POZVÁNKA
Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
ve spolupráci s

Ministerstvem zdravotnictví ČR
si Vás dovolují pozvat na konferenci

PreVOn 2018
13. a 14. listopadu
TOP Hotel Praha
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Těšíme se na Vás!

PROGRAM KONFERENCE PreVOn 2018
13. 11. 2018

SCREENING ZHOUBNÝCH NÁDORŮ: BARIÉRY V PŘÍSTUPNOSTI A PROSTUPNOSTI

V rámci programu konference bude podrobně diskutována aktuální účast občanů na jednotlivých
screeningových programech zhoubných nádorů, dopad a limitace projektu adresného zvaní, jeho
udržitelnost a možnosti jeho inovace. Budou velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran
diskutovány bariéry v přístupu k jednotlivým screeningovým programům a možnosti změn v jejich
organizaci za účelem zvýšení pokrytí cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy budou návaznost péče
ve screeningovém procesu (od testu přes diagnostiku až k léčbě a následné péči o pacienty) a ekvita v
přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

KONFERENCE SE KONÁ V ČASE OD 10:00 DO 18:30
Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů
Program screeningu karcinomu prsu (krátká sdělení a panelová diskuse)
Program screeningu kolorektálního karcinomu (krátká sdělení a panelová diskuse)
Program screeningu karcinomu děložního hrdla (krátká sdělení a panelová diskuse)
14. 11. 2018 WORKSHOP iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče
WORKSHOP NSC: Pilotní screeningové projekty
V rámci programu konference proběhnou dva workshopy, jejichž cílem je zajistit širokou diskusi mezi
zainteresovanými stranami.

DOPOLEDNÍ PROGRAM: WORKSHOP Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC)
WORKSHOP iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče
o Screeningové programy jako součást Národního onkologického programu
o Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu
ODPOLEDNÍ PROGRAM: WORKSHOP Národního screeningového centra (NSC)
WORKSHOP NSC: Pilotní projekty časného záchytu
o Aktivity Národního screeningového centra
o Aktuální stav realizace pilotních screeningových projektů
o Screening rizika předčasného porodu
o Screening kritických vrozených srdečních vad u novorozenců
o Screening chronické obstrukční plicní nemoci
o Prevence poškození zraku u pacientů s diabetem
o Sekundární prevence osteoporotických zlomenin
o Časný záchyt rakoviny prostaty
Registrace a více informací na https://prevon.uzis.cz/

