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Epidemiológia kolorektálneho karcinómu
údaje za rok 2011, C18-C20

 Prvý najčastejšie novodiagnostikovaný zhubný nádor u mužov

( 2157 prípadov, 82/100 000 hrubá incidencia, 59/100 000 štandardizovaná incidencia*)

 Druhý najčastejšie novodiagnostikovaný zhubný nádor u žien 

( 1647 prípadov, 56/100 000 hrubá incidencia, 31/100 000 štandardizovaná incidencia*)

* štandardizované na svetovú populáciu

 Viac ako 90% novodiagnostikovaných prípadov je u osôb po 50. roku 

veku ( u oboch pohlaví)

https://www.noisk.sk/narodny-onkologicky-register/epidemiologia-nadorovych-ochoreni-na-slovensku
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Vývoj počtu novodiagnostikovaných prípadov C18-
C20 na Slovensku

https://www.noisk.sk/narodny-onkologicky-register/epidemiologia-nadorovych-ochoreni-na-slovensku

Vývoj incidencie a mortality C18-C20 na 
Slovensku, celá populácia

https://www.noisk.sk/narodny-onkologicky-register/epidemiologia-nadorovych-ochoreni-na-slovensku
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Vekové skupiny pacientov s 
novodiagnostikovaným ochorením (C18)

v populácii mužov a žien SR v roku 2011

Zdoroj: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr

muži

ženy

Klinické štádiá novodiagnostikovaných 
ochorení (C18)

v populácii mužov a žien SR v roku 2011

Zdoroj: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr
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Predikcia najčastejšie diagnostikovaných 
nádorových ochorení v krajinách sveta,

podľa počtu novodiagnostikovaných prípadov

Predikcia novodiagnostikovaných prípadov pre rok 2018, zdroj Globocan

Populačný skríning
kolorektálneho karcinómu

1.fáza prebiehala v januári
až októbri 2019

vyhodnocovali sa dáta
zozbierané do marca 2020
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www.noisk.sk

Charakteristika cieľovej populácie/poistencov 
pozvaných na skríningové vyšetrenie 

kolorektálneho karcinómu

vek 50- 75 rokov
 s bežným rizikom ochorenia/ bez známych rizikových faktorov 

v anamnéze
bez príznakov ochorenia
bez vykonaného TOKS v posledných 2 rokoch
bez vykonanej kolonoskopie v posledných 10 rokoch
bez diagnózy karcinómu kolorekta alebo karcinómu in situ

Počet osôb vo vekovej 
kategórii 50-75 rokov

Počet pozvaných 
poistencov 

%

1 372 123* 20 000 1,45%

* na základe demografických údajov pre rok 2007, celá populácia
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Prehľad počtu pozvaných poistencov 
jednotlivými zdravotnými poisťovňami 

12800 (64%)1821 (9%)

5379 (27%)

Pozvaní poistenci
VšZP
Pozvaní poistenci
Union
Pozvaní poistenci
Dôvera

Celkovo bolo pozvaných 20 000 poistencov.

Úspešnosť skríningu kolorektálneho karcinómu 
Absolvovanie TOKS

671 (37%)

1150 (63%)

Poistenci Union ZP

Vyšetrení poistenci, TOKS

Nevyšetrení poistenci

4184 (33%)

8616 (67%)

Poistenci VšZP

Vyšetrení poistenci, TOKS

Nevyšetrení poistenci

1861 (35%)

3518 (65%)

Poistenci Dôvera ZP

Vyšetrení poistenci, TOKS

Nevyšetrení poistenci
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Prehľad výsledkov vykonaných TOKS

452
(11%)

66 (2%)

3563 (87%)

Poistenci VšZP

159A- pozitívny

159X- nevyhodnotiteľné

159Z- negatívny

51
(10%)

7 (1%)

477 (89%)

Poistenci Union ZP

159A- pozitívny

159X- nevyhodnotiteľné

159Z- negatívny

141
(8%)

25 (1%)

1695 (91%)

Poistenci Dôvera ZP

159A- pozitívny

159X- nevyhodnotiteľné

159Z- negatívny

Prehľad počtu pacientov s pozitívnym výsledkom TOKS a následnou 
kolonoskopiou

148 (34%)

290 (66%)

Poistenci VšZP

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS a
kolonoskopickým vyšetrením

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS bez
kolonoskopického vyšetrenia

20 (39%)

31 (61%)

Poistenci Union ZP

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS a
kolonoskopickým vyšetrením

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS bez
kolonoskopického vyšetrenia

56 (40%)

85 (60%)

Poistenci Dôvera ZP

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS a
kolonoskopickým vyšetrením

Počet pacientov s pozitívnym
ambulantným TOKS bez
kolonoskopického vyšetrenia
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Prehľad počtu poistencov VšZP a 
vykonaných skríningových vyšetrení

3478 (80%)

107
(2%)

21 (1%)

210,(5%)

322 (7%)

46 (1%) 165
(4%)

TOKS vyšetrenie ambulantne

TOKS vyšetrenie ambulantne & laboratórne

TOKS vyšetrenie ambulantne & laboratórne &
kolonoskopia

TOKS vyšetrenie ambulantne & kolonoskopia

TOKS vyšetrenie laboratórne

TOKS vyšetrenie laboratórne & kolonoskopia

kolonoskopické vyšetrenie

Primárna skríningová kolonoskopia

Prehľad počtu vykonaných kolonoskopií

468 (82%)

24 (4%)

80 (14%)

Poistenci VšZP

Poistenci Union ZP

Poistenci Dôvera ZP

V 133 prípadoch bola 
uskutočnená polypektómia

Celkovo bolo vykonaných 572 kolonoskopií.
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Pacienti s diagnostikovaným nádorovým 
ochorením, C18-C20, poistenci VšZP

99 (2%)

4250 (98%)

Poistenci VšZP, ktorí sa zúčastnili
skríningu a bolo im diagnostikované
nádorové ochorenie

Poistenci VšZP, ktorí sa zúčastnili
skríningu a nebolo im
diagnostikované nádorové ochorenie

Z poistencov poisťovne Dôvera bol kolorektálny karcinóm 
diagnostikovaný 1 pacientovi.

Čo môžeme spraviť pre 
úspešný skríning
kolorektálneho
karcinómu na Slovensku?

 edukovať populáciu

 aktívne pozývať pacientov
(s rizikovými faktormi)

 dôsledné dosledovať
manažment pacienta
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Ďakujem za pozornosť.
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