
2 AKTUÁLNE 5. november 2020 | č. 40

   minútka
Podporujeme  
pluralitný systém

MUDr. Igor Moravčík,
prezident Slovenskej komory 
zubných lekárov

Ako sa situácia vzhľadom na 
dofinancovanie zdravotníctva 
dotýka zubného lekárstva?
Vidím to v dvoch rovinách. Je 
otázne, či by na tento rok bol 
dostatok financií, ak by tu ne-
bol COVID. Už v januári Inštitút 
zdravotnej politiky povedal, 
že v sektore chýba minimálne 
200 miliónov eur. Očakával by 
som, že tieto peniaze prídu do 
systému. A čo sa týka dofinan-
covania poisťovní ako zvýšenia 
základného imania VšZP, je to 
rozhodnutie ministerstva ako 
akcionára VšZP. Nemyslím si, 
že to prispieva k upokojeniu 
situácie a stabilizácii počas 
pandémie. Na druhej strane je 
potrebné, aby sa všetky poisťov-
ne vrátane súkromných stavali 
k poskytovateľom v dnešnej si-
tuácii zodpovedne a aby s nami 
komunikovali ústretovejšie. Aby 
do budúcnosti neostala pachuť, 
že ani v tej najhoršej situácii 
nám nebola zo strany poisťovní 
podaná pomocná ruka. 

Ako vnímate snahy o zavede-
nie unitárneho systému?
Snem komory sa už v minulosti 
vyjadril jednoznačne, podporu-
jeme pluralitný systém. Dôležité 
je správne nastaviť pravidlá pre 
poisťovne a striktne kontrolovať 
ich dodržiavanie. A práve pri-
pravované zmeny nastavenia 
poistného systému stále ne-
poznáme. Poznáme v Európe 
systémy unitárne aj pluralitné, 
pričom nemožno povedať, že 
kvalita zdravotného systému 
je závislá od typu systému, ale 
skôr od nastavenia pravidiel 
systému. Problém pri unitárnom 
systéme môže byť otázka pripo-
istenia. Podľa mňa pripoistenie 
v zubnom lekárstve na čisto 
komerčnej báze nebude fungo-
vať. Komora presadzuje zjedno-
dušenie a zároveň zreálnenie 
systému poskytovania zubnej 
starostlivosti tak, aby boli v ka-
tegórii A, t. j. výkony plne hra-
dené z verejného zdravotného 
poistenia, reálne ohodnotené. 
V prípade, ak sa pacient rozhod-
ne pre nadštandard, pre výkon 
z kategórie B, tam by mohli po-
isťovne súťažiť. To by mohol byť 
základ pre pripoistenie v bud-
úcnosti. 

Pohli sa práce na katalógu vý-
konov? 
Pokiaľ som informovaný, tak 
nie. Máme vykalkulované ceny 
v kategórii A, teda výkony plne 
hradené z verejného zdravotné-
ho poistenia. Našou snahou je, 
aby katalóg pre zubné lekárstvo 
bol oddelený, aby sa rozšíril na 
všetkých zubných lekárov a aby 
povinnosť vykazovať tieto vý-
kony mali úplne všetci vráta-
ne lekárov na priamu platbu. 
Katalóg výkonov pre zubné 
lekárstvo vo väčšine krajín, či 
je to Nemecko, Rakúsko, Česko, 
je samostatný. Malo by to byť 
oddelené aj preto, že sme inak 
financovaní. A prienik výkonov 
s inými odbormi je u nás veľmi 
malý. Verím, že tento argument 
ministerstvo časom uzná. Je to 
len zmena jedného paragrafu 
v zákone. (mt)

Legislatíva

Odborníci nesúhlasia s presunom 
hodnotenia skríningov pod NCZI
Poukazujú na absenciu kompetentného tímu aj nezvládnutú aktualizáciu registra

Keď exministerka zdravot-
níctva Andrea Kalavská 
v lete 2018 predstavovala 

verejnosti Národný onkologic-
ký program, označila Národný 
onkologický inštitút (NOI) 
vznikajúci v Národnom onko-
logickom ústave za metodic-
ké centrum na riadenie, analý-
zu a vyhodnocovanie všetkých 
skríningových programov. 

