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SLOVENSKÍ PACIENTI SI ZASLÚŽIA
VZDELANÝCH LEKÁROV A NAŠI LEKÁRI
SI ZASLÚŽIA NAJKVALITNEJŠIE VZDELANIE

Union zdravotná poisťovňa podporuje vzdelávanie slovenských lekárov, a preto im v spolupráci so Slovenskou 
lekárskou komorou prináša prístup k najnovším poznatkom zo svetovej medicíny prostredníctvom elektronickej 
lekárskej knižnice Ovid a databázy 5MinuteConsult. Naši lekári tak majú k dispozícii digitálny prístup k tisíckam 
diagnóz a ich následným riešeniam, ktoré sú doplnené pracovnými postupmi, videami medicínskych procedúr, 
fyzioterapeutickými videami, ako aj tisíckami obrázkov. Elektronická knižnica je prehľadná a neustále sa aktualizuje.

Ako sa dostanete do lekárskej knižnice

Prihláste sa do Ovid/5MinuteConsult.com prostredníctvom e-learningového portálu Slovenskej lekárskej komory www.i-med.sk, kde kliknite 
na ikonku knižnice.

Na prihlásenie použite svoje ID lekára a heslo v tvare: meno a dátum narodenia, spolu a bez diakritiky (napr. jana04021965).

„My v Unione meníme životy k lepšiemu, a preto v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou prinášame našim lekárom prémiový obsah 
svetovej medicíny. Pre poistencov potrebujeme vzdelaných lekárov, ktorí skúsenosti zo zahraničia nájdu takýmto spôsobom aj doma. Všetky 
najnovšie poznatky svetovej medicíny majú teraz vďaka významnému finančnému prispeniu Union zdravotnej poisťovne bezplatne k dispozícii 
vo svojich počítačoch, tabletoch a mobilných telefónoch. Elektronická knižnica a databáza poskytujú lekárom informácie o diagnózach 
a najmodernejších liečebných postupoch pri rôznych ochoreniach a ťažkostiach. Veríme, že zvyšovanie vzdelanosti lekára napomáha zlepšovať 
kvalitu zdravotnej starostlivosti a zvyšovať spokojnosť pacienta,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. 
Dodala, že „spokojnosť pacienta – nášho poistenca, je pre nás veľmi dôležitá a aj preto sme sa rozhodli pristúpiť k podpore tohto projektu“.

Služba 5MinuteConsult.com vychádza z klinického obsahu v oblasti primárnej starostlivosti, ktorý je najpredávanejší už viac ako 20 rokov.
Služba umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie získavať najaktuálnejšie poradenstvo na miestach zdravotnej starostlivosti. Služba 5MinuteConsult.
com ponúka digitálny prístup k tisícom ochorení a ťažkostí, ktoré dopĺňajú algoritmy pracovných postupov, videá procedúr a fyzioterapeutické 
videá, tisíce obrázkov v rámci platformy, ktorá je prehľadná a neustále sa aktualizuje. 

Služba 5MinuteConsult.com predstavuje dôveryhodný zdroj informácií pre lekárov, pomocných lekárov, zdravotné sestry a lekárov na praxi. 
Službu 5MinuteConsult.com možno používať na miestach poskytovania zdravotnej starostlivosti, v počítačoch, tabletoch a smartfónoch.

Prečo 5MinuteConsult.com?

•  Poskytuje klinickým lekárom a študentom okamžité informácie o ochoreniach a ťažkostiach, diagnóze, liečbe a postupoch pri najčastejšie 
zistených ochoreniach a ťažkostiach a ďalších aspektoch na miestach poskytovania zdravotnej starostlivosti.

•  Zlepšuje starostlivosť o pacientov v klinickom prostredí a zároveň znižuje počet lekárskych omylov a eliminuje náklady.

•  Zahŕňa obsah z popredných titulov, napr. 5-Minute Clinical Consult, 5-Minute Emergency Medicine Consult, 5-Minute Pediatric Consult
a mnohých ďalších klinických titulov vydavateľstva Lippincott.

•  Ponúka jednoduché sémantické vyhľadávanie, ktoré poskytne najpresnejšie výsledky vzhľadom na starostlivosť o pacienta.

•  Obsah sa dá ľahko integrovať s existujúcim systémom elektronických lekárskych/zdravotných záznamov.



partneri podujatia

 iSBn 978-80-973293-2-7

Bratislava
Konferenčná sála MZ SR

Limbová 2

Košice
Congress Hotel Centrum Košice

Južná trieda 2A

BLOK 1

pRenatáLna 
diagnOStiKa, 

SKRíning 
nOvOROdenCOv

BLOK 2
vÝZnaM 

ZáKLadnÝCH 
pReventívnYCH 
pReHLiadOK pRi 
vČaSneJ diag-

nOStiKe

BLOK 3
OČKOvanie 
+ ŠtatiStiKa 

vÝZnaM 
v pRevenCii 
OCHORení

BLOK 4

OnKOLOgiCKÉ 
a SKRíningOvÉ 

pReventívne 
pROgRaMY

22. september 2020
preventívne a skríningové programy od a po Z

Preventívna medicína  X.

organizačný výbor:
MUDr. Zuzana Teremová 

Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
MUDr. Peter Krcho, PhD.

MUDr. Miroslava Lysinová 
MUDr. Katarína Šimovičová

MUDr. Eva Bérešová
MUDr. Miroslav Kotek 

 MUDr. Mária Rečková, PhD.
MUDr. Beáta Blahová

elektronické prihlásenie:
https://lnk.sk/gkai

organizačné zabezpečenie:
LEKáR, a.s.

kontaktná osoba:
Matej Huml

tel.: 0911 199 723
e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk

3



Už desiate pokračovanie...

t  ento rok sme pre Vás pripravili desiate pokračovanie celosloven-
ského vzdelávacieho podujatia Preventívna medicína. Konferen-

cie Preventívnej medicíny majú už svoju tradíciu a aj vysokú účasť 
lekárov. Prípravy tejto desiatej sú spojené s nemalými problémami 
tak, ako všetky podujatia, do ktorých prípravy či realizácie zasiahol 
Covid-19. Tiež je ťažké odhadnúť, koľkí lekári sa na podujatí reálne 
stretneme. Či kolegovia prídu, alebo radšej zostanú doma. V uplynu-
lom čase boli „živé podujatia“ pre Covid rušené a akosi sme si zvykli 
vzdelávať sa doma – napr. aj účasťou na vzdelávacích podujatiach 
organizovaných online formou, teda formou webinárov či prostred-
níctvom videozáznamov. 

Vzdelávať sa „z pohodlia domova“ bol aj akýsi vžitý slogan, keď sme 
v Slovenskej lekárskej komore pracovali na i-mede, projekte realizo-
vanom z EU fondov. Štyri pracovné skupiny účastniace sa na projekte 
sprevádzala a viedla RNDr. Mária Jurigová spolu s garantom projektu 
prof. MUDr. Dušanom Meškom, PhD., RNDr. Jurigová pracovala na 
tomto projekte spočiatku ako externý spolupracovník SLK, neskôr sa 
ako kmeňový zamestnanec SLK, redaktorka i-medu, venovala elek-
tronickej forme vzdelávania lekárov. Pri získavaní autorov príspevkov 
na i-med prichádzala do styku s mnohými lekármi. Nečudo preto, že 
práve ju oslovil doc. MUDr. Danninger, CSc., aby spolu zrealizovali aj 

„živé“ vzdelávacie podujatie. V máji 2016 v spolupráci Slovenskej le-
kárskej komory, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Centra mikroin-
vazívnej chirurgie a hepatológie bolo za finančnej podpory Nadácie 
Lekár zorganizované celoslovenské vzdelávacie podujatie s názvom 
„Preventívna medicína v kontexte súčasnosti“. V štyroch blokoch 
celodenného podujatia odzneli prednášky venované výžive, psycho-
somatickej medicíne, očkovaniu a alergii, ale aj pohybovej aktivite. 
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov. A preto pokra-
čovanie nenechalo na seba dlho čakať.

V decembri 2016 bola v kongresovej sále Ministerstva zdravotníc-
tva zorganizovaná Preventívna medicína II., ktorá sa venovala predo-
všetkým vplyvu vonkajších faktorov na zdravie, otázkam znižovania 
morbidity v starobe a opäť nechýbali témy venované psychosomati-
ke. Táto, ako aj Preventívna medicína III. (realizovaná vo 2/2017), boli 
organizačne zabezpečené opäť redaktorkou i-medu, za účasti LEKáR, 
a. s. a finančnej podpory Nadácie Lekár. K finančnej podpore pri or-
ganizovaní týchto vzdelávacích podujatí sa postupne pridali všetky 3 
zdravotné poisťovne, čo je akýmsi symbolickým prejavom toho, že 
ich prevencia (vo svojich rôznych podobách) zaujíma. Preventívna 
medicíny III.  mala medzinárodný charakter a niesla sa v duchu čes-
ko-slovenského vzdelávania. Polovicu z 12 tém prednášali speakeri 
z Českej republiky, čo iste súviselo aj v tom čase s veľmi intenzívnou 
spoluprácou redaktorov slovenského a českého elektronického vzde-
lávacieho portálu pre lekárov. Preventívna medicína IV. sa venovala 
výžive a civilizačným ochoreniam, predovšetkým v psychosomatic-
kom prepojení, úlohe nutričných doplnkov či vitamínov, ale napr. aj 
ekonomickým dopadom morbídnej obezity.

Preventívna medicína V. mala 2x prívlastok „prvá“ - bola to prvá Pre-
ventívna medicína organizovaná formou telemostu Bratislava - Ko-
šice a prvýkrát boli jej súčasťou AD testy, čo umožnilo účastníkom 
podujatia získať viac kreditov. Tematicky bol program veľmi pestrý,  
z rôznych oblastí medicíny.

V poradí šiesta Preventívna medicína s organizačným zabezpečením 
tímov ako v 1. a 4. vydaní sa svojim 2. blokom venovala predovšet-
kým biomedicíne, avšak v prevedení, ktoré si účastníkov konferencie 
nezískalo.

MUDr. Zuzana Teremová
viceprezident SLK, predseda predstavenstva LEKÁR, a. s.
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Pri Preventívnej medicíne VII. sa partnerom Slovenskej lekárskej ko-
mory pri organizácii stala Slovenská lekárska spoločnosť. Podujatie 
bolo spoločným podujatím s XXII. kongresom Slovenskej lekárskej 
spoločnosti a 55. východoslovenskými lekárskymi dňami. Konalo sa 
v Košiciach. Dva bloky - prevencia v neurológii a prevencia v gyneko-
lógii boli zamerané prevažne na sekundárnu a terciárnu prevenciu, 
teda včasnú liečbu ochorení s cieľom zníženia závažnosti priebehu 
ochorení a neskorých komplikácií.

Preventívnu medicínu VIII. organizovali v partnerstve dve komory  - 
Slovenská lekárska komora a Slovenská komora iných zdravotníckych 
pracovníkov. Konala sa opäť v Bratislave. Prednášky boli venované la-
boratórnej diagnostike v prevencii, diagnostike a monitorovaní liečby 
vybraných ochorení, pričom sme nevynechali ani témy psychologic-
ké, zamerané na spoluprácu lekára a pacienta. Konferencia poskyt-
la priestor aj Úradom verejného zdravotníctva pre témy z ochrany  
a podpory zdravia, ktorých časť bola prezentovaná prednáškami  
a časť v posterovej sekcii podujatia.

IX. preventívna medicína bola venovaná výžive - aspektom vzniku 
ochorení v súvislosti s výživou, ale aj priaznivým či nepriaznivým 

vi vii viii iX X

vplyvom výživy na priebeh ochorení samotných. Prednášky sa veno-
vali malnutrícii, poruchám výživy u onkologických pacientov a psy-
chogénne podmieneným poruchám. Obezite a jej komplikáciám bol 
venovaný celý blok, prezentujúci aj pohľad kardiológa a nefrológa na 
vplyv výživy pri vzniku či priebehu ochorení.

Teraz sme pre Vás pripravili Preventívnu medicínu X. Jej podnadpis 
– preventívne a skríningové programy od A po Z je vyjadrením toho, 
že sme sa v programe chceli dotknúť všetkých programov zamera-
ných na podporu správneho vývoja jedinca a včasný záchyt závaž-
ných ochorení. Ten môže pozitívne ovplyvniť zdravie jedinca a včasnú 
liečbu pri ochorení. V programe sa dotýkame jednotlivých bodov len 
okrajovo, nakoľko jednodňové podujatie podrobný rozbor neumožní. 
Veríme, že program napriek tomu prinesie ucelený pohľad na skrí-
ningové a preventívne zamerané programy realizované na Slovensku. 
Práve preto sme sa rozhodli podujatie zorganizovať formou telemos-
tu Bratislava - Košice a Zborník k Preventívnej medicíne X. vydať ako 
prílohu k Medikomu, aby bol dostupný čo najširšiemu spektru leká-
rov. Je žiaduce, aby sme všetci mali prehľad o tom, čo robí kolega 
z iného odboru/inej špecializácie v oblasti preventívne zameranej 
medicíny.
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prenatálna diagnostika patológie plodu zameraná na genetiku
MUDr. Martin Mistrík
Ambulancia lekárskej genetiky Spišská Nová Ves a Prešov, Alpha medical, s. r. o.

Prenatálna diagnostika plodu predstavuje v starostlivosti o tehotnú 
a plod situáciu, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup. Diagnostika 
začína u ošetrujúceho gynekológa, ktorý primárne zodpovedá za sta-
rostlivosť o tehotnú, podľa zvoleného skríningového programu sa za-
pájajú ďalšie špecializácie ako klinická biochémia a lekárska genetika. 
Súčasná legislatíva a odborné odporúčania nehovoria striktne o je-
dinej verzii prenatálneho skríningu, v praxi sa stretávame s rôznymi 
kombináciami postupov, ošetrujúci lekári vychádzajú z vlastných skú-
seností, dostupnosti (miestnej, časovej), svoju úlohu hrá aj finančná 
nákladnosť. Príčinou tejto situácie je aj prudký rozvoj diagnostických 
možností, na ktorý legislatíva a odborné odporúčania nestačia vždy 
reflektovať.

V rámci starostlivosti o tehotnú existujú špecifické situácie, kedy 
je už na začiatku gravidity jasné, že tehotenstvo bude vyžadovať 
špecifickú prenatálnu diagnostiku. Ide o rizikovú rodinnú anamnézu 
(výskyt geneticky podmienených ochorení v rodine, prípadne podo-
zrenie na tento typ diagnózy), rizikovú osobnú anamnézu (predchá-
dzajúce tehotenstvo s vrodenými chybami alebo genetickým ochore-
ním). Tieto situácie je optimálne riešiť ešte v prekoncepčnom období, 
alebo na začiatku gravidity, najlepšie odoslaním páru na ambulanciu 
lekárskej genetiky. Špecifickou situáciou je aj vyšší vek tehotnej, tam 
je vhodný individuálny prístup.

Skríningové vyšetrenia začínajú už v prvom trimestri, od cca 11. 
g. t., je možné realizovať podrobné ultrazvukové vyšetrenie plodu 
zamerané okrem iného aj na vrodené chyby plodu a UZ markery 
chromozómových anomálií. Okrem toho je možné vyšetriť prvotri-
mestrálne biochemické markery, používajú sa PAPP-A, free--hCG, 
PIGF. Z ultrazvukových markerov má veľký význam hlavne šijové pre-
jasnenie (označované aj NT). Získané údaje je možné vyhodnocovať 
individuálne alebo je možné použiť dostupné počítačové programy 
na výpočet rizika. Riziko je v tomto období vypočítavané pre časté 
chromozómové anomálie (trizómia 21, trizómia 18, trizómia 13).

V druhom trimestri je možné v skríningu pokračovať ďalšími bio-
chemickými parametrami, je možné merať kombináciu AFP, nekon-
jugovaný estriol a celkový hCG, a namerané údaje použiť na výpočet 
rizika, či už osobitne vo forme tzv. „tripple testu“ (dnes už zastaraný 
prístup), alebo ako súčasť integrovaného testu (využitie kombinácie 
markerov z prvého a druhého trimestra). Okrem už spomínaných čas-
tých chromozómových anomálií vypočítavajú programy na výpočet 
rizika aj riziko rázštepových chýb nervovej trubice (NTD) a je možné aj 
vypočítať riziko syndrómu Smith-Lemli-Opitz. Okrem biochemických 
markerov je možné využiť aj ďalšie podrobné ultrazvukové vyšetrenie 
plodu, ktoré sa vykonáva okolo 20. gestačného týždňa.

Ďalšie možnosti do prenatálneho skríningu priniesol pokrok v ge-
netických laboratórnych vyšetreniach. Pred niekoľkými rokmi sa do 
ponuky vyšetrení dostala možnosť neinvazívneho prenatálneho skrí-
ningu chromozómových anomálií z krvi tehotnej. Vyšetrenie využí-
va na analýzu cirkulujúcu voľnú DNA plodu, ktorá sa nachádza v krvi 
tehotnej, a zložitou bioinformatickou analýzou dokáže stanoviť ano-
málie v počte chromozómov plodu. Oproti biochemickému skríningu 
ide o výrazne presnejší postup, napriek tomu je to stále len skríning, 
nie diagnostika. Tento typ analýzy je možné robiť od 12. gestačného 
týždňa, zatiaľ nie je hradený zdravotnými poisťovňami na Slovensku.

Po realizovaní niektorej z kombinácií skríningu sa tehotné pa-
cientky s pozitívnym skríningom dostávajú na ambulanciu lekárskej 
genetiky. Tam sa po zhodnotení dostupných nálezov plánuje cielená 
prenatálna diagnostika. Na cielenú prenatálnu genetickú diagnostiku 
je nutné získať  invazívnym spôsobom biologický materiál. V prvom 
trimestri sa využíva odber choriových klkov, v druhom trimestri am-
niocentéza, na Slovensku bola historicky viac využívaná amniocenté-
za. Získaný materiál sa použije na konkrétne genetické laboratórne 
vyšetrenie, môžeme využiť buď priamo odobratý materiál, alebo 
materiál po kultivácii v laboratóriu, obe možnosti majú svoje pozi-
tíva a negatíva. Paleta dostupných vyšetrení sa s rozvojom genetiky 
rozšírila. V minulosti bola štandardom, a aj v súčasnosti je ešte vyu-
žívaná cytogenetická analýza plodu. Táto analýza sa robí v podobe 
rýchlej diagnostiky častých aneuploídií chromozómov (chromozómy 
13, 18, 21, X, Y) a v podobe analýzy kompletného karyotypu plodu po 
kultivácii. Modernou formou cytogenetickej analýzy je komparatívna 
genómová hybridizácia, ktorá umožňuje zhodnotiť aj submikrosko-
pické zmeny chromozómov. Ďalšou skupinou vyšetrení, ktorú je mož-
né použiť, sú molekulárno-genetické vyšetrenia alebo DNA analýza. 
V rámci týchto vyšetrení sa analyzuje konkrétna mutácia (patogénny 
variant), prípadne konkrétny gén alebo skupina génov. Výber vyšet-
renia závisí od individuálnej klinickej situácie.

K MetódaM pRenatáLneJ diagnOStiKY patRí 
aJ ULtRaZvUKOvÉ vYŠetRenie pLOdU
Budúcnosť prenatálnej diagnostiky plodu je okrem pokroku v bioche-
mickom skríningu a ultrazvukovej diagnostike plodu v rozvoji gene-
tických laboratórnych vyšetrení. Neinvazívny skríning z krvi tehotnej 
s následným potvrdením diagnózy invazívnym odberom bude možné 
postupne využiť aj na skríning množstva ochorení ako monogénové 
ochorenia, delečné/duplikačné syndrómy až po analýzu genómu plo-
du. Pokrok v diagnostike ale musí ísť ruka v ruke s etickými princípmi 
a s individuálnym prístupom ku každej tehotnej.

Poznámky
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prevencia a skríning v tehotnosti, zložitá cesta medzi mýtmi, 
vedeckým poznaním a organizáciou zdravotníctva
MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH, emeritný hosť. doc.
Univerzitná nemocnica, Nemocnica ak. L. Dérera, Klinika gynekológie a pôrodníctva SZU, Alpha medical, s. r. o., Bratislava

Oblasť ambulantnej a konziliárnej prenatálnej diagnostiky, (perinato-
lógie – materno-fetálnej medicíny) sa dlhodobo „riadi“ tehotenským 
preukazom. Množstvo komerčných a marketingových iniciatív spon-
zorov vyústilo do značne neprehľadnej palety ich formálnej stránky 
a zaznamenávaných diagnostických postupov a výsledkov. Neujas-
nená situácia v tom, čo je medicínsky potrebné, únosné z pohľadu 
ekonomickej evaluácie (hodnotenia) je konfrontovaná s predstavami 
pacientskych aktivistiek a hnutí, čo ústi do čoraz väčšieho vzájom-
ného nepochopenia. De facto neexistuje moderný Národný program 
starostlivosti o matku a dieťa, formálne bol zrušený Národný ústav 
materno-fetálnej medicíny, starostlivosť sa de facto riadi konvencia-
mi a ústnym podaním o tom, čo má byť vyšetrené, ako často, čo je 
hradené zdravotnými poisťovňami, čo je nadštandard hradený out of 
pocket, t.j. priamou úhradou, etc. V prezentácii sa budem rámcovo 
zaoberať minimálnym štandardom, súvislosťami s de facto neexistu-
júcimi odporúčaniami (guidelines), ich prípravou, potrebnými formál-
nymi postupmi ich tvorby a následnými rokovaniami o ich úhradách 
zdravotnými poisťovňami a spoluprácou s inými medicínskymi odbor-
mi, hlavne s klinickou – medicínskou genetikou. Internetové poznanie 
a „vedomosti“ pacientiek získaných z rôznych „informačných“ kaná-

Laboratórny novorodenecký skríning
MUDr. Miroslav Lysinová, RNDr. Mária Knapková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, II. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
Skríningové centrum novorodencov SR, Banská Bystrica

Novorodenecký skríning (NS) je preventívny program zameraný na 
novorodeneckú populáciu. V tomto texte prinášame informácie o la-
boratórnom novorodeneckom skríningu. Základné princípy skríningu 
sformulovali Wilson a Jungner v roku 1968 a následne ich prevzala 
a viackrát novelizovala Svetová zdravotnícka organizácia. V skratke 
možno povedať, že do skríningu je zaradené ochorenie predstavujúce 
závažný medicínsky problém, ktoré je rozpoznateľné aj v latentnom 
štádiu a existuje jeho dostupná liečba. Test, ktorý sa pri vyšetrení po-
užíva musí byť lacný, validný a ľahko realizovateľný, s nulovou faloš-
nou negativitou a minimom falošnej pozitivity.

