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Akadémia srdcového zlyhávania
22. - 23. MAREC 2019 SLIAÈ
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Z kongresu Americkej 
kardiologickej spoloènosti

Vaskulitídy a ischémia 
dolných konèatín
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Nová univerzitná 
nemocnica v Bratislave 
má mať 653 lôžok 
a možnosť prístavby 

Viac ako polovica 
amputácií diabetickej 
nohy je u ľudí 
v produktívnom veku 88

Štát by mal mať svoje vlast-
né laboratórium. Uviedla 
to ministerka zdravotníc-

tva Andrea Kalavská po tom, 
čo VšZP a spoločnosti Medirex 
a Medicyt nepodpísali zmluvu 
a lekári niekoľko dní odmieta-
li robiť plánované odbery pa-
cientom. 

D ô v o d o m  n e p o dpí s a-
nia zmluvy medzi najväč-
šou zdravotnou poisťovňou 
a Medirexom boli financie. 
Podľa VšZP spoločnosti, ktoré 
zabezpečujú laboratórnu diag-
nostiku, vzniesli na rokovaniach 
také finančné požiadavky, kto-
rým poisťovňa nemohla vyho-
vieť. Zmluvu síce po pár dňoch 
podpísali s účinnosťou od 5. jú-
na 2019, platiť však bude len tri 
mesiace. Aj to je dôvod, prečo 
chce rezort začať budovať vlast-
né laboratórium.

„Ministerstvo zdravotníctva 
zriadilo pracovnú skupinu, kto-

rá bude analyzovať možnosť za-
loženia štátnej akciovej spoloč-
nosti, aby laboratórne vyšetro-
vacie metódy boli v budúcnos-
ti v rukách štátu.,“ doplnila ho-
vorkyňa ministerstva zdravot-
níctva Zuzana Eliášová 

„Keď sa všetko dobre poda-
rí, tak by to malo byť do konca 
tohto roka,“ dodala A. Kalavská.

Tento krok víta i Slovenská 
lekárska komora, ktorá kriti-
zuje fakt, že koncové nemoc-
nice nemajú vlastné laborató-
riá. „Všade vo svete robia pri-
tom najdôležitejšie laboratór-
ne diagnostiky štátne labora-
tóriá, ktoré sú zároveň centrom 
a garantom ďalšieho výskumu. 
U nás sú v rukách súkromníkov, 
ktorí vám negarantujú to, čo je 
povinný garantovať štát – teda 
komplexnú, Ústavou zaručenú 
zdravotnú starostlivosť,“ uvá-
dza komora. 
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Rezort chce štátne laboratórium
A. Kalavská: Keď sa všetko dobre podarí, tak by to malo byť do konca tohto roka

PLÁN
Pracovná skupina 
MZ má analyzovať 
možnosť založenia 
štátneho laboratória 
vo forme akciovej 
spoločnosti.

Foto: archív
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Ísť vyššie
Rozumiem hnevu lekárov, ne-
mocníc či lekárnikov. Hnevať 
sa dnes len na poisťovňu 
nestačí. Pretože poisťovňa 
neschvaľuje štátny rozpočet. 
A nie je zodpovedná ani za 
výšku platby štátu za svojich 
poistencov. Ani si nevymys-
lela poukazy a iné sociálne 
skvosty, na ktoré od nej všetci 
chcú peniaze. Hnev by mal 
smerovať vyššie. A za rokovací 
stôl by si mala sadnúť minis-
terka. Lebo vedenie rezortu 
nie je len o účastiach na kon-
ferenciách či o strihaní pások 
na nových prístrojoch. 

Katarína Lovasová
šéfredaktorka ZdN

zdravie · krása · relax
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Stroke fórum 2019
5. - 6. APRÍL 2019 DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia vydáva aj 
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:

MUDR. MÁRIA REČKOVÁ, PHD., RIADITEĽK A NOI: 

Aj Register klinických štúdií je 
kľúčom k inovatívnej liečbe

Čo vás ako klinickú onkologičku 
z praxe motivovalo k práci na 
rozbehnutí NOI?