NOI zavŕšil v lete prvé dva 
roky svojej činnosti. Slúži ako 
klinicko-výskumná, akade-
mická a vzdelávacia platfor-
ma, vytvoril register klinic-
kých štúdií a podľa platné-
ho zákona vyhodnocuje skrí-
ningy. Túto oblasť chce te-
raz ministerstvo zdravotníc-
tva upraviť a vyhodnocovaním 
skríningových programov po-
veriť Národné centrum zdra-
votníckych informácií (NCZI). 
Novela zákona je v parlamente 
na aktuálnej schôdzi. 

Otvorený list
Tento zámer vyvolal nesúhlas 
popredných odborníkov z ob-
lasti onkológie. „Hodnotenie 
skríningových programov ne-
môže byť odovzdané do rúk 
Národnému centru zdravot-
níckych informácií,“ tvrdia 

autori otvoreného listu, pod 
ktorým je podpísaný prezident 
Slovenskej onkologickej spo-
ločnosti, hlavný odborník pre 
klinickú onkológiu či vedúci 
troch pracovných skupín pre 
tri dosiaľ spustené onkologic-
ké skríningy. 

Odvolávajú sa na skutočnosť, 
že na hodnotenie skríningo-

vých programov nie je v NCZI 
zabezpečený odborne kompe-
tentný tím ľudí. Pripomínajú 
veľké rezervy zo strany NCZI 
v súvislosti s aktualizáciou 
Národného onkologického re-
gistra. „Od roku 2018, keď boli 
zverejnené len základné epide-
miologické údaje z roku 2011, 
však nemáme k dispozícii žiad-

ne ďalšie údaje,“ pripomínajú 
na margo registra. 

Vyjadrenie ministerstva
Rezort navrhol doplnenie NCZI 
ako inštitúcie vyhodnocujúcej 
populačné skríningy s tým, že 
práve NCZI je správcom ná-
rodných zdravotných regis-
trov vrátane novovytvárané-
ho Národného skríningového 
registra. „Populačné skríningy 
zamerané na aktívne a organi-
zované vyhľadávanie rakoviny 
krčka maternice, prsníka, ko-
nečníka a hrubého čreva vyhod-
nocuje NCZI a NOI v Národnom 
onkologickom ústave. Teda nej-
de o presun celej agendy pod 
Národné centrum zdravotníc-
kych informácií. Toto bude tak-
povediac administratívno-tech-
nickým pracoviskom a v zmys-
le zákona má svoje kompeten-
cie aj v oblasti skríningov,“ vy-
svetlila hovorkyňa ministerstva 
Zuzana Eliášová. 

Doplnila, že populačné skrí-
ningové programy neboli na 
Slovensku v predchádzajúcom 
období rozbehnuté. „Pracujeme 
na stratégii inštitucionálneho 
posilnenia pre populačné skrí-
ningy,“ uviedla.  (mt)

 Otvorený list čítajte na str. 7
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„ 
Pracujeme na 
stratégii posilnenia 
pre populačné 
skríningy.
Z. Eliášová

Pandémia

Odmeny za prvú vlnu prídu 
v najbližšej výplate
Neštátni poskytovatelia majú nahlásiť počty odpracovaných hodín 

Vláda schválila systém vy-
plácania odmien zdravot-
níkov pracujúcim v prvej 

línii a v červených zónach počas 
prvej vlny pandémie. Z celkovej 
sumy 37,5 milióna eur je pre 15 
782 zdravotníckych pracovní-
kov pracujúcich pre podriadené 
organizácie ministerstva zdra-
votníctva vyčlenených 13 335 
790 eur. Peniaze dostanú pod-
ľa vyjadrenia ministra Mareka 
Krajčího v najbližšej výplate. 

