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KDE HLEDAT KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY ?



KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

„Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, 
pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických případech
rozhodovat o přiměřené zdravotní péči“ (Lohr & Field, 1992).

http://www.azvcr.cz/


Klinické doporučené postupy (dále KDP) představují velmi důležitý nástroj moderní 
zdravotní politiky. 

Správně vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle 
kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního 
zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití 
efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z 
hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního 
využívání veřejných zdrojů. 

KDP prokazatelně přispívá ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zvyšuje efektivitu 
a dostupnost poskytovaných zdravotních služeb pacientům. Je nástrojem pro 
snižování rozdílů v přístupu pacientů z různých skupin (geografických, 
demografických, konkrétních plátců zdravotní péče, apod.) ke zdravotní péči. 

Ustanovení a dodržování KDP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a 
kvality poskytovaných zdravotních služeb. 

KDP zároveň představují standardizovanou algoritmizaci diagnosticko-
terapeutických postupů, které budou využívány při pregraduální i postgraduální 
výuce zdravotnických profesionálů, zejména v rámci specializačního vzdělávání.

CO JE KLINICKÝ DOPORUČENÝ POSTUP ?



POTŘEBUJE 
POTŘEBOVAL 

Č-M 
SCREENINGOVÝ PROGRAM

KLINICKÝ 
DOPORUČENÝ POSTUP ?

ANO !!!



PROČ POTŘEBUJEME KLINICKÝ DOPORUČENÝ POSTUP
PRO MAMMÁRNÍ SCREENING ?

1………………fixace……………
2……obhájení věkových kategorií……

3…...dvouletý interval…
atd………



CO JE JEHO OBSAHEM ?

1…………otázky…………………
2…………tabulky…………………

3……malý komentář, který popisuje, 
co vše Č-M screeningový program nabízí navíc



POTŘEBUJE 
POTŘEBOVAL 

Č-M 
SCREENINGOVÝ PROGRAM

KLINICKÝ 
DOPORUČENÝ POSTUP ?

KDP máme !!!!



COKOLIV JSEM DĚLALA
PRO

ČESKÝ SCREENING

DĚLALA 
JSEM RÁDA 



COKOLIV JSEM DĚLALA
PRO

ČESKÝ SCREENING

DĚLALA 
JSEM RÁDA 

AMA, KOMD
OMYLY
AUDIT

SCREENINGOVÁ KOMIZE MZd
………



KONSTITUCE ECIBC 2008-2012



NAKONEC PŘIŠLO
PŘEKVAPENÍ !!!!!!!



CESTOU
ADAPTACE



DATA SBÍRANÁ V Č-M SCREENINGOVÉM PROGRAMU
POTVRDILA:

• VHODNOST PROVÁDĚNÍ SCREENINGU U 45-49
• VHODNOST PROVÁDĚNÍ SCREENINGU U  70-74

• VHODNOST PROVÁDĚNÍ U 75 a více



KDP AZV 48 s názvem Screening karcinomu prsu 
je nutno vnímat v kontextu se skutečností, že 
v ČR mamografický screeningový program běží již 
dvacet let, čerpal již na počátku z moderních 
mezinárodních zkušeností a ustanovení GDG 
ECIBC v mnohé předběhl, aniž musel v postupech 
cokoli zásadně korigovat. 




