
7ODBORNÉ FÓRUM 

Na úvod trochu histó-
rie. Od prvých úvah 
o skríningu kolo-

rektálneho karcinómu (KRCa) 
na Slovensku v roku 1998 
ubehlo 22 rokov. Prvý impulz 
spustiť skríning aj v Európe 
vzišiel z iniciatívy Európskej 
gastroenterologickej spo-
ločnosti. Jej predstavy v ro-
ku 1998 boli asi také, že ak sa 
rozdajú praktickým lekárom 
vtedy ešte guajakové testy 
na okultné krvácanie v stoli-
ci (TOKS) a títo budú vyšetro-
vať svojich pacientov nad 50 
rokov pomocou nich aspoň 
každé dva roky, tak do piatich 
rokov by sa mali prejaviť pr-
vé efekty skríningu v podobe 
znižovania incidencie a mor-
tality na toto ochorenie v ce-
lej európskej populácii.

O štyri roky nato sa rozbe-
hol i na Slovensku skríning 
v spolupráci ministerstva 
zdravotníctva, zdravotných 
poisťovní, gastroenteroló-
gov a praktických lekárov. Po 
piatich rokoch sme zistili, tak 
ako aj v iných európskych kra-
jinách, že účasť na skríningu 
založená iba na dobrovoľnom 
rozhodnutí praktického le-
kára a jeho pacientov o tom, 
či sa na skríningu zúčastnia 
alebo nie, nevedie k želaným 
výsledkom. Predpokladaná 
účasť aspoň 50 % rizikovej 
populácie každé dva roky sa 
na Slovensku naplnila iba na 
15 % a v iných krajinách me-
dzi 20 a 30 %. Oportúnny 
skríning, ako sa tento spôsob 
skríningu nazýval, teda cel-
kom nesplnil v danom časo-
vom období naše predstavy.

Adresné pozývanie
V roku 2007 vznikla i na 
Slovensku nezisková orga-
nizácia – dcéra Európskeho 
Europacolonu. Začala sa teda 
éra aj edukácie a propagácie 
skríningu kolorektálneho kar-
cinómu na Slovensku. V roku 
2010 vyšli prvé gajdlajny na 
úrovni Európskej únie, ktoré 
túto situáciu odporúčali rie-
šiť adresným pozývaním rizi-
kovej populácie na skríning. 
Tento spôsob sa totiž hlavne 
v severských štátoch osvedčil 
pri skríningu krčka maternice 
a prsníka. Na Slovensku sme 
sa k tomuto skríningu dopra-
covali, žiaľ, až v roku 2019 vo 
forme pilotného projektu.

Ako vyplýva z grafu č. 1, 
situácia s účasťou ohrozenej 
populácie na oportúnnom 
skríningu sa začala zlepšovať 
v roku 2014. Sčítali sa efek-
ty lepšej propagácie od ro-
ku 2007 a zvýšenia platieb za 
realizáciu oportúnneho skrí-
ningu vo forme preventív-
nych prehliadok v ambulan-
ciách všeobecných lekárov pre 
dospelých zo strany zdravot-
ných poisťovní.

Od roku 2014 lineárne stú-
pa počet FIT (imunochemický 
test na zisťovanie krvi v stoli-
ci). Ak by sa tento trend udr-
žal tak, ako sa to ukazuje do 
roku 2019, znamenalo by to, 
že v roku 2022 by sme moh-
li iba na základe oportúnne-
ho skríningu atakovať hrani-
cu 400 000 vyšetrených po-
istencov, čo je 50 % cieľovej 
populácie poistencov ročne 

(viď trendy na grafe zobraze-
né červenou čiarou).

Pokles počtu vyšetrení
Zdravotné poisťovne v roku 
2020 evidujú 1 625 286 pois-
tencov vo vekovej skupine 50 – 
75 rokov. Skríning kolorektál-
neho karcinómu je z hľadis-
ka ohrozenej populácie efek-
tívny vtedy, ak sa na ňom zú-
častní aspoň 50 %, t. j. v na-
šom prípade 406 321 poisten-
cov. Predpokladali sme, že ak 
by sa podarilo spustiť aj pozý-
vanie, či už testom alebo lis-
tom, 50 % účasť by sme mohli 
dosiahnuť už v roku 2021.

Naše optimistické prognózy 
z roku 2019 nám narušila v ro-
ku 2020 situácia v súvislosti 
s pandémiou COVID-19. Počet 
vyšetrení na skryté krvácanie 
v stolici v rámci oportúnneho 
skríningu kolorektálneho kar-
cinómu klesol v ambulanciách 
všeobecných lekárov pre do-
spelých oproti roku 2019 o 5 %.

Ako vyplýva z grafu č. 2, pr-
vé dva mesiace v roku 2020 

naznačovali, že by to mohol 
byť najúspešnejší rok v doteraj-
šej histórii (viď zelené stĺpce). 
Tešili sme sa, že zrejme už rok 
2020 bude tým rokom, keď by 
sme mohli dosiahnuť iba opor-
túnnym skríningom vytúženú 
50 % účasť.

Silné leto
Vtedy ešte nebola epidémia 
COVID-19 na Slovensku prí-
tomná. Účasť na skríningu za-
čala výrazne klesať v porovna-
ní s rokmi 2018 a 2019 v mar-
ci a v apríli. Od mája sa epi-
demiologická situácia zlepši-
la a bola dobrá až do septem-
bra. Prejavilo sa to aj na vy-
sokej účasti na skríningových 
vyšetreniach napriek tomu, 
že boli dovolenky. Júl, august 
a december boli totiž histo-
ricky od roku 2014, keď máme 
možnosť sledovať tieto údaje, 
pre dovolenky tak poistencov, 
ako aj všeobecných lekárov pre 
dospelých, logicky najslabšími 
mesiacmi.