Zvyšných 24 miliónov je ur-
čených pre neštátnych poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivos-
ti. Tí sa musia zapojiť do systé-
mu odmeňovania prostredníc-
tvom Národného centra zdra-
votníckych informácií a do 11. 
novembra v Informačnom sys-

téme zdravotníckych indikáto-
rov vyplniť formulár s dátami 
o zdravotníkoch a odpracova-
ných hodinách vrátane hodín, 
ktoré strávili v karanténe.

Záchranári z Falcku
Odmeny sú za obdobie od 
1. aprí la 2020 do 31. jú-
la 2020. Záchranári, kto-
rí v tom čase prechádza-
li od Falck Záchranná, a. s., 
k iným prevádzkovateľom 
záchrannej služby, sa obá-
vajú, že ostanú bez odmien. 
Prezident Slovenskej komory 
zdravotníckych záchranárov 
František Majerský odhadol, 
že ide zhruba o tristo záchra-
nárov. Falck Záchranná, a. s., 
je v likvidácii. 

Rezort zdravotníctva potvr-
dil, že nový zamestnávateľ ne-
môže nahlásiť do systému ho-
diny, ktoré zdravotník odpra-
coval u iného poskytovateľa. 
„Ministerstvo zdravotníctva 
nie je oprávnené vstupovať do 
rozhodovania, či sa poskyto-
vateľ zdravotnej starostlivosti, 
ktorý bol v prvej línii a červenej 
zóne, do systému odmeňovania 
zapojí, a rovnako, či poskytova-
teľovi, ktorý je napríklad v lik-
vidácii, právne predpisy umož-
ňujú realizovať aj iné úkony ok-
rem tých, ktoré sú potrebné na 
likvidáciu spoločnosti,“ uvádza 
ministerstvo. 

Skupina Falck na otázky 
Zdravotníckych novín nerea-
govala.  (mt)

MZ SR

Ministerstvo prehodnotí navrhovanú výšku pokút
„Ani v navrhovanej legislatívnej 
úprave však výška pokuty nedo-
sahuje také maximum, aké bolo 
zákonom stanovené do decem-
bra 2007, teda pred takmer 14 
rokmi,“ zdôraznila Z. Eliášová. 

Dodala, že MZ na rokovaní 
Hospodárskej a sociálnej rady 
SR zaregistrovalo pripomienku 
Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení (AZZS) k výške 
pokuty. „Následne sa uskutočni-
lo aj rokovanie a aktuálne sa výš-
ka pokuty prehodnocuje, a to aj 
s prihliadnutím na situáciu s ko-
ronakrízou,“ doplnila hovorkyňa. 
AZZZ, ktorej členmi je Asociácia 

nemocníc Slovenska aj Asociácia 
súkromných lekárov SR, namie-
tala na ministerstve neprime-
ranú výšku pokuty a navrhova-
nú možnosť uloženia pokuty vo 
výške 5-násobku uloženej po-
kuty pri opakovanom zistení, že 
zdravotná starostlivosť nebo-
la poskytnutá správne. „Pokuty 
pri opakovanom porušení sú lik-
vidačného charakteru a znižujú 
tým pravdepodobnosť odškod-
nenia iniciátora podnetu/ poško-
deného pacienta na súdom pri-
znaný nárok zo strany poskyto-
vateľa v krátkom časovom hori-
zonte,“ uviedla AZZZ  Poukázala 
aj na duplicitný postih poskyto-

vateľa jednak v správnom kona-
ní zo strany ÚDZS a následne v 
súdnom konaní v prípade úspeš-
nej žaloby na odškodnenie alebo 
za ochranu osobnosti v súvislosti 
s nesprávnym poskytnutím zdra-

votnej starostlivosti.  „MZ SR sú-
hlasí v plnom rozsahu s našou 
argumentáciou,“ informovala o 
výsledku rozporového konania 
hovorkyňa AZZZ Miriam Filová. 
Do parlamentu by mal byť pred-

ložený kompromisný návrh na 
výšku pokutu pre fyzické oso-
by do 3 350 eur a pre právnické 
osoby do 10 000 eur. Pri opako-
vanom zistení pochybení by išlo 
o dvojnásobok pokuty. (mt)