História novorodeneckého skríningu sa spája s metabolickou po-
ruchou fenylketonú-riou. Prvým skríningovým testom bola takzvaná 
Föllingova skúška s použitím chloridu železitého. Neskôr v 60. rokoch 
20. storočia profesor Guthrie vyvinul mikrobiologickú inhibičnú me-
tódu, ktorou dokázal stanoviť fenylalanín v suchej kvapke krvi, čo 
umožnilo zavedenie celoplošného novorodeneckého skríningu fenyl-
ketonúrie vo svete od roku 1963. Spolu s objavom nízkofenylalaníno-
vej diéty kolektívom profesora Bickela tak bolo možné predchádzať 
rozvoju ireverzibilných neurologických zmien u detí s touto chorobou 
a bol možný ich normálny vývoj. V roku 1975 použil Dessault novú 
metodiku imunoesej na skríning hypotyreózy stanovením tyroxínu 
v suchej kvapke krvi. Neskôr sa prešlo na stanovenie TSH a vďaka 
substitučnej liečbe bol taktiež umožnený postihnutým jedincom 
normálny vývoj. Postupne sa objavovali ďalšie skríningové progra-

my – ako skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, galaktozé-
mie, cystickej fibrózy alebo deficitu biotinidázy. Ďalší prelom v no-
vorodeneckom skríningu znamenal rozvoj tandemovej hmotnostnej 
spektrometrie, ktorá umožňuje vyšetriť do 40–50 rôznych ochorení. 
Vďaka nej sa do skríningových programov zavádzali ďalšie dedičné 
metabolické poruchy ako organické acidúrie, aminoacidopatie či po-
ruchy beta-oxidácie mastných kyselín. Vývoj skríningu na Slovensku 
nasledoval svetové trendy. Na začiatku boli pilotné štúdie skríningu 
fenylketonúrie a kongenitálnej hypotyreózy. V roku 1985 bolo roz-
hodnutím MZ SSR zriadené Centrum novorodeneckého skríningu 
SR pri ONM KÚNZ v Banskej Bystrici (SCN) a skríningové centrá  pre 
doriešenie a starostlivosť o zachytené prípady (recall centrá) v kraj-
ských mestách (Banská Bystrica, Košice, Bratislava). Od roku 2017 je 
SCN zaradené do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako 
expertízne pracovisko so zameraním na novorodenecký skríning a je 
členom EUNENBS a ISNS.

V súčasnosti sa novorodeneckým skríningom na Slovensku vyšet-
ruje 13 dedičných chorôb, ktoré spĺňajú Jungove-Wilsonove kritériá 
a ďalších 10 je v rozšírenom skríningovom programe. Základné skrí-
nované ochorenia sú: kongenitálna hypotyreóza (KH), kongenitálna 
adrenálna hyperplázia (CAH), cystická fibróza (CF), fenylketonúria 
(FKU), leucinóza (MSUD), deficit acyl-CoA dehyd-rogenázy mastných 
kyselín so stredne dlhým reťazcom (MCAD), deficit 3-hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom (LCHAD), deficit 

1

lov Wikipédiou začínajúc, cez množstvo informácií od pacientskych 
hnutí v mienkotvorných denníkoch a z popularizačných časopisov, 
Modrým koníkom končiac, nie je profesionálne konfrontované so zlo-
žitosťami diferenciálno-diagnostického procesu.

Pacientkam chýbajú relevantné informácie o dostupnos-
ti a limitácií diagnostických metód (ultrazvuk, matematické od-
hady pravdepodobnosti rizika výskytu chromozómovej aberá-
cie plodu z biochemických parametrov) a ich závažnosťou pre 
životaschopnosť a kvalitu pre- a postnatálneho života plodu a no-
vorodenca. Nie sú dostatočne informované o výpovednej hodnote 
štrukturálno-morfologickej diagnostiky v jednotlivých štádiách te-
hotnosti, vyplývajúce z ne/znalostí a nedostatočného vysvetľova-
nia, čo je to skríningové vyšetrenie, čo a ktoré sú relevantné diag-
nostické – konfirmačné metódy a postupy. Ďalej sú to paradoxne 
pretrvávajúce cca 40 ročné mýty (napr. o riziku amniocentézy).  
Tie ma vedú k náčrtu a postupnej zmene pôsobenia profesionálov 
praktických lekárov prvého kontaktu (vrátane praktických gynekoló-
gov) v oblasti prenatálnej starostlivosti a diagnostiky. Stručnou a hes-
lovitou formou sa pokúsim ovplyvniť a zmeniť informačnú paradigmu 
pôsobenia profesionálov v uvedenej oblasti.
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špeciálny odberový papierik v období medzi 76. a 96. hodinou života 
bez ohľadu na jeho zrelosť, príjem potravy či zdravotný stav. Odber 
realizuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Odberový papierik je 
označený identifikačným kódom a údajmi novorodenca, jeho matky, 
všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorého starostlivosti dieťa 
bude a dátumom odoslania vzorky. Zároveň sú tam zaznamenané 
jeho pôrodné údaje, etnikum, dojčenie, ale aj záznam o podaní kor-
tikoidov matke alebo novorodencovi, prípadné podanie transfúzie 
krvi, informácie o poskytovaní intenzívnej zdravotnej starostlivosti 
novorodencovi. Výsledok s negatívnym nálezom sa neodosiela, ale 
SCN ho uchováva vo svojej databáze. Pokiaľ jedna zo vzoriek mierne 
presahuje stanovený limit pozitivity (cut-off limit), vyšetrí SCN ďalšiu 
vzorku z pôvodne zaslaného odberového papierika ako mierne pozi-
tívny (vnútorný recall). Ak je hodnota opakovane nad limitom poziti-
vity v šedej zóne, žiada SCN nový odber od poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti (externý alebo studený recall).

Pri stredne vysokej až vysokej hodnote výsledku – vysokopozitívny 
skríning (horúci recall), je v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti predvolaný zákonný zástupca novorodenca spolu s no-
vorodencom na vyšetrenie a konzultáciu v príslušnom špecializo-
vanom pracovisku, kde sa konfirmačnými vyšetreniami definitívne 
potvrdí alebo vylúči diagnóza. Reskríning (opakovanie odberu vzorky 
suchej kvapky krvi) sa líši od pozitívneho skríningu tým, že jeho vy-
konanie je nevyhnutnou požiadavkou na potvrdenie alebo vylúčenie 
správneho skríningového nálezu a vykonáva sa počas 10. až 14. dňa 
života za stanovených podmienok.

Novorodenecký laboratórny skríning na Slovensku je dobre fun-
gujúci preventívny program, ktorý v súčasnosti zachytáva 13 chorôb 
v základnom a ďalších 10 v rozšírenom skríningovom programe. 
V jeho organizácii a záchyte chorôb má Slovensko veľmi dobré posta-
venie medzi krajinami EÚ aj ostatného sveta. Výzvou podľa celosve-
tového trendu je rozšírenie tohto skríningu o doteraz neliečiteľné 
choroby, ako sú spinálna muskulárna atrofia (SMA), X-viazaná adre-
noleukodystrofia (X-ALD), galaktozémia a ťažký kombinovaný imuno-
deficit (SCID). A to aj vďaka existencii valídnych laboratórnych testov, 
objavu účinnej liečby a snahám vedeckých a pacientskych organizácií.

Novorodenecký skríning je dôležitý celoplošný preventívny program 
vyhľadávajúci v populácii zdravých novorodencov liečiteľné ochore-
nia ich včasnom asymptomatickom štádiu. Z histórie samotný skrí-
ning bol iniciovaný na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, až 
neskôr bol zavedený u novorodencov. Základné princípy skríningu 
sformulovali  Wilson a Jungner  v roku 1968. 
Klasické skríningové kritériá: 
1. Sledované ochorenie predstavuje závažný medicínsky problém.
2. Pre pacientov s ochorením vyhľadaným v skríningu musí existo-

vať liečba.
3. Možnosti na diagnostiku a liečbu musia byť dostupné.
4. Musí byť rozpoznateľné latentné alebo skoré štádium ochorenia.
5. Musí existovať vhodný test alebo skúška.
6. Test musí byť akceptovaný populáciou (ktorá je testovaná).
7. Anamnéza ochorenia, vrátane vývoja od latentnej po rozvinutú 

fázu ochorenia musí byť dobre známa.

8. Musia byť zhodné zásady postupu liečby pacienta.
9. Finančne náklady zachytených prípadov, vrátane diagnózy a lieč-

by pacientov, musia byť ekonomicky vyvážene, oproti možným 
výdajom na zdravotnú starostlivosť ako celku.

10. Zachytené ochorenie by malo byť kontinuálnym procesom a nie 
len jednoduchým nálezom projektu.

Začiatky novorodeneckého skríningu (NS) na Slovensku sa spájajú  
s kolektívom profesora Getlíka z Trenčína, biochemika Cicvárka a pro-
fesora Dluholuckého a farmaceutky doktorky Hornovej z Banskej 
Bystrice. Vďaka nim sa na Slovensku zaviedol skríning fenylketonúrie  
a kongenitálnej hypotyreózy. Skríningové centrum bolo v Banskej 
Bystrici zriadené v roku 1985. 
Špecifiká novorodeneckého skríningu pomocou ultrazvuku
• Od 90. rokov 20. storočia sa stal novorodenecký skríning súčas-

ťou starostlivosti o novorodencov narodených v nemocnici.
• Okrem metabolických, endokrinných porúch sa rozšíril aj na vy-

acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom 
(VLCAD), deficit karnitínpalmitoyltransferázy I (CPT I), deficit karnitín-
palmitoyltransferázy II (CPT II), deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy 
(CACT), glutárová acidúria typ I (GA I), izovalérová acidémia (IVA). 
Všetky vyhľadávané ochorenia patria medzi zriedkavé choroby. Ich 
incidencia na Slovensku podľa správy SCN za roku 2019 je za obdo-
bie existencie NS skríningu nasledovná: kongenitálna hypotyreóza 1 
: 3 243 živonarodených, kongenitálna adrenálna hyperplázia 1 : 11 
769, fenylketonúria 1 : 5 630, cystická fibróza 1 : 7 513, ďalšie DMP 
1 : 548. Neoddeliteľnou súčasťou skríningu je aj selektívny skríning. 
Ide o využitie metód NS pri diagnostike už manifestovaných ochorení 
u novorodencov, dojčiat, ale aj starších detí či dospelých. Vo svete sa 
počet skrínovaných chorôb v rôznych krajinách líši.

V USA je napríklad v základnom skríningovom programe 35 chorôb 
a v rozšírenom ďalších 26 - zahŕňa okrem u nás vyšetrovaných ocho-
rení aj rôzne hemoglobinopatie, spinálnu muskulárnu atrofiu, SCID, 
adrenoleukodystrofiu, glykogenózy či mukopolysacharidózy a ďalšie 
organické acidúrie a aminoacidopatie. Európske štáty vyšetrujú  prie-
merne okolo 20 chorôb, hoci ich počet kolíše od 1 (Čierna Hora) do 
35 (Taliansko). V Českej republike je od roku 2016 sledovaných 18 
chorôb.

ReaLiZáCia nOvOROdeneCKÉHO SKRíningU
Organizáciu celoplošného skríningu definuje Odborné usmernenie  
č. 42 z roku 2012 MZ SR o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypo-
tyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vy-
braných dedičných metabolických porúch u novorodencov a zdravot-
nej starostlivosti o zachytené prípady. Evidencia počtu vyšetrených 
novorodencov je každý rok presne vyhodnocovaná v Ročnej správe 
skríningu novorodencov SR od roku 1985. Od roku 1985 do roku 2019 
bolo v SCN v Banskej Bystrici vyšetrených 2 156 709 novorodencov, 
pričom bolo zachytených 665 detí s kongenitálnou hypotyreózou, 
245 detí s hyperfenylalaninémiou, 76 detí s kongenitálnou adrenál-
nou hyperpláziou, 82 detí s cystickou fibrózou a 723 detí s ďalšími 
dedičnými metabolickými poruchami. Podstatou fungovania novo-
rodeneckého skríningu je odber kvapky krvi z päty novorodenca na 

novorodenecký skríning pomocou USg – CnS, srdce, obličky 
- kedy je a kedy nie je indikovaný
MUDr. Peter Krcho, PhD., LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Jan Melichar, VFN Praha CZ

1
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primárnym cieľom skríningu pomocou pulzovej oxymetrie je odha-
lenie siedmych závažných cyanotických vrodených vývinových chýb 
srdca:
• Hypoplastický ľavokomorový syndróm
• Pulmonárna atrézia s intaktným septom 
• Totálny anomálny venózny návrat 
• Transpozícia veľkých ciev 
• Trunkus arteriosus
• Fallotova tetralógia 
• Atrézia trikupsidálnej chlopne 
Sekundárnym cieľom skríningu pomocou pulzovej oxymetrie je vy-
slovenie podozrenia na klinicky často nemé vrodené vývinové chy-
by srdca:
• Koarktácia aorty 
• Dvojvýtoková pravá komora 
• Ebsteinova anomália trikupidálnej chlopne 
• Interupcia aortálneho oblúka 
• Jednokomorové srdce
V prípade pozitívneho alebo nejasného výsledku skríningu pomocou 
pulzovej oxymetrie je indikované vyšetrenia pomocou ultrasonografic-
kého prístroja skúseným neonatológom alebo detským kardiológom. 
Skríning pomocou pulzovej oxymetrie (pozitivita testu) môže odha-
liť aj iné príčiny: 
• Infekciu
• Perzistujúcu pľúcnu hypertenziu novorodenca 
• Perzistujúcu zvýšenú pľúcnu vaskulárnu rezistenciu 
• Postihnutie alebo ochorenia respiračného traktu 
Skríning na vrodené vývinové chyby obličiek  
Realizujeme na 3. deň života pomocou ultrazvuku, pokiaľ nemáme 
údaje o výsledkoch prenatálneho skríningu plodu alebo pokiaľ boli 
prenatálne diagnostikované morfologické abnormality v brušnej du-
tine plodu. USG vyšetrenie obličiek zahŕňa morfologické zobrazenie 
v pozdĺžnom a priečnom reze, polohy, prítomnosti, tvaru veľkosti, 
určenie a rozlíšenie dilatácií kalichopanvičkového systému od poly-
cystickej choroby obličiek, zobrazenie nadobličiek, určenie veľkosti, 
vylúčenie megaureteru, zhodnotenie močového mechúra a vylúče-
nie ureterokély. 
Skríning na vrodené vývinové chyby CnS  
Realizujeme na 3. deň života, pokiaľ nemáme údaje o výsledkoch 
prenatálneho skríningu plodu alebo pokiaľ boli prenatálne diagnosti-
kované abnormality vývinu CNS. USG vyšetrenie CNS zahŕňa morfo-
logické zobrazenie mozgového tkaniva v šiestich priečnych a piatich 
pozdĺžnych rezoch spolu so stanovením charakteristiky prietokovej 
krivky na arteria cerebri anterior. Súčasťou vyšetrenia je zhodnotenie 
tvaru a veľkosti mozgových komôr, odhalenie vrodenej vývinovej chy-
by, krvácania, leukomalácie, agenézy niektorých štruktúr s vylúčením 
príznakov intrakraniálnej hypertenzie. 

šetrenia zmyslových orgánov, kostného systému, kardiovasku-
lárneho systému v za určitých okolnosti aj na skríning obličiek  
a mozgu, v určitých situáciách aj na USG srdca (v závislosti od 
kvality prenatálneho skríningu).

• V niektorých situáciách je pokračovaním prenatálneho skríningu 
plodu, CNS, obličky a srdce. 

• Mal by ostať celoplošným (situáciu zhoršujú pôrody doma).
• Štandardne sa vykonáva v dobe medzi 72. a 96. hodinou života 

po narodení, bez ohľadu na zrelosť novorodenca, príjem potravy 
alebo zdravotný stav.

• Mal by sa vykonať pred prepustením, u novorodencov prepus-
tených po 24 hodinách je nutné vykonať prvotný skríning a ná-
sledne ho zopakovať po 72 hodinách ale vždy do 5 dní od pôrodu 
ak nie sú dostupné údaje o prenatálnom orgánovom skríningu 
pomocou USG.

• Hlavným cieľom skríningu je stále včasná diagnóza a včasná lieč-
ba (prevencia rozvoja ochorenia).

• Pozitívny výsledok nie je definitívnou diagnózou pre pacienta, 
niektoré nálezy sú ovplyvnené adaptáciou cirkulácie.

• Negatívny výsledok u symptomatického novorodenca vyžaduje 
klinické zhodnotenie.

• Novorodenecký skríning pomocou USG nie je štandardným po-
stupom.

• Problémom pri USG skríningových vyšetreniach je falošná pozi-
tivita a falošná negativita testu (v závislosti od skúseností ultra-
sonografistu). 

Skríning vrodenej vývinovej chyby srdca pulzovou oxymetriou a ná-
sledne pomocou ultrazvuku (je to ešte skríning?) Prenatálnym skrí-
ningom sa zachytáva len asi 60 percent VVCHs u plodov. Výskyt je 
približne 12/1000.
príznaky:
centrálna cyanóza, tachykardia, slabé sanie, výraznejšie potenie v zá-
hlaví, tachypnoe alebo zvýšená dychová práca. Asi VVCHS polovica sa 
diagnostikuje prenatálne. Ďalšie sa manifestujú včasne postnatálne 
typickými príznakmi. Niektoré nemajú žiadne klinicky manifestné prí-
znaky vo včasnom postnatálnom období. Skríning pomocou pulzovej 
oxymetrie by mal byť  používaný v kombinácii s prenatálnym ultraso-
nografickým skríningom a postnatálnym klinickým zhodnotením vo 
veku po 24 hodinách. Pozitívny je, pokiaľ je rozdiel saturácií na PHK 
a dolnej končatine viac ako 3%. Kombináciou týchto metód stúpa 
pravdepodobnosť včasného odhalenia vrodenej vývinovej chyby srd-
ca ešte pred hroziacim zhoršením klinického stavu. Včasné odhalenie 
generuje menej komplikácií a zvýšenú šancu na správnu a včasnú lie-
čebnú alebo kardiochirurgickú intervenciu. V závislostí od možností 
centra, je možné realizovať USG srdca (mozgu a obličiek) transport-
ným tímom pomocou transportného ultrazvuku pred transportom na 
vyššie pracovisko u každého novorodenca.

Poznámky



Poznámky

Definícia vývojovej dysplázie bedrového kĺbu (DDH, v staršej litera-
túre luxatio coxae congenita – LCC) zahŕňa široké spektrum morfo-
logických odchýlok. Termín dysplázia sa u novorodenca vzťahuje na 
bedrový kĺb, ktorý je anatomicky nevyvinutý a klinicky sa prezentuje 
subluxáciou alebo luxáciou hlavy stehnovej kosti z nedostatočne vy-
vinutého acetabula - jamky bedrového kĺbu. Z toho následne vyplýva 
aj porucha funkcie bedrových kĺbov, ktorá v priebehu jednotlivých 
fáz rastu môže spontánne alebo vplyvom liečby prechádzať do fyzio-
logického nálezu, či do závažnejšej patológie. DDH sa môže prejaviť 
ako jednoduchá nestabilita bedrového kĺbu, spôsobená zvýšenou la-
xicitou kĺbneho puzdra (spravidla hormonálne podmienená), v závaž-
nejších prípadoch je to subluxácia alebo až luxácia bedrového kĺbu.  
Závažné deformity bedrového kĺbu bývajú aj následkom neskorej ale-
bo neadekvátnej liečby dysplázie bedrových kĺbov. 
etiológia
1. DDH na podklade genetickej predispozície - pozitívna rodinná 

anaméza alebo ako súčasť komplexných syndrómov (súčasná 
prezentácia equinovaróznej deformity nôh, torticolis). 

2. Hormonálny alebo mechanický podklad – intrauterinné pôsobe-
nie nepriaznivých vplyvov na vývoj bedrových kĺbov - nedosta-
tok priestoru (oligohydramnion, gemini, poloha plodu koncom 
panvovým). 

3. Rizikovými faktormi je aj ženské pohlavie (3–5-krát častejší vý-
skyt) a etnikum (krajiny alebo oblasti s endemickým výskytom, 
ako sú štáty strednej a východnej Európy, Japonsko, Indiáni kme-
ňa Navajo, kanadskí Indiáni v Manitobe a Laponci).

Vo výskyte DDH sú značné rozdiely dané geografickou polohou a et-
nickou príslušnosťou. Údaje o vykĺbeniach bedrových kĺbov u novoro-
dencov sa pohybujú s rozptylom 0,1–0,8%, dysplázie ľahkého a stred-
ného stupňa (klasifikácia podľa Grafa II B-II C) s výskytom 3–4%. 

V minulosti sa bedrové kĺby vyšetrovali klinicky a vykonávalo sa 
rtg. vyšetrenie v 3. a 9. mesiaci veku dieťaťa. V prípade patologického 
nálezu sa liečilo príslušnými ortopedickými pomôckami. Do 3. mesia-
ca, s výnimkou ťažkej patológie, sa stav bedrových kĺbov jednoznačne 
nedal určiť, preto sa deti preventívne balili naširoko, aby aj ľahšie for-
my DDH (dysplázie) boli „predliečené“.

Ultrasonografiu zaviedol do ortopedickej praxe prof. Graf v 70-
tych rokoch minulého storočia a je predstaviteľom tzv. „morfologic-
kej školy“, ktorá je zameraná na presné vyhodnotenie anatomických 
charakteristík bedrového kĺbu, zadelením do jednotlivých Grafových 
typov a subtypov. „Dynamická sonografická škola“ (Harcke z USA  
a Terjesen z Nórska) hodnotí postavenie hlavy stehnovej kosti v ace-
tabule počas dynamického vyšetrenia a vo viacerých rovinách.  
Od 90-tych rokov sa stalo sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov 
u novorodencov diagnostickým štandardom aj na Slovensku. Detailný 
popis a parametre výkonu sonografického vyšetrenia ako skríningo-
vej metódy vrodenej dysplázie bedrových kĺbov definuje aj Odborné 

usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o skrí-
ningu diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí 
(podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti - úprava vo Vestníku MZ SR  z roku 2008, č. 49, čiastka 
52–53, strany 396–397). Odborné usmernenie definuje úlohy lekárov 
rôznych špecializácií v diagnostike DDH. 

