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Metodika adresného pozývania na skríning karcinómu krčka maternice 

pre zdravotné poisťovne 

 

 

1. Metodika upresňuje pozývanie na skríning karcinómu krčka maternice zdravotnými 

poisťovňami. Pre unifikáciu pozývania budú ženy-poistenkyne prvý krát pozvané na skríning 

v mesiaci svojho narodenia, avšak následne budú pozývané v termíne, ktorý je vypočítaný 

podľa dátumu reálne absolvovaného vyšetrenia, v presne špecifikovanom časovom intervale.  

2. Na skríning karcinómu krčka maternice bude zdravotnými poisťovňami pozývaná 

poistenkyňa:  

A. kritériá pre zaradenie (inklúzne kritériá): 

a)  vek 23+ pohlavie: žena 

B. kritériá pre nezaradenie (exklúzne kritériá), (platné je aspoň jedno z kritérií):   

a) poistenkyňa, ktorý nemá jednoznačnú adresu na území Slovenska (napr. chýba PSČ, 

udáva PO Box, zistené opakované vracanie sa písomností do zdravotnej poisťovne, 

b) má v predchádzajúcich 3 rokoch uskutočnené cytologické vyšetrenie, teda má 

v zdravotnom zázname jeden z kódov vyšetrenia: 9980, 155, 167, 297, 9952(Liquid based 

cytology) 

c) má v zdravotnom zázname jednu z týchto diagnóz: C53.0, C53.1, C53.8. C53.9, C51.0, 

C51.1, C51.2, C51.8,C51.9, C52,C54.0, C54.1, C54.2, C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0,C57.1, 

C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9 so súčasne vykázaným kódom poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, ktorým je klinický onkológ, alebo onkogynekológ, pričom 

s danou diagnózou musí byť sledovaná u klinického onkológa a/alebo onkogynekológa 

minimálne 2x  ročne, 

d) má v zdravotnom zázname jeden z kódov odbornosti: 334, 630, 620, 

e) má v zdravotnom zázname jeden z kódov výkonu: 8611, 8611k, 

f) má v zdravotnom zázname jeden z DRG kódov, ktorými sú označené výkony konizácie 

a hysterektómie, v zmysle platného zoznamu DRG zdravotných výkonov.  

V súčasnosti platné DRG kódy:   

5q210, 5q211, 5q212, 5q213, 5q410.0, 5q410.4, 5q410.7, 5q221.0, 5q221.1, 5q221.4, 

5q221.7, 5q405.0, 5q405.4, 5q405.8, 5q426.30, 5q426.31, 5q426.34, 5q426.37, 

5q426.38, 5q427.10, 5q427.11, 5q427.14, 5q427.17, 5q427.18, 5q428.20, 5q428.24, 

5q428.27, 5q428.28, 5q428.30, 5q428.34, 5q428.37, 5q428.38, 5q428.00, 5q428.04, 

5q428.07, 5q428.08, 5q428.10 

Kódy platné v rámci 1. verzie metodiky:  

5q211,  5q212, 5q221.0  

5q221.1, 5q221.4, 5q221.7 5q223, 5q410.0, 5q410.4,  5q410.7, 5q420.0 ,5q420.1, 

5q420.4, 5q420.7 5q420.8, 5q421.0, 5q421.1, 5q421.4, 5q421.7, 5q421.8, 5q424, 5q425, 
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5q430.0, 5q430.4, 5q430.7, 5q430.8, 5q431.0, 5q431.4, 5q431.8, 5q432.0, 5q432.4, 

5q432.7, 5q432.8.          

3. Žena bude opätovne pozvaná ZP na skríning, ak nezareaguje na pozvanie, teda nebude u nej 

uskutočnené skríningové vyšetrenie v priebehu 12 mesiacov, teda nemá v zdravotnom 

zázname jeden z kódov vyšetrenia: 9980, 155, 167, 297, 9952. Potrebné je však zohľadniť  

kritériá uvedené vyššie v bode 2. 

 

4. Žena, ktorá sa zúčastní skríningu a výsledok bude negatívny,  teda bude vykázaná s kódom dg. 

Z12.4, alebo Z01.4 a súčasne kódom výkonu 9980 a 9952 (teda kódom cytologického 

vyšetrenia uskutočneného v laboratóriu), bude pozývaná na opätovné vyšetrenie v časovom 

režime 1-1-3 roky (teda prvý krát po roku a následne á 3 roky). Potrebné je však zohľadniť  

kritériá uvedené vyššie v bode 2, okrem 2B b. Skríning bude ukončený vo veku 64 rokov 

v prípade, že posledné 3 skríningové vyšetrenia v trojročnom intervale boli negatívne, t.j. 

vykázané s kódom dg. Z12.4, alebo Z01.4 a a súčasne kódom výkonu 9980 a 9952 (teda kódom 

cytologického vyšetrenia uskutočneného v laboratóriu). 

 