V roku 2020 počas pandé-
mie sa však situácia v júli a au-
guste zmenila. Starší poisten-
ci zrejme necestovali na dovo-
lenky a ich správanie v porov-
naní s rokmi, keď epidémia na 
Slovensku nebola, sa zmenilo. 
Práve tieto letné mesiace bo-
li paradoxne najúspešnejšie. 
V októbri, novembri a decembri 
v roku 2020, keď sa epidemiolo-
gická situácia veľmi zhoršila, sa 
to prejavilo aj v nízkom počte 
vykonaných testov. Vidíme tu 
teda nepriamu závislosť účas-
ti na testoch a závažnosti epi-
démie.

Prognóza
Ak by sa nepriaznivá epidemi-
ologická situácia v jesenných 
mesiacoch 2021 zopakovala, je 
reálne, že účasť na skríningu aj 
v roku 2021 bude podobná ako 

v roku 2020. Môže to ovplyvniť 
zaočkovanosť staršej populácie 
a ich odvaha ísť na dovolenku 
po roku obmedzení. Rovnako 
tak všeobecní lekári pre do-
spelých si zrejme budú čerpať 
zaslúžené dovolenky. Účasť na 
skríningu by teda bola nižšia.

Je teda na diskusiu, či začať 
pozývací skríning v zdravot-
ných poisťovniach v roku 2021. 
Termín spustenia by bol mož-
ný v roku 2021 najskôr v sep-
tembri. Riziko takéhoto roz-
hodnutia spočíva v tom, že ak 
by sa epidemiologická situácia 
vyvíjala nepriaznivo aj na je-
seň v roku 2021, účasť na skrí-
ningu by bola ohrozená a za-
slanie testov by predstavova-
lo ekonomickú stratu pre VšZP 
a celú spoločnosť. Výška tejto 
straty sa dá vykalkulovať, čo 

tiež môže zavážiť pri rozho-
dovaní o tom, či do rizika ísť 
alebo nie.

Ak si uvedené údaje o opor-
túnnom skríningu zobrazíme 
v relatívnych hodnotách (po-
zri graf 3), môžeme sa na ten-
to problém pozrieť aj z hľadiska 
možnosti zapojenia populačné-
ho skríningu, ktorý by mohol 
reálne zvýšiť účasť o chýbajú-
cich 10 %, o ktoré nás ukráti-
la pandémia.

Ak by sa bol oportúnny skrí-
ning na Slovensku vyvíjal pod-
ľa trendu do roku 2019, počet 
vyšetrení mohol dosiahnuť 
hodnotu 388 000 vyšetrení 
v roku 2020, čo je iba o 12 000 
vyšetrení menej, než je spomí-
naná hranica 400 000 vyšetre-
ní ročne.

Situácia v roku 2020 nedovo-
ľovala spustenie celoplošného 
plánovaného pozývacieho skrí-
ningu. Rok 2021 mohol byť tým 
vytúženým rokom v 20-ročnej 
histórii skríningu kolorektál-
neho karcinómu na Slovensku, 
keď sme mohli dosiahnuť vytú-
ženú métu 50 % účasti.

Reálne teda bola účasť na 
oportúnnom skríningu kolo-
rektálneho karcinómu v roku 
2020 o 10 % nižšia, než boli re-
álne predpoklady za podmien-
ky, že by nebolo došlo k spomí-
nanej pandémii.

Zabrzdený rast
Pri hlbšej analýze tejto situ-
ácie sme si vyhodnotili úda-

je účasti na skríningu podľa 
jednotlivých mesiacov v roku 
2020. Porovnali sme ich s údaj-
mi v roku 2018 a 2019. Boli sme 
zvedaví, nakoľko epidémia ov-
plyvnila správanie tak skríno-
vanej populácie, ako aj vše-
obecných lekárov pre dospe-
lých.

Účasť na skríningu v dôsled-
ku epidémie covid klesla o 5 %. 
Ak by sa však situácia bola vy-
víjala v roku 2020 tak, ako uka-
zovali prvé dva mesiace, keď na 
Slovensku epidémia ešte nebo-
la (pozri graf 2), nárast účas-
ti v roku 2020 mohol byť o 5 % 
vyšší než v roku 2019, t. j. temer 
50 %. V skutočnosti teda počas 
epidémie klesla účasť na skrí-
ningu v roku 2020 minimálne 
o 10 %. Zabrzdil sa teda line-
árny rast účasti, ktorý sme po-

zorovali od roku 2014 do roku 
2019. Ak by sa zdravotné pois-
ťovne rozhodli napriek epidé-
mii COVID-19 začať pozýva-
nie na skríning, tak ako sme to 
realizovali v pilotnom projek-
te v roku 2019, chýbajúcich 10 
% by sa možno práve kombi-
náciou oportúnneho skrínin-
gu a pozývania skríningofób-
nej populácie mohlo podariť už 
v roku 2021.

Je to námet na diskusiu me-
dzi ministerstvom zdravotníc-
tva, zdravotnými poisťovňa-
mi, všeobecnými lekármi pre 
dospelých a Národného onko-
logického inštitútu, ktorá by 
mala prebehnúť najneskoršie 
do konca júna 2021.

Chceme sa poďakovať za 
možnosť oboznámiť s výsled-
kami oportúnneho skrínin-
gu odbornú verejnosť redakcii 
Zdravotníckych novín a v ne-
poslednom rade zodpoved-
ným pracovníkom v zdravot-
ných poisťovniach, ktorí nám 
v správnom čase a v požadova-
nej štruktúre poskytli adekvát-
ne štatistické údaje.

Vplyv pandémie na oportúnny skríning 

KRCA
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