Prvotný skríning bedrového kĺbu novorodenca vykonáva po pôro-
de neonatológ alebo pediater na neonatologickom pracovisku fyzi-
kálnym vyšetrením bedrových kĺbov pri posúdení celkového zdravot-
ného stavu novorodenca. Pri zistení patologického nálezu odosiela 
novorodenca bez omeškania, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje,  
k ďalšej diagnostike a liečbe ortopédovi. Ortopéd najneskôr do 4. 
týždňa veku novorodenca vykonáva u všetkých novorodencov vy-
šetrenie: (a) klinické: testy podľa Ortolaniho a Barlowa, hodnotí asy-
metriu genitofemorálnych rýh, dĺžku dolných končatín, obmedzenie 
abdukcie a intrarotácie na postihnutej strane, pozitívny test podľa 
Galeazziho. Ortopéd najneskôr do 4. týždňa veku novorodenca vyko-
náva u všetkých novorodencov taktiež vyšetrenie (b) ultrasonografic-
ké – klasifikáciou morfologických príznakov podľa Grafa a dynamické 
sonografické vyšetrenie na odhalenie instability bedier. V prípade pa-
tologického nálezu liečbu DDH indikuje a vykonáva ortopéd. 
Klasické široké balenie novorodencov (dve plienky poistené Poštol-
kovými nohavičkami) má dnes už len čiastočné opodstatnenie na 
dokončenie vývinu bedrového kĺbu. V liečebnom algoritme je indiko-
vané iba v ojedinelých prípadoch. 
výhody sonografie pri vyšetrení bedrového kĺbu
• Na rozdiel od rtg dokáže sonografia rozlíšiť chrupavčité časti ace-

tábula a hlavy femoru od ostatných mäkkých štruktúr,
• USG v realnom čase umožňuje vyšetrenie bedrového kĺbu vo 

viacerých rovinách, čím dokáže presne určiť pozíciu femorálnej 
hlavy k acetábulu. Za ekonomicky aj časovo  výhodnejších pod-
mienok teda poskytuje podobnú informáciu pri diagnostike DDH 
ako artrografia, CT alebo MRI,

• USG nemá ionizačné zaťaženie na organizmus vyšetrovaného,
• USG umožňuje dynamické vyšetrenie bedrového kĺbu - v pohybe.

Za kľúčové pre úspech liečby DDH možno považovať včasný skríning 
ochorenia. Včasná diagnostika DDH zabezpečí až 95% úspešnosť lieč-
by s nízkym rizikom komplikácií. Najväčšia šanca na vytvorenie pod-
mienok pre vývoj normálnej koxy je v rukách prvého lekára, ktorý 
DDH diagnostikuje. Cieľom liečby je obnoviť anatomickú integritu  
a funkciu bedrového kĺbu v reponovanom postavení až do jeho stabi-
lizácie. Odborné usmernenie MZ SR o skríningu, diagnostike a liečbe 
DDH u detí definuje, ktoré typy dysplázie možno liečiť konzervatívne 
a kde je potrebné postupovať operačne. Taktiež definuje podmienky 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s DDH v zdravotníc-
kom zariadení ambulantnom a ústavnom.

aktuálne štandardy skríningu vývojovej dysplázie 
bedrových kĺbov na Slovensku
MUDr. Martina Frištáková, PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava
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preventívny program pre deti a dorast
MUDr. Katarína Šimovičová
EPIKA, s. r. o., Bratislava

Preventívny program pre deti a dorast zabezpečujú kvalifikovaní 
pediatri, ktorí pracujú na novorodeneckých oddeleniach nemocníc  
a v detských primárnych ambulanciách tvoriacich sieť pediatrov v pri-
márnej starostlivosti v Slovenskej republike. Sieť ambulancií je tvo-
rená na geografickom princípe v jednotlivých okresoch. Každé dieťa 
od 0 do 18 rokov má svojho pediatra pre primárnu starostlivosť ur-
čenú zdravotným odborom VÚC. Rodičia si môžu zvoliť aj iného leká-
ra v rámci slobodnej voľby lekára, ale preventívny program pre deti 
a dorast je rovnaký na celom území SR.

Preventívna starostlivosť začína na novorodeneckom oddelení 
skríningom: katarakty, otoakustické emisie – skríning sluchu, vro-
denej luxácie bedrových zhybov, metabolickým skríningom 10 me-
tabolických ochorení. V primárnej pediatrickej starostlivosti sa riadi 
pediater Zákonom  č. 577 /2004 príloha č. 2 Obsah preventívnych 
prehliadok. Deti v dojčenskom veku absolvujú do 18 mesiacov 10 
preventívnych prehliadok. Ďalších 8 nasleduje do skončenia základ-
nej a strednej školy. Preventívna starostlivosť v dojčenskom veku 
obsahuje pohovor s rodičom, celkové vyšetrenie dieťaťa, antropo-
metrické merania, pravidelný prírastok na hmotnosti, prevenciu ra-
chitídy, prevenciu hemoragickej choroby  novorodenca do 3. mesiaca 
života, prevenciu luxácie bedrových zhybov.

Významná je starostlivosť o vakcináciu detskej populácie, ktorá 
prebieha ako súčasť preventívnej prehliadky podľa platného očkova-
cieho kalendára. Začína sa v 3. mesiaci veku dieťaťa a posledná sa 
podáva pri prehliadke v 13. roku života. Plošné očkovanie detskej 
populácie začalo koncom 50-tych rokov 20. storočia Salkovou vakcí-
nou proti detskej obrne v r. 1957 a pokračovalo orálnou vakcínou od  
r. 1960. Odvtedy sa detská obrna na území Slovenska nevyskytuje. 
V nasledujúcich rokoch sa zaviedlo pravidelné  plošné očkovanie proti 
TBC, diftérii, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam - r. 1969, rubeole - r. 
1985, mumpsu - r. 1987, hepatitíde B - r. 1998,  Hemofilu influenzae B 
a invazívnym pneumokokom. Všetky údaje o vakcinácii lekár zapisuje 
do Očkovacieho preukazu dieťaťa a vedie záznamy o jeho očkovaní  aj 
v administratíve svojej ambulancie veľmi dôkladne.

Vďaka povinnému plošnému očkovaniu sa nevyskytuje diftéria 
na Slovensku od r. 1970, v rokoch 2004–2018 sa dosiahla eliminácia 
morbíl a rubeoly. Kolektívna imunita zabezpečuje ochranu zdravia 
jednotlivcov, ktorí ešte neboli zaočkovaní a celej populácie. 

Pediatri v primárnej starostlivosti venujú vakcinácii mimoriadnu 
pozornosť a napriek antivakcinačným kampaniam je zaočkovanosť 
detskej populácie veľmi dobrá. Pediatri informujú rodičov aj o mož-
nom očkovaní vakcínami, ktoré sú kategorizované v Slovenskej re-
publike a nie sú súčasťou  plošného očkovania ale významne prispejú 
k dobrej imunitnej dispozície ich dieťaťa. Stále viac rodičov si žiada 
aj tzv. nepovinné očkovania. Významnou starostlivosťou v rámci pre-
vencie je starostlivosť o správnu výživu. Začína sa už v dojčenskom 

veku propagovaním dojčenia, ktoré zabezpečuje správny vývin črev-
ného mikrobiómu. Pediater v primárnej starostlivosti vedie rodičov 
v prvých 1 000 dní života, ktoré sú mimoriadne dôležité pre celý ďalší 
život človeka. Zavádzanie nemliečnej stravy, pokračovanie podávania 
vitamínu D, zavádzanie mliečnych formúl a ich význam. Významne 
prispieva k informáciám pre rodičov o stravovacích návykoch dieťaťa 
do 3 rokov, ktoré by mali pretrvať celý život. Pri preventívnych pre-
hliadkach  detí od 3 rokov každé 2 roky lekár meraním výšky, hmot-
nosti, BMI indexu, sleduje rast dieťaťa, ktorý presne zaznamenáva do 
grafu, tak isto aj hmotnosť a BMI a upozorňuje rodičov na nepravidel-
nosti – hlavne na obezitu. Pri preventívnej prehliadke v 11. a 17. roku 
života sa pediater  sústreďuje na prevenciu kardiovaskulárnych ocho-
rení  v budúcom živote detí.  Vyšetruje hladinu cholesterolov a cukru 
v krvi. Informuje rodičov o laboratórnom výsledku, sústreďuje sa na 
možný familiárny výskyt hypercholesterolémie  a informuje rodičov 
o význame zdravej výživy. Sleduje sa aj  pohlavné dospievanie ado-
lescentov a problémy ktoré sú pre nich významné, u stredoškolákov 
sa sústreďuje na poučenie o drogovej závislosti. V rámci preventívnej 
prehliadky sleduje pediater aj vývin reči a odosiela dieťa  do starostli-
vosti logopéda mnohokrát skôr ako si vadu reči všimne rodič. Dieťa by 
malo bezchybne vyslovovať slová pri nástupe do 1. triedy ZŠ.

Psychomotorický vývoj sleduje pediater podľa štandardnej sché-
my od prvého mesiaca života pri preventívnych prehliadkach doj-
čiat. Sleduje hrubú motoriku, jemnú motoriku, sociálne správanie, 
komunikáciu s inou osobou. V prípade, že zachytí odchýlku, hlavne  
v prvých 3 mesiacoch, zabezpečí vyšetrenie na špecializovanom pra-
covisku.

V ďalšom psychomotorickom vývoji je dôležitá spolupráca s rodič-
mi hlavne do 18. mesiaca života, kedy je dôležité hodnotiť  komuni-
kácia dieťaťa vo vzťahu k detskému autizmu. V tomto veku už pedia-
ter môže vysloviť podozrenie na ochorenie. Preventívna starostlivosť 
v školskom veku sa sústreďuje na antropometrické merania: výška, 
váha, BMI index, tlak krvi, stravovacie návyky, pohybovú aktivitu, zra-
ková ostrosť, celkové vyšetrenie dieťaťa vyzlečeného do spodnej bie-
lizne, ortopedické problémy, pohovor s rodičom dieťaťa a odpoveď  
na všetky otázky. Pediater kontroluje dispenzarizáciu dieťaťa v ŠAS 
a sleduje dynamiku ochorenia pre ktoré je dieťa dispenzarizované na 
odbornej ambulancii. ŠAS dieťa navštevuje. Sleduje pohlavné dozrie-
vanie adolescenta s problémami, ktoré tínedžer má a s ktorými sa 
zdôverí, mnohokrát bez prítomnosti rodiča. Dôležitá je komunikácia 
pediatra s pacientom v tomto veku tak, aby mu dôveroval. Pediater 
sprevádza dieťa od narodenia po dospelosť. Vo všeobecnosti  odo-
vzdáva mladého dospelého všeobecnému lekárovi pre dospelých, 
ktorý dostáva v zdravotnej dokumentácii všetky informácie o novom 
pacientovi vrátane vakcinácie, dispenzarizácie, prekonaných ochore-
niach, hospitalizáciách a operáciách.

Poznámky
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N
ajväčší podiel na predčasných úmrtiach – až 
40 % – má správanie sa človeka a jeho životný 
štýl. Nasleduje genetická predispozícia (30 %), 

socioekonomické a životné prostredie (20 %) a iba 10 % 
predčasných úmrtí sa dá pripísať zdravotnej starostli-
vosti. V priebehu dvadsiateho storočia sa stredná dĺžka 
života predĺžila o 30 rokov, ale opäť len 5 rokov z toho 
vďaka lepšiemu zdravotníctvu.1,2

Regulácia však ovplyvňuje rozdelenie výdavkov 
zdravotných poisťovní tak, že na podporu pohybu, 
edukáciu správneho stravovania a  predchádzania 
chorôb, ide len omrvinka. Aj z nej je však možné priná-
šať zdravotné programy a podporovať šport a športov-
cov, tých 40 % odvrátiteľných úmrtí si však žiada viac. 

Podľa telovýchovných lekárov má 25-ročný netréno-
vaný človek funkčnú zdatnosť takú istú, ako trénovaný 
75-ročný senior. Po troch mesiacoch pravidelného po-
hybu badať prvé zlepšenia  cholesterolu, cukru v krvi či 
krvného tlaku a po roku vidieť dokonca zlepšenie kapi-
lárnej siete na srdci.  

V Biomedicínskom ústave SAV už 10 rokov úspešne 
dokazujú, že pohyb lieči a pomáha aj v raných štádiách 
Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. „Po troch me-
siacoch kombinovaného vytrvalostne-silového trénin-
gu 3x1 hodinu týždenne pod vedením skúsených tré-
nerov  sme zaznamenali, že sa seniorom, u ktorých bola 
prítomná kognitívna porucha, niektoré funkcie výrazne 
zlepšili, resp. vrátili sa do normálu. Bolo to ako návrat 
v čase,“ priblížila Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

V  martinskom Dome srdca zas majú vďaka ambu-
lantnej kardiovaskulárnej rehabilitácii výborné výsled-
ky s  pacientami napríklad po infarktoch myokardu. 
A v Čechách budujú odbornú spoluprácu medzi lekár-
mi a  kvalifikovanými trénermi s  cieľom predpisovať 
pacientom najskôr pohyb a až potom lieky. 

„Veríme v zmysluplnosť takýchto projektov. Žiaľ, le-
gislatíva nedovoľuje hradiť ich z  verejného zdravot-
ného poistenia. Z  vlastných prevádzkových nákladov 
nad rámec zákona pomáhame napríklad diabetikom 
a  prediabetikom – aj tým, ako a  koľko sa majú hýbať, 
ako a koľko jesť. Ale pomáhame aj zdravým poistencom 
– športovcom, aby si zachovali svoje pohybové návyky. 
Už niekoľko rokov propagujeme najmä rekreačný beh, 
naši poistenci majú lacnejšie štartovné na viacerých 
bežeckých podujatiach, odmeňujeme ich hodnotnými 
cenami,“ vysvetlil generálny riaditeľ zdravotnej pois-
ťovne Dôvera Martin Kultan.

Dôvera napríklad podržala bežcov aj počas korona-
krízy, keď medzi prvými zorganizovala virtuálne bežec-
ké preteky a celé vyzbierané štartovné rozdelila medzi 
tri mládežnícke atletické kluby. Po pozitívnom ohlase 
spustila aj Dôverun ligu o ďalších 10-tisíc eur pre be-
žecké kluby. 

„Podľa viacerých štúdií by sa ušetrila až tretina nákla-
dov na zdravotnú starostlivosť, keby sa ľudia pravidelne 
hýbali. Tak by mohlo ísť viac peňazí na liečbu tých pa-
cientov, ktorí si svoje ochorenie neprivodili sami svojím 
životným štýlom. Preto aj naďalej budeme podporovať 
aktívny životný štýl našich poistencov,“ zdôraznil šéf 
Dôvery. 

Pohyb pomáha  
pri Alzheimerovi  
i Parkinsonovi. 
Kedy bude možné  
hradiť ho z verejného  
zdravotného poistenia?

[1]  McGinnis JM, Williams-Russo P, Knickman JR. The Case For More Active Policy Attention To Health Promotion. 
Health Aff. 2002;21(2):78-93. Dostupné z DOI doi:10.1377/hlthaff.21.2.78

[2]  U.S. Department of Health & Human Services Public Health Service. For a Healthy Nation: Returns on Investments 
in Public Health. U.S. Government Printing Office; 1994.
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vyšetrenia psychomotorického vývinu:
aký je význam štandardizovaného skríningu?
PaedDr. Oľga Matušková, MUDr. Miroslava Makohusová
NÚDCH, Bratislava

východisko
Vyšetrenie psychomotorického vývinu vo všeobecnej zdravotnej sta-
rostlivosti je preventívnym postupom aktívneho vyhľadávania a rie-
šenia podmienok znevýhodňujúcich plný rozvoj vývinového poten-
ciálu detí raného veku. Štandardný postup MZ SR č. 0023 odporúča  
k detekcii vývinových odchýlok používať štandardizované skríningové 
metódy a identifikované deti včas odosielať do ďalšej starostlivosti. 
Ciele
Zhodnotiť využitie vývinového skríningu S-PMV v primárnej pediat-
rii a načrtnúť faktory prispievajúce k efektívnej komplexnej, multi-
disciplinárnej a medzirezortnej starostlivosti o rodiny s deťmi s vývi-
novými ťažkosťami v SR.
Metódy
Kvantitatívne anonymizované údaje sa zbierali od roku 2019 pros-
tredníctvom elektronicky vyplnených dotazníkov vývinového skrí-
ningu S-PMV a použili sa na vyhodnotenie miery implementácie 
vývinového skríningu do klinickej praxe a na induktívnu analýzu  
k definovaniu úloh preventívnej starostlivosti o psychomotorický vý-
vin v primárnej pediatrii. 

výsledky
Pri vyšetreniach psychomotorického vývinu v preventívnej starost-
livosti sa vývinový skríning S-PMV používa v 209 ambulanciách, čo 
predstavuje 19% zo všetkých ambulancií VLDD. Do štatistickej analýzy 
sme použili dáta z elektronicky vyplnených dotazníkov v období od 
Januára 2019 do Júla 2020. Vo vzorke n=32 214 sa vývinové skóre  
v pásme normy vyskytlo v 84,5% prípadoch (n=27 235), v hraničnom 
pásme v 12,7% (n=4 099) a v pásme rizika v 2,7% (n=880). 

Štandardizovaný postup skríningovania vývinových ťažkostí pros-
tredníctvom dotazníkov vypĺňaných rodičmi je zdravotníckym postu-
pom založeným na dôkazoch a predstavuje dôležitý systémový krok 
k vytvoreniu komplexnej medzirezortnej podpory optimálneho vývi-
nu detí raného veku na Slovensku. Dáta získané prvýkrát z rozsiahlej 
vzorky populácie slovenských detí slúžia predovšetkým k validácii 
skríningu S-PMV, aby tento napomáhal rozhodovaniu lekárov a zvy-
šoval informovanú spoluprácu rodičov pacientov pri detekcii, pri odo-
sielaní do ďalšej starostlivosti i manažmente komplexnej starostlivos-
ti o deti s vývinovými ťažkosťami. Priebežne doplňovaná databáza 
je jedinečným zdrojom informácii o vybraných typických vývinových 
ukazovateľoch tiež pre vedecko-výskumné účely a epidemiologické 
štúdie týkajúce sa raného detstva.

Kľúčové slová: preventabilné, civilizačné ochorenia, včasné odhale-
nia, a. hypertenzia, HLP, DM 2, demencia, infekčná hepatitída C, ná-
plň PLP, platby poisťovní.

Zlé výsledky zdravia Slovákov najmä pri preventabilných diagnó-
zach ukazujú výrazne aj na nedostatky vo vzdelávaní, osvete a pre-
vencii. Rizikovým správaním totiž svoje zdravie ohrozuje u nás stále 
priveľa občanov, ktorí nie sú nastavenými pravidlami zdravotníckeho 
systému dostatočne (de)motivovaní ho meniť. Treba však priznať, 
že ministerstvo zdravotníctva, ako aj zdravotné poisťovne podnikajú 
kroky k tomu, aby sa to pomaly menilo. Otázna je len miera a rýchlosť 
týchto zmien, pričom asi nenájdeme na Slovensku zainteresovaného 
človeka, ktorý by tvrdil, že je to dostatočné.

Aké najčastejšie diagnózy odhalí PLP? Nie je to len zvýšený krvný 
tlak či cholesterol, pravidelné vyšetrenia sú tiež účinnou prevenciou 
rakoviny a ďalších civilizačných chorôb, napr. demencie, duševných 
porúch a preventabilných ochorení ako napr. infekčná hepatitída C. 
Prednáška obsahuje zákonnú náplň preventívnej prehliadky, interval, 
bodovanie a platby jednotlivých poisťovní, ako aj odlišnosti v možnos-

tiach a platených výkonoch medzi ZP na Slovensku. Ďalej, inšpiráciu 
na možné rozšírnie náplne PLP implementáciou niektorých/všetkých 
národných programov podpory zdravia, ktoré zatiaľ nie sú jej pevnou 
súčasťou. PLP je platformou, ktorá môže pomôcť praktickým leká-
rom začať s vedením pravidelných kontrol chronických civilizačných 
chorôb, ktoré už spadajú plne do našej kompetencie (ako je a. hyper-
tenzia, HLP, prediabetes), a ktoré sú už aj finančne ohodnotené zo 
strany ZP. Najmä primárna prevencia v SR doposiaľ citeľne zaostáva  
a bývala na okraji pozornosti rezortu zdravotníctva. Z jeho rozpočtu 
neboli vyčleňované zdroje ani na krytie vládou schválených národ-
ných programov, ako sú napr. Národný program podpory zdravia, 
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev a pod. Aj preto po-
tom spravidla zostávali v rovine zámerov, bez adekvátneho plnenia.  
Nie je ani vytvorené vhodné legislatívne prostredie na to, aby primár-
nu prevenciu významnejšie financovali poisťovne zo zdrojov verejné-
ho zdravotného poistenia. Napriek týmto nepriaznivým podmienkam 
je pre vývoj zdravia populácie kľúčové zamerať pozornosť na preven-
ciu, a to aj cestou všeobecných praktických lekárov.

náplň preventívnej prehliadky vLd a možnosti dispenzarizáce 
pacientov
MUDr. Stanislava Bachledová
Garmedic, s. r. o. - ambulancia všeobecného lekára, Košice
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Poznámky

projekt obezita u všeobecných lekárov pre deti a dorast z pohľadu 
zdravotnej poisťovne
MUDr. Michaela Fajtová, MPH
VšZP, Bratislava

Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. 
storočí. Od roku 1980 sa prevalencia obezity strojnásobila v mnohých 
krajinách európskeho regiónu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, 
že nárast obezity dosahuje epidemické rozmery v mnohých krajinách 
sveta. Tento trend sa uplatňuje aj u detí a je predzvesťou závažných 
zdravotných komplikácií a ochorení v dospelosti. Predovšetkým kar-
diovaskulárnych, metabolických niektorých onkologických a gyne-
kologických ochorení a tiež ochorení pohybového aparátu. Obezita 
ovplyvňuje nielen telesné, ale aj duševné zdravie detí a hrá význam-
nú úlohu v rozvoji niektorých psychosociálnych porúch ako napríklad 
nízke sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy motivácie, depresia, 
úzkosť, poruchy príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, 
anorexia.

