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Hodnotenie skríningu karcinómu krčka maternice v Slovenskej republike 

Hodnotenie populačného skríningu na základe pozývania a hodnotenie oportúnneho 

skríningu 

Hodnotenie skríningových programov nádorových ochorení zahŕňa analýzu procesov 

a účinnosti. 

Primárnym cieľom skríningov je zníženie nádorovo- špecifickej mortality. V hodnotení 

účinnosti je tiež potrebné  zahrnúť  incidenciu príslušného onkologického ochorenia a celkovú 

mortalitu.  

Monitorovanie a hodnotenie by tiež malo zahŕňať ekonomické aspekty hodnotenia 

a potenciálne nežiaduce účinky skríningu. Skríning môže znížiť kvalitu života ľudí, napríklad z dôvodu 

nadmernej diagnostiky a liečby, závažným komplikáciám, strachu z dôvodu falošne pozitívnych 

výsledkov, alebo z dôvodu predĺženého času liečby na onkologické ochorenie, z dôvodu jeho 

diagnostiky v predklinickom štádiu.  

Preto je nevyhnutné kontinuálne hodnotenie rovnováhy medzi výsledkami mortality, 

získanými rokmi života, potenciálnymi nežiaducimi účinkami a kvality života.  

Hodnotenie je tiež nevyhnutné z dôvodu porovnania skríningových programov v rámci 

rôznych krajín Európy a sveta.  

Analýzy zahŕňajú štatistické spracovanie kľúčových údajov nádorového skríningu, ktoré je možné 

rozdeliť na štyri základné oblasti: 

I. Pokrytie a účasť populácie 

II. Kvalita skríningového vyšetrenia 

III. Hodnotenie diagnostiky a liečby 

IV. Dlhodobé ukazovatele populačného dopadu 

V ďalšom texte je uvedený zoznam kľúčových indikátorov hodnotenia priebehu skríningu 

karcinómu krčka maternice na základe Európskych odporúčaní pre skríning karcinómu krčka 

maternice s použitím štandardnej cytológie ako primárneho skríningového testu, ktorý je v súčasnosti 

odporúčaným skríningovým testom. [1-4] 

Hodnotenie indikátorov prebieha v danom časovom období. Zvlášť je hodnotený oportúnny a zvlášť 

pozývací (ZP) skríning. 

INDIKÁTORY: 

1. Rozsah skríningového programu  

Počet žien v cieľovej populácii v organizovanom skríningovom programe / 

Počet žien v príslušnom veku v celej krajine 
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2. Pokrytie podľa pozvania 

Počet žien pozvaných na skríning v danom časovom období / 

Počet žien v cieľovej populácii 

 

3. Pokrytie na základe vyšetrenia 

Počet pozvaných žien, ktoré absolvovali skríning v danom časovom období / 

Počet žien v cieľovej populácii 

 

4. Akceptácia pozvania ("kompliancia") 

Počet pozvaných žien, ktoré absolvovali skríning v danom intervale / 

Počet pozvaných žien  v danom intervale 

 

5. Distribúcia žien, ktoré absolvovali skríning podľa výsledku cytológie 

Počet žien s jednotlivým cytologickým nálezom / 

Počet žien v skríningovom programe 

 

6. Podiel cytologických vzoriek s neuspokojivou kvalitou 

Počet žien s neuspokojivou kvalitou skríningovej cytológie / 

Počet žien s uskutočnenou skríningovou cytológiou v definovanom časovom období 

 

7. Stupeň odporúčania na opakované cytologické  vyšetrenie 

Počet žien v skríningu, ktoré boli odporúčané na opakované cytologické vyšetrenie v kratšom 

časovom intervale / 

Počet žien v skríningovom programe 

 

8. Stupeň odporúčania na kolposkopické vyšetrenie 

Počet žien odoslaných na kolposkopické vyšetrenie / 

Počet žien v skríningu, u ktorých nebol zistený nález CIN 

 

9. Podiel kolposkopií v prípade abnormálnych cytologických nálezov R diagnóz 

Počet žien vyšetrených žien, kt. absolvovali kolposkopické vyšetrenie s R diagnózou / 

Počet žien vyšetrených žien, kt. neabsolvovali kolposkopické vyšetrenie s R diagnózou 

 

10. Stupeň detekcie podľa histologickej diagnózy 

Počet žien v skríningu podľa histologickej diagnózy / 

Počet žien v skríningovom programe 

 

11. Dostupnosť histopatologického výsledku 

Počet žien s výsledkom HSIL+ v rámci skríningovej cytológie a dostupným histopatologickým 

výsledkom / 

Počet žien s výsledkom HSIL+ v rámci skríningovej cytológie 
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12. Pozitívna prediktívna hodnota odporúčania na kolposkopické vyšetrenie  

Počet žien s histologicky potvrdeným nálezom CIN1+, CIN2+, CIN3+ / 

Počet žien, ktoré absolvovali kolposkopiu 

 

13. Pozitívna prediktívna hodnota pre CIN2+ 

Počet žien s preukázaným CIN2+ z histopatologického vyšetrenia / 

Počet žien s výsledkom HSIL+ v rámci skríningovej cytológie a dostupným histopatologickým 

výsledkom 

 

14. Test špecificity 

Počet žien v skríningu, ktoré neboli odoslané na kolposkopiu / 

Počet žien v skríningu bez zisteného nálezu CIN1+, CIN2+, CIN3+ 

 

15. Liečba intraepiteliálnych lézií +hodnotenie všetkých R nálezov = cytologii + N a D nálezov 

(CIN) 

Počet žien liečených pre CIN lézie, ktoré boli detekované počas skríningu / 

Počet žien s detekovaným nálezom CIN počas skríningu 

 

16. Proporcia žien s nálezom CIN, ktorý bol zistený počas skríningu, u ktorých bola uskutočnená 

hysterektomia 

Počet žien, u ktorých bola uskutočnená hysterektomia kvôli histologickému nálezu CIN / 

Počet žien s histologickým nálezom CIN 

 

17. Incidencia invazívneho karcinómu u žien, ktoré neabsolvovali skríning, alebo absolvovali 

nedostatočný skríning 

Počet invazívnych karcinómov zistených u žien, ktoré neabsolvovali skríning v danom 

intervale / 

Počet osôb-rokov, ktoré v danom intervale neabsolvovali skríning 

 

18. Incidencia karcinómu v prípade normálneho cytologického nálezu (dobrovoľný parameter) 

Počet žien v skríningu s nálezom invazívneho karcinómu v časovom intervale do ďalšieho 

cytologického vyšetrenia v prípade normálneho cytologického nálezu / 

Počet osôb-rokov žien s normálnym cytologickým nálezom v danom časovom intervale 

 

19. Incidencia invazívneho karcinómu na základe výsledku abnormálnej cytológie u žien, ktoré 

neabsolvovali skríning (dobrovoľný parameter) 

Počet prípadov invazívneho karcinómu v prípade výsledku abnormálnej cytológie / 

Počet osôb-rokov u žien v skríningu s abnormálnym cytologickým nálezom 

 

20. Populačná incidencia karcinómu krčka maternice 

 

21. Podiel pokročilých štádií karcinómu krčka maternice 
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22. Populačná mortalita karcinómu krčka maternice 
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