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Metodika adresného pozývania na skríning kolorektálneho karcinómu 
zdravotnými poisťovňami 

1. Metodika upresňuje pozývanie na populačný skríning kolorektálneho karcinómu zdravotnými 
poisťovňami. Pre unifikáciu pozývania budú poistenci prvýkrát pozvaní na skríning v mesiaci 
svojho narodenia, avšak následne budú pozývaní v termíne, ktorý je vypočítaný podľa dátumu 
reálne absolvovaného vyšetrenia, v presne špecifikovanom časovom intervale. Spolu 
s pozvánkou dostanú poistenci súpravu na odber stolice k fekálnemu imunochemickému 
testu, s vysvetlením postupu. 
 

2. Na skríning kolorektálneho karcinómu budú zdravotnými poisťovňami pozývaní poistenci:  
A. kritériá pre zaradenie (inklúzne kritériá) (splnené sú obe kritériá): 

a) vek 50-75 rokov, 
b) pohlavie: muži aj ženy, 

B. kritériá pre nezaradenie (exklúzne kritériá) (stačí ak je splnené aspoň jedno kritérium):   
a) Poistenec, 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 2 rokoch uskutočnené vyšetrenie TOKS (testu na okultné 

krvácanie stolice), teda má v zdravotnom zázname jeden z kódov vyšetrenia: 159a, 
159z, alebo 4303, 4303a, 4303z. , 3557??? 

c) má v predchádzajúcich 10 rokoch uskutočnené kolonoskopické vyšetrenie, teda má 
v zdravotnom zázname kód výkonu 763x, 760pp, 760sp,  

d) má v predchádzajúcich 10 rokoch uskutočnené kolonoskopické vyšetrenie, teda má 
v zdravotnom zázname kód výkonu 9104 spolu s  K63.5 a  9100, 8586  musia byť 
spolu s kódmi dg K63.5, Z12.1, D12.x, C18.x, C19, C20, D01.x. 

e) má v zdravotnom zázname údaj o jednej z diagnóz C18x, C19, C20, so súčasne 
vykázaným kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým je onkológ, pričom 
s danou diagnózou musí byť sledovaný u onkológa minimálne 2x  ročne, 

f) má v zdravotnom zázname jeden z kódov výkonov odbornosti: 334, 630, 620. 

 
3. Poistenci  budú opätovne pozvaní na skríning, ak nezareagujú na pozvanie a nebude u nich 

uskutočnené skríningové vyšetrenie pomocou TOKS (kód výkonu 159a,z, alebo 4303a,z), 
alebo kolonoskopia (kód výkonu 763x, 760pp, 760sp, alebo kód výkonu 9104 spolu s  K63.5 a  
9100, 8586  musia byť spolu s kódmi dg K63.5, Z12.1, D12.x, C18.x, C19, C20, D01.x.) 
v priebehu 12 mesiacov od prvotného pozvania. Potrebné je zohľadniť  všetky inklúzne 
a exklúzne kritériá uvedené vyššie v bode 2. 
 

4. Poistenci, ktorí sa zúčastnia skríningu s kódom diagnózy Z12.1  budú pozvaní na opätovné 
skríningové vyšetrenie o 2 roky v prípade absolvovaného negatívneho TOKS, teda v prípade 
že boli v rámci skríningu vykázaní kódom výkonu 159z, alebo 4303z a o 10 rokov v prípade 
absolvovania kolonoskopie s negatívnym nálezom, teda ak boli v rámci skríningu vykázaní 
kódom 763SN, alebo 763aSN, 763PN, 763aPN.  V prípade opätovného pozvania platia 
inklúzne a exklúzne  kritériá uvedené vyššie v bode 2 (okrem bodu 2B b a 2B c). 
 
 

  