Podľa štatistík WHO žije vo svete viac ako 22 miliónov detí do 5 
rokov a 155 miliónov detí v školskom veku, ktoré trpia vážnou nad-
váhou a obezitou. V Európskej únii je to viac ako 14 miliónov ško-
lopovinných detí s nadváhou a z nich 3 milióny sú už deti obézne. 
Ročne tu pribúda približne 400 000 detí s nadváhou a z nich už 
85-tisíc je obéznych. V Čechách a na Slovensku je uvádzaná nadváha  
u 13% chlapcov a 12% dievčat, obezita u 6% chlapcov a 5,6% dievčat.  
Až v 96% prípadov je obezita u detí zapríčinená nesprávnymi stravova-
cími návykmi, celých rodín, nedostatkom pohybu, sedavým spôsobom 
života a vplyvom médií. Dôsledkom je nárast prevalencie exogénnej 
obezity na asi 96% v detskom veku s významným posunom do mlad-
ších vekových kategórií. Endogénnu príčinu obezity majú len 4% detí.  
Obezita sa podieľa na priamych nákladoch v zdravotníctve v rôznych 
krajinách od 2% do 6%. Podstatne vyššie sú nepriame ekonomické 
náklady, ktoré súvisia s obezitou a zohľadňujú chorobnosť, invaliditu  
a úmrtnosť obéznych pacientov. Najefektívnejšou liečbou obezity je 
jej prevencia a to už od detského veku. Nezastupiteľná úloha v preven-
cii, ale i liečbe primárnej obezity patrí všeobecnému lekárovi pre deti 
a dorast. VšZP záleží na zdraví svojich poistencov a preto dbá na pre-
ventívnu zdravotnú starostlivosť a téme obezita sa dlhodobo venuje.  
Poisťovňa už tretí rok aktívne participuje aj na organizácii Sloven-
ského dňa obezity s cieľom informovať verejnosť o rizikách, ktoré 
sú spojené s nárastom hmotnosti, o možnostiach liečby obezity, ale 
aj o zdravej výžive a aktivitách spojených s prevenciou rozvoja tej-
to choroby. Jedným z benefitov VšZP je aj podpora prevencie obe- 

zity u detí a manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou 
vo veku 3–7 rokov v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.  
Všeobecným lekárom pre deti a dorast uhrádza VšZP nad rámec 
kapitácie manažment zdravotnej starostlivosti o deti s obezitou od 
troch do siedmich rokov. Všeobecný lekár pre deti a dorast posky-
tuje zdravotnú starostlivosť deťom s obezitou v súlade s aktuálnym 
odborným usmernením MZ SR o diagnostike a liečbe obezity u detí. 
Úhrada zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú deťom s obezi-
tou bez komplikácií, zistenú pri preventívnej prehliadke vo veku 3 až 
7 rokov dieťaťa. Všeobecný lekár pre deti a dorast vykáže zdravot-
nej poisťovni výkon intenzifikovanej starostlivosti poskytnuté deťom  
s obezitou ako výkon H0002 s diagnózou E66.09. Poisťovňa uhrá-
dza uvedený výkon intenzifikovanej starostlivosti vo frekvencii 
(H0002) raz za 3 mesiace. V cene výkonu je zahrnuté aj vyhodno-
tenie laboratórnych výsledkov, odporučenie ďalšej liečby a sta-
novenie ďalšieho postupu. Ak má teda dieťa problém s obez-
itou, všeobecný lekár ho môže pravidelne sledovať vo svojej 
ambulancii, poskytnúť rodičom odborné poradenstvo v otázke 
správnej životosprávy a úpravy jedálnička dieťaťa. V prípade potre-
by môže lekár liečbu dieťaťa konzultovať s ďalšími odborníkmi. Na-
priek tomu, že VšZP uhrádza uvedený výkon H0002 od roku 2018, 
výkon poskytuje len veľmi malá časť všeobecných lekárov pre deti  
a dorast. Od roku 2018 do 1.Q roku 2020 výkon vykázalo len 15 leká-
rov. Pritom ambulantná starostlivosť pri liečbe obezity nie je odporú-
čaná len z ekonomických dôvodov. Touto formou sa zväčša dosiahne 
mnohokrát lepší a najmä dlhodobejší efekt, pretože je ,,šitá na mie-
ru“ pre každého detského pacienta. Cieľom liečby obezity u detí nie 
je rýchle a krátkodobé zníženie hmotnosti. Cieľom je dosiahnuť dlho-
dobé a udržateľné stabilizovanie primeranej telesnej hmotnosti, čím 
sa zníži aj výskyt chorôb asociovaných s obezitou. Podstatou liečby 
nadváhy a obezity je aj podpora kvality a radosti zo života dieťaťa, 
upevňovanie jeho sebavedomia. Skúsenosti jednoznačne ukazujú, že 
dobrý a dlhodobý efekt liečby obezity sa dosahuje, ak robí takúto 
terapiu erudovaný tím odborníkov zložený z pediatra/všeobecného 
lekára pre deti a dorast, poradcu pre výživu, psychológa a športové-
ho trénera. VšZP sa bude snažiť nájsť ďalšie spôsoby ako motivovať 
lekárov k väčšiemu záujmu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti  
o deti s obezitou.
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V roku 2018 vydala Európska kardiologická spoločnosť a Európska 
spoločnosť pre hypertenziu aktualizované Odporúčania pre ma-
nažment artériovej hypertenzie (ESC/ESH 2018). Cieľom tohto prí-
spevku je na základe údajov zdravotnej poisťovne priblížiť čitateľovi 
profil hypertonika, rozdiely v odbornostiach lekárov poskytujúcich 
starostlivosť pacientom s artériovou hypertenziou (AH) ako aj súlad 
ich liečby s Odporúčaniami ESC/ESH 2018.

V DÔVERA zdravotnej poisťovni (ZP) bolo v trojročnom období 
(10/2015–9/2018) identifikovaných 228 923 hypertonikov. Pre po-
treby vyhodnocovania farmakoterapie konečný súbor obsahoval len 
pacientov tých lekárov, ktorí mali vo svojej starostlivosti najmenej 10 
hypertonikov (n=224 460). Z toho 130 496 pacientov bolo bez ko-
morbidít meniacich farmakoterapiu – srdcové zlyhávanie, ischemická 
choroba srdca, fibrilácia predsiení, chronické zlyhanie obličiek a dia-
betes mellitus (z toho 19 513 bez farmakoterapie) a 93 964 s komor-
biditou ovplyvňujúcou algoritmus farmakoterapie. Farmakoterapiu  
u hypertonikov sme analyzovali počas sledovaného obdobia jedného 
roka (10/2017–09/2018). Pri určovaní, ktorý lekár prevažnou mierou 
manažuje pacientovu AH, boli pacienti priraďovaní k lekárom podľa 
absolvovania kontrolných vyšetrení s kódom 62 a 63 na špecializova-
nej ambulancii (ŠAS) alebo podielu predpísaných ŠDL na hypertenziu, 
pričom lieky, ktoré predpísal všeobecný lekár pre dospelých (VLD) na 
základe poverenia ŠAS, boli priradené k ŠAS. Ak mal pacient najväčší 
podiel preskripcie ŠDL na AH u VLD a nemal ani raz za rok vykázané 
kontrolné vyšetrenie s kódom 62 alebo 63 u ŠAS a nemal ani 20% 
preskripcie u ŠAS, tak bol priradený k VLD. Ak mal pacient najväčší 
podiel preskripcie u VLD a zároveň aspoň 20% preskripcie u ŠAS ale-
bo absolvoval aspoň 1 kontrolné vyšetrenie s kódom 62 a 63 u ŠAS, 
bol zaradený do skupiny s kombinovanou starostlivosťou „ŠAS + VLD“. 
Ak mal najväčší podiel preskripcie u ŠAS, bol priradený do skupiny ŠAS.  
profil hypertonika: Podľa údajov zdravotnej poisťovne bolo medzi 
poistencami staršími ako 18 rokov 20,4% hypertonikov (n=228 923),  
z toho 52% tvorili muži (priemerný vek 59 rokov) a 48% ženy (prie-
merný vek 63 rokov). V priemere bolo 11% hypertonikov bez farma-
koterapie, pričom až 90% identifikovaných hypertonikov bolo bez 
farmakoterapie dlhšie ako 1 rok (priemerná dĺžka bez farmakoterapie 
bola 410 dní). 38,7% hypertonikov (n=88 652) malo zároveň jednu 
alebo viacero komorbidít ovplyvňujúcich farmakoterapiu – diabetes 
mellitus (20,4%, n=46 615), ischemickú chorobu srdca (16,2%, n=37 
199), srdcové zlyhávanie (6,6%, n=15 187), fibriláciu predsiení (5,5%, 
n=12 628) alebo chronické zlyhanie obličiek (4,7%, n=10 688). 
Kto poskytuje starostlivosť hypertonikom: Najväčšiemu podielu 
hypertonikov poskytujú zdravotnú starostlivosť samotní všeobec-
ní lekári (49%). V 31% je starostlivosť poskytovaná VLD súbežne aj 
iným špecialistom (z toho 16,2 percentuálneho bodu (p.b.) tvoria 
internisti, 11,8 p.b. kardiológovia, 1,0 p.b. diabetológovia). V 20% 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v súvislosti s AH dominantne ŠAS, 
pričom 10,4 p.b. tvoria internisti, 6,8 p.b. kardiológovia, 1,4 p.b. dia-
betológovia a 0,2 p.b. nefrológovia. Podiel starostlivosti jednotlivých 

lekárov je medzi jednotlivými krajmi rôzny. O najväčší podiel hyper-
tonikov sa vo všetkých krajoch starajú všeobecní lekári. Najvýraznejší 
podiel tvoria v Trnavskom kraji, kde sa starajú až o 72% hypertonikov.  
Naopak v Bratislavskom a Žilinskom kraji je to iba o 59%, resp. 61% 
hypertonikov. Rozdiel medzi krajmi je aj v podiele internistov (napr. 
minimum je 18% v Košickom kraji a maximum 25% v Bratislavskom)  
a kardiológov (napr. minimum 8% v Trenčianskom a Trnavskom kraji  
a maximum 18% v Košickom), ktorí sa starajú o hypertonikov.
Súlad farmakoterapie s Odporúčaniami eSC/eSH 2018
V analyzovanej vzorke pacientov s AH bez komorbidít (n=111 203) 
bola antihypertenzívna monoterapia predpísaná 30,3% pacientom 
(n=33 731), z toho u 11,7 p. b. pacientov išlo o monoterapiu betab-
lokátormi a u 10,5 p. b. o monoterapiu inhibítor angiotenzín konver-
tujúceho enzýmu (ACEI). Dvojkombináciu si vybralo 35,7% pacien-
tov (n=39 658), z toho 6,5 % (n=2 601) nemalo predpísané niektoré  
z odporúčaných liečiv blokátory receptora pre angiotenzín (ARB) 
alebo blokátory kalciových kanálov (BKK). Trojkombináciu si vybralo 
22,6% pacientov (n=25 105), z toho 3,4% (n=862) nemalo predpísané 
aspoň dva z odporúčaných liečiv ACEI, ARB, BKK alebo diuretikum. 
Spironolaktón sa na Slovensku u pacientov s hypertenziou bez ko-
morbidít, s koronárnou chorobou srdca, diabetes mellitus alebo 
srdcovým zlyhávaním (n=155 359) predpisoval relatívne zriedkavo, 
u 1,3% liečených hypertonikov (n=2 010). Vo 54,6% prípadov (n=1 
097) sa predpisoval príliš skoro v terapii (v kombinácii 3 a menej anti-
hypertenzív). Vo viac ako polovici (51,4%, n=913) zvyšných prípadov 
(pri 4+ kombinácii) bol spironolaktón nasadený v nesprávnej kom-
binácii ostatných liečiv. U hypertonikov bez komorbidít sme na roz-
diel od spironolaktónu zaznamenali značnú preskripciu centrálnych 
antihypertenzív a alfablokátorov liečivá na úrovni 10,1% (n=11 172). 
U hypertonikov bez komorbidít užívalo tieto lieky v dvoj- až štvor-
kombinácii antihypertenzív spolu 7,2% (n=7 996) pacientov. V pre-
skripcii boli významné regionálne, ako aj interindividuálne rozdiely. 
Najčastejšie predpisovanými liečivami z tejto skupiny boli moxonidín, 
rilmenidín a urapidil. 
diskusia a záver
Výsledky analýzy poukázali na priestor pre zefektívnenie liečby hy-
pertonikov. Jedným z možných spôsobov ako to popri bežne realizo-
vaných vzdelávacích aktivitách dosiahnuť, je realizácia tzv. programov 
riadenej zdravotnej starostlivosti. Vo vybraných okresoch Slovenska 
takýto program (DôveraPomáha hypertonikom) spustila ZP DÔVERA. 
Program vo svojej úvodnej fáze využíva rôzne nástroje na zvyšovanie 
informovanosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj ich 
motivácie k poskytovaniu koordinovanej, kvalitnej a efektívnej sta-
rostlivosti. Podstatnú úlohu zohráva personalizovaná spätná väzba. 
Tá zapojeným všeobecným lekárom (n=95) prináša napr. prehľad, 
akému podielu hypertonikov poskytuje zdravotnú starostlivosť vý-
hradne všeobecný lekár a akému špecialista, resp. obaja súbežne, či 
prehľad farmakoterapie u pacientov s AH doplnený o zoznam pacien-
tov s farmakoterapiou, ktorá nie je v súlade s Odporúčaniami.

Liečba artériovej hypertenzie na Slovensku z pohľadu údajov
zdravotnej poisťovne
Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Mgr. Henrieta Tulejová, M.S., Advance Healthcare Management Consulting, s. r. o.
MUDr. Tomáš Szalay, PhD., Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute
Mgr. Petra Ištokovičová, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Mgr. Kristína Halušťoková, Advance Healthcare Management Consulting, s. r. o.
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Aké hodnoty LDL-C 
dosahujú vaši pacienti?

1, upravené podľa ESC guidelines, https://academic.oup.com/
eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehz455

Treatment goals for low-density lipoprotein cholesterol 
across categories of total cardiovascular disease risk. 

Skratky: 
DM = Diabetes Mellitus; DM1 = Diabetes Mellitus 1 typu; 
DM2 = Diabetes Mellitus 2 typu; eGF = Odhadovaná glomerulárna fi ltrácia; 
FH = Familiárna Hypercholesterolémia; KV = Kardiovaskulárny;
LDL-C = Nízkodenzitný lipoproteín cholesterol; TK = Tlak krvi;
ASKVO = aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie;
CKD = chronické ochorenie obličiek; TC = celkový cholesterol

SK2008853673

Pre viac
informácii:

Nízke
KV riziko

Stredné
KV riziko

Vysoké
KV riziko

Veľmi vysoké
KV riziko

•Významné zvýšenie izolovaného rizikového faktora, hlavne 
TC > 8 mmol/l, LDL-C > 4,9 mmol/l alebo 
TK ≥ 180/110 mm Hg

•Pacienti s FH bez ďalších veľkých rizikových faktorov
•Pacienti s DM bez orgánoveho poškodenia, s dobou 
trvania DM ≥ 10 rokov alebo s ďalším rizikovým faktorom

•CKD 2. a 3. stupňa 
(eGFR 30 – 59 l/min/1,73 m2)

•Vypočítane riziko fatálnej KV-príhody pomocou 
SCORE ≥ 5 % a < 10 % 

Pacienti spĺňajúci aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
•Klinicky alebo zobrazovacou metódou preukázané 
aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie 
(ASKVO)

•DM s orgánovým postihnutím, alebo prítomnosť 
najmenej 3 veľkých RF; skoro vzniknutý DM1 
s dobou trvania > 20 rokov

•CKD 4. a 5. stupňa (eGFR <30 ml/min/1,73 m2)
•Vypočítané riziko fatálnej KV-príhody pomocou 
SCORE ≥ 10 %

•FH s ASKVO alebo aspoň jedným ďalším veľkým 
rizikovým faktorom 

Cieľ liečby LDL-C

3,0 mmol/l
(116 mg/dl)

2,6 mmol/l
(100 mg/dl)

1,8 mmol/l
(70 mg/dl)

1,4 mmol/l
(55 mg/dl)

Nízke
KV riziko

Stredné
KV riziko

Vysoké
KV riziko

Veľmi vysoké
KV riziko
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& ≥50 %
zníženie 
oproti 
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www.novartis.sk

Vypočítané riziko fatálnej 
KV-príhody pomocou 
SCORE < 1%

• Vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 
pomocou SCORE ≥1 % a < 5 %

• Mladí pacienti (s DM1 do veku 35 rokov; 
DM2 do veku 50 rokov) s trvaním diabetu 
< 10 rokov, bez ďalších rizikových faktorov
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Správny vývoj v období puberty sa prejavuje vo viacerých sfé-
rach života ženy, najmä sexuálnej a reprodukčnej. Vplyv patolo-
gických odchýlok nielen menštruačného cyklu sa prejavuje v kva-
lite života aj s ekonomickým dopadom. Mimo to, gynekologické 
onkologické ochorenia sú na prvých priečkach výskytu na Slovensku.  
Aj preto je prevencia v gynekológii dôležitá. Jednoduché gynekologic-
ké vyšetrenie s pravidelným sledovaním umožňuje cielene znižovať 
morbiditu a mortalitu z gynekologických príčin. Výsledky skríningo-
vých programov, úspešne aplikované v mnohých krajinách, dokazu-

jú význam gynekologickej prevencie vrátane vysokej úspešnosti zá-
chytu prekancerózneho štádia ochorenia. Základom preventívneho 
vyšetrenia je cielená anamnéza so zameraním na špecifické gyneko-
logické ťažkosti aj podľa veku pacientky, fyzikálne vyšetrenie, odber 
cytologického steru z krčka maternice, USG vyšetrenie malej panvy, 
prsníkov a mamografické vyšetrenie. Otázkou v súčasnosti vyvstáva 
význam HPV typizácie v rámci skríningu, ktorá potencionálne môže 
vyselektovať rizikové pacientky, avšak jej negatívom je finančná ná-
ročnosť. 

Kľúčové slová: POCT, monitoring pacienta, arteriálna hypertenzia, zá-
palové ochorenie, diabetes mellitus, antikoagulačná liečba.

POCT vyšetrenia zvyšujú kvalitatívnu úroveň ambulancií VLD. 
Inovatívne technológie v ambulancii všeobecného lekára umožňujú 
v súlade so štandardami zabezpečiť liečbu arteriálnej hypertenzie, 
dyslipoproteinémie a iných ochorení. Dostupné možnosti umožňu-
jú stanovenie laboratórnych hodnôt v oblasti metabolizmu lipidov, 
metabolizmu glukózy, haemokoagulácie, ale aj v oblasti inflamácie, 
kardiológie a iné. Výhodou POCT je vyšetrenie na mieste s výsledkom 
v požadovanej oblasti vo veľmi krátkej dobe. V našich ambulanciách 
dnes môžeme vyšetrovať zápalové parametre. Okrem FW, CRP máme 
k dispozícii aj vyšetrenie bieleho krvného obrazu, a to 5-populačný 
diferenciál leukocytov (WBC), neutrofilov, lymfocytov, monocytov, 
eozinofilov a bazofilov. V oblasti diagnostiky diabetes mellitus máme 
možnosť vyšetrovať glykovaný hemoglobín -HbA1c,výsledok ktorého  
ukazuje hladinu glykémie za 4‒6 týždňov a vyšetrenie priemernej 

glykémie (eAG - estimatedAverageGlucose) za ostatné 3‒4 mesiace 
na glykovanom hemoglobíne. Glykovaný hemoglobín nie je používa-
ný iba na monitoring, ale aj ako diagnostický nástroj pre pacientov, 
ktorí prídu do ambulancie všeobecného lekára a nie sú diabetici.  
V oblasti internej medicíny, kardiológie a iných odborností vyšetru-
jeme INR, čo nám umožňuje management pacienta v antikoagulač-
nej liečbe. V blízkej budúcnosti budeme mať možnosť vyšetrovať  
v ambulancii VLD aj metabolizmus lipidov. V prezentácii uvádzam 
aj skúsenosti z mojej ambulancie Take Home MessagesforGPs.  
V rámci zvyšovania kompetencií VLD práve tieto možnosti vyšetrenia 
umožňujú správny monitoring pacientov, liečba podľa EBM, ako aj 
selekciu v odosielaní pacienta na ďalšie odborné vyšetrenia.

Historické posúvanie odboru VLD dopredu vďaka zvyšovaniu  kompe-
tencií si vyžaduje aj rozširovanie prístrojového vybavenia a využíva-
nie všetkých možností, ktoré máme vďaka nim k dispozícii.

nové kompetencie vLd ambulancie – pOCt možnosti.
ideme s dobou
MUDr. Eva Bérešová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Poliklinika Nový Smokovec, Vysoké Tatry

prevencia v gynekológii
MUDr. Barbora Kuncová, doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH., mim. prof.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
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Už viac ako 30 rokov je známe, že HPV vírus je nevyhnutnou pod-
mienkou vzniku rakoviny krčka maternice. Preto výskum účinných 
očkovacích látok sa považoval za prielom v prevencii rakoviny krčka 
maternice a neskôr aj iných ochorení asociovaných s HPV infekciou 
(rakovina pošvy, vulvy, penisu, orofaryngu a análneho otvoru). Kaž-
dý rok máme na Slovensku približne 900 nových prípadov rakovín 
asociovaných s HPV infekciou a približne 400 úmrtí. Najpočetnejším 
ochorením asociovaným s HPV infekciou ostáva rakovina krčka ma-
ternice. Každý rok máme približne 600 nových ochorení a 200 úmrtí.

HPV infekcia prebieha v dvoch formách, 1. intermitentnej a 2. 
perzistentnej. Intermmitentou formou infekcie na do veku 30 rokov 
nakazí 80% sexuálne aktívnej populácie a zväčša sa spontánne vylieči. 
Pri perzistentnej infekcii dochádza integráci DNA vírusu do ľuského 
génomu, preto môžu vzniknúť patologické mutácie, ktoré môžu viesť 
k malígnej transformácii bunky. Dnes vieme spoľahivo odlíšiť obe in-
fekcie, alebo expresiou E6/E7, alebo vyšetrením p16, KI67. Vyšetre-
nia sú indikované pri suspektnej, alebo potvrdenej infekcii HPV a sú 
náplňou práce gynekológa. Infekcia sa prenáša sexuálnou aktivitou.