Reflektovala som na oslove-
nie kolegov. Myšlienka vzniku 
NOI tu bola už dlhší čas a k jej 
realizácii prispelo veľa ľudí 
a priaznivých okolností. Veľkou 

mierou sa na jeho vzniku podie-
ľal hlavný odborník pre klinickú 
onkológiu Michal Mego a štát-
ny tajomník Stanislav Špánik. 
Dôležitá bola a je tiež podpo-
ra zo strany súčasného gene-
rálneho riaditeľa NOÚ Tomáša 
Alschera. Hoci sa mi ťažko me-
nila práca vo svojom domo-
ve a s vynikajúcim pracovným 
kolektívom v Poprade, súčasnú 
prácu vnímam ako dôležitú so 
všeobecne prospešným poten-
ciálom. Nakoniec, stále sa sna-
žím skĺbiť pracovné povinnos-
ti tak, aby som sa mohla vracať 
a pracovať aspoň čiastočne aj 
v klinickej praxi v Poprade. 

Ako ste si tvorili tím?
Keďže ide o to, aby Národný 

onkologický register a spúšťa-

júce sa skríningy boli analyzo-
vané na akademickej pôde, aby 
boli dáta validované a klinic-
ko-epidemiologické výstupy 
vytvárané odborníkmi, je po-
trebné mať v tíme schopných 
analytikov. Hľadali sme ľu-
dí, ktorí majú potenciál praco-
vať s dátami a už aj skúsenosť 
so spracovaním medicínskych 
dát. Dávid Bala, ktorý pracoval 
v Inštitúte zdravotnej politiky, 
bol jedným z prvých ľudí, ktoré-
ho sme oslovili a teším sa, že ho 
máme v tíme. Druhým analyti-
kom je Roman Novota, ktorého 
sme oslovili na odporúčanie pri-
mára Rudolfa Hrčku, s ktorým 
Roman dlhé roky spolupracuje 
na spraco vaní údajov z oportún-
neho skríningu KRCa.

V NOÚ v Bratislave 
vznikol v septembri 
2018 Národný 
onkologický inštitút 
(NOI). Čo je jeho úlohou 
a čo sa za niekoľko 
mesiacov práce 
podarilo realizovať, 
hovorí jeho riaditeľka 
Mária Rečková.

Pokračovanie na strane 4

Stratifikácia

Asociácia zdravotných poisťovní nevidí dôvod na zdržiavanie
Ministerka A. Kalavská opätovne zdôrazňuje, že chce dostať legislatívu súvisiacu s reformou nemocníc na jeseň do parlamentu

Asociácia zdravotných pois-
ťovní (AZP) SR ako par-
tner ministerstva zdravot-

níctva, ktorý sa podieľal na príp-
rave stratifikácie nemocníc pod 
názvom Zdravá zmena, verí, že 
potrebné zmeny v zákonoch sa 
stihnú prijať v parlamente na je-
seň, aby platili od začiatku bu-
dúceho roku 2020. „Dodržanie 
týchto termínov je dôležité pre 

úvodnú fázu stratifikácie, teda 
aby poisťovne mohli začať sledo-
vať EBHR kritériá, či už je to kva-
lita poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti, alebo početnosť vý-
konov. Na výraznejšie zdržanie 
zavedenia zmien, ktoré prinesú 
pacientovi vyššiu kvalitu a bez-
pečnosť zdravotnej starostlivos-
ti, nie je reálne ani dôvod. Zdravá 
zmena bola totiž za viac ako 

15 mesiacov jej prípravy prero-
kovaná s odbornou verejnosťou, 
ale aj so zástupcami jednotlivých 
politických strán,“ uviedla AZP 
vo svojom vyhlásení. 

Zdravotné poisťovne pre-
kvapilo spojenie dvoch balíčkov 
zmien – stratifikácie nemocníc 
a zmien v systéme dlhodobej 
starostlivosti – do jedného zá-
kona, ktorý rezort predložil eš-

te raz na pripomienkové kona-
nie. „Od začiatku boli pripravo-
vané ako samostatné projekty, 
takže takéto spojenie vzhľadom 
na rôzny stupeň ich rozpracova-
nia vedie k zbytočnému zdržaniu 
prijatia Zdravej zmeny. Navyše 
každý z týchto balíčkov rieši také 
rozsiahle zmeny, že by bolo jed-
noduchšie prerokovať ich oso-
bitne,“ tvrdí AZP.  Ministerka A. 

