
 
 

      
 

Vážená paní / vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý ročník konference „European Colorectal Cancer Days“ (ECCD), který se uskuteční ve 
dnech 29.–30. května 2015 v Brně.  

Tímto ročníkem konference navazujeme na již tradiční setkání, která se zabývají jedním z největších zdravotních problémů 
evropského kontinentu – rakovinou tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Ačkoli se v uplynulých letech 
podařilo dosáhnout významného pokroku v oblasti prevence a screeningu tohoto onemocnění, stále jde o jedno z nejčastěji 
diagnostikovaných nádorových onemocnění a o druhou nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný nádor.  

Uplynulé ročníky byly zaměřeny především na výměnu zkušeností evropských zemí se screeningem kolorektálního 
karcinomu. Konference se věnovala i prosazování standardizovaného screeningu tohoto onemocnění, což bylo významné 
zejména z pohledu České republiky, kde běžící program neměl podporu adresného zvaní občanů. Snad i tato konference 
přispěla k tomu, že v roce 2014 bylo adresné zvaní českých občanů do onkologických screeningových programů spuštěno a 
zejména screening kolorektálního karcinomu tak dostal šanci významně posílit.  

Již čtvrtý ročník konference nabídne mimo jiné vyhodnocení zkušeností ze zavedení proaktivního zvaní občanů ČR do 
běžícího screeningu. Pevně věříme, že to bude ohlédnutí zajímavé nejen pro české účastníky konference. Z dosud získaných 
dat je zřejmé, že screeningový program významně posiluje a jeho vliv začíná být viditelný i na epidemiologii kolorektálního 
karcinomu v ČR. Dosavadní průběh posíleného screeningu nicméně také ukazuje na některé slabiny, které se mohou stát 
zajímavým tématem pro diskuzi v mezinárodním srovnání. Vzhledem ke stále významné variabilitě programů prevence 
v různých evropských zemích jde jistě o témata aktuální a zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a 
politickou reprezentaci: 

 Rovný přístup k prevenci kolorektálního karcinomu. Proč stále pozorujeme významné regionální rozdíly ve 
výkonnosti screeningu? Do jaké míry se na tom podílí organizace programu a infrastruktura poskytované péče? 
Anebo jsme svědky sociální či jiné diskriminace určité části obyvatel?  

 Přesvědčivá propagace. S předchozím bodem úzce souvisí otázka, zda se nám daří dostatečně účinně a 
přesvědčivě oslovit cílovou populaci a motivovat ji k účasti ve screeningu. Jaký model propagace a podpory 
populačního screeningu volí evropské státy? Lze z dostupných dat vysledovat společné chyby v komunikaci? 

 Účinná kontrola a respektování zpětné vazby z dat. V uplynulých letech se podařilo dosáhnout mnoha pokroků 
ve standardizaci screeningu kolorektálního karcinomu. Otázkou však zůstává, zda je kontrola standardů dostatečně 
důsledná. Jakou roli zde hraje politická reprezentace a plátci zdravotní péče? 

 Jaká je cena screeningu? Proč stále ještě neexistuje komplexní informační podpora pro hodnocení ekonomických 
aspektů prevence kolorektálního karcinomu? Nemáme tyto údaje?  

 Péče o pacienty screeningem nekončí. Jsme schopni zajistit adekvátně rychlou a účinnou léčbu pacientů 
zachycených ve screeningu? Nenaráží propagovaný screening na kapacitu zdravotní péče?  

V roce 2015 jistě nikdo nepochybuje o tom, že máme k dispozici velmi účinné nástroje k včasnému odhalení této nemoci. 
Výše nastolené otázky směřují k posílení screeningového programu a k dosažení jeho co možná největší účinnosti. Pevně 
doufáme, že již čtvrté setkání všech stran zainteresovaných na kolorektálním screeningu a na péči o pacienty – 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 zmíněných problémech. 

Věříme, že Vás naše pozvání zaujalo a že budeme mít příležitost uvítat Vás mezi účastníky konference ECCD 2015. 
Podrobný program konference najdete na www.crcprevention.eu, kde se můžete zároveň zaregistrovat. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi v Brně ve dnech 29.–30. května 2015. 
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