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Úvod

• Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie malígne ochorenia a u 
žien je najčastejšou príčinou úmrtí na nádorové ochorenia

• Demografické údaje potvrdzujú kontinuálny vzostup incidencie
tohto ochorenia a karcinóm prsníka je dôležitým zdravotným 
problémom 

• Skríning má zmysel iba vtedy, ak počet zachránených životov vďaka 
skríningu preváži možné riziká spojené so skríningovým procesom

• Je potvrdené, že systematická včasná detekcia pomocou 
skríningových programov má možnosť znížiť mortalitu na 
karcinóm prsníka



Princíp zdravotného skríningu

Nedetekovateľná choroba

Detekovateľná choroba

Symptomatická choroba

Výhody časového intervalu
medzi ochorením zachyteným počas
skríningu a symptomatickým
ochorením 
Skríningové vyšetrenie:
- Včasnejšia diagnóza
- Lepšia prognóza
- Menej invazívna liečba
- Nižšie liečebné náklady 



Prínosy a riziká skríningu

Prínosy skríningu:
-Včasnejšia diagnóza
-Lepšia prognóza
-ZNÍŽENIE ÚMRTNOSTI
-Menej invazívna liečba
-Nížšie liečebné náklady

Riziká skríningu:
- Falošne pozitívny výsledok 

(krátkodobé obavy, 
zbytočné vyšetrenia)

- „Overdiagnosis“
(naddiagnostikovanie)
„Overtreatment“
(nadliečenie)

- Skoršia diagnóza bez 
skutočného prínosu



• Mamografia je základom skríningu a preto je podstatná časť 
odporúčaní pre skríning venovaná nevyhnutným úkonom 
súvisiacim s optimalizáciou všetkých procesov a balancovaním
medzi senzitivitou a špecificitou, zabezpečenie čo najnižšej 
morbidity

• Význam kvality celého skríningového procesu súvisí so snahou 
o redukciu falošne negatívnych nálezov (teda zníženému 
počtu zachytených zhubných nádorov) a tiež falošne 
pozitívnych nálezov (čo vedie k zbytočnej zvýšenej anxiete u 
žien ako aj k zbytočným ďalším vyšetreniam)



Európske odporúčania pre hodnotenie kvality 
skríningu a diagnostiky karcinómu prsníka



• Primárnym cieľom skríningového programu je redukcia mortality na 
karcinóm prsníka vďaka jeho skorej detekcii

• Skorý záchyt malígneho procesu nutne vedie k potrebe kvalitnej a 
včasnej onkologickej starostlivosti (onkochirurgickej, onkologickej, 
rádioterapeutickej) 

• Zbytočnému prešetrovanie lézií, ktoré sú jasne benígne by sa malo 
u skrínovaných asymptomatických žien vyhnúť

• Odporúčané je nemiešať ženy v skríningu (teda asymptomatické) so 
symptomatickými ženami v rámci chodu pracoviska, keďže 
symptomatické ženy majú iné potreby ako ženy asymptomatické



• V skríningovom procese je potreba úzkej spolupráce všetkých 
zainteresovaných subjektov (multidisciplinárne profesionálne tímy, 
zdravotné poisťovne, analytici, politici, médiá) s cieľom spravodlivého, 
kvalitného a udržateľného skríningového procesu (finančná a politická 
podpora je nevyhnutná)

• Nevyhnutnou súčasťou je vypracovanie protokolov priebehu a 
hodnotenia kvality skríningových procesov:

1. proces pozývania (pravidlá koho presne pozývať),  opätovného 
pozývania

2. vlastné MMG vyšetrenie + následné vyšetrenia, 
3. Patologická diagnostika a manažment patologických lézií 

(malígnych aj benígnych), 
4. zadávanie kódov výkonov a diagnóz – radiológ, patológ, chirurg, 

onkológ) 



Hodnotenie skríningov

• Okrem posúdenia kvality na všetkých úrovniach má 
hodnotenie skríningov význam pre nastavenie/ev. úpravu 
ďalšieho priebehu skríningového procesu: 