Kalavska argumentuje zmena-
mi, ktoré po zapracovaní množ-
stva pripomienok k dlhodobej 
starostlivosti výrazne zmeni-
li charakter materiálu. „Preto 
sa nám zdalo slušné, keďže je 
to prelomový materiál, aby si to 
všetci, ktorí tvoria systém, ešte 
raz prečítali celé, aby vedeli, ako 
to ministerstvo myslí,“ uviedla.

„Opakovane som sa 
vyjadrila, že nechcem 
veľmi rýchle, krásne 
riešenia.
A. Kalavská

Pokračovanie na strane 2

Pokračovanie na strane 5

TOP lekári na Slovensku

Navrhnite svojho top lekára

Už piatykrát si môžete 
zvoliť svojho top leká-
ra. Zdravotnícke novi-

ny sa po úspešných troch roč-
níkoch konceptu Top inovácie 
v zdravotníctve vracajú k pro-
jektu Top lekári na Slovensku, 
ktorého cieľom je predstaviť 
špičku odborníkov u nás. Tých, 
ktorí od vás získajú najviac hla-
sov, predstavíme prostredníc-
tvom rozhovorov. 

Ide už o piaty ročník tohto 
projektu, ktorým chceme uká-
zať, že aj na Slovensku sú špič-
koví lekári, ktorí si zaslúžia oce-
nenie. Obzvlášť v dnešnej dobe, 
keď sa lekári často stávajú ter-
čom verbálnych útokov a pra-
nierovania. 

Tento rok sme sa rozhodli no-
minovať lekárov z desiatich špe-
cializácií, a to rádiológia, pe-
diatria, chirurgia, oftalmoló-
gia, reumatológia, ORL, infek-

tológia, geriatria, urológia a gy-
nekológia a pôrodníctvo.

Tak ako v minulých rokoch, 
aj tento oslovíme pri nominá-
cii odborné spoločnosti na vý-
ber odborníkov z ich radov a ria-
diteľov zdravotníckych zaria-
dení, aby nominovali svojich 
najlepších lekárov. Výber ná-
sledne doplníme nominantmi 
Zdravotníckych novín. Zároveň 
chceme osloviť aj vás čitateľov 
Zdravotníckych novín, aby ste 
nám poslali svoj tip, koho by 
ste medzi nominovanými chce-
li vidieť. Svoje návrhy posielaj-
te na adresu katarina.lovaso-
va@mafraslovakia.sk do kon-
ca júna. Zoznam nominova-
ných lekárov následne zverej-
níme na internete, kde budete 
môcť svojmu favoritovi dať hlas. 
Výsledkom hlasovania bude vý-
nimočná publikácia Top lekári 
na Slovensku.  (kl)
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Aj Register klinických štúdií...
Vzhľadom na analýzu dát 
Národného onkologického re-
gistra a pripravovaných skrí-
ningov predpokladám, že bude 
potrebné, aby sa analytický tím 
ďalej rozrastal. 

Jednou z významných prvotných 
aktivít je Register onkologických 
klinických skúšaní. V čom je jeho 
praktický prínos?

