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             Hodnotenie skríningu kolorektálneho karcinómu  

Hodnotenie populačného skríningu na základe pozývania (TOKS) a oportúnny skríning 

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 päť základných oblastí: 

I. Pokrytie a účasť populácie 

II. Výsledky skríningu prostredníctvom testu na okultné krvácanie do stolice (TOKS) 

III. Výsledky skríningu prostredníctvom skríningovej kolonoskopie  

IV. Organizácia skríningu 

V. Dlhodobé ukazovatele populačného dopadu 

V ďalšom texte je uvedený zoznam kľúčových indikátorov hodnotenia priebehu skríningu 

kolorektálneho karcinómu na základe Európskych odporúčaní pre skríning kolorektálneho karcinómu 

pomocou testu na okultné krvácanie zo stolice (TOKS), ktorá je v súčasnosti odporúčaným 

skríningovým vyšetrením. [1-4] 

Všetky parametre, okrem parametrov 5,6 a 19 sú hodnotené zvlášť v prípade primárnej 

skríningovej kolonoskopie. 

Pre hodnotenie by mala byť vytvorená tabuľka s cieľom prezentácie výsledkov skríningového 

testu (pozitívny, negatívny alebo inadekvátny), podľa pohlavia a veku. Výsledky by mali byť rozdelené 

podľa iniciálneho skíningu a následných skríningov. 
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INDIKÁTORY: 

1. Rozsah skríningového programu  

Počet ľudí v cieľovej populácii v organizovanom skríningovom programe / 

Počet ľudí v príslušnom veku v celej krajine 

Popis: Celkový rozsah skríningového programu na základe počtu ľudí v príslušnom veku 

v krajine a počtu ľudí danej cieľovej populácie v organizovanom skríningovom programe. 

2. Pokrytie podľa pozvania 

Počet ľudí pozvaných na skríning v danom časovom období / 

Počet ľudí v cieľovej populácii  

Popis: Definuje rozsah rozposlaných pozvánok v danom časovom období ľudom v cieľovej 

populácii. Dáva informáciu o celkovej organizácii pozývacieho skríningu cieľovej populácie 

v danom časovom období. 

 

3. Miera účasti na základe pozvania 

Počet pozvaných ľudí, ktorí absolvovali skríning v danom časovom období / 

Počet ľudí v cieľovej populácii pozvaných  

Popis: Počet ľudí, ktorí absolvovali skríning  v danom časovom období na základe pozvania ku 

celkovému počtu pozvaných ľudí v cieľovej populácii. 

Efektivita programu bude záležať od miery účasti. V randomizovanej FOBT štúdii, výsledok 

v prvom kole bol medzi 49,5-66,8%. 

 

4. Pokrytie na základe absolvovaného vyšetrenia  

Počet h ľudí, ktorí absolvovali skríning v danom intervale / 

Počet ľudí  v cieľovej populácii  

Popis: Počet ľudí, ktorí absolvovali skríning  v danom časovom období (všetci, ktorí 

absolvovali skríningový test bez ohľadu na výsledok testu alebo bez ohľadu, či boli pozvaní 

poisťovňou)  ku celkovému počtu  ľudí v cieľovej populácii  

5. Podiel neadekvátnych testov (TOKS) 

Neadekvátny skríningový test / skrínovaní 

Popis: Podiel neadekvátnych testov je definovaný ako pomer skrínovaných ľudí s jedným 

alebo viacerými vrátenými TOKS počas definovaného obdobia ku všetkým testovaným. 

 

Podiel neadekvátnych testov by mal ostať nízky. Odzrkadľuje, okrem iného, porozumenie ľudí 

ako test použiť a tiež kvalitu informácií, ktoré im boli poskytnuté. V podobných programoch 

bol hlásený pomer neadekvátnych TOKS medzi 0,4%-4,5%. 

Doporučenie: Podiel neadekvátnych TOKS pod 3% je akceptovateľný, nižší ako 1% je vhodný. 

 

6. Stupeň pozitívnych testov (TOKS) 

Pozitívny výsledok testu / skrínovaní  (s adekvátne uskutočneným testom) 

7. Podiel uskutočnených kolonoskopií po pozitívnom TOKS 

Stupeň uskutočnených kolonoskopií po pozitívnom TOKS/ 
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Počet skrínovaných s pozitívnym TOKS 

Popis: Podiel uskutočnených následných kolonoskopií po pozitívnom TOKS je definovaný ako 

pomer skrínovaných ľudí s pozitívnym testom, ktorí podstúpili kolonoskopiu ku všetkým tým, 

ktorí mali pozitívny TOKS v danom časovom období.  

 

8. Podiel uskutočnených kompletných kolonoskopií po pozitívnom TOKS 

Kompletné kolonoskopie  / Všetci ktorí absolvovali kolonoskopie po pozit. TOKS 

Popis: Podiel uskutočnených následných kompletných kolonoskopií po pozitívnom TOKS je 

definovaný ako pomer skrínovaných ľudí s pozitívnym testom, ktorí podstúpili kompletnú 

kolonoskopiu ku všetkým, ktorí absolvovali kolonoskopiu (kompletnú aj nekompletnú) po 

pozitívnom TOKS.  

Za kompletnú kolonoskopiu je považaná kolonoskopia s intubáciou céka a táto je definovaná 

tak, že je možné  sa špičkou endoskopu dotknúť ústia apendixu, iba vtedy je možné 

adekvátne prehliadnuť mediálnu stenu céka medzi Bauhinská chlopňou a apendikálnym 

ústím. 

Doporučenie: Je žiadúci vysoký pomer uskutočnených následných kolonoskopií po 

pozitívnom TOKS (85% je akceptovateľne, >90% je žiadúce). 