Samotné ochorenie prebieha veľmi pomaly od prvotnej infekcie 
po samotnú rakovinu uplynie 10‒15 rokov, pri imunodeficite ako 
AIDS sa dobe skracuje na 7‒10 rokov. Gynekológ má pomerne dlhé 

obdobie ochorenie včas podchytiť, ak dospelá žena chodí na pre-
ventívne prehliadky. Druhým problémom sekundárnej prevencie je 
ak karcinóm začne rásť zvnútra krčka maternice, ktorý má asi 4 cen-
timetre. Tieto prípady ostávajú dlho neodhalené, napriek tomu, že 
žena absolvuje preventívne prehliadky. Pre vyššie spomínanné údaje 
je rola pediatra jedinečná. Ak v čase pred prvým pohlavným stykom 
zaočkuje dieťa proti HPV infekcii. Dieťa si vytvorí protilátky, ktoré ho 
chránia dlhodobo pred HPV infekciou. Dnes je plne hradená vakcína, 
ktoré pokrýva najrizikovejší genotyp, HPV 16, takže aj tie najchudob-
nejšie časti Slovenska môžu bezplatne zaočkovať proti najrizikovejšie-
mu typu HPV. Mnoho krajín sveta prešlo na 9 valentnú vakcínu, ktorá 
pokrýva viac genotypov, na Slovensku je s doplatkom. Pokryje viacej 
HPV typov a zníži viacej onkologických ochorení, preto je vhodnejšia. 
Laboratória v OUSA reportovali, že vakcíny Silgard a Cervarix pokrý-
vajú asi 45% genotypov cirkulujúcich v SR. Gardail 9 rozširuje pokrytie 
na 75% cirkulujúcich genotypov. Po 13 rokoch po začatí očkovania vo 
svete dochádza aj k poklesu Ca in situ karcinómu krčka maternice. 
Bezpečnosť vakcín bola preukázaná na miliónoch podaných dávok. 
Zostáva otázka, prečo sa na Slovensku očkujú deti v 12 roku života 
v tak malom počte, ak máte plne hradenú vakcínu. Veľmi rád zodpo-
viem následky neočkovania v detskom veku.

abstrakt nedodaný

pohľad infektológa na očkovanie a liečbu invazívnych
pneumokokových infekcií 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
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Očkovanie na Slovensku - súčasnosť a história
MUDr. Katarína Šimovičová, EPIKA, s. r. o., Bratislava
MUDr. Zuzana Teremová, Tvoje zdravie s. r. o., Prievidza

Prednáška sumarizuje prehľad v súčasnosti vykonávaných očkova-
ní na Slovensku. Prezentuje tiež postupné zavádzanie jednotlivých 
typov očkovania do praxe, v ich historickej chronológii. Očkovanie, 
ktoré je na Slovensku povinné, je určené každý rok vydávaným Očko-
vacím kalendárom.

Povinné očkovanie sa začína sa v dojčenskom veku po 3. mesiaci 
veku dieťaťa. Dieťa dostáva vakcíny proti 7 infekčným ochoreniam 
naraz, táto vakcinácia sa následne opakuje ešte 2x do 1. roku živo-
ta dieťaťa. Medzi 15.–18. mesiacom sa dieťa očkuje proti morbilám, 
rubeole a parotitis epidemica (MMR). Do 2. roku života je teda zaoč-
kované každé dieťa komfortne a v ďalších rokoch má na programe 
preočkovania, ktorými sa posilňuje tvorba protilátok. V určitých in-
tervaloch sú na Slovensku vykonávané ÚVZ s aktívnou spoluúčasťou 

pediatrov Imunologické skríningy (posledný bol realizovaný v r. 2018). 
Výsledky týchto sérologických vyšetrení následne vedú k event. úpra-
ve Očkovacích kalendárov. 

Okrem povinného očkovania - rodičia majú možnosť zaočkovať 
svoje deti aj na vlastnú žiadosť ďalšími vakcínami proti infekčným 
ochoreniam, ktoré sú kategorizované v Slovenskej republike. V doj-
čenskom veku je to perorálna vakcína proti enterovírusovej infekcii,  
podaná medzi 2.–6. mesiacom veku. Následne je možnosť očkovať 
proti chrípke, proti vírusovému zápalu mozgových blán, ktorý pre-
nášajú kliešte, proti bakteriálnej meningitíde, proti vírusu spôso-
bujúcemu ovčie kiahne, proti infekčnej žltačke (VHA), vakcína proti 
ľudskému papilomavírusu (HPV). Rodičia sa môžu aj rozhodnúť pre 
očkovanie proti TBC – ktoré sa už plošne v SR neočkuje.

Očkovanie ako primárna prevencia pred infekciami Hpv
- jedinečná rola pediatra
MUDr. Miroslav Kotek
Gynkomed, s. r. o., Bratislava

3



3

21

Tak ako každá očkovacia látka, ani Prevenar 13 nemusí 100 % chrániť všetky očkované osoby pred invazívnym ochorením a pneumóniami spôsobenými kmeňmi Streptococcus pneumoniae, ktoré vakcína obsahuje 
a nechráni pred typmi neobsiahnutými vo vakcíne ani inými mikroorganizmami. 

Referencie: 1. Indikačné obmedzenie Prevenar 13. 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 3. Supporting Active Ageing Through Immunisation Partnership 2013, Adult vaccination: a key component of 
healthy aging.  

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU – Prevenar 13 injekčná suspenzia – Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná). Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid 
sérotyp 1* (2,2 µg), 3* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 5* (2,2 µg), 6A* (2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg),14* (2,2 µg), 18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg),19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). *Konjugovaný s CRM197 nosičovým 
proteínom, adsorbovaný na fosforečnan hlinitý. Indikácie: Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat, detí a dospievajúcich 
vo veku od 6 týždňov do 17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. Dávkovanie a spôsob 
podávania: Vakcinačné schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčaniach. Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili 
celý očkovací program s Prevenarom 13. Dojčatá vo veku 6 týždňov – 6 mesiacov: Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčatá 
obsahuje tri dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. 
mesiacom veku. Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať 
od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. U predčasne narodených detí odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. 
Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥7 mesiacov: Dojčatá vo veku 7 - 11 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. 
Deti vo veku 12 -23 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml s intervalom najmenej 2 mesiace medzi jednotlivými dávkami. Pediatrická populácia vo veku 2 - 17 rokov: Jedna 0,5 ml dávka. Dospelí vo veku od 18 rokov a starší: 
Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav 
očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať Prevenar 13. Vakcína sa má podať intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval 
hornej končatiny u detí a dospelých. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na difterický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym 
ťažkým horúčkovitým ochorením odložiť na neskôr. Avšak výskyt malej infekcie, akou je nádcha, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. Špeciálne upozornenia: Prevenar 13 sa nesmie podávať intravaskulárne. Táto 
vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou alebo inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutánne, 
ak potenciálny prospech jednoznačne prevýši riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcich invazívne 
ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovým ochorením všetky osoby, ktorým bol podaný. Špeciálne populácie: Osoby so základnými ochoreniami 
s náchylnosťou na  invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku 
vakcíny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek obsahuje odporúčaná imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča 6 mesiacov 
po tretej dávke. Nežiaduce účinky: Medzi najčastejšie udávanými nežiaducimi účinkami u detí vo veku 6 týždňov až 5 rokov bola reakcia v mieste podania, horúčka, podráždenosť, znížená chuť do jedla a ospalosť a/
alebo nespavosť, u pediatrickej populácie vo veku 6 až 17 rokov bola znížená chuť do jedla, podráždenosť; erytém v mieste očkovania; zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospanlivosť; nekvalitný spánok, zvýšená 
citlivosť v mieste očkovania (vrátane zhoršenia pohyblivosti) a u dospelých vo veku 18 rokov a starších bola znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, vyrážka, zimnica, únava, erytém v mieste vpichu, zatvrdnutie/
opuch a bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. Interakcie: Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s ktorýmkoľvek z nasledujúcich 
očkovacích antigénov podávaných buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus, acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typ b, inaktivovaná detská 
obrna, hepatitída B, meningokoková séroskupina C, osýpky, mumps, ružienka, ovčie kiahne a  rotavírusová vakcína. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový 
toxoid a meningokokové polysacharidové séroskupiny A, C, W a Y deťom vo veku 12 až 23 mesiacov, ktoré už boli adekvátne imunizované Prevenarom 13. Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Prevenar 13 sa môže 
podávať súčasne so sezónnou trivalentnou (TIV) a kvadrivalentnou (QIV) inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podať na rôzne miesta. Predávkovanie: Nie je pravdepodobné, 
nakoľko je k dispozícii v naplnených injekčných striekačkách. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o používaní Prevenaru 13 u gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského 
mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje: Prevenar 13 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke  
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vývoj odvrátiteľnej úmrtnosti na Slovensku
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Technická univerzita v Košiciach

Rozsah a rýchlosť starnutia obyvateľstva v Európskej únii ovplyvňuje 
priemerná dĺžka života, pôrodnosť a migrácia. Aj napriek len mierne-
mu zvýšeniu celkového počtu obyvateľstva v roku 2060 (z 502 milió-
nov v roku 2010 na 517 miliónov v roku 2060) bude populácia celkovo 
oveľa staršia. Až 30% Európanov by malo mať 65 a viac rokov, pričom 
menej ľudí bude v produktívnom veku. Počet osôb v produktívnom 
veku na jedného dôchodcu klesne zo 4 na 2. V roku 2017 bola takmer 
jedna pätina (19%) obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 65 a viac rokov 
(Eurostat, 2018). Tieto uvádzané demografické zmeny budú mať vý-
razný vplyv aj na verejné financie v EÚ. Očakáva sa aj zvýšenie výdav-
kov na dôchodky z 11,3% na cca 13% HDP, ktoré budú v jednotlivých 
krajinách rozdielne. To si bude vyžadovať podporu efektívnych opat-
rení v oblasti politík v každej krajine (Európska komisia, 2014).

Zmeny v demografickom vývoji spôsobujú aj zmeny v chorobnos-
ti a úmrtnosti populácie krajín, pričom medzi krajinami sú zreteľné 
rozdiely. Za posledné tri desaťročia sa najpočetnejšie choroby a prí-
činy úmrtia presunuli zo skupiny infekčných do skupiny chronických 
chorôb (Pol, Thomas, 2013). Pojem „úmrtnosť“ je komplexný, kon-
frontovaný s pojmom odvrátiteľná úmrtnosť (avoidable mortality)  
a liečiteľná úmrtnosť (amenable mortality).

Liečiteľná úmrtnosť, rovnako ako aj preventabilná úmrtnosť je 
podmnožinou odvrátiteľnej úmrtnosti. Odvrátiteľná úmrtnosť bola 
vyvinutá skupinou vedcov z American Working Group on Preven-
table and Manageable z Harvardskej univerzity (Rutstein et al., 1976)  
a bola definovaná ako „počet úmrtí na vybrané skupiny chorôb, ktoré 
sú považované buď za liečiteľné, alebo preventabilné prostredníc-
tvom služieb zdravotnej starostlivosti“. Táto skupina vedcov zaviedla 
pojem „zbytočných predčasných úmrtí“ vytvorením zoznamu chorôb, 
pri ktorých by smrť nemala nastať za prítomnosti včasnej a efektívnej 
zdravotnej starostlivosti. Lekárska starostlivosť bola definovaná v naj-
širšom slova zmysle ako prevencia, liečba a starostlivosť. Skupina har-
vardských vedcov bola prvá, ktorá zaviedla pojem liečiteľnej úmrt-
nosti, rozlišujúc medzi príčinami, ktoré sú citlivé na lekárske výkony  
a liečebné postupy (napr. nádory, diabetes mellitus a pod.) a príčina-
mi, ktoré reagujú na akcie mimo zdravotnej starostlivosti (preventa-
bilné choroby, ako rakovina pľúc a cirhóza pečene). Tento koncept vy-
volal ohlas u mnohých odborníkov, pričom sa začali objavovať rôzne 
analýzy poukazujúce na nedostatky pôvodného zoznamu chorôb za-
radených do kategórie odvrátiteľnej úmrtnosti. Následne sa koncept 
odvrátiteľnej úmrtnosti rozšíril v celej Európe. Jeho vývoj sprevádzali 
časté modifikácie, pričom sa rešpektovalo rozlíšenie medzi „odvráti-
teľnou úmrtnosťou“ a „odvrátiteľnou úmrtnosťou pri zdravotníckych 
intervenciách“. Ako vyplýva z vývoja metodík odvrátiteľnej úmrtnosti, 
od prvého zverejnenia metodiky (Rutstein et al. 1976), ktorá obsaho-
vala 80 príčin smrti, ďalším vývojom americkými, ako aj európskymi 
výskumnými tímami dochádzalo k redukcii počtu príčin, ktoré tvorili 
metriku odvrátiteľnej úmrtnosti. Pri ich podrobnom skúmaní zisťuje-
me značné rozdiely jednak v zaradení, resp. nezaradení danej príčiny 
smrti do zoznamu, pričom sú zreteľné aj koncepčné zmeny v skupi-
nách diagnóz. Tieto zmeny v štruktúre metodík majú za následok aj 
odlišné celkové hodnotenie krajín v liečiteľnej úmrtnosti (Vagašová, 
Gavurová, 2017).

Pri niektorých špecifických príčinách a skupinách príčin smrti je 
potrebné rešpektovať odlišnú vekovú hranicu navrhovanú autormi 
Newey et al. (2004). Napr. pri čiernom kašli, infekčnej črevnej choro-

be, osýpkach a detskej dýchacej chorobe sa uvažuje s úmrtím do 15 
roku veku, pri leukémii a zhubného nádoru maternice sa uvažuje iba 
s úmrtnosťou osôb do veku 45 rokov, diabetes mellitus do 50 rokov. 
Výrazné rozdiely môžeme pozorovať aj pri hodnotení odvrátiteľnej 
úmrtnosti v krajinách v kontexte s „potenciálnymi rokmi strateného 
života“ (Potential Years of Life Lost - PYLL). PYLL vyjadruje všetky stra-
tené roky života medzi určitým vekom a úmrtím, pričom hraničný ve-
kový limit je 70 rokov (podľa databázy OECD Health Data). Kým lieči-
teľná úmrtnosť priraďuje rovnakú váhu všetkým úmrtiam do veku 75 
rokov, PYLL dáva vyššiu váhu úmrtiam v mladom veku a zahŕňa všetky 
príčiny úmrtia, vrátane nehôd na cestách, samovrážd a pod. To zna-
mená, že pri sumárnom hodnotení môžu krajiny vykazovať podobné 
miery úmrtnosti spôsobenej zdravotnou starostlivosťou, podľa kon-
ceptu Nolte and McKee (2008), ale súčasne veľmi rozdielne pozície 
podľa PYLL. Alebo opačný prípad – veľmi podobné miery PYLL, ale 
výrazné rozdiely v úmrtnosti na základe metodiky Nolte and McKee 
(2008) a metodiky Tobias and Yeh (2009).

Odvrátiteľná úmrtnosť môže byť relevantným indikátorom hod-
notenia zlepšení výkonnosti zdravotníckych systémov, na druhej 
strane ako každá metodika má niekoľko obmedzení, ktoré vyplývajú 
nielen z relevantnosti a porovnateľnosti disponibilných údajov, ale 
aj súvisiacich so samotným konceptom (Jarčuška et al. 2017; Gavu-
rová, Vagašová, 2018). V niektorých krajinách v rôznych kategóriách 
chorôb sa dosiahli kontrastné výsledky vďaka heterogénnej štruktú-
ry zoznamov. Aj keď sa v metodikách striktne nerozlišuje pohlavie  
a uvažuje sa pri výpočtoch s jednotnou vekovou hranicou pri obidvoch 
pohlaviach, bolo by vhodné pri ďalšom vývoji konceptu odvrátiteľnej 
úmrtnosti reflektovať na túto skutočnosť. Komplementárnymi analý-
zami sme zistili, že odvrátiteľná úmrtnosť je všeobecne vyššia u mu-
žov, ako u žien, a to bez ohľadu na použitý koncept. Rozdiely medzi 
mužmi a ženami sú omnoho vyššie v krajinách s vyššou odvrátiteľ-
nou úmrtnosťou, než v krajinách s nižšou odvrátiteľnou úmrtnosťou.  
Tieto skutočnosti sú v súlade so zisteniami výskumnej skupiny pro-
jektu AMIEHS (Plug et al. 2011). Uvedené deklaruje fakt, že disparita 
medzi mužskou a ženskou predčasnou úmrtnosťou je čiastočne de-
terminovaná aj poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Výsledky našich výskumov potvrdzujú rozdielnosti vo vývoji lieči-
teľnej a preventabilnej úmrtnosti medzi mužmi a ženami v analyzo-
vaných rokoch 1996 a 2015 (Vagašová, Gavurová, 2017; Gavurová et 
al. 2019). Pri hodnotení liečiteľnej úmrtnosti zisťujeme, že u oboch 
pohlaví vo väčšine okresov štandardizovaná miera úmrtnosti (SMR), 
ako aj miera liečiteľnej úmrtnosti poklesla od roku 1996. U mužov  
v roku 1996 a 2015 boli najlepšie výsledky dosiahnuté v Bratislav-
skom a Trenčianskom kraji, ako aj v Trnavskom kraji (v roku 1996 
bola zaznamenaná nízka miera liečiteľnej úmrtnosti, v roku 2015 
priemerná miera liečiteľnej úmrtnosti). Najhoršie výsledky u mužov 
boli zaznamenané v roku 1996 a 2015 v okresoch Banskobystrického 
kraja, v roku aj v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. 
U žien v roku 1996 a v roku 2015 boli výsledky v rámci krajov hete-
rogénne. Nepriaznivé výsledky u žien v roku 2015 boli zaznamenané  
v okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, pri-
čom v rámci okresov boli zistené aj výnimky. Najnižšiu mieru liečiteľ-
nej mortality u žien v roku 2015 vykazuje Trenčiansky kraj. 

Aj v rámci preventabilnej úmrtnosti boli zaznamenané medzi muž-
mi a ženami rozdiely medzi rokmi 1996 a 2015. Za skúmané obdobie 
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došlo k zlepšeniu miery preventabilnej úmrtnosti u mužov, ako aj  
u žien. Okresy Banskobystrického kraja patrili medzi okresy s naj-
horšími dosiahnutými výsledkami. Výlučne okres Trenčín v prípade 
mužov, ako aj žien vykazoval nízke hodnoty v preventabilnej úmrt-
nosti a SMR v roku 1996, ako aj v roku 2015. Výsledky u žien boli 
pomerne odlišné od výsledkov zistených v mužskej populácii. Napr. 
Bratislava III. zaznamenala u žien vysokú mieru preventabilnej úmrt-
nosti, avšak u mužov miera preventabilnej mortality, ako aj SMR do-
sahovala najnižšiu hodnotu. V okrese Svidník u žien bola zistená nízka 
miera preventabilnej úmrtnosti, avšak u mužov v tomto okrese bola 
dosiahnutá vysoká miera preventabilnej úmrtnosti, ale nízka SMR.  
V roku 2015 Bratislava I. a Bratislava IV. vykazovali u žien vysokú mie-
ru preventabilnej úmrtnosti, ale nízku hodnotu v rámci SMR. Naopak, 
u mužov boli dosiahnuté najlepšie výsledky (najnižšia miera preven-
tabilnej úmrtnosti, ako aj SMR). Uvedené výsledky nás podnecujú  
k hlbšiemu skúmaniu regionálnych disparít odvrátiteľnej (liečiteľnej, 
ako aj preventabilnej úmrtnosti), pričom v súčasnosti analyzujeme 
údaje (získané z Národného centra zdravotníckych informácií SR) za 
posledné dostupné roky 2016 a 2017.

Koncept odvrátiteľnej úmrtnosti má v sebe veľmi vysoký potenciál 
aj pre medzinárodnú komparáciu efektivity zdravotníckych systémov, 
ale má aj svoje obmedzenia (Jarčuška et al. 2017). Tým najvýraznej-
ším je vysoká citlivosť na zvolený zoznam príčin, ktoré experti označili 

ako príčiny „podmieňujúce zdravotný stav“. Taktiež tento indikátor 
neberie do úvahy zlepšovanie kvality života, ani objem zdrojov do-
stupný v jednotlivých krajinách na poskytovanie účinnej zdravotnej 
starostlivosti. Aj napriek týmto obmedzeniam odvrátiteľná úmrtnosť 
predstavuje veľmi užitočný koncept poskytujúci cenné informácie 
k existujúcemu súboru indikátorov na meranie výkonnosti a efek-
tívnosti zdravotníckych systémov. Problematickou oblasťou je pre-
dovšetkým kvantifikácia chorobnosti a vplyvu komorbidít pacienta 
na úmrtnosť tak, by bolo možné analyzovať ich vplyv a príspevok  
k miere celkovej úmrtnosti (Vagašová, Gavurová, 2017).

Pri správnom podchytení týchto aspektov je možné nastaviť ana-
lytické trajektórie vplyvu pohlavia veku, komorbidít, morbidity, život-
ného štýlu, zdravotného správania sa a mnohých ďalších faktorov na 
mortalitné procesy a tak pripraviť si významnú analytickú platformu, 
ktorá by bola účinným podporným nástrojom v interpretáciách vý-
voja odvrátiteľnej úmrtnosti nielen v medzinárodnom porovnávaní, 
ale aj vo vývoji vlastnej metodiky v podmienkach Slovenska (Ga-
vurová, Tóth, 2019). Tieto informácie by boli hodnotným cieľovým 
komponentom v strategickom rámci systému zdravotníctva SR, ako 
aj pre tvorcov zdravotných a sociálnych politík. Práve v dôsledku glo-
bálneho starnutia obyvateľstva prognózovanie procesov mortality  
a morbidity, ako aj problematika odvrátiteľnej úmrtnosti nadobúda  
v súčasnosti osobitný význam.

