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Schválenie akčných plánov Národného onkologického programu 2021 – 2025                                    
má zlepšiť zdravie obyvateľov Slovenska  

 

3. máj 2021 – Rakovina zasahuje do života takmer každej rodiny na Slovensku. Zlepšiť zdravotný 
stav našej populácie, ktorá po srdcovo-cievnych ochoreniach najčastejšie  zomiera na rakovinu, 
môže systematické plnenie Akčných plánov Národného onkologického programu SR (NOP). 
 

Nádorové ochorenia sú naďalej stredobodom záujmu krajín na celom svete, napriek tomu, že 
pandémia COVID-19 už vyše roka zasahuje do všetkých oblastí života. Onkologickým ochoreniam 
celosvetovo prislúcha druhé miesto v počte úmrtí. V minulom roku bola diagnostikovaná rakovina 
až 2,7 miliónom ľuďom v krajinách EÚ a až 1,3 miliónov ľudí podľahlo jej následkom. Podľa NCZI 
sa na Slovensku každoročne vyskytne viac než 30 000 nových prípadov rakoviny. Incidencia ale aj 
prevalencia nádorových diagnóz na Slovensku neustále stúpa.  
 

„Źivot s rakovinou, prináša nielen počas liečby, ale aj po nej mnohé problémy, ktoré vyžadujú 
riešenie v zdravotnej, psychosociálnej ale tiež v pracovnej oblasti. Paradigma rakoviny ako 
jednoznačne nevyliečiteľnej choroby je už v súčasnosti zmenená a onkologické ochorenia sú                               
v mnohých prípadoch považované za chronické, pričom veľký vplyv na prognózu má okrem včasnej 
diagnostiky aj dostupná adekvátna liečba. Aby došlo k reálnemu zlepšeniu zdravia v oblasti 
onkologických ochorení aj v našej krajine, je nesmierne dôležité, aby mal Národný onkologický 
program s jeho akčnými plánmi náležitú politickú a finančnú podporu,“ zdôrazňujú  prof. Michal 
Mego, DrSC., hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu a MUDr. Mária Rečková, PhD., 
riaditeľka Národného onkologického inštitútu. 
 

Výzva proti rakovine sa stala naliehavou a kľúčovou otázkou Európskeho plánu boja proti 
rakovine, ktorý tento rok 3. februára schválila Európska komisia. Naša krajina ako člen EÚ, môže 
tento záväzok napĺňať v plnej miere prostredníctvom Národného onkologického programu SR. 
Akčné plány tohto strategického plánu verejného zdravia sú zamerané na prevenciu – primárnu 
aj sekundárnu (vrátane populačného skríningu), včasnú diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, 
podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci 
života, ako aj výskum a vývoj zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a využitie dát. 
 

V tejto súvislosti vnímame za kľúčové, zachovanie kontinuity NOP v rámci Akčných plánov na 
ďalšie obdobie 2021 - 2025. Aktualizované akčné plány NOP nadväzujú na akčné plány, ktoré 
vláda SR po prvý krát schválila v januári 2019 na obdobie 2019 - 2020. Stratégia NOP podmienila 
aj samotné zriadenie Národného onkologického inštitútu v auguste 2018, v rámci NOÚ, ktorý 
koordinuje a implementuje Akčné plány NOP. Aktualizované Akčné plány NOP budú predmetom 
rokovania Vlády SR v júni 2021.  
 

„Európsky plán boja proti rakovine je kľúčovým pilierom silnej Európskej zdravotnej únie a je to 

pre nás záväzok nielen voči občanom na Slovensku ale aj voči spoločenstvu Európskej únie. Hoci 

implementáciu akčných plánov NOP v roku 2020 výrazne ovplyvnilo prepuknutie pandémie 

COVID-19, ktorá má stále výrazný dopad na slovenskú spoločnosť, je nevyhnutné kontinuálne 

pokračovať v úsilí prevencie a kontroly onkologických ochorení na národnej úrovni,“ apeluje 

PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH, Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie, MZ SR. 
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Prílohy:  
 
Odpočet akčných plánov NOP 2019 -  2020:  
https://www.noisk.sk/o-nas/narodny-onkologicky-program 
 
Prvá komplexná Správa o stave troch onkologických skríningoch na Slovensku v roku 2020 vrátane vízie 
na rok 2021: 2021-04-09-noi-rocenka-skriningy-2020.pdf (noisk.sk) 
 
Stav onkológie na Slovensku – Výročná správa za rok 2020:  
https://www.noisk.sk/files/2021/2021-04-29-vyrocna-sprava-2020-stav-onkologie-v-sr-sk.pdf. 
 

Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený v Národnom onkologickom ústave 1. augusta 2018. 

Poslaním NOI je slúžiť ako koordinačná, implementačná, klinicko-výskumná, a vzdelávacia platforma pri 

zabezpečovaní aktivít pre napĺňanie Národného onkologického programu v piatich oblastiach: prevencia 

a skríning, diagnostika a liečba, výskum a vývoj a podporná starostlivosť. 

Údaje o epidemiológii nádorových ochorení, onkologických ochoreniach, ich diagnostike a liečbe, 

informácie o onkologických klinických skúšaniach na Slovensku, o registrovaných onkologických liekoch v 

Európe, o možnostiach pomoci ako sa s rakovinovou vysporiadať, sú k dispozícii na webovej stránke NOI v 

slovenskej a anglickej verzii: www.noisk.sk. Dôležité informácie sú aj na facebooku NOI: (13) NOI - Národný 

onkologický inštitút | Facebook 
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