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Od 1.1.2022 spuštěn Pilotní program časného záchytu karcinomu 
plic (dále „Program“)

Co předcházelo ?
- Příprava od roku 2019 (ÚZIS (Národní screeningové centrum), MZ 

ČR)
- Září 2019 – SÚJB zaslán k připomínkám návrh koncepce 

Programu 
- Diskuse na téma optimalizační studie (legislativní požadavek 

nejasný, analogie se screeningem karcinomu prsu)  
- MZ ustanovilo pracovní skupinu pro realizaci  Programu (členem 

odborné společnosti ČLS JEP, zástupci pojišťoven, ČSFM, SÚJB) 



Stěžejní dokumenty 

Vše uveřejněné na  www.mzcr.cz

• 2.12.2020 - Metodika realizace populačního pilotního programu 
časného záchytu karcinomu plic (metodika výběru vhodných 
účastníků, algoritmus programu, ekonomické posouzení, přínosy a 
rizika programu)

• Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2021: NRS a IK – Vyšetření 
výpočetní tomografie v rámci pilotního programu časného záchytu 
karcinomu plic 

• 15.7.2021 Podmínky akreditace CT pracovišť pro populační pilotní 
program …   (pracoviště součástí KOC)

Výzva pro podání žádostí (I. výzva)

http://www.mzcr.cz/


1. kolo akreditace přihlášených pracovišť  

• Přihlášeno 14 pracovišť (KOC)

• SÚJB kontroly před jednáním akreditační komise

• Náplň kontrol:
- Požadavky v kompetenci SÚJB (AZ, Z373)

- Speciální požadavky na technické vybavení (CT, diagnostické stanice a displeje)

- Nastavení speciálního low dose skenovacího protokolu - dle NRS např. napětí,  
3D modulace proudu rentgenky, pitch faktor, referenční kvality obrazu, 
rekonstrukce obrazu , …… - výchozí požadavky dle doporučení AAPM: Lung
Cancer Screening CT, 2019

• Spolupráce s ČSFM, účast na kontrolách jako přizvaná osoba



• Výsledek kontrol                 ne/doporučení akreditační komisi ke vstupu 
do Programu 

• Akreditováno 13 pracovišť

• Seznam poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do programu

https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-zarazenych-do-
pilotniho-programu-casneho-zachytu-karcinomu-plic/

https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-zarazenych-do-pilotniho-programu-casneho-zachytu-karcinomu-plic/


Rozhodnutí MZ

• Pracoviště nejsou rovnoměrně plošně rozmístěna, nezahrnuje všechna KOC

změna podmínek akreditace

Zařazení: „…pracoviště z regionálního hlediska potřebné, které prokazatelným 
způsobem deklaruje spolupráci s KOC…“

• Věstník MZ 1/2022:  

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu 
plic

Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu 
karcinomu plic

• 26.1.2022 - 2. výzva pro podání žádostí (termín konec února)



• Přihlášeno 17 pracovišť

• Opět kontroly SÚJB – spolupráce s ČSFM – nezávislý posudek předem 
zaslané dokumentace (MRS, ZDS CT, ZPS displejů) 

• Chybí pouze kontrola 1 pracoviště 

• Zasedání akreditační komise – začátek května 

• Pilotní program 5 let – poté vyhodnocení a další postup



Děkuji za pozornost


