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1. NOR

• VR NOI: zaslaný list GR NCZI ... odpoveď GR NCZI bez reálnej koncepcie, preto 
opätovne upozornený GR NCZI + MZSR s nutnosťou riešenia situácie

• NOI: stretnutie s GR NCZI:

- nevnímajú problém na ich strane z hľadiska zberu dát,

- chápu dôležitosť prístupu iných subjektov k dátam NCZI (vrátane napr. NOI, SAV), 
ktorú riešia na úrovni MZSR formou dátovej mapy, ktorá by mala byť podkladom 
pre legislatívne zmeny

- GR NCZI upozornený o doplnenom pozmeňovacom zákone č. 153/2013 s cieľom 
prístupu k dátam pre NOI, ktorý má zo zákona úlohu hodnotiť skríningové 
programy, rovnako potrebuje prístup k celej databáze NOR s cieľom jeho 
nezávislého hodnotenia, poskytovania výstupov pre odbornú verejnosť na svojom 
webe, ale tiež z hľadiska hodnotenia populačných parametrov onkologických 
skríningových programov



- NOI, NCZI – príkaz ministra už v minulosti (bez akceptácie NCZI v minulosti, t.č. 
pozitívny prístup GR NCZI) – posilnenie ľudských zdrojov (vytvorenie pozícií 
epidemiologických pracovníkov zabezpečujúcich hlásenia do NOR) – malo by sa 
primárne jednať o záujem NCZI mať takýchto ľudí v teréne, vrátane ich 
pravidelných školení

- Nutnosť obsadenia odborne kompetentného vedúceho NORu (riešenie 
aktuálnosti údajov NOR, zberu dát do NOR)

- Audit NOR? (návrh pre MZSR)

- Prístup k dátam – legislatívne zmeny

1. Riešenia - NOR



2. Prevencia a skríning

• Od 1.9.2020 prebieha pozývanie ZP na skríning C50

• Príprava skríningu C53 a C18-C20

• Okrem odbornej prípravy a priebežného hodnotenia, kľúčová osveta, 
medializácia – v spolupráci hlavne s pacientskymi organizáciami a MZSR 

• Prístup k dátam  - legislatívne zmeny (dovtedy hodnotenie v rámci 
biomedicínskeho výskumu?)



2. Riešenia – prevencia a skríning

- Zriadenie Komisie pre skríning (člen aj riaditeľ tlačového oddelenia MZSR)

- Užšia spolupráca MZSR s pacientskymi organizáciami a ďalšími subjektmi –
koordinácia: NOI

- Pevnejšie ukotvenie NOI ako koordinátora skríningových programov – jasné 
kompetencie, akceptované všetkými zainteresovanými subjektmi 

- Legislatívne ukotvenie prístupu k dátam potrebným na hodnotenie 
skríningov

- Do legislatívneho ukotvenia – hodnotenie skríningov v rámci 
biomedicínskeho výskumu (zabezpečenie možnosti zberu a hodnotenia 
príslušných údajov) 



3. Diagnostika a liečba

• Nedostupnosť inovatívnej liečby, ale aj bežných liekov

• Chýbajúce ľudské zdroje – podporná liečebná starostlivosť (psychológ, 
nutricionista, rehabilitačný pracovník, paliatívna medicína)

• Aktualizácia Národného onkologického programu (2021-2025) v 
spolupráci s MZ SR

• Aktualizácia koncepcie KO, RO, PO, paliatívnej medicíny  - plán predloženie 
na MZSR



3. Riešenia – dg. a th.

• Prebieha tvorba nástroja na zlepšovanie dostupnosti  inovatívnych 
terapeutických postupov v onkológii (aktuálne vytváraný dynamický 
nástroj – zoznam onkologických liekov s ESMO-MCBS)  - pomoc pre 
kategorizačný proces nových liekov – nielen ekonomický, ale aj klinický 
prínos musí byť braný do úvahy (list SOS-MZSR)

• Posilnenie ľudských zdrojov – príkaz ministra? (psychológ, nutricionista, 
rehabilitačný pracovník, paliatívna medicína), koncepcia onkologickej 
starostlivosti, akčné plány NOP



4. Výskum – aktuálne problémy + možné riešenia

• Priebežná aktualizácia Registra onkologických klinických skúšaní na Slovensku
– prísľub rozšírenia poskytovaných údajov a ich aktuálnosť zo strany ŠÚKL

• Stanovenie priorít klinického výskumu na Slovensku, následne konsolidácia s 
MZSR, podpora prioritizovaného klinického a biomedicínskeho výskumu 

• Činnosť Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny s národnou 
a nadnárodnou výskumnou spoluprácou v oblasti klinického a translačného
výskumu, konsolidácia so Slovacrin? (zabezpečuje operačné aktivity spojené s 
KS)

• Podpora ľudské zdroje - príkaz ministra – jeho napĺňanie aktuálne zisťované 
IVV, MZSR