9. Pomer detekcie lézií (adenóm, pokročilý adenóm, karcinóm)  

N s aspoň jednou vyššie uvedenou léziou / skrínovaní  

Popis: Pomer detekcie lézií sa vyjadruje v % a je definovaný ako podiel zúčastnených 

s nájdenou aspoň jednou léziou ku skrínovaným pomocou TOKS, v danom časovom období.  

10. Pomer detekcie adenómu  

N s aspoň jedným adenómom / skrínovaní ktorí absolvovali kolonoskopiu 

Popis: Pomer detekcie adenómu je uvádzaný v percentách (%) a  je definovaný ako podiel 

účastníkov s aspoň jedným zachyteným adenómom ku tým skrínovaným, ktorí absolvovali 

kolonoskopiu v danom časovom období. 

11. Pomer detekcie pokročilého adenómu  

N s aspoň jedným pokročilým adenómom / skrínovaní ktorí absolvovali kolonoskopiu 

 Popis: Pomer detekcie pokročilého adenómu je hlásený v percentách (%) a je definovaný ako 

podiel účastníkov s aspoň jedným zachyteným pokročilým adenómom ku tým skrínovaným, 

ktorí absolvovali kolonoskopiu v danom časovom období. 

(Pokročilý adenóm: veľkosť > 10 mm alebo vilózna zložka alebo ťažký stupeň dysplázie) 

 

12. Pomer detekcie karcinómu  

N s aspoň jedným karcinómom / skrínovaní ktorí absolvovali kolonoskopiu 

Popis: Pomer detekcie karcinómu je definovaný ako podiel účastníkov s aspoň jedným 

zachyteným karcinómom ku skrínovaným pomocou TOKS, v danom časovom období. 

Distribúcia štádií skríningom detekovaných karcinómov by mala byť hlásená podľa veku 

a pohlavia.  

 

13. PPV detekcie lézií po pozitívnom TOKS 

N s aspoň jednou léziou / Počet  s absolvovanou kolonoskopiou po pozitívnom TOKS 
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Popis: PPV (positive predictive value) na detekciu lézií počas TOKS skríningového programu je 

definovaný ako percento ľudí s detekciou aspoň jednej lézie po následnej kolonoskopii ku 

tým, ktorí mali pozitívny TOKS a absolvovali kolonoskopiu v danom časovom období.  

 

14. PPV detekcie adenómu po pozitívnom TOKS 

N s aspoň jedným adenómom / Počet  s absolvovanou kolonoskopiou po pozitívnom TOKS 

Popis: PPV (positive predictive value) na detekciu adenómu počas TOKS skríningového 

programu je definovaný ako percento ľudí s detekciou aspoň jedného adenómu po následnej 

kolonoskopii ku tým, ktorí mali pozitívny TOKS a absolvovali kolonoskopiu v danom časovom 

období.  

 

15. PPV detekcie pokročilého adenómu 

N s aspoň jedným pokročilým adenómom / Počet  s absolvovanou kolonoskopiou po 

pozitívnom TOKS 

Popis: PPV (positive predictive value) na detekciu pokročilého adenómu počas TOKS 

skríningového programu je definovaný ako percento ľudí s detekciou aspoň jedného 

pokročilého adenómu po následnej kolonoskopii ku tým, ktorí mali pozitívny TOKS 

a absolvovali kolonoskopiu v danom časovom období.  

 

16. PPV detekcie karcinómu 

N s aspoň jednym karcinómom / Počet  s absolvovanou kolonoskopiou po pozitívnom TOKS 

Popis: PPV (positive predictive value) na detekciu karcinómu počas TOKS skríningového 

programu je definovaný ako percento ľudí s detekciou aspoň jedného  karcinómu po 

následnej kolonoskopii ku tým, ktorí mali pozitívny TOKS a absolvovali kolonoskopiu v danom 

časovom období. Hodnota sa pohybuje medzi 5,2% a 18,7% (bez rehydratácie) a od 4,5%- 

8,6% v prvom kole v základnom populačnom programe. 

 

17. Endoskopické komplikácie 

N s komplikáciou / Počet  s absolvovanou kolonoskopiou po pozitívnom TOKS 

Komplikácie: smrť v priebehu prvých 30 dní po vyšetrení a iné komplikácie, ktoré možno 

považovať, že súvisia s daným vyšetrením. Hospitalizácia v prvých 30 dňoch z dôvodu 

závažného krvácania s potrebou transfúzie alebo z dôvodu črevnej perforácie, vazovagálnej 

reakcie alebo peritoneálnych príznakov po kolonoskopii. 

 

18. Intervalový karcinóm (dobrovoľný parameter) 

Počet ľudí s karcinómom u ľudí s negatívnym skríningom alebo s negatívnym nálezom v 

danom intervale 

 

19. Časový interval medzi pozitívnym výsledkom TOKS a naväzujúcou kolonoskopiou  

Počet osôb cieľovej populácie s uskutočnenou kolonoskopiou po pozitívnom TOKS do 31 dní 

(odporúčaná doba) / počet osôb z cieľovej populácie s uskutočnenou kolonoskopiou po 

pozitívnom TOKS 

 

20. Karcinóm zistený počas skríningu 
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Karcinóm u ľudí s pozitívnym skríningom v hodnotenom časovom období 

 

21. Populačná incidencia kolorektálneho karcinómu  

 

22. Podiel pokročilých štádií kolorektálneho karcinómu.                                                                     

Za pokročilé štádium sa považuje štádium III a IV. 

 

23. Populačná mortalita kolorektálneho karcinómu 
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