
KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, 
SCREENING A ZDRAVOTNÍ PÉČI

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU:
BRNO 2015 – PREVENCE A SCREENING
29.–30. května 2015, Brno

Řešením je spolupráce!

2. OZNÁMENÍ



Více informací a registrace
www.crcprevention.eu

Účast na konferenci je zdarma.

Místo konání

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno
Husova 16, 659 21 Brno

GPS : 49°11'41.55"N, 16°36'17.24"E

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, CRC) je nejčastějším nově diagnostikovaným 
nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor v Evropě. Na toto onemoc-
nění umírá každý rok přes 200 tisíc Evropanů. Mnoha těmto úmrtí ale lze předejít. Mnoho klinických studií 
prokázalo, že screening má potenciál předcházet kolorektálního karcinomu a zachraňovat lidské životy.

Čtvrté setkání odborníků, politických představitelů, lékařů a pacientů je další příležitostí ke sdílení nových 
poznatků a zkušeností a k diskuzi o zavádění a fungování preventivních programů v různých zemích Evropy.



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Interaktivní workshop zaměřený na již existující národní screeningové programy a na 
roli praktických lékařů a primární péče v nich. Hlavním smyslem workshopu je podnítit 
diskuzi mezi odborníky z různých zemí a vzájemnou výměnu zkušeností. Zvaní 
odborníci se budou zabývat především následujícími tématy:

• Jak zvýšit účast ve screeningu (zejména u „rezistentních“ skupin obyvatelstva) 
  a jak zabránit nestejnoměrné dostupnosti péče?
• Zvýšení účasti ve screeningu z pohledu pacienta
• Cena screeningu a jeho organizace při omezených zdrojích 
• Kontrola a hodnocení kvality screeningových programů

13:00–13:50      Tisková konference

• Evropský kodex proti rakovině
• Screening CRC jako celospolečenská výzva 
• Cena prevence a screeningu 
• První zkušenosti a výsledky českého programu 
  adresného zvaní do screeningu zhoubných nádorů

14:00–15:00      Slavnostní zahájení

Slavnostní proslovy osobností a hostů konference.

15:00–16:30      „State of the art“

Zvané přednášky o hlavních tématech konference:
• Rovnoměrný přístup ke screeningu pro všechny obyvatele
• Přesvědčivá propagace prevence zhoubných nádorů
• Daty podložená kontrola a vedení screeningu
• Finanční a společenské náklady na screening
• Screening jako takový není posledním bodem péče o pacienty
 

17:00–19:00       Prevence CRC a informovanost obyvatel jako celoevropská záležitost

Zvané přednášky předních odborníků z klinické praxe a výzkumných institucí 
zabývajících se prevencí a screeningem CRC.

9:00–12:00       Předkonferenční workshop UEG
                Metody ke zlepšování screeningu CRC a hodnocení jeho výsledků

Pátek, 29. května



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Úvod
Evropský kodex proti rakovině (www.cancercode.eu) je iniciativou Evropské komise, 
jejímž smyslem je především poskytnout občanům informace o tom, jakými cestami 
lze snižovat riziko nádorových onemocnění. Jeho aktuální čtvrté vydání obsahuje 
dvanáct doporučení, která může každý jedinec následovat bez nutnosti dalších konzul-
tací či dovedností. Čím více budou lidé tato doporučení dodržovat, tím nižší bude riziko 
vzniku zhoubného nádoru. Existují odhady, že kdyby všichni lidé tato doporučení 
následovali, počet úmrtí na rakovinu by se v Evropě snížil téměř o polovinu. Asociace 
evropských lig proti rakovině (ECL) proto byla pověřena Evropskou komisí k šíření 
informací o kodexu a o prevenci onkologických onemocnění.
V rámci těchto aktivit ECL pořádá v rámci konference ECCD workshop věnovaný této 
problematice. Jeho záměrem je jednak podpořit implementaci kodexu, ale také zdůraz-
nit důležitost výživy a fyzické aktivity. Mezi zajímavá témata patří zcela jistě i koordi-
nace podpory prevence rakoviny ze strany neziskových organizací i vlád jednotlivých 
evropských zemí.

Cíle
Hlavním cílem workshopu je zvýšit povědomí a informovanost o tom, co může udělat
1) běžný občan k tomu, aby snížil riziko CRC a dalších nádorových onemocnění,
2) politický představitel k tomu, aby tyto snahy podpořil.

Sobota, 30. května

8:30–9:30       Prevence CRC a informovanost obyvatel jako celoevropská záležitost

Zvané přednášky předních odborníků z klinické praxe a výzkumných institucí 
zabývajících se prevencí a screeningem CRC.

10:00–11:00       Screening a péče o pacienty s CRC: potřeba nového medicínského 
                    a komunikačního modelu?

Odborné přednášky o důležitých aspektech standardizace probíhajících screeningových 
programů a nových metodách v diagnostice. Zkušenosti z  klinické praxe, kontrola 
efektivity a bezpečnosti. Indikátory kvality screeningu. Zkušenosti z pohledu pacientů.

11:00–11:15       Závěrečná shrnutí a doporučení 

11:00–14:00       Asociace evropských lig proti rakovině – workshop o novém 
                  Evropském kodexu proti rakovině


