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             Hodnotenie skríningu karcinómu prsníka  

Hodnotenie populačného skríningu na základe pozývania 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. Validita skríningového testu (odhady senzitivity a špecificity) 

III. Predoperačná diagnostika 

IV. Prognostické faktory nájdených nádroov 

V. Dlhodobé ukazovatele populačného dopadu 

V ďalšom texte je uvedený zoznam kľúčových indikátorov hodnotenia priebehu skríningu 

karcinómu prsníka na základe Európskych odporúčaní pre skríning karcinómu prsníka pomocou 

mamografie, ktorá je v súčasnosti odporúčaným skríningovým vyšetrením. [1-4] 

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. Miera účasti 

Počet pozvaných žien, ktoré absolvovali skríning v danom intervale / 

Počet pozvaných žien  v danom intervale 

 

5. Miera ďalšieho vyšetrenia 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning a boli odoslané na ďalšie vyšetrenie / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

6. Stupeň ďalšieho vyšetrenia z technickej príčiny 

Počet žien, ktoré boli opätovne pozvané na skríningové vyšetrenie z technických príčin / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

7. Stupeň intervalovej mamografie 

Počet žien, ktoré boli opätovne pozvané na skríningové vyšetrenie kvôli symptómom / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

8. Chýbajúce (indikátory potrebné na rôznych úrovniach) 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning ale chýba im výsledok na prvej úrovni / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

9. Stupeň odoslania na operáciu 

Počet žien, ktoré boli odoslané na operáciu alebo ženy s inoperabilným karcinómom / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

10. Pomer B / M 

Počet žien s benígnou histológiou / 

Počet žien s histologicky potvrdeným in-situ karcinómom, alebo invaznívnym karcinómom 

 

11. Miera detekcie karcinómu prsníka (vrátane in-situ karcinómu) 

Počet žien s histologicky potvrdeným in-situ karcinómom, alebo karcinómom/ 
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Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

 

12. Miera detekcie DCIS 

Počet žien s DCIS/ 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

13. Miera detekcie invazívneho karcinómu prsníka 

Počet žien s karcinómom prsníka / 

Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

14. Stupeň biopsií s benígnym nálezom 

Počet žien s benígnou histológiou / Počet žien, ktoré absolvovali skríning 

 

15. Proporcia malých invazívnych karcinómov zo všetkých invazívnych karcinómov 

Počet žien s karcinómom prsníka v štádiu pT1A, alebo pT1B / Počet žien s karcinómom 

 

16. Nezachytené malé invazívne karcinómy zo všetkých invazívnych karcinómov 

Počet žien s karcinómom a chýbajúcim údajom pT/ Počet  žien s karcinómom prsníka 

 

17. Podiel zachytených LU negatívnych karcinómov zo všetkých karcinómov diagnostikovaných 

počas skríningu 

Počet žien s negativitou LU / Počet žien s karcinómom 

 

18. Podiel nezachytených LU negatívnych karcinómov zo všetkých karcinómov diagnostikovaných 

počas skríningu 

Počet žien s chýbajúcim údajom o stave LU / Počet žien s karcinómom 

 

19. Podiel zachytených II+ karcinómov prsníka zo všetkých karcinómov diagnostikovaných počas 

skríningu 

Počet žien s pTNM štádiom IIA - IV / Počet žien s karcinómom 

 

20. Podiel nezachytených II+ karcinómov prsníka zo všetkých karcinómov diagnostikovaných 

počas skríningu 

Počet žien s chýbajúcim údajom pTNM štádia / Počet žien s karcinómom 

 

21. Podiel zachytených II+ karcinómov prsníka zo všetkých žien, ktoré absolvovali skríning 

Počet žien s pTNM štádiom IIA – IV / Počet žien ktoré absolvovali skríning 

 

22. Podiel nezachytených II+ karcinómov prsníka zo všetkých žien, ktoré absolvovali skríning 

Počet žien s chýbajúcim údajom pTNM štádia / Počet žien ktoré absolvovali skríning 
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23. Konzervatívna liečba (DCIS) 

Počet žien s DCIS, ktoré absolvovali prsník-záchovnú operáciu / Počet žien operovaných pre 

DCIS 

 

24. Chýbajúci údaj o  konzervatívnej liečbe u DCIS 

Počet žien s DCIS s chýbajúcim údajom o operácii / Počet žien s DCIS 

 

25. Konzervatívna liečba (invazívny karcinóm) 

Počet žien s karcinómom, ktoré absolvovali prsník-záchovnú operáciu / Počet žien 

s karcinómom 

 

26. Chýbajúci údaj o konzervatívnej liečbe (invazívny karcinóm) 

Počet žien s karcinómom, s chýbajúcim údajom o operácii / Počet žien s karcinómom 

 

27. Konzervatívna liečba u štádia pT1 

Počet žien s karcinómom štádia pT1 s prsník-záchovnou operáciou / Počet žien s karcinómom 

štádia pT1 

 

28. Chýbajúci údaj o  konzervatívnej liečbe u štádia pT1 

Počet žien s karcinómom štádia pT1 s chýbajúcim údajom o operácii / Počet žien s 

karcinómom štádia pT1 

 

29. Populačná incidencia karcinómu prsníka 

 

30. Podiel pokročilých štádií karcinómu prsníka 

 

31. Populačná mortalita karcinómu prsníka 
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