
 

  

Vážená paní / vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné 

diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se 

uskuteční 25. září 2017 v Praze. Veškeré informace, včetně vstupu do registrace na konferenci, 

naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz. 

Konference má za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních 

programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž 

představí aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. 

Diskutovány budou stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také 

návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Jde o témata zajímavá nejen pro 

lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference je moderovat 

výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často 

v diskuzi nesetkávají. Konference PREVON 2017 proběhne jako součást mezinárodní konference 

European Digestive Cancer Days (EDCD, www.cancer-days.eu), která navazuje na předchozí úspěšnou 

sérii konferencí European Colorectal Cancer Days (www.crcprevention.eu).  

A na jaké otázky cílí program konference především?  

 Existuje rovný přístup k prevenci? Proč stále pozorujeme regionální rozdíly ve výkonnosti 

screeningových programů? Do jaké míry se na tom podílí organizace programu, 

infrastruktura poskytované péče nebo prostě jen lidský faktor? 

 Jsme schopni přesvědčivé propagace? Daří se nám dostatečně účinně a přesvědčivě oslovit 

cílovou populaci a motivovat ji k účasti ve screeningu? Jaký model propagace a podpory 

populačního screeningu volí ostatní evropské státy? 

 Realizujeme účinnou kontrolu nad programy prevence? Je kontrola platných standardů u 

běžících screeningů důsledná? Máme všechna potřebná data pro kvalitní rozhodování? 

 Jaká je cena screeningu? Vyplatí se screening? A za jakých předpokladů a podmínek?  

 Zvládáme následnou péči po screeningu? Jsme schopni zajistit adekvátně rychlou a účinnou 

léčbu pacientů zachycených ve screeningu? Nenaráží propagovaný screening na kapacitu 

zdravotní péče? Negeneruje zbytečná vyšetření a zátěž?  

 

Věříme, že Vás naše pozvání zaujalo a že budeme mít příležitost uvítat Vás mezi účastníky konference 

PreVOn 2017. Budeme se těšit na setkání s Vámi v Praze 25. září 2017. 

Za programový a organizační výbor,  

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR 
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