Dokončenie zo strany 1 VÝVOJ SANKCIÍ
do 31. 12. 2007 bolo mož-
né uložiť poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti za 
porušenie poskytnutia zdra-
votnej starostlivosti v prípade 
fyzickej osoby pokutu 1 milión 
slovenských korún (33 193 eur), 
najmenej však 10 000 Sk (332 
eur), v prípade právnickej osoby 

5 miliónov Sk (165 969 eur), 
najmenej však 100 000 Sk (3 
319 eur)

podľa legislatívy platnej od 
januára 2008 sa horná hranica 
sankcií pre fyzické osoby znížila 
na 3 319 eur a na 9 958 eur, ak 
ide o právnickú osobu

v NR SR je aktuálny návrh MZ 
na nárast pokút pre fyzické oso-
by do 10 000 eur, pre právnické 
do 100 000 eur

AZZZ SR prezentovala kompro-
misný návrh na úpravu pokút 
pre fyzické osoby do 3 350 eur, 
pre právnické do 10 000 eur

COVID-19

Bezpríznakoví zdravotníci 
môžu naďalej pracovať

Asymptomatickým zdra-
votníkom s potvrdeným 
ochorením COVID-19 

vykonávajúcim svoju činnosť 
u poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti je umož-
nené vykonávať svoju prácu 
v prípade, ak by svojou ab-
senciou na pracovisku moh-
li vážne ohroziť poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti. 
Umožnilo to desiate aktuali-
zované usmernenie hlavné-
ho hygienika SR Jána Mikasa.

Podmienkou na prácu po-
zitívne testovaných zdravot-
níckych pracovníkov je pou-
žitie ochranných prostried-
kov vrátane respirátora FFP2/
FFP3 bez výdychového venti-
lu, dezinfekcia prostriedkami 
s plným virucídnym účinkom, 
rukavice a plášť. Prioritne by 
mali byť zaradení na prácu 
bez kontaktu s pacientov a na 

poskytovaie zdravotnej sta-
rostlivosti pacientom s potvr-
deným ochorením COVID-19.  

V Univerzitnej nemocnici 
Martin malo počas víkendo-
vého celoplošného testovania 
pozitívny antigénový test cel-
kovo 67 zamestnancov. V prá-
ci pokračujú piati z nich, kto-
rí nemajú príznaky ochorenia 
COVID-19. 

 Podľa medicínskeho riadi-
teľa UNM Dalibora Murgaša 
zaradili zamestnancov do pra-
covnej zmeny dobrovoľne na 
úseku, kde sú hospitalizova-
ní pozitívne testovaní pacien-
ti. „Pri práci používajú osob-
né ochranné pomôcky, je mi-
nimalizovaný kontakt s ostat-
nými pracovníkmi a pacient-
mi, ktorým neposkytujú zdra-
votnú starostlivosť,“ uviedol 
Murgaš.

 (mt, tasr)
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Hodnotenie skríningových programov 
na Slovensku nemá byť v rukách NCZI
Nastal čas vyjadriť sa k tejto problematike verejne

Radi by sme pripomenuli 
všetkým, ktorí nevedia, 
že rok 2018 bol pre onko-

lógiu z určitého pohľadu pre-
lomový, pretože bol vládou 
konečne schválený Národný 
onkologický program (NOP). 
Za účelom pomoci pri jeho na-
pĺňaní sa v Národnom onko-
logickom ústave (NOÚ) zria-
dil Národný onkologický in-
štitút (NOI). Úlohou NOI je 
slúžiť ako klinicko-výskum-
ná, akademická a vzdelávacia 
platforma pre spoluprácu pri 
zabezpečovaní aktivít napo-
máhajúcich realizovať NOP 
v stanovených piatich oblas-
tiach: epidemiológia; veda 
a výskum; prevencia a skrí-
ning; diagnostika a liečba; 
podporná starostlivosť. 

