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1

ÚČEL

Účelom tohto štatútu je úprava podrobností o postavení, zodpovednosti, právomociach a pôsobnosti
Národného onkologického inštitútu (ďalej len „NOI“ alebo „inštitút“), vzťahov medzi NOI a ostatnými
pracoviskami Národného onkologického ústavu (ďalej len „NOÚ“), prierezovej spolupráce s inými inštitúciami
v rámci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a určenie podmienok pre
samotnú činnosť NOI.
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ROZSAH PLATNOSTI

NOI je samostatnou organizačnou zložkou podľa Organizačného poriadku NOÚ v platnom znení. Tento štatút
je platný a záväzný pre všetkých zamestnancov NOÚ a riadi sa ním činnosť NOI.
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ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

NOI je ustanovený ako platforma pre pomoc pri napĺňaní cieľov Národného onkologického programu (NOP)
v spolupráci s ďalšími zainteresovanými zložkami, vrátane Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ
SR). Zodpovednosti a právomoci NOI sú uvedené v samotnom texte štatútu.
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POJMY A SKRATKY

4.1 Pojmy
Národný onkologický program má v rámci svojich základných cieľov uskutočňovať kroky vedúce k
zníženiu incidencie a mortality na nádorové ochorenia a k zlepšeniu kvality života onkologických
pacientov, prostredníctvom systematického uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na
prevenciu, skríning, včasné odhalenie ochorenia, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť,
sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života.
Prevencia sú aktívne kroky smerujúce k zníženiu rizika rakoviny, je to podpora zdravého správania a menej
škodlivého prostredia, aby sa znížilo riziko vzniku rakoviny.
Skríning je označenie činnosti, ktorá smeruje v populácii k celoplošnému vyhľadávaniu jedincov s chorobami,
ktorí ešte nemajú klinické príznaky. Cieľom skríningu je záchyt chorôb v štádiu, kedy sú ešte liečiteľné. Zvýšené
pokrytie vhodných skríningových testov má za cieľ zabezpečiť včasnú a účinnú diagnostiku.

4.2 Skratky
Národný onkologický ústav

NOÚ

Národný onkologický inštitút

NOI

Národný onkologický program

NOP

Národný onkologický register

NOR

Národný skríningový register

NSR
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POPIS

5.1

Poslanie NOI

MZ SR
MK
SkOG
VR NOÚ
ZS

Ministerstvo zdravotníctva SR
Manažér kvality
Slovenská onkologická skupina
Vedecká rada Národného
onkologického ústavu
Zdravotná starostlivosť

Hlavným poslaním NOI je vytvorenie klinicko-výskumnej, akademickej a vzdelávacej platformy pre spoluprácu
pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu.
5.2

Personálne obsadenie NOI

1. NOI je samostatným organizačným útvarom v rámci NOÚ, ktorý je organizačne zaradený pod Úsek
generálneho riaditeľa.

2. Činnosť NOI riadi riaditeľ NOI so svojim pracovným tímom.
3. Administratívnu činnosť zabezpečujú administratívni pracovníci.
5.3

Činnosť NOI

1. NOI zastrešuje nasledovné hlavné aktivity:
a) sledovanie a vyhodnocovanie epidemiologicko-klinických trendov v súvislosti s nádorovými ochoreniami,
tu má vymedzené tieto úlohy:
- externá validácia dát NOR,
- spätná správa korektúr v NOR,
- poskytovanie výstupov,
b) zabezpečovanie dostupnosti a možnosti participácie jedincov s nádorovým ochorením na vysokokvalitných klinických skúšaniach, posilnenie biomedicínskeho výskumu a implementáciu
personalizovanej medicíny vo výskumných úlohách. Tu má vymedzené nasledovné úlohy:
- odborná spolupráca pri vytváraní siete onkologických pracovísk na Slovensku,
- vytvorenie a priebežná aktualizácia Registra klinických skúšaní,
- založenie Slovenskej onkologickej skupiny s cieľom národnej a nadnárodnej výskumnej spolupráce,
- podpora klinického a biomedicínskeho výskumu,
c) podpora účinných foriem prevencie a skríningu nádorových ochorení s cieľom zníženia úmrtnosti na
odvrátiteľné nádorové ochorenia. V tejto oblasti má NOI vymedzené nasledovné úlohy:
- externá validácia dát z Národného skríningového registra (NSR),
- spätná správa korektúr v NSR,
- poskytovanie výstupov,
- vedecká podpora účinných preventívnych opatrení,
d) podpora dostupnosti a kvality onkologickej starostlivosti pre všetkých pacientov. Úlohy vymedzené
v rámci NOI sú uvedené v bode b),
e) podpora dostupnosti paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Tu má vymedzené nasledovné úlohy:
vypracovanie siete paliatívnych a hospicových zariadení,
analýza potrieb paliatívnej starostlivosti, onkologických a hospicových lôžok.
2. Vytvorenie platformy s cieľom prepojenia aktivít a účinnej spolupráce s pacientskymi organizáciami a Ligou
proti rakovine.
3. Zavedenie a priebežná aktualizácia webového portálu NOI.
4. V oblasti vedy a výskumu:
- úzka spolupráca s Vedeckou radou NOÚ,
- podpora klinického a biomedicínskeho výskumu,
- založenie Slovenskej onkologickej skupiny s cieľom národnej a nadnárodnej výskumnej spolupráce,
- vytvorenie a priebežná aktualizácia Registra klinických skúšaní.
5. Spracovávanie zoznamu a priebežnej aktualizácie publikačnej činnosti Slovenských onkológov.
5.4

Finančné zabezpečenie činnosti NOI

Činnosť NOI je finančne zabezpečovaná MZ SR a NOÚ na samostatne vedenom účte za účelom odčlenenia
financovania liečebno-preventívnej starostlivosti od činnosti NOI. Okrem finančných zdrojov vyhradených
z rozpočtu MZ SR a NOÚ bude mať NOI možnosť čerpať zdroje nad rámec štátneho rozpočtu (napr.
z medzinárodných grantov, prostriedkov súkromného sektora).
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PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Organizačná schéma NOI

Organizačná schéma NOI

Štatutárny orgán - Rada riaditeľov NOÚ

Úsek generálneho riaditeľa

Národný onkologický inštitút
Riaditeľ NOI
Oblasti činnosti NOI
oblasť - Národný skríningový register
oblasť - Národný onkologický register
oblasť vedy a výskumu
oblasť pre koordináciu onkologickej
starostlivosti

Vedecká rada NOÚ

