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EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU:
BRNO 2012 – PREVENCE A SCREENING
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KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
Romana Onderky, primátora města Brna
Leoše Hegera, ministra zdravotnictví České republiky
Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu

a s laskavou podporou
Johna Dalliho, evropského komisaře
pro zdraví a spotřebitelskou politiku
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Kolorektální karcinom zůstává jedním z hlavních medicínských problémů vůbec a zkvalitnění péče, které by vedlo
k snížení mortality a incidence je dlouhodobý proces. Přes
zavedení screeningového programu a znásobení počtu koloskopií v poslední dekádě incidence opět narostla a relativní
mortalita poklesla jen velmi mírně. Organizace péče za cílem
dosažení kýžených výsledků přesahuje rámec jedné odbornosti i samotného institucionálního zdravotnictví a neobejde
se bez aktivního přístupu celé veřejnosti a prostřednictvím
politiků bez vstřícnosti zdravotních pojišťoven a rezortního ministerstva. Jedním ze zásadních principů péče je screening.
Aby se projevil poklesem výše uvedených parametrů, musí
se mu podrobovat přibližně 50% cílové populace. U nás bylo
screeningově vyšetřeno něco málo přes 20% a z toho většina nesystematicky pomocí málo citlivého guajakového TOK.
Účast na screeningu pomůže zvýšit motivace: obyvatelstva
setrvalou informační kampaní, zdravotníků adekvátní ﬁnanční
úhradou. Ta umožní vytváření a spravování databáze a vytvoření systému účinné a v konečné fázi individuální péče. Zde se
proces u nás jaksi zadrhl – zodpovědní málo slyšeli na volání
po využití prostředků od EU vyčleněné na kampaň i na motivaci zdravotníků, která by spočívala v platbách mimo paušál.
Přesto, že se tyto platby prosadily u mamárního screeningu.
V podstatě náhodou v minulém roce vstoupil do hry europoslanec RNDr. Pavel Poc. Zviditelnil problematiku screeningu
na bruselské parlamentní úrovni a z moci přirozeného politického respektu docílil založení iniciativy skládající se ze
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zástupců odborných společností, pacientů, výrobců i kompetentních organizátorů. Iniciativa – nazvěme ji Jihlavskou, neboť zde se opakovaně sešla, zaplňuje bílá místa na mapě individuálních snah a jednotlivé procesy harmonizuje. Je naděje,
že v dohledné době dosáhne předpokladů, které si vytkla:
všestranný moderní doporučený postup včetně návrhu organizace adresného zvaní, kampaň a platby nad rámec paušálu.
Krokem na svízelné cestě je jedinečné symposium, které se
uskuteční ve dnech 4.–5. 5. 2012 v Brně a jehož program naleznete na stránkách akce www.crcprevention.eu. Smyslem je
propojení jednotlivých účastníků problematiky, aby na místě
vydali signál, který nebude možné přeslechnout. Z politických
kruhů účast přislíbil rezortní ministr, regionální politici, ředitel
VZP, z oblasti mezinárodní se zúčastní vysocí představitelé
Evropské unie a zástupci organizací pacientů. Uspořádání
akce je výsledkem multilaterálních jednání a řady kompromisů, proto se koná právě v daném termínu a nemohla být
oznámena s větším předstihem. Dovoluji si apelovat na členy
společnosti zcela výjimečně – úspěch akce bude podtrženě
úspěchem nás všech, který se také nám všem vrátí. Podpořte
ji Vaší účastí!
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
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