
 

 

 

 

                                                 

PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC – PNEUMOLOG

Vyšetření u ambulantního pneumologa 
• Potvrzení vstupních kritérií: 

o věk: 55-74 let 
o kuřák nebo ex-kuřák 20 a více balíčkoroků 
o ochota zúčastnit se programu a setrvat v něm po dobu 5 let 

• Komplexní pneumologické vyšetření: 
o anamnéza 
o fyzikální vyšetření 
o funkční vyšetření, spirometrie, saturace 02 
o skiagram hrudníku: ZP+ Pb projekce 

• Krátká intervence k zanechání kouření  
• Vyplnění informačního dotazníku (část vyplňuje pacient, část pneumolog) a podepsání 

Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dotazník předává pacient na radiologickém 
pracovišti. Vyzvednutí a zpracování provádí ÚZIS. 

 
A) Pacient, který je VHODNÝ pro zařazení do 

programu: 
- Splňuje vstupní kritéria a souhlasí s provedení CT 

(informovaný souhlas s provedením CT podepisuje  
až na radiologickém pracovišti). 

- Splňuje vstupní kritéria částečně (např. méně 
balíčkoroků), ale má zdokumentované jiné významné 
riziko kancerogenese (např. azbest, plicní fibrosa)  

- Není přítomna žádná závažná komorbidita, která by 
limitovala životní výhled pacienta v nejbližších  
5 letech. 
 
 
 
 
 

 B)  Pacient, který NENÍ VHODNÝ pro zařazení 
do programu: 

- Pacient, který má progredující zhoubný nádor 
na symptomatické léčbě. 

- Pacient, který má DM se závažnými 
orgánovými komplikacemi limitující přežití. 

- Pacient s ICHS s chronickým selháním  
s těžkou funkční limitací-NYHA II-IV určenou, 
pouze k symptomatické léčbě. 

- Pacient s pokročilou demencí či s jiným 
psychiatrickým onemocněním, které omezuje 
jeho způsobilost účastnit se programu. 

- Pacient s terminálním chronickým plicním 
onemocněním (CHOPN, plicní fibrosa), které 
by znemožňovalo jakoukoliv diagnostickou  
či léčebnou intervenci v případě podezření  
na rakovinu plic. 

Pneumolog po zvážení všech vstupních kritérií odešle pacienta do akreditovaného radiologického 
pracoviště – viz seznam akreditovaných radiologických pracovišť na druhé straně. 

 
Víc informací o programu časného záchytu karcinomu plic najdete na stránkách ČPFS ČLS JEP  

v sekci „Screening karcinomu plic“ nebo na webu https://PrevenceProPlice.cz/  

https://prevenceproplice.cz/


 

 

 

 

                                                 

 

 

Akreditovaná radiologická centra k 1. 1. 2022  

• Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.  
• Fakultní nemocnice Brno 
• Fakultní nemocnice Hradec Králové 
• Fakultní nemocnice v Motole 
• Fakultní nemocnice Olomouc 
• Fakultní nemocnice Plzeň 
• Fakultní nemocnice Bulovka 
• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
• Fakultní Thomayerova nemocnice 
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
• Nemocnice Jihlava, p.o. 
• Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
• Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
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