- podľa aktuálnych potrieb 

- Podľa nových poznatkov, aktualizácie EÚ odporúčaní

• Hodnotenie skríningov má tiež význam pre porovnanie s inými 
krajinami (tu má význam rovnakého hodnotenia obdobných 
parametrov)



Základné body a princípy skríningu 
karcinómu prsníka

• Pracovná skupina Medzinárodnej agentúry na výskum 
rakoviny (IARC) na základe dostupných dôkazov potvrdila v 
roku 2002 význam populačného skríningu karcinómu prsníka u 
žien vo veku 50-69 rokov, každé 2 roky

• Do skríningu sú pozývané zdravé a asymptomatické ženy, 
pričom je dôležité, aby ženy mali možnosť získať príslušné a 
dostatočné informácie, s prihliadnutím na určité špecifické 
populačné skupiny. Výsledkom by tak malo byť informované 
rozhodnutie o účasti na skríningu. 



Odborníci v skríningovom procese

• Radiologický technik má významnú úlohu v tvorbe 
vysokokvalitných mamografických snímkov, čo je 
nevyhnutná prerekvizita pre včasnú diagnózu 
karcinómu prsníka. Znamená správne štandardizované 
uskutočnenie vyšetrenia v CC a laterálnej projekcii 

• Radiológ má primárnu zodpovednosť v kvalite a 
diagnostickej interpretácii nálezov. Radiológovi, ktorý 
čítajú MMG snímky, by mali byť involvovaní taktiež v 
hodnotení abnormalít zistených počas skríningu. 
Postup podľa štandardného protokolu je nevyhnutný. 



• V prípade patologických nálezov vyžadujúcich ďalšie riešenie je 
dôležitá bezodkladná v prípade potreby ďalšia diagnostika a liečba 
(multidisciplinárny tím odborníkov – radiológ, patológ, chirurg, 
onkólóg, rádioterapeut). 

• Významnú úlohu má zabezpečenie psychologickej podpory

• V prípade normálneho /benígneho nálezu je potrebné zabezpečiť 
opätovný návrat ženy do populačného skríningu podľa štandardov

• Dôležitou súčasťou skríningového procesu okrem kontroly kvality 
jednotlivých procesov (napr. recertifikácie) je dôležité zabezpečenie 
kontinuálneho vzdelávania odborníkov involovovaných v procesoch 



• Vyhodnotenie výsledkov skríningového procesu a jeho dopadov 
vyžaduje kompletné a správne zaznamenávanie údajov: 

- Osobné údaje
- Údaje týkajúce sa skríningového testu
- Údaje týkajúce sa výsledku skríningového testu
- Údaje týkajúce sa rozhodnutia na základe skríningového testu
- Ďalší priebeh podľa nálezu – buď návrat do populačného skríningu, 

alebo ďalšie riešenie patologického nálezu (ďalšia diagnostika, 
liečba)

• Ochrana osobných údajov by mala mať rozumné hranice, aby bolo 
možné využitie údajov dôležitých pre zlepšenie ľudského zdravia čo 
je základný cieľ preventívnych a skríningových postupov



Čo sa hodnotí

1. Priebeh skríningového programu (celková populácia, cieľová 
populácia, pokrytie pozvaním, akceptácia pozvania)

2. Hodnotenie skríningových výkonov (MMG, ďalšie vyšetrenia 
– USG, NMR, biopsia)

3. Hodnotenie klinických parametrov (benígne lézie, malígne 
lézie, štádiá malígnych lézií, liečba, senzitivita, špecificita)

4. Prepojenie zistených výsledkov zo skríningu s údajmi 
epidemiologicko-klinickými hodnotenými v Národnom 
onkologickom registri



Indikátory hodnotenia skríningu podľa odporúčaní EÚ:
39 indikátorov



Technické parametre
MMG

• Pokrytie populácie, 
• pozvania, 
• opätovné pozvania, 
• Vyšetrovacie metódy
(opakovaná MMG,
ďalšie zobrazovacie vyš.)

