaškrtnutí Vámi 

zvolené odpovědi, eventuelně vysvětlení důvodu proč jste si tuto odpověď vybrali. 

 

1. Jste       a)    muž          b)  žena 

 

2. Kolik je Vám let      

a) 19 – 29      b) 30- 39     c) 40-49     d) 50-59       e) 60- 69      f) 70-79      g)  80- 

více      

 

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání                                                

a) základní                b)  středoškolské bez maturity       c) středoškolské s maturitou   

d) vyšší odborné     e) vysokoškolské 

 

4. Zúčastňujete se preventivních prohlídek ? 

                                                  a)  Ano,pokud ano 

proč………………………………… 

                                                  b)  Ne,pokud ne 

proč……………………………………. 
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5. Víte na jaké preventivní prohlídky máte bezplatně v současnosti nárok ?          

                            a)  ANO                       b)  NE 

 

6. Kterého lékaře v rámci preventivních prohlídek navštěvujete (možno více 

odpovědí). 

       a) Praktického lékaře                              b)  Gynekologa ( ženského lékaře) 

       c) Urologa                                               d)  Stomatologa ( zubního lékaře)                            

7. Přicházíte na preventivní prohlídku bez zdravotních potíží                                             

           a) ANO                    b)  NE 

    Na vyzvání (objednání) lékařem 

    Objednal jste se sám/sama 

 

8. Vyskytlo se u Vás v rodině maligní (nádorové) onemocnění ?  

            a) ANO                   b) NE                                

 

9.  Využíváte proto důsledněji preventivní prohlídky ?  

           a) ANO                    b) NE                                                

    Pokud ano, proč…………………………………. 

    Pokud ne, proč…………………………………… 

 

10. Absolvoval /a  jste někdy test na okultní (skryté)krvácení   

         a) ANO                      b) NE                                                                                                                                         

Pokud ne, proč… …………………………….. 

 

11. Vyzkoušel/a  jste modernější typ testu (jednodenní)   

        a) ANO                       b) NE                                                                                

Pokud ano, zdá se Vám výhodnější, 

proč…………………………………………………… 
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12. Preferujete edukaci (vysvětlení) o nutnosti preventivních prohlídek (prosím 

doplnit kdo má edukaci provádět) 

        a) ANO                         b) NE                              

     

Pokud ano , kým  …….                         1) zdrav.sestra          2) lékař                                  

                      3)  rodinný příslušník       4) jiné ( média, internet,tisk)................                                                        

 

13. Uvítal/a by jste cílené zvaní na preventivní prohlídku     

           a) ANO                          b) NE 

Pokud ano, jakou formou           

1) při běžné návštěvě v ordinaci                      4) emailem                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2)telefonicky                                                    5) jinak.(poštou)................................... 

3)SMS                                     

                                                                                                                        

14. Víte, že pravidelná prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku  může značně 

snížit následky      tohoto    onemocnění?  

             a) ANO                       b) NE                                                                                                 

15. Pokud máte tyto informace mění to Váš pohled na preventivní prohlídky        

              a) ANO                      b) NE 

     Pokud 

ano,v čem………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

     Pokud ne, 

proč……………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

Ještě jednou Vám velice děkuji za vyplnění dotazníku a znovu Vás ubezpečuji, že 

informace jsou anonymní a budou použity jen ke zpracování mé bakalářské práce. 

 

                                                                                                                   Děkuji          

 



87 
 

                                                                         

 