Pri tvorbe registra sme vychá-
dzali z údajov registra klinických 
skúšaní ŠÚKL, vybrali sme len 
onkologické štúdie a údaje sme 
aktualizovali s ohľadom na infor-
máciu o otvorení štúdií pre ná-
bor pacientov a o centrách, kde 
skúšania prebiehajú. V súčasnos-
ti informácie pravidelne na me-
sačnej báze aktualizujeme, sna-
žíme sa pomôcť pri nastavení 
procesov v spolupráci s MZ SR 
a ŠÚKL tak, aby ich dostupnosť 
informácií bola nastavená systé-
movo a tiež pracujeme na tom, 
aby výstupy boli ešte prehľad-
nejšie. Register je dôležitý pre 
odborníkov aj laikov. Osobne si 
myslím, že klinické štúdie sú jed-
ným z kľúčov k tomu, aby sa pa-
cienti dostali k inovatívnej lieč-
be. Ak budeme vzájomne infor-
movaní, aké klinické skúšania na 
Slovensku prebiehajú, aj pacienti 
budú mať väčšiu možnosť dostať 
sa do klinických skúšaní, zlepší 
sa nábor i dostupnosť a možno 
to na Slovensko pritiahne aj ďal-
šie nové štúdie. Mám informácie 
z terénu, že sa vďaka tomuto re-
gistru dostali pacienti do klinic-
kého skúšania. Okrem registra 
klinických skúšaní sme sa sna-
žili naštartovať procesy v každej 
oblasti, ktorá je náplňou činnos-
ti NOI. V spolupráci s Ligou pro-
ti rakovine, pacientskymi organi-
záciami, s Európskou spoločnos-
ťou klinickej onkológie (ESMO) 
sme začali prekladať pacient-
ske brožúry, ktoré sú dostup-
né na našej webovej stránke aj 
na stránke ESMO v slovenskom 
jazyku. Ďalšou veľkou úlohou 
je veda a výskum. Radi by sme 
v rámci NOI zastrešovali pra-
covné kooperatívne združenia 
s cieľom národnej, potenciálne 
aj nadnárodnej spolupráce, kto-
rých úlohou by bola koordinácia 
klinického výskumu. V súčasnos-
ti je v procese prípravy Slovenská 
kooperatívna onkologická sku-
pina (SCOG), členmi prípravné-
ho výboru sú odborníci z celého 
Slovenska. Cieľom je určiť si pri-
ority v klinickom výskume vrá-
tane vytvárania vlastných štúdií.  

V akom stave je Národný onko-
logický register a kam ho chcete 
posunúť?

Je potrebné povedať, že kole-
govia v NCZI spracúvajú obrov-
ské množstvo dát. Dáta NOR sú 
validné, majú vysokú kvalitu aj 
v rámci medzinárodných data-
báz. Je však pravda, že existu-
je pomerne veľký sklz v jeho ak-
tuálnosti a posledné publikova-
né analytické výstupy sú z roku 
2011. Aktuálne dáta, ktoré sú 
posielané do medzinárodných 
databáz, sú v podstate predik-
cie. Nie všetko sa však dá pre-
dikovať, medzi predikcou a sku-
točnosťou môžu byť aj relatív-
ne veľké rozdiely. Aktuálnosť 
informácií je dôležitá, aby bolo 
možné napríklad plánovať  zdra-
votnícku starostlivosť či preven-
tívne a skríningové programy. 
Jeden z problémov, ktoré sme 
identifikovali, je nedostatočné 
zasielanie hlásení do registra. 

Jednoducho údaje v rámci hlá-
sení vo veľkej miere neexistujú 
a sú prácne zisťované a valido-
vané z iných zdrojov, ktoré má 
NCZI k dispozícii. V minulos-
ti existovala sieť POKO praco-
vísk, ktoré boli priamo zodpo-
vedné za hlásenia do registra. 
Tieto pracoviská sú v súčasnos-
ti väčšinou súkromné, pribudlo 
množstvo ďalšej administratívy, 
ktorá priamo súvisí s onkologic-
kou starostlivosťou o individu-
álneho pacienta, a tak je ďalšia 
administratíva spojená s hláse-
ním do tohto registra odsúvaná 
do úzadia. V súčasnosti pracu-
jeme spolu s NCZI na nastave-
ní procesov, aby bol terén posil-
nený o ľudí, ktorí budú mať tie-
to hlásenia na starosti, ako je 
to v iných vyspelých krajinách 
Európy. Vo všetkých veľkých 
nemocniciach a ústavoch by mal 
existovať zodpovedný pracov-
ník pre Národný onkologický re-
gister, ktorý by bol styčným člo-
vekom pre nahlasovanie údajov 
a doplnenie toho, čo chýba. 

Zmení sa teda hlásenie do regis-
tra? 

