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Predstavenie NOI a jeho úloh v skríningu KRK 



Vyhlásenie o konflikte záujmov autora

Forma finančného prepojenia Spoločnosť

Participácia na klinických štúdiách/firemnom 
grante

Pfizer, Roche, Bayer

Nepeňažné plnenie (v zmysle zákona) Roche, Pfizer

Prednášajúci Roche, Pfizer, Novartis, Bayer, Teva

Akcionár -

Konzultant/odborný poradca Roche, Pfizer

Ostatné príjmy (špecifikovať) -

X Nemám potenciálny konflikt záujmov

□ Deklarujem nasledujúci konflikt záujmov

Podľa UEMS (upravené v zmysle slovenskej legislatívy)



• Rok 2018 bol pre slovenskú onkológiu do určitej miery prelomový:

- vláda Slovenskej republiky schválila NOP

- 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, 
- hodnotenie skríningov

3. Diagnostika  a liečba, vrátane podpornej 
starostlivosti:

- sieť pracovísk,
- koncepcia onkologickej starostlivosti, 

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

5. Edukačná platforma - pacient, lekár



Onkologický skríning

• Evidencia založená na dôkazoch: efektívnosť skríningových programov , 
možnosť znížiť incidenciu a mortalitu na KRK

• Skríning onkologických ochorení: celoplošný, organizovaný, štátom 
kontrolovaný a monitorovaný proces

• Dobrá organizácia vedie tiež k redukcii finančných nákladov

• V r. 2003 EÚ odporučila zavedenie skríningových programov

• KRK – druhá najčastejšia malignita v rámci incidencie aj mortality v EÚ

• Organizované skríningové programy môžu zachrániť milióny životov1

• Doposiaľ na Slovensku prebiehal oportúnne

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



Onkologický skríning

• Význam má pilotná fáza

• Veľmi dôležitá je príprava

• Nevyhnutná je účasť

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

• V skríningu KRK majú okrem GAE kľúčovú úlohu VLD

• 01/2019 - 1. fáza skríningu KRK, ukončená v 10/2019

• V súčasnosti pripravovaný populačný skríning

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



www.krca.sk

Vdaka prim. Hrčkovi a jeho tímu sú položené základy skríningového programu 
KRK:



Koordinácia skríningu KRK

• Hlavná úloha NOI = koordinácia a hodnotenie skríningu KRK v spolupráci s:

- MZ SR, odd. prevencie a skríningov

- Odborné spoločnosti: GAE, VLD, SOS

- ZP

- NCZI

- ÚDZS, ÚVZ, pacientskymi organizáciami



Indikátory so  vzťahom k cieľovej populácii

- pokrytie skríningovým programom

Indikátory so vzťahom ku klinickému procesu

- detekčná miera, prediktívna hodnota testu, neadekvátne testy, počet kompletných
kolonoskopií, intervalové karcinómy, detekované karcinómy ...

Populačné indikátory

- incidencia KRK, mortalita KRK

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

Indikátory kvality skríningu

Dr. Májek, IBA Brno, ÚZIŠ ČR



Hodnotenie kvality programu skríningu KRK

Indikátory kvality sú nastavované v súlade s medzinárodnými odporúčaniami
(European Guidelines 1st ed., Segnan et al. 2010) + odporúčania hodnotenia
skríningového procesu podľa programu EUROCOURSE tak,  aby čo najlepšie
popisovali skríningový proces v SR z dostupných údajov



Európske odporúčania pre hodnotenie kvality skríningu KRK



Dáta pre hodnotenie skríningového programu

Monitoring KRK – celoslovenská populácia
• Dlhodobé indikátory dopadu
• Epidemiologické parametre – incidencia, mortalita
Zdroj dát: NOR, NCZI

Monitoring skríningového procesu s využitím klinických dát
• včasné indikátory kvality v skríningových centrách – monitoring kolonoskopie
• Detekcia zhoubných nádorov a prekanceróz v skríningu
Zdroj dát: klinický register vytvorený a hodnotený prim. Dr. Hrčkom, odborná GAE 
spoločnosť, ZP, NCZI

Monitoring skríningového procesu s využitím administratívnych dát

• Pokrytie skríningovým programom
• Včasné indikátory kvality – monitoring TOKS
Zdroj dát: ZP, NCZI



Klinická databáza skríningových kolonoskopií

ODSTRÁNENÉ POLYPY

Veľkosť

Histológia

Dysplázia

Lokalizácia

Kód lekára

KARCINOMY

Predoperačné TNM

Lokalizácia metastáz

Pooperačné TNM

Histologický typ nádoru

Lokalizácia

KLIENT

CENTRUM

ID KLIENTA

Dátum narodenia

Pohlavie

Zdravotná poisťovňa

Okres

KOLONOSKOPIA

Indikácia kolonoskopie

Dátum TOKS

TOKS – kód lekára

Dátum kolonoskopie

Kód lekára

Totálna kolonoskopia

Parciálna kolonoskopia

Počet nájdených polypov

Počet odstránených polypov

Komplikácia kolonoskopie-perforácia

Komplikácia polypektomie – perforácia

Komplikácia polypektomie - perforácia

Komplikácia polypektomie - krvácanie

Normálny výsledok

Adenóm

Karcinóm

Hyperplastický polyp

Zápalový polyp

Zmiešaný polyp

Iný polyp

Iná patológia

Dr. Májek, IBA Brno, ÚZIŠ ČR

NOR, NCZI

ZP, NCZI

Klinický register, ZP, NCZI

Klinický register

Hlásenia do NOR



Metodika vykazovania kódov výkonov a diagnóz 





Hlásenie do NOR: www.nczisk.sk

http://www.nczisk.sk/


www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/




Skríningová
osveta









Záver

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

• Zriadenie NOI, oddelenia prevencie a skríningov na MZSR, Komisie pre 
skríningy na MZ SR s 3 pracovnými skupinami pre 3 onkologické skríningy 
(C18-20, C50, C53)

• A ďalej už treba len kráčať ... 

• Dlhodobé zabezpečenie financovania 

• Zabezpečenie kontinuálnych masmediálnych aktivít a osvety

• Zabezpečenie kontinuálneho ďalšieho vzdelávania

• Pravidelné vyhodnocovanie, kontrola kvality, aktualizácia 

• Legislatívna úprava poskytovania údajov: NCZI-NOI, ZP-NCZI (MZ SR)

• Legislatívne ukotvenie pozície NOI v skríningových programoch (jasné 
zadefinovanie úloh a kompetencií) ... 



Ďakujem 
za GAE hlavne:
p.prim. Hrčkovi
p. prof. Hlavatému
p. Dr. Orsághovi

za NOI hlavne:
Koordinátorke skríningov v NOI:
Dr. Trautenberger Ricovej
a analytikom:
p. Novotovi a dr. Ballovi



Ďakujem za pozornosť 


