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civilizační 
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Pohyb a výživa –
nejdůležitější 
faktory zdroj WHO

• 15 z 20 nejdůležitějších 
rizikových faktorů 
globální zátěže 
chronickými 
onemocněními souvisí s 
výživou a nedostatečnou 
pohybovou aktivitou

• ve 46 zemích evropského  
regionu trpí více než 
polovina populace 
nadváhou nebo obezitou



No data for MCO and SMR

Nadváha - 18+ year-old adults

Global Health Observatory Data Repository. Geneva: World Health Organization
(http://apps.who.int/gho/data/node.main.A897A?lang=en, accessed 1 May 2015)  

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A897A?lang=en


Obezita -18+ year-old adults

No data for MCO and SMR
Global Health Observatory Data Repository. Geneva: World Health Organization
(http://apps.who.int/gho/data/view.main.2450A?lang=en, accessed 1 May 2015)  

http://apps.who.int/gho/data/view.main.2450A?lang=en


Primární  prevence  

• Souhrn postupů a opatření na podporu 
zdraví 
• Zdravý životní styl
• Nejedná se o jednorázové záležitosti, 

jedná se o systematický přístup, způsob 
života, životní filosofii. 
• Zahrnuje zejména zdravou výživu, 

pohybovou aktivitu a péči o duševní 
rovnováhu.  



Výživa



Pohybová 
aktivita



Vyvážený poměr práce 
a odpočinku, stresu a 
relaxace

Péče o duševní rovnováhu 
je velmi důležitá, ale často 
nejsložitější. Optimalizaci 
poměru mezi prací a
odpočinkem, stresem a 
relaxací musí každý 
zvládnout sám. 
Zátěž pracovního 
prostředí a školy 
představuje významný 
faktor.



Sekundární prevence  

• včasný záchyt a léčba již 
existujících onemocnění v 
bezpříznakovém stadiu
• Skríningové programy
• ovlivňování rizikových faktorů



Pokrytí programy screeningu zhoubných 
nádorů
Zdroj: údaje zdravotních pojišťoven, ÚZIS ČR

Pokrytí vyšetřením

Screening karcinomu děložního hrdla
(ženy ve věku 25-59, 
jednoletý interval)

Screening kolorektálního karcinomu
(muži a ženy ve věku 55-69, 
dvouletý interval)

Screening karcinomu prsu 
(ženy ve věku 45-69, 
dvouletý interval)

Rok

V České republice jsou 
dlouhodobě ustaveny a plně 
funkční všechny tři 
onkologické screeningy.

Avšak v posledních letech 
stagnuje pokrytí těmito 
screeningovými vyšetřeními. 

U screeningu kolorektálního 
karcinomu dokonce dochází k 
poklesu. 



Praktický lékař

• Má nejlepší předpoklady a příležitosti být klíčovým 
zprostředkovatelem masově individualizované 
prevence a podpory zdraví.

• Pravidelné preventivní prohlídky hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění

• Každý má právo absolvovat je každé 2 roky, jejich 
součástí je i onkologická prevence a prevence 
kardiovaskulárních onemocnění, metabolických 
onemocnění a dalších zdravotních rizik



Muži
každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře

dvakrát ročně stomatologické vyšetření

každé dva roky orientační chemické vyšetření moči

v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

v 18 letech, od 40 let každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

od 40 let každé čtyři roky vyšetření EKG

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 
let jednou za dva roky

test okultního krvácení ve stolici – TOKS

od 55 let každých deset let endoskopické vyšetření střev 



Ženy
každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře

dvakrát ročně stomatologické vyšetření

každé dva roky orientační chemické vyšetření moči

jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka

v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

v 18 letech, od 40 let každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné 
anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

od 40 let každé čtyři roky vyšetření EKG

od 45 let každé dva roky mamografické vyšetření

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 
let jednou za dva roky

test okultního krvácení ve stolici – TOKS

od 55 let každých deset let endoskopické vyšetření střev 



Podíl obyvatel jednotlivých krajů (2017), kteří 
v průběhu předchozích dvou let (2016/2017) 
absolvovali preventivní prohlídku u praktického 
lékaře:

Preventivní prohlídky u praktického lékaře
absolvovalo v letech 2016/2017 63 % populace ČR
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Podíl obyvatel ČR daného věku, kteří v průběhu předchozích 
dvou let absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře:

populace 2012 (prohlídka 2011/2012)
populace 2017 (prohlídka 2016/2017)





Mysleme na sebe a své zdraví
Předcházejme nemocem

Žijme svůj zdravý život teď hned
A vždy platí – každý pohyb se počítá

Děkuji za pozornost
alena@steflova.cz