Základom činnosti Národného centra zdravotníckych informácií 
(NCZI) je najmä monitorovanie vybraných ukazovateľov zo zdravotníc-
kej štatistiky ako aj monitorovanie trendov vývoja príslušných skupín 
chorôb podľa špecifických klinicko-epidemiologických indikátorov. 
Kvalita vstupných údajov od spravodajských jednotiek (SJ), s ich záko-
nom stanovenou hlásnou povinnosťou voči NCZI, podmieňuje úroveň 
príslušných výstupných zostáv. Je pochopiteľné, že v kontexte vzá-
jomných súvislostí významne ovplyvňuje aj objektivitu argumentácií 
pri interpretácii stavu v danej problematike. Cieľom príspevku NCZI 
je poukázať na význam zberu údajov od SJ na NCZI, ktorých spraco-
vanie má reálne využitie pri návrhoch príslušných opatrení v praxi.  
Z hlásení do národných zdravotných registrov (NZR),v kontexte témy 
danej konferencie, budú súčasťou prezentácie informácie o zbere 
údajov a vybrané výstupy: z registra vrodených chýb, z onkologického 
registra a informácie o preventívnych prehliadkach zo štátnych štatis-
tických zisťovaní. Vrodené chyby (VCH) u detí sa v SR hlásia od roku 
1965, postupne sa podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) 
hlásili všetky Q diagnózy. V súčasnosti je pod register VCH zahrnutých 
6 špecifických hlásení s rôznou špecializáciou SJ, z ktorých sa 4 týkajú 
hlásenia VCH od 4 špecializovaných SJ a 2 hlásenia monogénových, 
dedičných a zriedkavých chorôb (ZCH), a to samostatne od genetikov 
a od negenetikov. Do roku 2011 sa VCH hlásili iba na 1 elektronickom 
formulári, od roku 2014 sa (podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2014 Z. z.  
k zákonu o NZIS č. 153/2013 Z. z.) pridalo aj hlásenie VCH u plodu 
a hlásenie ZCH. Od roku 2020 sa pristúpilo k rozdeleniu 1 hlásenia 
VCH u detí samostatne pre 3 odborné špecializácie SJ s redukciou 
údajov, ale obsahovo s väčšou výpovednou hodnotou pre klinickú 
prax  ako doteraz.  Povinnosť hlásiť VCH mali do roku 2011 len neona-
tológovia, preto nemalý počet detí s VCH, dodiagnostikovaných alebo 

novodiagnostikovaných až po prepustení z neonatológie, nebol evi-
dovaný. Táto skutočnosť viedla od roku 2012 k tomu, že do zákonom 
stanovenej povinnosti hlásiť VCH (u detí do 15 rokov) boli zahrnutí 
aj všeobecní lekári pre deti a dorast, neskôr aj detskí kardiológovia  
(z iniciatívy odbornej spoločnosti existoval od roku 1992 do 2002 
zber vrodených chýb srdca /VCHS/  na národnej úrovni mimo bývalé-
ho NCZI;  zber údajov potom pokračoval na NCZI). 
Z analýzy hlásení detí s vCH z dostupných údajov uvádzame:
• v roku 2018 bolo do registra VCH hlásených 2 146 detí; tento 

údaj zahŕňa živonarodené deti 
• v hlásený rok, 5 mŕtvonarodených detí a 30 detí s VCH starších 

ako 1 rok; incidencia VCH detí do 1 roka predstavuje 36,6/1000 
živonarodených detí; 

• z celkového počtu živonarodených detí s VCH v roku 2018 malo 
696 detí (33%) vrodenú chybu 

• srdca (VCHS), 384 (18,2%) VCH svalov a kostí, 338 detí (16%) 
VCH močovej sústavy (MS), z iných 

• závažných VCH malo 73 detí (3,5%) chromozómovú anomáliu 
(CHA), z nich 42 detí  (57,5% z CHA)     

• malo Downov syndróm (DS)(viď ďalej).
prenatálna diagnostika aj závažnejších vCH má v SR rezervy.
prenatálny záchyt:
• VCHS je  oproti ČR  veľmi nízky (15% /80%!), hoci 28-dňová leta-

lita deti s VCHS (bez kombinácie s iným orgánovým postihnutím) 
za posledných 20 rokov 7x klesla (z 9,4% na 1,5%), a to predo-
všetkým vďaka efektivite intervenčných výkonov v Detskom kar-
diocentre ako aj  skúseným detským kardiológom;

• VCH MS sa podľa registra VCH pohybovali od roku 2013 nie-
čo nad 20%, dovtedy od 7%–19%, podľa štúdie Dobrovanova 

význam štatistických zisťovaní a zberu údajov
MUDr. Anna Baráková, MUDr. Chakameh Safaei Diba, PhDr. Zuzana Hološová, PhD., Ing. Martina Vrbíková 
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
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(2018) dosahuje prenatálna diagnostika VCH MS okolo 25%, 
senzitívnosť postnatálnej diagnostiky vždy bola stabilným ukazo-
vateľom a dosahuje až 99,6%, preto konštatuje, že postnatálny 
skríning má veľký význam; 

• v prípade DS sa v registri VCH zaznamenáva v súčasnosti asi  
v 30% prenatálny záchyt (pritom ide o živonarodené deti s DS),  
u ostatných DS sa diagnóza zistila iba postnatálne. 

S prenatálnou diagnostikovu súvisí aj zber údajov v hláseniach VCH 
u plodu (z ambulancií genetikov). V rokoch 2014–2019 sa evidovalo 
1 096 prípadov, z nich 905 plodov malo zistenú CHA (čo je 82,5%),  
z nich sa DS diagnostikoval u 465 plodov. Párovaním údajov z hláse-
nia o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva na NCZI  
a z hlásení genetikov sa zistilo, že 64% plodov s CHA (580) bolo potra-
tených; z počtu plodov s DS bol potrat zaznamenaný u 70,1% z nich 
(326). V hláseniach ZCH sa v rokoch 2014–2018 evidovalo 6 071 pa-
cientov (a to z hlásení podľa príslušného zákona ako aj z retrospektív-
neho hlásenia v rámci Projektu ZCH, ktorý je súčasťou Akčného plánu 
Národného programu starostlivosti pacientov so ZCH v r. 2016–2020). 
Po spracovaní údajov z registra ZCH 2019–2020 vrátane Projektu ZCH 
2019–2020 sa dá predpokladať, že koncom roka 2020 bude v registri 
ZCH spolu okolo 11 000 prípadov. ZCH sú skupinou chorôb, ktoré sú 
náročné na presnosť laboratórnej diagnostiky. V monogénových ZCH 
sa v prípadoch hlásených do registra dosahuje v súčasnosti až v 95% 
prípadov jasná génová podstata. Zároveň ide o skupinu chorôb, kde 
je dnes známych viac ako 6 200 typov chorôb. Táto štatistika čiastoč-
ne poukazuje na diagnostický potenciál pre ZCH v SR.

Národný onkologický register (NOR) ako jediný v SR eviduje údaje 
o pacientoch so zhubným nádorom (ZN) alebo aj významné nezhub-
né nádory (závažné pre ich lokalizáciu) na národnej úrovni. Ako je-
diný register vznikol takmer bezprostredne po odporúčaní expertov 
WHO - zakladať v krajinách populačné onkologické registre. NOR si 
od svojho vzniku (1976) udržiava najvyššiu kvalitu spracovaných úda-
jov (údaje sa po vzniku NOR  hlásili retrospektívne od roku 1968). 
Rezervou pre dostupnosť aktuálnejších údajov z NOR je dlhodobo 
neskorá hlásna povinnosť takmer 1/3 SJ (meškanie aj 4–5 rokov po 
termíne za daný rok!), čo je alarmujúce. Avšak doterajšia dlhodo-
bá evidencia spracovaných prípadov na národnej úrovni bola aj tak 
kľúčovým faktorom v špecifikácii preventívnych onkologických pre-
hliadok podľa zmien v trende vývoja prioritných lokalizácii nádorov 
u exponovaných vekových skupín. Podľa aktuálne spracovaných úda-
jov z roku 2012 sa v NOR evidovalo 32 643 novodiagnostikovaných 
prípadov (16 363 u mužov, 16 280 u žien), ich výskyt pre rok 2020 
sa odhaduje na 40 668 (20 457 u mužov a 20 211 u žien) prípadov. 
Počet onkologických prípadov v roku 2012 zodpovedá hrubej miere 
incidencie 603,6 na 100 000 obyvateľov, pre rok 2020 sa predikuje až 
739,3, čo je takmer o 20% viac.  

V tabuľke sú uvedené lokalizácie nádorov významné z hľadiska ich 
vysokého výskytu v populácii, resp. pre ich špecificitu vo vzťahu na 
pohlavie. V incidencii ZN kolorekta sa u oboch pohlaví zaznamenáva 
výrazný vzostup, trend  úmrtnosti má charakter pozvoľného vzostu-
pu. V roku 2012 hrubá miera incidencie ZN prsníka u žien oproti roku 
2000 stúpla 1,6x, pri krčku maternice sa prvýkrát v roku 2012 evidoval 
vyšší záchyt carcinoma in situ ako všetky počty prípadov krčku mater-
nice podľa klinických štádií spolu, čo je pozitívne. Na webovom sídle 
NCZI je možná vizualizácia údajov od vzniku registra až na úroveň 
okresov s odhadom vývoja počtu príslušných lokalizácií onkologic-

kých ochorení do roku 2020, nakoľko posledný spracovaný rok v NOR 
je rok 2012 (dôvody sú uvedené vyššie). Súčasný Národný onkologic-
ký program, schválený v SR v auguste 2018 na obdobie 2018-2020 
(aktualizovaný takmer až po 20 rokoch od prijatia predchádzajúceho 
NOP z roku 2000), zahŕňa okrem klasických onkologických preven-
tívnych prehliadok aj súčasné skríningové aktivity, ktorých ambíciou 
je aktívne vyzývať ľudí k absolvovaniu skríningových onkologických 
vyšetrení na príslušné dominantné lokalizácie ZN, ktoré predikovali 
analýzy NOR. Zaradenie do predmetného populačného skríningu sa 
v súčasnosti týka ZN prsníka, krčku maternice a ZN kolorekta; zara-
denie ZN prostaty sa do skríningového programu iba zvažuje. NCZI 
poskytlo v prípravnej fáze tejto aktivity technickú podporu klinickým 
garantom skríningu, neskôr pôjde o konkrétny zber údajov, ak sa skrí-
ning rozbehne (tieto aktivity idú mimo NOR, ktorý spracováva údaje 
s kvalitatívne iným špecifickým charakterom). Či bude onkologický 
skríning úspešný bude NOR s odstupom času informovať pri spra-
covaní údajov za dané obdobia. Pri úspešnom populačnom skrínin-
gu sa očakáva vyšší počet zachytených prípadov (vyššia incidencia), 
ale benefitom by mal byť znížený počet onkologických úmrtí (a tým 
aj nižšia, resp. nestúpajúca úmrtnosť), lebo sa očakáva vyšší záchyt 
nádorových ochorení s klinicky nižším štádiom. Realizácia onkolo-
gických skríningových programov je nanajvýš aktuálna aj preto, lebo  
v príčine úmrtí vo  veku do 74 rokov (predčasných úmrtí) sa po revízii 
úmrtí na NCZI evidovalo v roku 2018 o 10% viac úmrtí na onkologické 
choroby (8 811) ako na choroby obehovej sústavy (7 901); čo je zase  
o 5% viac ako úmrtia na onkologické choroby  v roku 2011 (8 366)  
v sledovanej vekovej skupine. NCZI v rámci realizovaných štatistic-
kých zisťovaní sleduje aj ukazovatele týkajúce sa preventívnych pre-
hliadok. V rámci preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulan-
ciách pre deti a dorast bolo na 100 evidovaných osôb v ambulancii vo 
veku 0–26 rokov vykonaných 85 prehliadok za rok. Všeobecné ambu-
lancie pre dospelých evidovali 17 preventívnych prehliadok na 100 
obyvateľov vo veku 19 a viac rokov. Vzhľadom na to, že periodicita 
preventívnych prehliadok poistencov nad 18 rokov u lekára v odbore 
všeobecné lekárstvo je raz za dva roky, absolvovalo ju približne 33% 
osôb vo vekovej skupine 19 a viac rokov. V ambulanciách zubného 
lekárstva absolvovalo preventívnu prehliadku 52 osôb ročne v pre-
počte na 100 evidovaných osôb. V gynekologických ambulanciách sa 
vykazovalo absolvovanie preventívnej prehliadky u 49% na 100 evi-
dovaných žien. Preventívnu gastroenterologickú prehliadku absolvo-
valo necelé 1% osôb vo veku 50 a viac rokov (podľa zákona je plne 
hradená z verejného zdravotného poistenia raz za 10 alebo 5 rokov 
(podľa zdravotného stavu a rodinnej anamnézy) a preventívnu uro-
logickú prehliadku absolvovalo približne 6% mužov vo veku 50 a viac 
rokov (plne hradená raz za 3 roky, raz za 2 roky alebo raz za rok podľa 
zdravotného stavu). Poznanie trendov vývoja sledovaných ukazovate-
ľov je nevyhnutné  pre  identifikovanie  prioritných problémov v zdra-
votnom stave populácie a dopadov na kvalitu jej života, k čomu NCZI, 
napriek niektorým rezervám vo svojej činnosti, aktívne prispieva.  
Pre vyššiu efektivitu intervenčných opatrení v zdravotnej politike SR 
je ale nevyhnutná aj optimálnejšia integrita spolupráce na rezortnej 
i medzirezortnej úrovni. SR nemá v miere indikátorov zdravotného 
stavu oproti iným porovnateľným krajinám ideálne postavenie, naj-
mä nie v miere úmrtnosti na prioritné skupiny chorôb. Preto je stále 
aktuálny citát českého demografa, p. Smolíka: „Poznávame proto, 
aby sme mohli předvídat“. A to SR potrebuje na viacerých úrovniach.

ROKY
MUži ženY

Kolorektum prostata pľúca Kolorektum prsník Krčok maternice
Počet %podiel Počet %podiel Počet %podiel Počet %podiel Počet %podiel Počet %podiel

2000 1687 14,6 977 8,4 1970 17,1 1228 11,7 1873 17,8 492 4,7
2012 2218 13,5 1966 12 1969 12 1641 10,1 2947 18,1 556 3,4
2020 2812 13,7 2694 13,2 2145 10,5 1964 9,7 3587 17,7 636 3,1

Zmeny v počte prípadov vybraných lokalizácií ZN v SR a ich podiel z celkového počtu ZN u mužov/žien v roku 2000 a 2012 s odhadom  v roku 2020.
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www.vszp.sk

Vážené dámy, vážení páni.

Všeobecná zdravotná poisťovňa 
predstavuje značku sily a stability. 
Vo verejnom zdravotnom poistení 
pôsobíme najdlhšie a máme 25-ročné 
skúsenosti so zabezpečovaním 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku, 
ktoré sú absolútne bezkonkurenčné. 
Našou najvyššou prioritou je zabezpečiť 
čo najkvalitnejšiu a najdostupnejšiu 
zdravotnú starostlivosť pre našich 
poistencov. Chceme a budeme počúvať 
poistencov, lekárov a celý zdravotnícky 
personál, čo chcú, čo potrebujú, 
a to sa im budeme usilovať priniesť. 
Zdravie je pre nás najdôležitejším 
ukazovateľom kvality života, a preto 
kladieme väčšiu pozornosť na prevenciu, 
aktívne vyzývame poistencov, aby 
ju nezanedbávali a podporujeme 
jej absolvovanie už v skoršom veku. 
Máme zazmluvnených viac ako 11-tisíc 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v každom regióne Slovenska, čo našim 
poistencom zabezpečí v prípade potreby 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
vždy, keď ju najviac potrebujú. Dlhodobo 
vynakladáme najviac peňazí na jedného 
poistenca. Zároveň sme lídrom 

v podporovaní najmodernejších 
liečebných postupov a technológií, ktoré 
našim poistencom zvyčajne hradíme 
ako prví na Slovensku. Spolupracujeme 
nielen so špičkovými zdravotníckymi 
zariadeniami na Slovensku, ale 
i s renomovanými klinikami v zahraničí, 
kde našim poistencom � nancujeme aj 
unikátne zdravotné výkony a operácie. 
Sme jednoducho zdravotná poisťovňa, 
ktorá sa dokáže postarať naozaj 
o každého, a to aj v tých ťažších časoch. 
Chceme byť súčasťou budovania lepšieho 
a moderného zdravotného systému 
na Slovensku a to tak pre našich 
poistencov, ako aj pre lekárov, sestry 
a celý zdravotnícky personál.

Ing. Richard Strapko
generálny riaditeľ VšZP  



26

4

Onkologické skríningové programy na Slovensku
MUDr. Mária Rečková, PhD., MVDr. Jana Trautenberger Ricová
Národný onkologický inštitút, Bratislava

Preventívne a skríningové opatrenia majú dôležitý význam v starost-
livosti o ľudské zdravie. Skríning, tiež označovaný ako sekundárna 
prevencia má za cieľ vyhľadávanie ochorenia v jeho včasnom štádiu, 
čím sa zvyšuje predpoklad kurability a znižuje morbidita a mortalita 
na príslušné ochorenie. Cieľom onkologického skríningu je tiež záchyt 
ochorenia v štádiu prekancerózy, teda v preinvazívnom štádiu, ktoré-
ho úspešná liečba zabráni vzniku invazívneho nádorového ochorenia. 
Predpokladom pre implementáciu populačného skríningu je exis-
tencia  skríningového testu s dostatočnou senzitivitou a špecificitou, 
jeho nenáročnosť v rámci populačného uplatnenia a z klinického hľa-
diska je dôležitým predpokladom existencia dôkazu, že včasný záchyt 
príslušného onkologického ochorenia zlepší jeho prognózu. 

Už v roku 2003 Európska komisia odporúčala svojim členským 
štátom zavedenie populačných skríningových programov pre karci-
nóm prsníka, karcinóm krčka maternice a kolorektálny karcinóm na 
základe existencie dôkazu, že organizovaným, štátom kontrolovaným 
a monitorovaným skríningovým procesom je možné znížiť mortalitu 
a v určitých prípadoch aj incidenciu na vybrané onkologické ocho-
renia, ale tiež redukovať finančné náklady vynakladané na zdravot-
nú starostlivosť. Donedávna na Slovensku prebiehal onkologický 
skríning iba oportúnne, avšak situácia sa zmenila od roku 2019.  
Od januára do októbra 2019 bola uskutočnená prvá fáza skríningu 
kolorektálneho karcinómu, v septembri 2019 zahájené pozývanie 
zdravotnými poisťovňami na mamografický skríning karcinómu prsní-
ka a intenzívne je pripravovaný skríningový program karcinómu krčka 
maternice. V prezentácii budú diskutované vybrané dôležité aspekty 
organizovaných onkologických skríningových programov a súčasná 
situácia na Slovensku. 

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi,         
ktoré môže odhaliť skríningové vyšetrenie. V súčasnosti na Slovensku prebiehajú tri skríningové programy on-
kologických ochorení na ktoré vás vyzve zdravotná poisťovňa alebo sa informujte u vášho obvodného lekára.

Skríningový program - čo to je?

Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa  
aj pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok a skríningových programov.  
Aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom?  
Prevencia (primárna) je súbor opatrení na predchádzanie chorôb, chýb, zranení  
a ich následkov a udržiavanie optimálneho stavu zdravia - (zdravý životný štýl).  
Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je  
liečiteľné a vyliečitelné. Je tiež označovaný ako sekundárna prevencia.

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU  
VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV  

ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.   

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU  
VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV  

ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.   

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU  
VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV  

ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.   

A NEMUSELO BY...A NEMUSELO BY...A NEMUSELO BY...

           Choďte   
na skríning.  

           Choďte   
na skríning.  

           Choďte   
na skríning.  

           Choďte   
na skríning.  

           Choďte   
na skríning.  

Ministerstvo

zdravotníctva
slovenskej republiky
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Epidemiológia kolorektálneho karcinómu - počet novo diagnostiko-
vých prípadov onkologických ochorení celosvetovo neustále stúpa.  
V roku 2018 bol kolorektálny karcinóm (KrCa) na 3. mieste v poč-
te novo diagnostikovaných nádorov 1 849 518 (10,2% zo všetkých 
zhubných nádorov, okrem kožných), po nádoroch pľúc a prsníkov.  
Z hľadiska mortality je na druhom mieste. Počtom 499 667 novo diag-
nostikovaných nádorov (12,8% zhubných nádorov okrem kožných) je 
KrCa v Európe 2. mieste. Odhadovaný počet úmrtí na toto ochorenie 
bolo 880 792 vo svete a 242 483 v Európe, čo predstavuje 2. miesto 
zo všetkých zhubných nádorov.

Slovensko už dlhodobo zaberá vo výskyte kolorektálneho kar-
cinómu popredné priečky v celosvetovom aj Európskom meradle.  
V roku 2018 KrCa bol najčastejšie diagnostikovaným nádorovým 
ochorením u oboch pohlaví. Účasť na preventívnych prehliadkach  
v SR, napriek jej veľkorysej koncepcii, nie je ideálna. Zároveň je zná-
me, že v SR, tak ako aj vo svete, je vyššia incidencia ochorenia KrCa 
u mužov než u žien, na základe toho vznikla myšlienka, aby ženy-
-partnerky motivovali svojich mužov-partnerov. V roku 2014 a 2015 
prebehol v ambulanciách všeobecných lekárov nami inciovaný pro-
jekt „Zavolaj svojho chlapa“, s cieľom zvýšiť ich účasť v preventívnych 
programov prostredníctvom žien - partneriek.

V iniciálnom projekte sa na participovalo na projekte 7 ambulancií 
všeobecných lekárov, ktorým boli distribuované edukačné plagáty. 
Následne došlo ku zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach  
o 20%, pri čom sa návštevnosť mužov zvýšila o 32%, u žien to bolo 
12% navýšenie. V ďalšom časovom období boli s kampaňou oboz-
námení všetci všeobecní lekári a boli im zaslané plagáty s tematikou 
projektu Zavolaj svojho chlapa v spolupráci s občianskym združením 
Slovenský pacient.

Stratégia prevencie kolorektálneho karcinómu 95% nádorov vzni-
ká z adenómu. Malígna premena na adenokarcinóm je pomalý pro-
ces, ktorý prebieha roky (približne 8‒10 rokov), čím vytvára dostatoč-
ný časový priestor na včasnú detekciu. Väčšina nádorov a polypov sa 
môže prejaviť intermitentným krvácaním do lumenu čreva. 

Toto krvácanie je možné detegovať testom na okultné krvácanie. 
Včasným odhalením polypu, adenómu alebo karcinómu môžeme pa-
cientovi zachrániť, predĺžiť život či zlepšiť jeho kvalitu. Skríning kolo-
rektálneho karcinómu je organizované, kontinuálne a vyhodnocova-
né úsilie o včasné zachytenie zhubných nádorov kolorekta vykonaním 
preventívnych vyšetrení:
A) Štandardizovaným testom na okultné krvácanie v stolici (TOKS)  

v dvojročnom intervale v rámci preventívnej prehliadky  
u asymptomatických poistencov. Vykonáva ho všeobecný lekár 
pre dospelých.

B) Vykonaním primárnej skríningovej kolonoskopie (PSK) raz za 10 
rokov u asymptomatických jedincov nad 50 rokov.

TOKS má nízku diagnostickú hodnotu, negatívny test nevylučuje prí-
tomnosť nádoru alebo polypu. Je potrebné ho opakovať vzhľadom na 
intermitentné krvácanie z nádoru alebo z polypu. Pozitívny TOKS je 
indikáciou na začatie postupu ku zisteniu príčiny krvácania.