Aj keď sme veľakrát zvažo-
vali, či by pre fungovanie ta-
kejto inštitúcie nebolo jedno-
duchšie fungovanie samostat-
né, teda nie v rámci NOÚ, pro-
tiargumentom by mohol byť 
fakt, že Národný onkologický 
ústav je skutočne národný, 
a tak ako je uvedené v štatú-
te,  jeho úlohou je okrem iné-
ho metodické vedenie, koor-
dinácia, sledovanie a vyhod-
nocovanie odbornej úrovne 
poskytovania onkologickej 
starostlivosti. Za týmto úče-
lom pôsobí ako koordinačné 
centrum onkologickej starost-
livosti v Slovenskej republike. 
Ako koordinátor onkologickej 
starostlivosti v SR tiež sú-
streďuje a spracúva informá-
cie a štatistické podklady pre 
potreby riadiacej, organizač-
nej a metodickej činnosti ús-
tavu. Z tohto pohľadu by mala 
byť existencia Národného on-
kologického inštitútu, ktoré-
ho činnosť je taktiež národná, 
v NOÚ v poriadku. 

Neaktuálny register
Od začiatku vzniku vyvíjalo 
NOI spolu s hlavným odbor-
níkom pre onkológiu enormné 
snahy s cieľom revitalizácie 
Národného onkologického re-
gistra (NOR) vzhľadom na je-
ho neaktuálnosť. Opakovane 
apelujeme na fakt, že kvalita 
NOR sa jeho neaktuálnosťou 
podstatnou mierou znižuje. 
Na základe opakovaných dis-
kusií s Národným centrom 
zdravotníckych informácii 
(NCZI) boli spoločne zadefi-
nované možné kroky, ktoré by 
situáciu mohli priaznivo v čo 
najkratšom čase zmeniť. NOR 
je jeden z registrov NCZI. Jeho 
úlohou je zber, spracovanie 
a poskytovanie údajov. Od ro-
ku 2018, keď boli zverejnené 
len základné epidemiologic-
ké údaje z roku 2011, však ne-
máme k dispozícii žiadne ďal-
šie údaje, pričom rozdiel me-
dzi reálne potrebnými dáta-
mi a publikovanými dátami sa 
ďalej zvyšuje. Je plne v kom-
petencii NCZI uskutočniť ta-
ké kroky, aby NOR poskyto-
val aktuálne klinicko-epide-
miologické údaje. 

NOI disponuje kapacitami, 
aby poskytnuté klinicko-epi-
demiologické dáta spracoval 
a vyhodnotil, tak ako to uro-

bil s údajmi poskytnutými  
NOR o incidencii a mortalite. 
NOI však disponuje odborný-
mi kapacitami, aby uskutoč-
nil aj ďalšie analýzy nad rá-
mec tých, ktoré v súčasnosti 
poskytuje, ak by mal prístup 
k dátam. Výstupy by tak NOR 
mohol poskytovať NOI prie-
bežne tak, ako by boli k dispo-
zícii ďalšie zozbierané a spra-
cované dáta v NCZI vo forme 
a pohľadoch, ktoré odborná 
verejnosť potrebuje. 

