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✓ dlhodobý systematický štátom podporovaný a garantovaný program  

vyhľadávania včasných štádií rakoviny prsníka asymptomatických žien vo 

veku 50-69 rokov

✓ pri účasti žien 70 percent a viac

✓ klesá mortalita o 30 percent

✓ zlepšuje sa kvalita života žien

Mamografický skríning karcinómu prsníka



✓ Nárok na skríningovú mamografiu v populácii 50-69 ročných (pri 

zohľadnení inkluznych a exkluznych kritérií) má 727 868 žien raz za 2 

roky,  t.j. 363 934 žien každý rok1

✓ na základe údajov zo zdravotných poisťovní absolvovalo v roku 2020 

mamografické vyšetrenie 111 844 žien, t.j. 30,7% žien 

→ údaj však zahŕňa skríningovú, preventívnu, diagnostickú mamografiu, 

ktorú v súčasnosti na základe poskytnutých údajov nevieme rozlíšiť!

Skríningová populácia

Štatistický úrad SR. 2021. Demografia a sociálne štatistiky. [online]. Cit. 2021-05-01. K dispozícii na: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&gohome=



✓ V roku 2020 bolo na preverených skríningových mamografických 

pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 38 844 žien, 

t. j. 10,7% populácie žien

Účasť žien na mamografickom skríningu



✓ Pozývanie žien zdravotnými poisťovňami na skríningové mamografické 

vyšetrenie v roku 2020:

→ 3-mesačné prerušenie pozývania žien v dôsledku pandémie COVID-19

→ VšZP: 4 800 / mesiac, t.j 43 200 pozvaných žien 

→  Dôvera: 3 500 / mesiac, t.j. 31 500 pozvaných žien

→ Union: 6 500 / 3 mesiace (len 1Q 2020), t.j. 6 500 pozvaných žien

Účasť žien na mamografickom skríningu



✓ Poisťovňami bolo pozvaných 81 200 žien 

→ z toho bolo na preverených skríningových mamografických 
pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 7 759 žien, 

t.j. 9,6% pozvaných žien → t.j. 2,1% populácie žien

→ z toho bolo na iných ako skríningových mamografických 
pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 4 490 žien, 

t.j. 5,5% pozvaných žien → t.j. 1,2% populácie žien

→ okrem toho bolo na preverených skríningových mamografických 

pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou ďalších 31 085 žien,

t.j. 8,5% populácie žien 

Účasť žien na mamografickom skríningu
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✓ Počet žien v oportúnnom skríningu tohto času z daných 

údajov nie je možné stanoviť

Oportúnny skríning



✓ Preverených skríningových pracovísk

✓ Prípravu a schválenie Štandardu pre výkon skríningovej mamografie

✓ Prípravu Metodického pokynu na vykazovanie výkonov a diagnóz.....

✓ Zber a vyhodnotenie dát

✓ Prípravu programu zberu dát

✓ Spoluprácu zúčastnených a vynaloženú prácu pre mamograficky 
skríning všetkých zúčastnených

Oceňujeme prácu



Vo výuke certifikovanej pracovnej činnosti :

✓ Jednotné vykazovanie výkonov podľa Metodického pokynu,...

✓ Práca prsníkovej komisie pri preverenom skríningovom mamografickom 
pracovisku (záznamy v dokumentácii, zápisnice...)

✓ Štatistické vyhodnotenie práce pracoviska, správny časový manažment 
ženy a pacientky, komunikácia pozitívnych prípadov na pracovisku

Oblasti, ktorým treba venovať veľkú pozornosť 
v previerke mamografických pracovísk



✓ Vytvoriť viaceré konzultačné preverené skríningové mamografické 

pracoviská,  ktoré:

→ bude možné navštíviť

→ zúčastniť sa ako hosť fungujúcej prsníkovej komisie 

✓Návrh: takto by mohli fungovať pracoviská členov Pracovnej skupiny 

pre skríning rakoviny prsníka

Návrh na zlepšenie dostupnosti informácií a vzorov 
funkčného skríningového mamografického pracoviska



Ďakujem za 
pozornosť

www.noisk.sk