Na Slovensku sa skríning kolorektálneho karcinómu realizu-
je cca od roku 2002. Od samého počiatku bol realizovaný opor-
túnny skríning (všeobecný lekár ponúka TOKS pacientom s bež-
ným rizikom) s účasťou cca 15% cieľového obyvateľstva (v iných 
krajinách to bolo cca 20–30%). Následne sa uskutočnili aj pozý-

vacie skríningy (pacienti dostali obálku s testom na vyšetrenie 
okultného krvácania) v roku 2009 s účasťou 56% a v roku 2019  
v rámci Národného skríningového programu s 27% účasťou.  
V súčasnosti sa skúma v mnohých odboroch medicíny problemati-
ka overdiagnosis, a to aj v rámci skríningu KrCa. TOKS sú primárne 
určené na detekciu krvácania a majú nižšiu senzitivitu na prekan-
cerózy, spoliehajú sa na detekciu liečiteľných štádií rakoviny. Testy 
nie sú dizajnované na zníženie incidencie KrCa, cieľom je zníženie 
mortality. Kolonoskopia je časťou všetkých skríningových stratégií 
(zahŕňajúc sledovanie pozitívnych TOKS), a pretože je to preventívny 
test so schopnosťou detekcie odstránenia polypov, očakáva sa, že by 
mala zaberať určitú časť v prevencii KrCa. Mnohé krajiny sa zaobe-
rajú tým, ako čo najmenej znížiť negatívny dopad overdiagnosis na 
pacienta a zároveň znížiť mortalitu na toto ochorenie. Kľúčom sa javí 
sofistikovanejšia identifikácia rizikových jedincov. Rozhodujúcu úlohu  
v prevencii kolorektálneho karcinómu zohráva edukácia a motivácia 
obyvateľstva k zdravému životnému štýlu, na čom sa všeobecní lekári 
významne podieľajú. Ich úloha všeobecných lekárov na poli primár-
nej a včasnej prevencie civilizačných ochorení je nezastupiteľná.

KRaJina aSR

ženy Muži
Maďarsko 36,8 70,6
Slovensko 31,3 60,7
Južná Kórea 31,2 59,5

aSR – Age standardised ratio – počet novodiagnostikovaných nádorov  
na 100 000 osôb vekovo štandardizovaný na svetový vekový štandard.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791134/

Tabuľka 1. Incidencia nádorov hrubého čreva a konečníka v medzinárod-
nom porovnaní.

Obrázok 1. Plagát nami iniciovaného projektu „Zavolaj svojho chlapa“.

Skríning kolorektálneho karcinómu v ambulancii 
všeobecného lekára
MUDr. Beáta Blahová, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Krompachy
MUDr. Katarína Dostálová PhD., MPH, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava
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Pravidelným vyšetrovaním asymptomatických žien (bez klinických 
príznakov rakoviny prsníka) možno zachytiť minimálne karcinómy, 
resp. prekancerózy. Úlohou takýchto vyšetrení  je minimalizovať po-
čet žien s pokročilou malignitou prsníka. Význam opakovaných vy-
šetrení je okrem včasnej diagnostiky potenciálne smrteľných chorôb  
i ekonomický - liečba minimálnych karcinómov je finančne podstat-
ne menej nákladná. Zavedením mamografického skríningu rakoviny 
prsníka na odborne preverených pracoviskách dosiahneme vysoko 
kvalitný, stabilne kontrolovaný, štatisticky vyhodnocovaný proces, 
kde je zavedený optimálny manažment pacientky, sú určené presné 
postupy, ako aj presne kontrolované parametre práce. Kvalitný skrí-
ning sa považuje za meradlo vyspelosti zdravotníctva krajiny.
aká bola na Slovensku situácia pred zavedením mamoskríningu?
Smernica MZ SR z 25.XI.2005 o Odbornom usmernení pre preventív-
nu mamografiu odporúča frekvenciu MG vyšetrení u asymptomatic-
kých žien vo veku 40‒69 rokov každé dva roky (výnimku tvoria osobit-
né prípady: ženy s rizikovou onkogenetickou anamnézou a užívateľky 
hormonálnej  substitučnej liečby viacej rokov, u ktorých je interval vy-
šetrení skrátený na 1 rok). Ženy vo veku  18‒40 rokov majú nárok na 
preventívnu sonografiu v dvojročných intervaloch. Všetky tieto vyšet-
renia sú robené nekoordinovane bez štatistického  výstupu (nepozná-
me počet vyšetrení, nepoznáme počet zdiagnostikovaných ochorení, 
dokonca nepoznáme ani presný počet mamografických pracovísk v 
SR), takže nemožno vyhodnotiť dopad preventívneho programu na 
pokles  mortality na rakovinu prsníka, čo má byť základnou úlohou 
preventívnych vyšetrení. Skríning rakoviny prsníka musí byť organizo-
vané, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu 
prsníka. Ide o štátom kontrolovaný a monitorovaný proces. Dňa 3. 
septembra 2019 MZ SR odštartovalo skríning karcinómu prsníka. Vy-
konáva sa na vysokošpecializovaných a preverených skríningových 
mamografických pracoviskách. Na stránkach MZ SR https://www.
health.gov.sk/Titulka pod hlavičkou Zdravotná starostlivosť je výzva 
mamografickým pracoviskám v Slovenskej republike, aby na základe 
vyplnenia vstupného dotazníka deklarovali svoje technické vybave-
nie, pripravenosť prevádzky ako aj odbornú spôsobilosť, a tým preja-
vili záujem o preverenie Komisiou Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej 
onkológii a v nukleárnej medicíne, na základe čoho budú môcť byť 
poverené vykonávaním skríningových mamografických vyšetrení.

takého pracoviská musia spĺňať nasledovné kritériá:
• aspoň jeden lekár s certifikátom z certifikovanej pracovnej 

činnosti Mamodiagnostika v rádiológii,
• aspoň jeden certifikovaný rádiologický technik,
• pracovisko má vysokokvalitný digitálny mamograf s minimál-

nou radiačnou záťažou,
• minimálny počet mamografických vyšetrení ročne 3 000,
• snímky sa vyhodnocujú metódou „dvojitého čítania“,
• manažment pacientky je urýchlený a kvalitný,
• je povinné štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

(spätná väzba) a zároveň poskytnutie výstupov centrálnemu 
orgánu.

Poisťovne postupne pozývajú listom ženy vo veku 50 až 69 rokov, 
ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografiu a nemajú  
v anamnéze rakovinu prsníkov.  Pozvánka na mamografické vyšetre-
nie poslaná zdravotnou poisťovňou je súčasne žiadankou na vyšet-
renie. 
prvých 10 mesiacov mamoskríningu na Slovensku:    
Úspešné rozbehnutie programu zabrzdila koronakríza. Na upresne-
nie: ženy, ktoré kvôli koronakríze nemohli absolvovať mamografiu, 
nebudú znevýhodnotené, môžu tak s tou istou pôvodne do 6 me-
siacov platnou pozvánkou absolvovať vyšetrenie až do konca r. 2020. 
Z doposiaľ vykonaných vyšetrení (aj „vďaka“ absencie fungujúceho 
softwareovho programu na zber dát) sa nepodarilo získať ucelenú 
(celorepublikovú) štatistiku:

• nepoznáme presný počet odoslaných pozývacích listov z jed-
notlivých ZP,

• nepodarilo sa pozbierať počty vyšetrených pozvaných žien zo 
všetkých skríningových pracovísk,

• nepoznáme počet tzv. „neosloviteľných“ žien (ktoré žiadanku 
dostali, ale nemajú záujem o preventívne vyšetrenia),

• nepoznáme počet síce reagujúcich žien, avšak sa rozhodli 
navštíviť za účelom vyšetrenia nepreverené mamografické 
pracovisko bližšie k ich bydlisku.

na ilustráciu doteraz rozbehnutého mamoskríningu uvádzam šta-
tistiku vyšetrení v skríningovom centre - v OÚSa, Heydukova 10, 
Bratislava:

• v období 03.09.2019‒31.07.2020 v kategórii 50‒69 rokov ma-
mograficky vyšetrených celkom 6 401 asymptomatických žien,

prečo potrebujeme mamoskríning? 
MUDr. Katarína Mlyneková
II. rádiologická klinika a PC OÚSA, s. r. o., Bratislava
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Graf 1. Účasť populácie na vyšetrení TOKS u všeobecného lekára.
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eradikácia cervikálneho karcinómu
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

V roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných 570 000 nových 
prípadov rakoviny krčka maternice a zomrelo 311 000 žien. Každé 2 
minúty zomiera jedna žena na cervikálny karcinóm. Svetová zdravot-
nícka organizácia (WHO) vo svojom vyhlásení v máji 2020 považuje 
eradikáciu cervikálneho karcinómu za jednu zo svojich globálnych 
priorít. Za eradikáciu tohto ochorenia sa považuje incidencia 4 a me-
nej prípadov na 100 000 žien za rok. Do 2030 by mala každá krajina 
zaočkovať HPV vakcínou 90% dievčat, pokryť 70% ženskej populácie 
efektívnym skríningom, zabezpečiť liečbu prekanceróz a rakoviny krč-
ka maternice u najmenej 90% diagnostikovaných prípadov. Najbližšie 
k tejto méte majú zdravotnícke systémy vo Fínsku, Izraeli a Austrálii.

Výskyt ochorenia na Slovensku za posledných 40 rokov sa neme-
ní s incidenciou 18–20, v absolútnych číslach 600 nových prípadov 
a 200 úmrtí ročne. Táto nepriaznivá realita je výsledkom neefektív-
neho fakultatívneho skríningu. Preventívne gynekologické prehliadky 
absolvuje ročne na Slovensku len 20–30% žien. Okrem slabej účasti 
na skríningu stále používame klasickú cytologickú metódu skríningu 
(PAP test), ktorej senzitivita je menej ako 60%.

Ďalším negatívnym faktorom v eradikácii cervikálneho karcinómu 
na Slovensku je minimálna preočkovanosť populácie HPV vakcínami. 
Austrália ako prvá krajina na svete zaviedla povinné očkovanie diev-
čat už v roku 2008. U nás je HPV vakcinácia u 12–14 ročných dievčat 
stále založená len na dobrovoľnom súhlase rodičov a nie je súčasťou 
povinného očkovania. Očkovanie chlapcov prakticky u nás neexistuje.

Aj po celoplošnom očkovaní HPV vakcínami musí pokračovať efektív-
ny skríning abnormálnych zmien na exo a v endocervixe. Progresívne 
zdravotnícke systémy prechádzajú z neefektívnych cytologických me-
tód na HPV testovanie celej ženskej populácie po 30.‒35. roku živo-
ta. HPV pozitívne prípady sú odosielané na kolposkopické vyšetrenie  
s bioptickým odberom v indikovaných prípadoch. Liečba high-grade 
lézií zachytených skríningovým programom je ablačná, odstránenie 
lézie konizáciou. Diagnostikované prípady cervikálnych malignít mu-
sia byť liečené zásadne v onkogynekologických centrách. Podľa naj-
novších odporúčaní European Society of Gynaecologic Oncology ope-
račná liečba cervikálnych malignít má presne vymedzené indikácie  
a je potrebné minimalizovať kombináciu operačnej liečby s chemorá-
dioterapiou. Kombinácia týchto dvoch liečebných modalít je zaťaže-
ná vysokou morbiditou a znížením kvality života. Hoci máme prijatý 
štandardný diagnostický a terapeutický komplexný manažment rako-
viny krčka maternice, najmä operačná liečba sa realizuje na veľkom 
počte pracovísk, ktoré nie všetky spĺňajú kritériá pre túto liečbu.

Slovenská republika sa formálne prihlásila k vyhláseniu WHO  
o eradikácii cervikálneho karcinómu. Implementáciu efektívnych po-
stupov v eradikácii cervikálnych malignít sme povinní realizovať čo 
najskôr v súlade s odporúčaniami WHO a odborných spoločností.  
Bez politickej podpory vládnej garnitúry pri zavádzaní najnovších 
progresívnych efektívnych postupov budeme v boji proti rakovine 
krčka maternice stále na rovnakom mieste ako pred 40 rokmi.

• pozvaných žien ZP - v mamoskríningu vyšetrených 780 žien,
• vyšetrených žien v preventívnom programe, t. j. pravidelne 

chodiacich na mamografiu vo vekovej kategórii 50‒69 rokov: 
5 621,

• z cekového počtu  6 401 asymptomatických  žien bolo uro-
bených 92 jadrových biopsií (CCB), z nich bolo zistených 
75 malígnych histológií, to znamená, že cca každá 8. žena z 
asymptomatickej skupiny 50‒69-ročných žien mala malignitu 
prsníka.

Ako vidieť z uvedených čiastkových výsledkov (z jedného pracovis-
ka) 4 841 asymptomatických žien sa nemôže zaradiť do mamoskrí-
ningových štatistík!!! Ak nezmeníme tento systém, nebudeme vedieť  
v budúcnosti vyhodnotiť dopad mamoskríningu na mortalitu 
žien. Už z týchto čiastkových štatistík je evidentná nutnosť vyňať 
skupinu asymptomatických žien vekovej kategórie 50‒69 ročných 

z Preventívneho programu a zahrnúť všetky do mamoskríningov-
ho programu. Vyplýva z toho nutnosť prepracovať Smernicu MZ SR  
z 25.XI.2005 o Odbornom usmernení pre preventívnu mamografiu. 
V čo najbližšej budúcnosti je nutné dopracovať a implementovať 
softwareový program na zber a vyhodnocovanie dát zo skríningu.  
Je nutné dobudovať riadiacu štruktúru pre mamoskrínig - k existu-
júcej Komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre za-
bezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a nukleár-
nej medicíne, ktorá preveruje mamografické pracoviská a rozhoduje 
o ich zaradení do mamoskríningu, je nutné vytvoriť Komisiu odborní-
kov pre mamárnu diagnostiku pri Národnom onkologickom inštitúte, 
ktorá bude koordinovať a riadiť činnosť jednotlivých skríningových 
pracovísk. Skríning rakoviny prsníka musí byť organizované, konti-
nuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka.  
Kvalitný skríning sa považuje za meradlo vyspelosti zdravotníctva  
v krajine.
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Rakovina krčka maternice je významným celosvetovým zdravotným 
problémom a závažnou zdravotnou, psychickou aj sociálnou záťažou 
žien. Pre včasné odhalenie ochorenia má mimoriadny význam pre-
ventívna gynekologická prehliadka a na ňu nadväzujúce cytologické 
vyšetrenie steru z krčka maternice. Ak sa toto ochorenie  diagnosti-
kuje v začiatočnom štádiu, je možné ho vo väčšine prípadov úspešne 
liečiť. 
naše aktivity v rámci prevencie rakoviny krčka maternice sú zame-
rané na gynekológov aj na naše poistenky.
Union ZP má pre gynekológov najširší a najzaujímavejší rozsah pre-
ventívnych výkonov hradených nad rámec kapitácie:
• preventívna cena bodu (vrátane očkovania): 0,0485 €
• cena bodu za výkony 108 a 1070: 0,0485 € 
• cena bodu za nepreventívne výkony SVLZ výkony: 0,0082 €
• cena bodu za preventívny výkon 5308: 0,008535 €
• osobitná úhrada ultrasonografických vyšetrení a Doppler zobrazení 
• úhrada expertnej kolposkopie a punch biopsie
Ďalšie výhody:
• bezlimitné prostredie
• tehotenské knižky
• pravidelné zasielanie nových informácií formou NL
Súčasná situácia gynekologickej preventívnej starostlivosti 
na Slovensku 
Zásadným problémom u nás je, že preventívne gynekologické pre-
hliadky medziročne absolvuje priemerne len okolo 36% žien z tých, 
ktoré majú na ňu nárok. Podľa nášho prieskumu najčastejším argu-
mentom žien pri otázke prečo nechodia je, že sa cítia zdravé, nemajú 
žiadne zdravotné ťažkosti, tak prečo chodiť k lekárovi a špeciálne ku 
gynekológovi. Tento argument však nie je správny, pretože rakovina 
krčka maternice nebolí. Ak žena príde k lekárovi až vtedy, keď má 
problémy, môže byť neskoro. Pre zdravie žien  je nesmierne dôležité 
absolvovať preventívnu gynekologickú prehliadku v zákonom stano-
vených intervaloch z plného zdravia, teda aj vtedy, alebo práve vtedy, 
keď sa cítia úplne zdravé. Keďže máme mimoriadny záujem o zdra-
vie svojich poisteniek, posielame formou e-mailu alebo SMS správy 
všetkým ženám po dovŕšení 18 rokov pripomienku, že majú nárok na 
preventívnu gynekologickú prehliadku.
Skríningové cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice
Cytologické stery, odobrané gynekológom, sa vyhodnocujú v cytolo-
gických laboratóriách. Podľa zákona je cytologické vyšetrenie steru 
z krčka maternice uhrádzané ženám od 23 do 64 rokov v režime: prvé 
dva odbery cytológie v ročnom intervale a v prípade negativity týchto 
dvoch cytologických výsledkov v 3-ročnom intervale do veku 64 ro-
kov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú posledné 3 cytologické 
nálezy negatívne. Tento model skríningu bol prebraný z krajín, kde je 
dlhoročne funguje organizovaný skríning. Aktívnym pozývaním defi-
novanej vekovej skupiny žien ku gynekológovi na cytologické vyšet-
renie sa dosiahla vysoká účasť žien. Vďaka včasnému záchytu ocho-
renia je možné nastaviť vhodnú liečbu a zvýšiť šancu na uzdravenie. 
Napríklad Fínsko alebo Austrália dosiahli redukciu mortality až o 80%.
Je  vhodný tento model aj na Slovensku? 
Výsledky nášho prieskumu, či majú ženy veku od 18 do 23 rokov zá-
ujem o cytologické vyšetrenie ukázal, že 85% z nich toto vyšetrenie 
od svojho gynekológa pri preventívnej prehliadke vyžaduje. V záuj-
me včasného odhalenia zmien na krčku maternice u mladých žien  je 

vhodné  prvé cytologické vyšetrenie urobiť v priebehu prvých dvoch 
– troch rokov od začiatku sexuálneho života ženy. Preto našim pois-
tenkám uhrádzame cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka 
maternice, nadväzujúce na preventívnu gynekologickú prehliadku, už 
od 18 rokov a v ročnom intervale. Nad rámec zákona sme uhradili 
cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už  viac ako 50 000 
ženám vo veku od 18 do 23 rokov. Analýza výsledkov cytologického 
vyšetrenia v tejto vekovej kategórii  ukázala pomerne vysoký výskyt 
zmien rôzneho typu na krčku maternice, dokonca aj rakoviny krčka 
maternice u našich poisteniek. Vďaka nášmu benefitu  je možné tie-
to  prípady včas zachytiť a vhodne liečiť, resp. pacientky intenzívne 
sledovať.
vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC bez doplatku 
Každá žena má možnosť vybrať si metódu, ktorou bude v laborató-
riu spracovaný ster z krčka maternice: konvenčnú  alebo tzv. LBC/
liquid based cytology/. Pri obidvoch metódach gynekológ postupu-
je rovnako - odoberie pomocou špeciálnej kefky z krčka maternice 
ster. Rozdiel je v tom, že pri konvenčnej cytológii sa odobratý materiál 
natiera na podložné sklíčko, zafixuje, odošle do laboratória, kde sa 
zafarbí a vyhodnotí. Cytológ v laboratóriu na sklíčku okrem cervikál-
nych buniek vidí aj tzv. pozadie – napr. zápalové bunky, kožné bunky, 
nečistotu, zhluky a pod. Pri LBC metóde sa odobraný ster vloží do ná-
dobky so špeciálnym roztokom - viálky, ktorá je odoslaná do cytolo-
gického laboratória. Ster sa spracováva automatizovaným procesom 
a výsledkom je čistejší náter bez zhlukov a prímesí. Zároveň je možné 
z tejto vzorky realizovať aj nadstavbové vyšetrenia bez nutnosti opa-
kovaného odberu. Ide napríklad o zistenie prítomnosti vysokoriziko-
vých typov HPV (Human papilloma virus), HSV (Herpes simplex virus),  
potvrdenie prítomnosti niektorých patologických mikroorganizmov, 
stanovenie proliferačnej aktivity buniek a pod. 

Poistenky Union ZP majú nárok na bezplatné vyšetrenie steru  
z krčka maternice metódou LBC 1x za kalendárny rok. Každý gyne-
kológ má možnosť si objednať viálky z laboratória pre naše poisten-
ky zadarmo. Vyšetrenie metódou LBC (vrátane viálky) kompletne 
uhradíme priamo laboratóriu, takže poistenky nemusia nič doplácať. 
Možnosť vyšetriť ster z krčka maternice metódou LBC využíva ročne 
okolo 400 našich poisteniek. Jedným z faktorov, ktoré zapríčiňujú ra-
kovinu krčka maternice je pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi 
ľudského papilomavírusu (HPV)
diagnostika Hpv infekcie
Diagnostiku HPV infekcie, realizovanú použitím testov na úrovni DNA 
alebo mRNA uhrádzame na základe odporučenia gynekológa podľa 
platného OU MZ SR. Pomocou bežne celosvetovo používanej metódy 
Hybrid Capture (HC2) je možné detegovať prítomnosť vírusovej DNA 
v bunkách z cervikálnej sliznice, či už je tento vírus aktívny alebo nie. 
Detekciou na úrovni mRNA sa detegujú len vírusy, ktorých DNA sa 
už exprimuje, teda vírus je aktívny a môže sa naplno prejaviť jeho 
onkogénny charakter. 
Očkovanie proti Hpv infekcii
Cieľom očkovania je zabrániť vzniku HPV infekcie. V krajinách, kde je 
vysoké množstvo očkovaných, sa jej  výskyt výrazne znížil. Preto je oč-
kovanie proti infekcii  ľudským  papilomavírusom  (HPV)  od januára 
2019 zaradené medzi odporúčané očkovania. Z verejného zdravotné-
ho poistenia je v trinástom roku veku vakcína Cervarix plne hradená 
a vakcína Gardasil 9 čiastočne. V rámci benefitu Union ZP poskytuje 

aktivity Union zdravotnej poisťovne v prevencii rakoviny krčka 
maternice
RNDr. Miroslava Jurčáková, PhD.
UNION Zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
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svojim poistencom 50% príspevok na každú dávku vakcíny Cervarix 
alebo Gardasil 9 v štrnástom, pätnástom roku veku a  šestnástom 
roku veku. 
Za dôslednú prevenciu odmeňujeme poistencov aj lekárov
Napriek intenzívnej komunikácii a spomínaným aktivitám účasť na 
gynekologickej prevencii sa výrazne nezvýšila, preto sme sa rozhodli 
ako prví priniesť unikátny prvok – odmenu za účasť na prevencii na 
individuálnej báze. Od roku 2014 od nás dostalo  malé darčeky už viac 
ako 8 000 našich poisteniek. Za vykonanie prevencie pri  dosiahnutí  
stanoveného percenta účasti  poistencov na  preventívnych prehliad-
kach odmeňujeme aj gynekológov,  a to formou príplatku ku kapitácii.
Je  pozitívna motivácia efektívna?
Na základe údajov v informačnom systéme sa percento účasti našich 
poisteniek na gynekologickej prevencii vďaka odmeňovaniu mierne 
zvýšilo. Benefitom tejto aktivity je však aj aktívna komunikácia s po-
istenkami – osobná, elektronická aj telefonická. Prostredníctvom 
nej máme možnosť zdôrazňovať význam tejto prevencie a poskyt-
núť podrobné informácie s cieľom eliminovať prípadné predsudky  
a strach žien z vyšetrenia. 
pokračujeme adresným pozývaním
Keďže nezáujem našich poisteniek o účasť na preventívnej prehliadke 
u gynekológa  stále nie je dostatočný, rozhodli sme sa aktivity v oblasti 
prevencie rozšíriť a v máji roku 2017 sme spustili program adresného 
pozývania. Takmer 7 000 poistenkám v rizikovom veku (od 45 rokov), 
ktoré sa prevencie dlhodobo nezúčastňujú, sme poslali pozývací list 
na preventívnu gynekologickú prehliadku. V ňom sme im odporučili 
lekára, u ktorého by ju mali absolvovať aj  s adresou. 