Hlásenie bude pravdepodob-
ne v určitej miere potrebné vž-
dy. Ide o to, ako zjednodušiť 
administratívnu záťaž lekárov, 
ktorí by administratívnu prácu 
v ideálnom prípade vôbec ne-
mali riešiť alebo by mali pris-
pievať len k najnutnejšej validá-
cii údajov. NCZI pracuje na nas-
tavení efektívnejšieho využíva-
nia dát, ktoré sú v systéme k dis-
pozícii, aby sa čo najmenej úda-
jov muselo znovu prácne zapi-
sovať a hlásiť. Jednou z ďalších 
možností je zjednodušenie hlá-
senia, prípadne pozitívna či ne-
gatívna stimulácia týkajúca sa 
hlásenia do registra naprík-
lad v podobe zaplatenia výko-
nu, ktorý súvisí s vypisovaním 
hlásenia, keďže to si vyžaduje 
istú prácu a čas. Jednou z efek-
tívnych a jednoduchých mož-
ností by mohla byť jednoduchá 
hlásenka implementovaná pria-
mo v nemocničnom informač-
nom systéme, ale to je zložitej-
šie, lebo informačných systé-
mov na Slovensku je veľa. Ak sa 
niečo urobí na viacerých úrov-
niach, verím, že sa postupne 
zlepší dostupnosť dát a tým aj 
aktuálnosť NOR. Súčasne by to 
mohlo mať pridanú hodnotu aj 

v tom, že ak aktuálne údaje bu-
dú k dispozícii, tak si aj my bež-
ní klinici budeme uvedomovať, 
aké je dôležité, aby sme aktuál-
ne údaje do NOR hlásili. 

Začala sa pilotná fáza skrínin-
gu kolorektálneho karcinómu 
(KRCa). Aká bude úloha inštitútu? 

Úlohou NOI je hodnotenie 
priebehu skríningu. V súčas-
nosti sa so všetkými zaintere-
sovanými subjektmi nastavujú 
procesy hodnotenia skríningov. 
Nápomocní sú nám aj kolegovia 
z Inštitútu bioštatistík a ana-
lýz LF Masarykovej univerzity 
v Brne, s ktorými sme v úzkom 
kontakte prakticky od začiat-
ku vzniku NOI. Hodnotí sa jed-
nak priebeh skríningu v zmysle 
pozývania, akceptácie pozva-
ní, uskutočnenia jednotlivých 
vyšetrení, jednak parametre 
vlastného priebehu vyšetrení, 
napr. v prípade skríningu kar-
cinómu prsníka mamografie 
a ďalšie doplňujúce vyšetrenia 
(napr. ultrazvuk, magnetická 
rezonancia) či uskutočnené bio-
psie s cieľom získania vzorky na 
patologické vyšetrenie, a hod-
notia sa aj výsledné klinické 
parametre – počet benígnych 
a malígnych nálezov a ich tera-
peutické riešenie. Ďalšie para-
metre hodnotenia sú skôr tech-
nického rázu a práve v prípade 
skríningu karcinómu prsní-
ka by mal byť nápomocný špe-
ciálny počítačový program vy-
vinutý v IBA LF Masarykovej 
univerzity v Brne. Jeho imple-
mentácia na Slovensku sa v sú-
časnosti pripravuje. Program by 
však mal zvládnuť hodnotenie 
skríningového procesu aj celko-
ve, komplexne. V prípade prvej 
fázy skríningu KRCa prebehlo 
pozývanie a plánované sú pr-
votné analýzy v rámci zdravot-
ných poisťovní, ktoré sa týka-
jú hlavne účasti na skríningu. 
Podrobnejšie parametre sledo-
vania v tejto fáze neboli pláno-
vané. Myslím si, že aj v tejto pr-
vej fáze by bolo prínosné zhod-
notenie cenných parametrov 
priebehu skríningového proce-
su.  Prvá fáza je dôležitá, lebo 
sa môžu vychytať určité sloven-
ské špecifiká, ktoré bude mož-
né zohľadniť pri plánovaní ce-
loplošného skríningu. V súčas-
nosti sa tiež nastavuje kľúč, ako 
presne budú ľudia pozývaní na 

skríningy. Napríklad, aby bo-
li ľudia viac motivovaní, moh-
lo by pozvanie vybraných ľudí 
v populácii prebiehať ku dňu ich 
narodenia. Myslím, že tiež bu-
de potrebná ešte väčšia mediál-
na kampaň, aby si ľudia uvedo-
mili, prečo je skríning dôležitý.

Tento rok sa majú začať tri skrí-
ningy. Dá sa toto množstvo dát 
zvládnuť? 