Prístup k databáze
Súčasná reakcia vychádza 
nielen zo snahy poukázať na 
neaktuálnosť klinicko-epide-
miologických údajov v onko-
lógii vzhľadom na neaktuál-
ny NOR, ale tiež na to, že od 

začiatku vzniku NOI upozor-
ňujeme, že je nevyhnutné, aby 
malo NOI prístup k databáze 
nielen NOR, ale aj v rámci pri-
pravovaných skríningových 
programov k dátam v rám-
ci nového registra, ktorý by 
mal byť na tento účel zriade-
ný, teda k dátam Národného 
skríningového registra. Táto 
potreba vyplýva z faktu, že 
jednou z úloh NOI je koordi-
nácia a hodnotenie skríningo-
vých programov. Pre možnosť 
validného zhodnotenia dát 
je však potrebný prístup ku 
kompletnej pseudoanonymi-
zovanej databáze. Len tak je 

možná adekvátna a detailná 
analýza, ktorá je nevyhnutná 
pre správne hodnotenie. 

Je preto pre nás zarážajúce, 
že navrhované zmeny týka-
júce sa prístupu k dátam pre 
NOI neboli v súčasnom pred-
kladanom návrhu novely zá-
kona č. 153/2013 Z. z. týka-
júceho sa vzniku Národného 
skríningového registra za-
komponované a nad to všet-
ko je navrhovaná zmena v zá-
kone č. 577/2004, v rámci kto-
rej okrem NOI by mal hodno-
tiť skríningové programy aj 
NCZI. Ak súčasná navrhova-
ná novela bude schválená, po-
silní sa pozícia NCZI aj v rám-
ci hodnotenia skríningových 
programov. 

Tím odborníkov
V súčasnosti však vieme prav-
divo povedať, že v NCZI nie 
je zabezpečený pre túto úlo-
hu odborne kompetentný tím 
ľudí. Naopak, takýto tím ľudí 
sa postupne aj napriek svojej 
krátkej existencii vybudoval 
v NOI. Tím odborníkov pri-
pravuje metodiky, ktoré súvi-
sia s pozývaním, priebehom, 
ako aj hodnotením skrínin-
gových programov. Práve tím 
odborníkov chápe dôležitosť 
dôkladnej prípravy, ideálne 
v rámci jedného centra, ktoré 
by malo kontrolu nad mecha-
nizmom pozývania, priebehu 
a hodnotenia skríningových 
programov. Takéto centrum 
je postupne budované v NOI 
a je z nášho pohľadu potreb-
né, ak nám záleží na čo najús-
pešnejšom priebehu skrínin-
gových programov, aby pozí-
cia NOI v koordinácii a hod-
notení skríningových prog-
ramov bola ďalej posilňovaná 
a mala politickú podporu. Bez 

dôkladného a odborne kom-
petentného monitoringu celé-
ho procesu totiž nebude mož-
né programy správne vyhod-
notiť a následne správne na-
staviť ich pokračovanie. 

Národný onkologický in-
štitút spoločne s Oddelením 
verejného zdravia, prevencie 
a skríningov na MZ SR ak-
tívne pri príprave skríningo-
vých programov spolupracu-
je so zahraničnými partner-
mi, ktorí majú skúsenosti 
s už prebiehajúcimi skrínin-
govými programami a súčas-
ne spoločne s nimi využíva-
me nástroj na nákladovú ana-
lýzu skríningov, čo je v rámci 
celého procesu nemenej dôle-
žité. Aj v rámci ďalších nákla-
dových analýz v NOI potrebu-
je NOI nevyhnutne prístup ku 
kompletným dátam. 