Na naše pozvanie reagovalo len 8% pozvaných žien, výsledky však 
boli pozoruhodné. U 1 poistenky bola pri UZV vyšetrení gynekoló-

gom pri preventívnej prehliadke diagnostikovaná rakovina vaječníka, 
u 8 rakovina krčka maternice v rôznych štádiách – 5 vo včasnom, 3 
v pokročilom štádiu, cervikálnych dysplázií bolo identifikovaných 116 
a u 15 poisteniek boli nájdené zápalové zmeny. U všetkých boli apli-
kované adekvátne terapeutické modality v súlade so štandardnými 
postupmi pri jednotlivých typoch ochorení. 

Pomerne vysoký záchyt nádorových ochorení, dysplastických ale-
bo zápalových zmien súvisí s tým, že boli pozývané poistenky, ktoré 
prevenciu dlhodobo zanedbávali. Zároveň však výsledok potvrdzuje 
mimoriadny význam vyhľadávania rizika rakoviny krčka maternice 
v širšej asymptomatickej populácii.

Koordinovaný skríningový program, založený na adresnom pozý-
vaní,  sa považuje za  najúčinnejší model pre zvýšenie návštevnosti na 
preventívnych prehliadkach a zníženie úmrtnosti na rakovinu krčka 
maternice Preto v tejto aktivite budeme pokračovať a na jeseň tohto 
roku plánujeme spustiť celoplošný skríning rakoviny krčka materni-
ce, ktorý už koordinuje MZ SR. V databáze máme cca 27 000 žien 
vo veku od 23 rokov, ktoré splnili definované kritériá a tým budeme 
podľa nastevného procesu odosielať pozývacie listy na preventívnu 
gynekologickú prehliadku a skríningové cytologické vyšetrenie steru 
z krčka maternice.

Pilotný skríning
Union ZP rakovina krčka maternice výsledky

nálezy počet poisteniek
zápalové zmeny 15
nádorové zmeny 116

nádorové ochorenie 8

Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie  
v mužskej populácii. Každý rok sa v Európe diagnostikuje okolo 450 
tisíc nových pacientov s karcinómom prostaty v rôznom  štádiu  ocho-
renia. V rámci európskej štatistiky v incidencii už karcinóm prostaty  
predbehol kolorektálny karcinóm a je druhou najčastejšou príčinou  
úmrtia na maligné ochorenia u mužov. V roku 2018 zomrelo v  Európe 
107 tisíc mužov na karcinom prostaty, čo je oveľa viacej ako počet  
žien, ktoré zomreli v tom istom roku na karcinóm prsníka.
Podľa nedávno publikovaných dát z Národného onkologického regis-
tra je v SR aktuálne druhým najčastejším zhubným nádorom u mužov 
po kolorektálnom karcinóme (bez zhubných nádorov kože nemelano-
mového typu), s hrubou incidenciou 77,7/100 tis., čo v absolútnych 
číslach predstavuje 2 051 novo diagnostikovaných prípadov ročne. 
Prevalencia karcinómu prostaty v SR predstavuje 8 885 prípadov  
v absolútnych číslach. Mortalita predstavuje 533 prípadov.

Klinické prejavy majú rôzne príznaky od asymptomatického prie-
behu až po celkové príznaky z generalizácie ochorenia. Karcinóm 
prostaty  sa často iniciálne prezentuje príznakmi z dolných močových 
ciest, ako je časté močenie, nyktúria, retencia moču či hematúria.  
Čo sa týka veku pacientov, prevažná väčšina karcinómov prostaty sa 
vyskytuje u mužov starších ako 50 rokov. Genetické faktory sa pre-
javujú rodinným výskytom karcinómu prostaty. Ak sa vyskytne kar-

cinóm prostaty u jedného alebo viacerých členov rodiny, je riziko 
vzniku tohto ochorenia u ostatných geneticky príbuzných 6 až 10-krát 
vyššie ako u mužov zdravej populácie. Vplyv rasy na vzniku a závaž-
nosti karcinómu prostaty sa typicky prejavuje u Afroameričanov. 
diagnostika karcinómu prostaty
Karcinóm prostaty sa diagnostikuje na základe histologického vy-
šetrenia. Indikáciou k odberu tkaniva biopsiou je zvýšená hladina 
prostatického špecifického antigénu (PSA) v sére, patologický nález 
pri digitálnom rektálnom vyšetrení (DRV), nález na magnetickej rezo-
nancii, klinické príznaky, podozrenie na prítomnosť karcinómu a tiež 
môže byť zachytený ako náhodný nález pri histologickom vyšetrení 
z tkaniva prostaty odobratého pri operačnej liečbe benígneho zväč-
šenia prostaty. Tradičným prvkom diagnostiky je digitálne rektálne 
vyšetrenie prostaty. V prípade prítomnosti tuhých okrskov či dokon-
ca celej fixovanej prostaty je nález vysoko suspektný z prítomnosti 
karcinómu. Pozitívne DRV je tak jednou z indikácií k biopsii prostaty. 
Negatívny nález pri rektálnom vyšetrení však karcinóm prostaty ne-
vylučuje. Zlepšeniu včasnej diagnostiky karcinómu prostaty v našich  
podmienkach napomáhajú preventívne urologické prehliadky (vyšet-
renie krvi na PSA, digitálne rektálne vyšetrenie). Otázka aktívneho  
skríningu nebola doposiaľ v odbornej literatúre doriešená. Prehliad-
ka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku 

včasná diagnostika a liečba lokalizovaného karcinómu prostaty
 
Assoc. Prof. Ivan Minčík, MD, PhD.
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veku ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na 
karcinóm prostaty.

Tabuľka 1 ‒ Odporúčaná periodicita vyšetrení PSA v krvi.

raz za tri roky od 50 rokov veku, alebo v prípade výskytu karcinómu 
prostaty v prvostupňovom príbuzenstve:
• s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky nad 40 rokov veku 
• s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml raz za dva roky nad 40 

rokov
• s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml raz za jeden rok vo veku 

nad 40 rokov 
Liečba lokalizovaného karcinómu prostaty
Pre určenie optimálnej liečby karcinómu prostaty je potrebné určiť 
rozsah (štádium) ochorenia. Štádium ochorenia sa určuje formou tzv. 
TNM klasifikácie, kde kategória T znamená rozsah postihnutia samot-
nej prostaty rakovinovým nádorom, kategória N určuje metastatické 
postihnutie panvových lymfatických uzlín a kategória M opisuje prí-
tomnosť a rozsah metastatického postihnutia

Tabuľka 2 ‒ TNM klasifikácia karcinómu prostaty (Mottet N. a kol., 2019)

t primárny tumor
tx nevyšetrené
t0 bez známok primárneho tumoru
t1 tumor neidentifikovateľný DRV
T1a histologický nález v menej než 5% zresekovaného tkaniva
T1b histologický nález vo viac než 5% zresekovaného tkaniva
T1c tumor diagnostikovaný ihlovou biopsiou pre eleváciu PSA
t2
T2a tumor zasahujúci menej než polovicu jedného laloka

t2b tumor zasahujúci viac než polovicu jedného laloka
(nie oba laloky)

t2c tumor zasahujúci oba laloky
t3
T3a extrakapsulárna extenzia vrátane mikroskopickej 

invázie do m. mechúra
t3b tumor postihujúci semenné vačky

t4 tumor fixovaný, alebo postihujúci štruktúry 
iné než semenné vačky

n lymfatické uzliny
nx nevyšetrené
n0 bez známok postihnutia uzlín
n1 metastáza v regionálnych uzlinách
M metastázy
Mx nevyšetrené
M0 bez známok metastáz
M1
M1a metastáza neregionálnych lymfatických uzlín
M1b metastáza kostí
M1c iné vzdialené metastázy

Vyvinuté boli nové postupy operačnej liečby, upravil sa prístup k lym-
fadenektómii, došlo k zlepšeniu a spresneniu rádioterapie . Zmenil sa 
tiež prístup k pacientom s menej agresívnym ochorením a u pacien-
tov s krátkou predpokladanou dĺžkou života. Primárnym krokom je 
zaradenie do rizikovej skupiny, preskúmanie komorbidít a očakávanej 

dĺžky života pacienta. Následne je možné na základe týchto paramet-
rov po dohode s pacientom určiť, či je indikovaná kuratívna alebo 
paliatívna liečba, prípadne niektoré z foriem aktívného sledovania. 
Základným princípom aktívneho sledovania je pravidelný a prísny 
monitoring s cieľom zachovania možnosti odloženej liečby s kuratív-
nym zámerom. 
Kritériá umožňujúce tento postup sú nasledovné:
• PSA<10ng/ml,
• PSA denzita < 15 ng/ml/cm3,
• cT1-cT2a,
• Gleason skóre 6,
• < 2 pozitívne vzorky z biopsie s maximálne 50% postihnutím.
Zaradení by nemali byť pacienti s atypickým histologickým nálezom
Kuratívna externá rádioterapia
Definitívna externá rádioterapia je považovaná za kuratívnu metódu 
liečby karcinómu prostaty. Podľa odporúčaní EAU je indikovaná rádio-
terapia s modulovanou intenzitou (IMRT), prípadne volumetrická ro-
tačná rádioterapia (VMAT) s alebo bez modality rádioterapie riadenej 
obrazom (IGRT). Za minimálnu liečebnú dávku je považovaných 74Gy. 
V súčasnej dobe je pozorovateľný trend smerom k hypofrakcinácii. 
Rádioterapia je zaťažená nežiadúcimi účinkami, ktorými môže trpieť 
až 50% pacientov. Jedná sa prevažne o genitourinálne a gastrointes-
tinálne ťažkosti, ktoré sa väčšinou upravia v priebehu niekoľkých me-
siacov. Brachyterapia sa rozdeľuje na nízkodávkovú a vysokodávkovú 
brachyterapiu s odlišnými princípmi aplikácie lokálného žiarenia.

Operačná terapia kracinómu prostaty (RAPE) zahŕňa: otvorenú, 
laparoskopickú resp. robotickú radikálnu prostatektómiu. Onkologic-
ké výsledky i druh a charakter komplikácií sú u všetkých 3 druhov 
operácií podobné bez signifikantného rozdielu medzi jednotlivými 
metódami. Pri radikálnej prostatektómii sa odstraňuje prostata spolu 
so semennými mechúrikmi. Súčasťou operácie je odstránenie pan-
vových lymfatických uzlín. Radikálna prostatektómia je indikovaná  
u pacientov s karcinómom ohraničeným na žľazu a očakávaným pre-
žitím aspoň 10 rokov. V správnej indikácii je radikálna prostatektómia 
najúčinnejšou liečbou, ktorá dokáže pacienta vyliečiť. Pri vysokori-
zikových karcinómoch sa aplikuje doplnková liečba žiarením alebo 
hormonálnou liečbou. Ku komplikáciam chirurgickej liečby karcinó-
mu prostaty patrí prechodná inkontinencia moču, ktorá sa obvykle 
spontánne upraví do 3 mesiacov po operácii a poruchy erekcie. K po-
ruche erekcie vedie obvykle poranenie nervov a cievneho zásobenie 
erektilných telies penisu.

Rakovina prostaty postihuje hlavne starších mužov. Asi 80% výskyt 
je u mužov nad 65 rokov a menej ako 1% prípadov je u mužov pod 50 
rokov. Muži s rodinnou anamnézou karcinómu prostaty majú väčšiu 
pravdepodobnosť, že sa u nich rakovina prejaví. Rovnako ako u iných 
maligných ochorení, aj v prípade prognózy pacienta s karcinómom 
prostaty je dôležitým faktorom liečby a prognózy predovšetkým zá-
chyt ochorenia v počiatočnom štádiu. 
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Obrázok 1 ‒ Incidencia, prevalencia mortalita a náklady na liečbu karcinómu prostaty v Európe.
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Karcinóm prostaty (KP) je považovaný za jeden z hlavných medicín-
skych problémov mužskej populácie. Patrí k najčastejším karcinó-
mom dospelých mužov a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia  
u mužov. Ide o heterogenné ochorenie, od indolentného nádoru, 
ktorý nikdy neovplyvní prežívanie až po vysoko smrteľné ochorenie, 
ktoré môže rýchlo progredovať. V nedávnej minulosti  KP sa diagnos-
tikoval necielenou biopsiou pomocou transrektálnej ultrasonografie 
(TRUS). Uvedený postup môže minúť klinicky signifikantný KP a nao-
pak často sa detekuje indolentný nádor.

Magnetická rezonancia (MR) sa v poslednom období stala me-
tódou voľby diagnostického testu so zameraním na detekciu, loka-
lizáciu a charakterizáciu karcinómu prostaty. MR prostaty umožňuje 
získanie snímok s vysokým rozlíšením s viacerými tkanivovými kon-
trastami (multiparametrické MR-mpMR) a so zobrazením v ľubovoľ-
nej rovine. Detekované abnormality môžu identifikovať suspektný 
klinicky signifikantný karcinóm prostaty (ksKP) s následnou cielenou 
biopsiou s využitím pokrokovej technológie so zacielením biopsie na 
suspektnú oblasť.
Multiparametrické MR prostaty - ide o integráciu 3 MR techník za 
účelom detekcie ksKp:
• tkanivová štruktúra sa posudzuje v T2 vážených obrazoch (T2vo) 

v 3 rovinách s vysokým rozlíšením
• bunková denzita (celularita) sa posudzuje v difúzne vážených 

obrazoch (DVO) s možnosťou kvantifikácie v ADC (Apparent dif-
fusion coefficient) mape

• vaskularita sa posudzuje postkontrastným dynamickým vyšetre-
ním (DCE - dynamic contrast enhace)

• Na získanie kvalitných snímok v dnešnej dobe nie je nutné po-
užiť endorektálnu cievku, čas vyšetrenia sa pohybuje približne 
medzi 20–30 min.

Veľmi dôležitou súčasťou vyšetrenia je správna interpretácia.  

V  záujme zjednotenia  interpretácie a zrozumiteľnosti pre urológov 
sa v r. 2012 zaviedla klasifikácia označovaná ako PI RADS (Prostate 
Imaging Reporting and Data System), ktorá sa inovovala v roku 2015 
(PI RADS v.2) a v súčasnosti je platná v.2.1. Päťstupňová kategorizá-
cia MR parametrov (T2vo, DVO a DCE) koreluje s prítomnosťou ksKP 
(1- vysoko nepravdepodobný, 2- nepravdepodobný, 3- neurčitý, 4- 
pravdepodobný, 5- vysoko pravdepodobný výskyt ksKP). V súčasnej 
verzii je v periférnej zóne dominancia DVO, v tranzientnej zóne je do-
minancia T2vo, pozitivita DCE môže prispieť k diferenciácii suspekcie  
v celkovom skóre. Množia sa vedecké informácie o kľúčovom posta-
vení MR prostaty v manažmente KP. Predpokladá sa až 5-násobný 
nárast počtu MR vyšetrení prostaty do roku 2025.
MR môže byť použité v nasledovných situáciách manažovania sus-
pektnej alebo známej malignity prostaty:
• MR vyšetrenie pred liečbou, vrátane biopsie naivných pacientov
• MR vyšetrenie pacientov s predchádzajúcou negatívnou 

biopsiou prostaty
• MR vyšetrenie pacientov s pozitívnou biopsiou 
• ako predoperačný staging
• pred zaradením do aktívneho  surveillance
Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú postavenie MR v klinickej praxi. 
Aby sa dosiahla maximálna efektivita je dôležité, aby snímky a inter-
pretácia boli vysokej kvality. Dôležití sú rádiológovia, ktorí majú skú-
senosti v tejto oblasti a ktorí poznajú  štandardy  vyšetrenia a inter-
pretácie. Testujú sa modely, v ktorých by sa primárne vyhľadávanie 
KP prenieslo na praktického lekára, ktorý by odoberal PSA a pri sus-
pektnej  hodnote 3 ng/ml a viac by indikoval MR vyšetrenie a až  pri 
pozitívnom výsledku (PI RADS 4 a 5, za určitých okolností aj PI RADS 
3) by pacienta odosielal k urológovi, ktorý by zabezpečil adekvát-
nu histologickú diagnostiku vrátane MR navigovanej fúznej biopsie 
a v rámci multidisciplinárneho tímu efektívnu liečbu. 

Ca prostaty – pohľad rádiológa
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD
Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava
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Obrázok 1: Hypointenzívne ložisko 
v periférnej zóne vľavo  v T2 váže-
nom obraze (PI-RADS v2.1: 4).

Obrázok 2a: Hyperintenzívne 
ložisko v difúzne vážených 
obrazoch. 

Obrázok 2b: Hypointenzívne lo-
žisko v ADC (Apparent diffusion co-
efficient) mape (PI-RADS v2.1: 4).

Obrázok 3:  DCE - dynamic contrast enhace 
– Ktrans mapa (PI-RADS v2.1: +), celkové 
skóre je PI-RADS v2.1: 4. 
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Slovenská lekárska komora podporuje zdravý životný štýl lekárov.
V zime na lyže, v lete turistika

Staré známe slovenské príslovie hovorí, že obuvník chodí bosý 
a krajčír nahý... Nuž, čiastočne možno platí táto pravda aj na leká-

rov – aj medzi nimi nájdeme takých, ktorí nie sú práve propagátormi 
zdravého životného štýlu...  Aj lekári sú však len ľudia, a tak ich treba 
niekedy trochu (česť výnimkám) k športovým výkonom vyburcovať. 
Trebárs tak, že im zorganizujete preteky, aby si medzi sebou zmerali 
sily. Lebo raz darmo, chuť víťaziť, či siahnuť si na dno svojich síl, občas 
nezaškodí nikomu. Ani lekárom. Ruku k dielu v tomto smere pridala 
aj Slovenská lekárska komora, ktorá pravidelne usporadúva športové 
podujatia pre všetkých záujemcov z radov zdravotníkov. 

LeKom SKi
To, že medzi lekármi je veľa lyžiarov, a to aj mimoriadne zdatných, sa 
každoročne presviedčame na podujatí s názvom Lekom Ski, ktoré or-
ganizuje Slovenská lekárska komora už dlho. Celoslovenské lyžiarske 
preteky zdravotníkov v obrovskom slalome sa konajú tradične v nád-
hernom prostredí lyžiarskeho areálu Roháče-Spálená v Západných 
Tatrách. Fakt, že medzi zdravotníkmi je o toto podujatie veľký záujem, 
svedčia aj čísla. Výnimkou totiž neboli ročníky, keď na podujatie prišla 
aj stovka zdravotníkov z celého Slovenska. Na doteraz poslednom, 
trinástom ročníku v roku 2019, súťažila na 900-metrovej trati v de-
viatich kategóriách (výnimkou nie sú ani deti) takmer osemdesiatka 
zdravotníkov. Dokonca bolo medzi nimi aj niekoľko kolegov z Poľskej 
lekárskej komory. Mimochodom, jeden z nich sa stal aj víťazom vo 
svojej vekovej kategórii. Lákadlom pre pretekárov boli istotne aj ceny, 
ktoré na podujatie zabezpečil sekretariát SLK od sponzorov a partne-
rov komory. Veď napríklad také luxusné vozidlo, ktoré dostanete na 
víkend s plnou nádržou, nie je zlá odmena, čo poviete?  

Tí ostatní, ktorí si lyže neobuli, si cez deň užili zdravý vzduch na 
kopci a večer si všetci pochvaľovali príjemný spoločný večer v Kolibe, 
kde témou boli nielen lyžiarske výkony kolegov, ale aj vážnejšie témy 
týkajúce sa slovenského zdravotníctva. Škoda len, že tento rok nám 
plánovaný štrnásty ročník Lekom Ski prekazila korona. 

LeKom Tour – mLAdšiA SeSTrA
Keďže zimné podujatie sa u lekárov stretlo s veľkým úspechom, roz-
hodla sa Slovenská lekárska komora zorganizovať športové stretnutie 
zdravotníkov aj v letných mesiacoch. 

A tak sa zrodila Lekom Tour – mladšia sestra Lekom Ski. Lepšie 
povedané, sestrička, pretože Lekom Tour má za sebou v podstate len 
prvý ročník. Ak teda nerátame ten nultý, ktorý sa uskutočnil v roku 
2018 v Hruštíne. Keďže sa stretol s obrovským nadšením, tak sa do 
toho komora pustila aj vlani. Ozajstný prvý ročník sa tak konal v Bojni-
ciach, v okolí ktorých nie je naozaj núdza o krásne trasy – či už cyklis-
tické alebo turistické. Organizátori pripravili niekoľko alternatívnych 
trás pre peších aj pre cyklistov. A tak si mohol naozaj vybrať každý – aj 
rodiny s deťmi, aj adrenalínoví nadšenci na dvoch kolesách. Šútov-
ské sedlo, chata Bohátka a mnohé iné ciele stáli naozaj za námahu. 
Keďže počasie sa vydarilo a teploty sa v ten prvý júnový víkend roku 
2019 šplhali poriadne vysoko, všetci ocenili po návrate z hôr spoločné 
posedenie pod altánkom v príjemnom areáli salaša Vígľaš, kde nechý-
balo chladené pivko, pre deti kofola a pre všetkých výborný guláš.  
Raz darmo, v prírode a po športových výkonoch chutí najlepšie. 

Tento rok sa mala Lekom Tour konať v Košickom kraji, kde už mali 
pre nás kolegovia z regiónu pripravené lákavé športovo-turistické 
aktivity a zaujímavý program pre náročných aj menej náročných.   
A hoci sme všetci dúfali, že korona nám neškrtne aj túto letnú aktivi-
tu, žiaľ, stalo sa. Čo už. Ako sa však hovorí, nádej zomiera posledná, 
a tak všetci dúfame, že ten budúci rok už nevynecháme ani jednu 
z našich „lekomiek“. 

V zdravom tele zdravý duch. A dnes táto stáročiami overená pravda 
platí ešte viac. Tešíme sa na ďalšie priateľské stretnutia (zdravotníkov) 
lekárov pri nasledujúcich zimných a letných ročníkoch „lekomiek“, 
kde bude opäť príležitosť spojiť príjemné s užitočným a posilniť tak 
športového ducha (v nás).

Pripravila: Nancy Závodská
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