Veľa záleží na tom, kedy sa 
skríningy spustia. Približne po 
roku priebehu skríningu by ma-
li byť k dispozícii prvotné dáta 
a analýzy. Ako som už spomí-
nala, v epidemiologických dá-
tach sa to, že sa spustil skrí-
ning, ešte pravdepodobne ne-
prejaví. Cieľom je hlavne zníže-
nie mortality a tiež posun ocho-
rení do skorších štádií. V prípa-
de skríningu karcinómu prsníka 
incidencia, naopak, zo začiatku 
stúpne, keďže budú ochorenia 
aktívne vyhľadávané. V prípade 
skríningu karcinómu krčka ma-
ternice a kolorektálneho karci-
nómu ide aj o skutočnú preven-
ciu, keďže je možné zachytiť aj 
prekancerózne lézie, takže ok-
rem mortality je cieľom skrínin-
gu aj pokles incidencie. Ak bu-
dú dobre nastavené základné 
indikátory, tvorba výstupných 
informácií zo skríningov by ne-
mala byť zložitá. Interpretácia 
výstupných informácií mô-
že byť náročnejšia v porovnaní 
so samotným spracovaním dát, 
v spolupráci s odborníkmi a ve-
dúcimi pracovných skupín pre 
jednotlivé skríningy si v poko-
ji a rozvahe spoločne nad úda-
je sadneme. Procesy sa v súčas-
nosti nastavujú tak, aby v NCZI 
vznikol skríningový register, 
kde budú dáta zo skríningo-
vých programov zbierané. Ich 
analýzy a interpretácia bude 
prebiehať v rámci NOI v spolu-
práci s NCZI. 

Inštitút spracoval prvú výročnú 
správu, v ktorej zmapoval stav 
klinickej onkológie na Slovensku. 
Akú sú hlavné zistenia?

Situáciu sme zmapovali s od-
borníkmi z jednotlivých oblas-
tí. Zaregistrovali sme aj oblas-
ti, kde by bolo potrebné onko-
logickú starostlivosť posilniť. 
Paliatívna medicína a hospice sú 
poddimenzované. Sú rôzne mo-
dely, akým spôsobom paliatívnu 

starostlivosť na Slovensku na-
staviť a konkrétna podoba bude 
musieť byť skoncipovaná s prí-
slušnými odborníkmi. Z hľa-
diska rádioterapie je sieť praco-
vísk pomerne široká, avšak dô-
ležité bude vytvorenie určité-
ho systému spolupráce formou 
zastupujúcich pracovísk v prí-
pade, že pracovisko, ktoré má 
len jeden lineárny urýchľovač, 
má poruchu stroja, a tak počas 
prechodného obdobia nedo-
káže pacientom poskytnúť rá-
dioterapiu. Niektoré diagnózy 
a výkony je potrebné centrali-
zovať. A potrebné je myslieť aj 
na to, ako zabezpečiť starostli-

vosť o pacientov po absolvova-
ní onkologickej liečby, ktorých 
trápia rôzne psychické a fyzické 
ťažkosti súvisiace absolvovanou 
liečbou alebo s primárnym on-
kologickým ochorením. Preto je 
veľmi dôležité vypracovať plán 
dlhodobej starostlivosti. Isté ob-
dobie po liečbe je pacient sledo-
vaný na onkologickom pracovis-
ku, s odstupom času je pri väč-
šine diagnóz návrat ochorenia 
menej pravdepodobný a skôr 
je u pacientov potrebné riešiť 
problematiku dlhodobej či ne-
skorej toxicity po liečbe, rôzne 
komorbídne problémy a možné 
duplicitné nádorové ochorenia. 
Pacient by tak mohol byť sledo-
vaný v ambulancii praktického 
lekára a u ďalších špecialistov. 
Na tomto systéme pracujeme. 
V tohtoročnej výročnej správe 
nebola spracovaná oblasť onko-
chirurgie, radi by sme ju spraco-
vali v budúcoročnej správe, tiež 
by sme radi doplnili sieť onko-
hematologických pracovísk, na 
ktorej zmapovaní v súčasnosti 
pracujeme. 

Avizovali ste vytvorenie zoznamu 
inovatívnych onkologických lie-
kov. V čom bude jeho prínos?

Vo výročnej správe je uve-
dený zoznam liekov, ktoré boli 

zakategorizované na Slovensku 
v roku 2018. Radi by sme taký-
to zoznam rozšírili a zoznam 
následne priebežne aktualizo-
vali s porovnaním kategorizo-
vaných liekov a ich indikácií na 
Slovensku a registrovaných lie-
kov a ich indikácií v Európe, prí-
padne aj v USA.

