
 
 

        
 

Vážená paní / vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference „European Colorectal Cancer Days“ (ECCD), který se uskuteční 
ve dnech 25.–26. dubna 2014 v Brně. 

Letošní ročník konference navazuje na nedávno započatou tradici jarních mezinárodních setkání, která se zabývají 
jedním z největších zdravotních problémů v Evropě – rakovinou tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). 
V Evropě je to i nadále nejčastěji diagnostikované nádorové onemocnění a druhá nejčastější příčina úmrtí na zhoubný 
nádor. Hlavními tématy prvních dvou ročníků konference, které se konaly v letech 2012 a 2013, byly účinná prevence, 
standardizace a odborně vedená podpora screeningu kolorektálního karcinomu. Konstruktivní atmosféra, inspirující 
diskuze a výstupy minulých dvou ročníků nás přesvědčily, že má smysl v těchto aktivitách pokračovat: s potěšením 
Vám tedy oznamujeme, že letos na jaře se bude konat již třetí ročník konference. 

Uplynulé ročníky byly zaměřeny především na sdílení a výměnu zkušeností jednotlivých evropských zemí se 
screeningem kolorektálního karcinomu, zvláště pak s přihlédnutím ke standardizaci tohoto preventivního programu. 
Vzhledem k obrovské variabilitě řízení a kontroly kvality národních screeningových programů v jednotlivých zemích 
se standardizace jeví jako nezbytný krok k řešení této poměrně nepřehledné situace. Nejdůležitější závěry z obou 
ročníků konference byly plně v souladu s evropskými doporučeními pro kolorektální screening, která byla 
publikována v roce 2010 a doporučují přechod z oportunního screeningu na populační screening. 

Problematika prevence a screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku trápí vyspělé země již desítky let. 
V současné době již existují velmi účinné nástroje k včasnému odhalení nemoci, což je nezbytným předpokladem ke 
snížení incidence i mortality. Opakovaně je zdůrazňováno, že organizované programy prevence nádorových 
onemocnění jsou nepostradatelnou součástí moderního zdravotnictví i zdravotní politiky. Ani oblast medicínského 
výzkumu nezůstává pozadu: klinické studie i doporučení odborných společností jasně prokazují, že screening má 
potenciál předcházet výskytu nádorů tlustého střeva a konečníku v pokročilém stadiu, a tím nepochybně zachraňovat 
lidské životy. S přihlédnutím k současným poznatkům o screeningu kolorektálního karcinomu byl proto program 
nadcházející konference ECCD 2014 sestaven se zaměřením na následující témata: 

• Účinnost prevence: jaká je cena screeningu? Proč stále ještě neexistuje komplexní a široká informační 
podpora pro hodnocení ekonomických a etických aspektů prevence kolorektálního karcinomu? 

• Harmonizace informací: jak zlepšit vzájemnou komunikaci a sdílení zkušeností z preventivních programů a 
jejich výsledků v různých zemích? 

• Přesvědčivá propagace: jaký je optimální model propagace a podpory populačního screeningu? Jak 
významnou roli hraje systém adresného zvaní? Jak lze využít dostupná data k upoutání pozornosti cílové 
populace a následně k dosažení vyšší účasti? 

Pevně doufáme, že již třetí setkání všech zainterestovaných stran na kolorektálním screeningu – ať už se jedná o 
zástupce odborných lékařských společností, pacientských organizací, vědeckých institucí a v neposlední řadě i politiků 
– opět vytvoří podnětnou atmosféru k plodným diskuzím o všech zmiňovaných problémech a řadě souvisejících témat. 
 
Věříme, že Vás naše pozvání zaujalo a že budeme mít příležitost uvítat Vás mezi účastníky konference ECCD 2014. 
Podrobný program konference najdete na www.crcprevention.eu, kde se můžete zároveň zaregistrovat. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi v Brně ve dnech 25.–26. dubna 2014. 
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