Indikátory 1-12



• Detekčná miera C50
• Intervalové karcinómy
• Proporcia C50 podľa:

štádíí (T, N, I, II+)
chýbajúceho údaju N

Indikátory 13-28
Opätovné pozvanie 
na vyšetrenie

• Senzitivita a špecificita FNAC
• Senzitivita a špecificita core biopsie

postihnutia LU
chýbajúceho TNM

Proporcia nehmatných odstránených lézií



• Hodnotenie vyšetrovacích metód
• Definitívne diagnostické nálezy 

podľa uskutočnených vyšetrení 
a ich výsledkov

• Hodnotenie typu operačných 
výkonov

Indikátory 29-37



Časové faktory:
• uskutočnenia vyšetrení
• výsledkov vyšetrení
• odoslania na operáciu

Indikátory 38, 39



Príprava hodnotenia skríningov na Slovensku:
(tok dát)

• Jednotlivé kódy výkonov a diagnóz od poskytovateľov budú 
zasielané do Skríningového registra, ktorý bude zriadený v 
Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) 

• Význam má správne a presné používanie jednotlivých kódov 
výkonov a diagnóz podľa Metodického usmernenia 

• Kódy výkonov a diagnóz sa budú v NCZI zbierať z „dávok 
zdravotných poisťovní“ zasielaných jednotlivými poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti a zo systému MASC, ktorý je softwerovým
nástrojom presne vyvinutým  na hodnotenie skríningu karcinómu 
prsníka



Tok dát:

• Dátová veta bude „skladaná“ v Skríningovom registri, ktorý 
bude zriadený v Národnom centre zdravotníckych informácií 
(NCZI)

• Zo Skríningového registra budú údaje ďalej analyzované v 
Národnom onkologickom inštitúte, ktorý v spolupráci NCZI a 
príslušnými odborníkmi bude na ročnej báze vyhodnocovať 
priebeh skríningového procesu



Čo je MASC

• MASC je počítačový program určený pre vedenie dátového 
auditu v centrách, v ktorých prebieha MMG skríning

• Vyvinutý IBA (Institut biostatistiky a analýz), LF 
Masarykovej univerzity, Brno

• Dátový audit je v súlade s medzinárodnými odporúčaniami

• Možné ho použiť iba pre zber údajov, ale aj ako 
plnohodnotný počítačový systém 
vrátane objednávania pacientov, či vykazovania pre ZP)



Základné indikátory kvality skríningu - súhrn

• Indikátory objemu skríningových vyšetrení a diagnóz
- Počet vyšetrených žien na certifikovaných pracoviskách 
- Počet žien s dg. zhubného nádoru
• Indikátory kvality skríningového procesu 
- validita skríningových testov – odhady senzitivity a špecificity)
Detekčná miera
Podiel doplňujúcich vyšetrení
Podiel pozvaných k doplňujúcim vyšetreniam
- Predoperačná diagnostika
Pomer počtu benígnych a malígnych biopsií
- Prognostické faktory nádorov, ktoré boli zistené pri skríningu
Podiel karcinómov in situ
Podiel pokročilých zhubných nádorov  (štádium II a viac)
Podiel invazívnych zhubných nádorov  (podiel nádorov: pN0, podiel minimálnych 
zhubných nádorov: pT1a, pT1b)



Záver

• Populačný skríning je komplexný proces s účasťou mnohých rozdielnych 
zainteresovaných subjektov, ktorých činnosť musí prebiehať koordinovane

• Nevyhnutnou súčasťou skríningového procesu je:

- prísny dohľad nad kvalitou všetkých procesov, 

- systematický tréning všetkých zdravotníckych pracovníkov involvovaných v 
skríningovom procese, a 

- každoročné vyhodnocovanie výsledkov skríningu

• Okrem vstupného nastavenia skríningových procesov, ktorých priebeh by 
sa mal riadiť vypracovanými usmerneniami pre všetky zainteresované 
subjekty je súčasťou kvalitného skríningu jeho aktualizácia podľa 
špecifických potrieb založených na výsledkoch hodnotenia skríningu a 
nových vedeckých poznatkoch



Ďakujem za pozornosť