Od zmien liekovej politiky si 
lekári aj pacienti sľubovali vyššiu 
dostupnosť inovatívnej liečby. Čo 
je pre onkológov dnes najväčší 
problém – sú to lieky na výnimky, 
proces rozhodovania poisťovní, 
resp. niečo iné? 

Áno, máte pravdu, že nie-
ktoré onkologické lieky nie sú 
na Slovensku dostatočne do-
stupné. Nielen na Slovensku, 
ale ani v krajinách, kde majú 
financií na zdravotnú starost-
livosť nepomerne viac, vzniká 
problém vynakladania obrov-
ských finančných prostriedkov 
na onkologickú liečbu. V tom-
to kontexte sú dôležité dohody 
medzi farmaceutickými spoloč-
nosťami, ktoré liek vyvinuli za 
iste nemalé finančné prostried-
ky a žiadajú istú návratnosť in-
vestícií, a zdravotnými pois-
ťovňami, ktoré liečbu pacien-
tom uhrádzajú. Odborníci by 
mali mať dostatočný hlas, aby 
vedeli tento proces usmerniť 
a určiť, ktoré lieky a pre kto-
rých pacientov prinášajú sku-
točný klinický benefit a aby sa 
hľadali spôsoby, ako skutoč-
ne prospešnú liečbu pacientom 
na Slovensku umožniť. Jednou 
z hlavných priorít súčasného 
výskumu v onkológii je hľa-
danie tzv. prediktívnych mar-
kerov, ktoré by nám vedeli do-
predu vytipovať, či určitá lieč-
ba bude pre pacienta prínos-
ná, alebo nie. Na individuálnej 
úrovni sú rozhodnutia vo väčši-
ne prípadov ťažké a naozaj pla-
tí, že „topiaci človek sa aj slam-
ky chytá“. Myslím si, že by sme 
s kolegami pre pacientov chce-
li urobiť všetko, čo sa dá a nie-
kedy by sme použili aj liečbu, 
ktorá v skutočnosti nepriná-
ša až taký benefit, ale človek 
si môže povedať „čo ak“. Práve 
preto by sme mali mať vytvo-
rené aspoň určité pravidlá, kto-
ré by však boli všeobecne platné 
a nemohlo sa potom stať, že sú 
dvaja takmer rovnakí pacienti 
a jednému je liečba zdravotnou 
poisťovňou schválená a iné-
mu nie. Niektoré lieky, ktoré by 
mali byť jednoznačne dostupné, 
všeobecne dostupné nie sú. My 
odborníci – a tu vidím aj úlohu 
NOI – by sme však mali zade-
finovať, pre ktorých pacientov, 
ak nie pre všetkých, by mala byť 
liečba schvaľovaná na základe 
dôkazov, ktoré máme z klinic-
kých skúšaní a aby sa bral do 
úvahy skutočný klinický bene-
fit a rozhodnutia tak boli medi-
cínou založenou na dôkazoch. 
Aj preto sme do NOI prijali far-
makoekonóma prof. Róberta 
Babeľu, ktorého úlohou je kom-
plexne vypracovať modely be-
nefitu niektorých liekov u vy-
braných diagnóz. Cieľom by 
malo byť uľahčiť dohodu medzi 
farmaceutickými spoločnosťa-
mi a zdravotnými poisťovňami 
na základe relevantných údajov. 
Takýto systém by mal zjedno-
dušiť prácu aj lekárom v praxi, 
keďže budeme vedieť, že exis-
tuje spravodlivý systém, ktorý 
je založený na dôkazoch.

Monika Toporcerová
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MÁRIA REČKOVÁ
Medicínu vyštudovala na 
Karlovej univerzite v Prahe. 
Pracovala v NsP v Poprade, 
na Lekárskej univerzite 
Južnej Karolíny v americkom 
Charlestone, v NOU a na LF 
UK v Bratislave. Následne 
sa vrátila do onkologickej 
ambulancie v Poprade, kde 
pôsobí doteraz.

Dokončenie zo strany 1

„Procesy sa 
v súčasnosti 
nastavujú tak, aby 
v NCZI vznikol 
skríningový register.
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