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Onkologické skríningové programy na Slovensku



Vyhlásenie o konflikte záujmov autora

Forma finančného prepojenia Spoločnosť

Participácia na klinických štúdiách/firemnom 
grante

Pfizer, Roche, Bayer, Amgen

Nepeňažné plnenie (v zmysle zákona) Roche, Pfizer

Prednášajúci Roche, Pfizer, Novartis, Bayer, Teva

Akcionár -

Konzultant/odborný poradca Roche, Pfizer

Ostatné príjmy (špecifikovať) -

□ Nemám potenciálny konflikt záujmov

X  Deklarujem nasledujúci konflikt záujmov

Podľa UEMS (upravené v zmysle slovenskej legislatívy)



• V auguste 2018 bol vládou SR schválený Národný onkologický plán 

- Pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie NOP bol v NOÚ 
1.8.2018 zriadený NOI ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia 
platforma



• Hlavné oblasti činnosti: 
1. Epidemiológia - výstupy NOR
2. PREVENCIA a SKRÍNING: 

- informačná platforma, 
- koordinácia a hodnotenie skríningov

3. Diagnostika  a liečba, vrátane podpornej 
starostlivosti:

- sieť pracovísk,
- odborné zastrešenie onkologickej starostlivosti, 

4.  Veda/výskum:
- register klinických štúdií 
- podpora výskumu – SCOG, 
- granty NOI 

5. Edukačná platforma - pacient, laik, lekár

• www.noisk.sk



Onkologický skríning

• Populačný, organizovaný, štátom kontrolovaný a monitorovaný proces –
zníženie mortality a v určitých prípadoch aj incidencie

• Dôležitá je existencia testu s dostatočnou senzitivitou a špecificitou, jeho 
jednoduchosť a možnosť celoplošného uplatnenia, význam záchytu 
onkologického ochorenia v skorom štádiu z hľadiska prognózy 

• Selektovaná populácia, špeciálne odporúčania pre rizikovú populáciu

EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010     



• V r. 2003 EK odporučila zavedenie skríningových programov – KRK, Ca
prsníka, Ca krčka maternice

• Dobrá organizácia vedie tiež k redukcii finančných nákladov

• Doposiaľ skríning na Slovensku prebiehal iba oportúnne

EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010     



Pozývací onkologický skríning na Slovensku

• 01/2019 - 1. fáza skríningu KRK formou TOKS, ukončená v 10/2019 
(www.krca.sk)

• V súčasnosti pripravovaný populačný skríning

• 09/2019 – zahájený pozývací mamografický skríning karcinómu prsníka

• Pripravované zahájenie pozývacieho skríningu karcinómu krčka maternice 
spôsobom konvenčnej cytológie

1EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010



Pozývací onkologický skríning na Slovensku

• Presne sú stanovené inklúzne a exklúzne kritériá pre pozývanie 
zdravotnými poisťovňami 

• Presne je stanovený spôsob vykazovania kódov výkonov a diagnóz z 
dôvodu potreby vyhodnocovania 

• Presne stanovený spôsob vyhodnocovania skríningového programu, jeho 
kvality ...

1EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010



Zákon, metodické a štandardné postupy

• Zákon č. 577/2004

• Štandardné postupy (web MZSR, NOI) – pripravované pre populáciu v 
zvýšenom riziku 

• Metodické pokyny (web MZSR, NOI)

- Pozývanie

- Vykazovanie kódov výkonov a diagnóz

- Hodnotenie



Indikátory so  vzťahom k cieľovej populácii

- pokrytie skríningovým programom

Indikátory so vzťahom ku klinickému procesu

- napr. detekčná miera, prediktívna hodnota testu, neadekvátne testy, počet kompletných
kolonoskopií, opakovaných cytologických vyšetrení, intervalové karcinómy, detekované 
karcinomy, orgán-záchovné operácie,  ...

Populačné indikátory

- incidencia, mortalita 

Zníženie incidencie/mortality je však možné očakávať až za dlhšiu dobu a sú ťažšie
merateľné (pričom mortalitu ovplyvňujú aj ďalšie faktory)

Definitívny ukazovateľ účinnosti

Pre monitoring programu je potrebné hodnotiť včasné indikátory

Definícia
cieľovej

populácie
Detekcia Diagnostika Liečba

Skríningový proces

Hodnotenie kvality skríningu (indikátory)

Dr. Májek, IBA Brno, ÚZIŠ ČR



Hodnotenie kvality programu skríningu

Indikátory kvality sú nastavované v súlade s medzinárodnými odporúčaniami
Európske odporúčania existujú pre všetky tri skríningové onkologické 
programy + odporúčania hodnotenia skríningového procesu podľa programu 
EUROCOURSE 



Hlásenie do NOR: www.nczisk.sk

http://www.nczisk.sk/




Onkologický skríning

• Veľmi dôležitá je príprava (význam má pilotná fáza) 

• Nevyhnutná je účasť

• Kľúčové je pochopenie na všetkých úrovniach – od politickej, odbornej, 
po laickú

• V onkologických skríningových programoch na Slovensku majú z 
medicínskeho hľadiska okrem príslušných špecialistov (gynekológ, 
rádiológ, gastroenterológ, onkológ) kľúčovú úlohu VLD

EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010



www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/


Leták o skríningových 
programoch



Edukačné brožúrky
www.noisk.sk

http://www.noisk.sk


Edukačné videá
www.noisk.sk

http://www.noisk.sk




Záver

• Významné prvé kroky k existencii populačných onkologických skríningov na 
Slovensku boli uskutočnené

• Nevyhnutná kontinuálna garancia štátu 

• Dlhodobé zabezpečenie financovania 

• Zabezpečenie kontinuálnych masmediálnych aktivít a osvety

• Zabezpečenie kontinuálneho ďalšieho vzdelávania všetkých 
zainteresovaných

• Pravidelné vyhodnocovanie, kontrola kvality, aktualizácia 

• Legislatívne úpravy – prístup k dátam pre hodnotenie skríningov

• Technické úpravy – zabezpečenie plynulého toku dát, úprava kódovania ...

• Cieľ: klesajúca mortalita a v určitých prípadoch incidencia



Ďakujem NOI tímu, 

všetkým spolupracovníkom a podporovateľom

Ďakujem za pozornosť 