Spolupráca, nie boj
Určite je okrem prístupu k dá-
tam nevyhnutné zabezpe-
čiť tok dát zo skríningových 
programov zo zdravotných 
poisťovní smerom do NCZI. 
Detaily jednotlivých polo-
žiek, ktoré je potrebné zbierať 
a hodnotiť, však boli primár-
ne pripravované odborníkmi 
NOI v súlade s Európskymi 
odporúčaniami, a je preto 
kľúčové, aby ostalo hodno-
tenie skríningových prog-
ramov v rukách odborníkov 
NOI. Z nášho pohľadu nie je 
vôbec potrebné, aby boli skrí-
ningové programy hodnotené 
paralelne v NCZI aj v NOI. Tu 
nemá ísť o boj, ale o spoluprá-
cu, v rámci ktorej vybudova-
ná inštitúcia s obrovským po-
tenciálom zberu a spracova-
nia dát, ktorou je jednoznač-
ne NCZI, si má splniť svo-
ju úlohu, teda aktuálne dá-

ta adekvátne zbierať, spracú-
vať a poskytovať  na hodno-
tenie inštitúcii, v tomto prí-
pade NOI, ktorá disponuje na 
to potrebným odborným po-
tenciálom. 

Skríningové programy sú 
komplexné. Na ich príprave 
a priebehu sa podieľajú mno-
hé zainteresované subjekty, 
ktoré je nevyhnutné skoor-
dinovať tak, aby sme sa spo-
ločne posúvali jedným sme-
rom. Je tu potrebná vzájom-
ná dôvera, vôľa pre spolu-
prácu a skutočná spoluprá-
ca. Len tak je možné položiť 
jeden z nosných kameňov, na 
ktorých je možné postaviť ús-
pešné skríningové programy. 

Nutné legislatívne kroky
Aby boli slovenské onkolo-
gické skríningové programy 
adekvátne odborne vyhodno-
cované, máme za to, že hod-
notenie skríningových prog-
ramov nemôže byť odovzda-
né do rúk Národnému cen-
tru zdravotníckych infor-
mácií. Je potrebné apelovať, 
aby si NCZI plnilo svoje úlo-
hy aj vzhľadom na neaktuál-
ny Národný onkologický re-
gister a aby poskytovalo dá-
ta tým subjektom a inštitú-
ciám, ktoré ich pre svoju čin-
nosť nevyhnutne potrebujú. 

Apelujeme na to, aby boli 
uskutočnené potrebné legis-
latívne kroky. V rámci nich 
zabezpečený tok všetkých 
potrebných dát pre hodno-
tenie skríningových progra-
mov zo zdravotných poisťovní 
do NCZI. Súčasne je však ne-
vyhnutné legislatívne ošet-
riť možnosť využívania dát 
z rôznych registrov, v tomto 
konkrétnom prípade prepá-
janie dát z Národného onko-

logického a Národného skrí-
ningového registra, čo je  dô-
ležité pre hodnotenie skrí-
ningových programov, ako aj 
možnosť využitia dát zdra-
votných poisťovní pre napĺ-
ňanie Národného onkologic-
kého registra. Jednoznačne 
je tiež potrebné upraviť le-
gislatívu tak, aby mal NOI 
prístup ku kompletným pse-
udoanonymizovaným databá-
zam Národného onkologické-
ho a Národného skríningové-
ho registra.

MUDr. Mária Rečková, 
PhD., 
riaditeľka Národného 
onkologického inštitútu

Prof. MUDr. Stanislav 
Špánik, CSc., 
prezident Slovenskej 
onkologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Michal Mego, 
DrSc., 
hlavný odborník pre klinickú 
onkológiu

MUDr. Oliver Sadovský, 
vedúci pracovnej skupiny 
pre skríning karcinómu krčka 
maternice

MUDr. Rudolf Hrčka, DrSc., 
vedúci pracovnej skupiny 
pre skríning kolorektálneho 
karcinómu

MUDr. Alena Kallayová, 
vedúca pracovnej skupiny pre 
skríning karcinómu prsníka

Ing. Eva Kováčová, 
výkonná riaditeľka, Liga proti 
rakovine Slovenskej republiky

Jana Pifflová Španková,
prezidentka OZ NIE RAKOVINE
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V NCZI nie  
je zabezpečený 
pre túto  
úlohu odborne 
kompetentný  
tím ľudí.
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