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• 08/2018 vládou SR schválený 1. NOP SR s akčnými plánmi na roky 2019-
2020

• 07/2021 schválené aktualizované akčné plány NOP na r. 2021-2025:

1. Primárna prevencia

2. Skríning

3. Diagnostika a liečba, vrátane podpornej a terminálnej starostlivosti

4. Výskum, vývoj, vzdelávanie

5. Zdravotné údaje a informácie

NOP SR



• NOI bol zriadený v NOÚ, 1.8.2018

• Poslanie: slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia 
platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich 
napĺňanie NOP v súčinnosti s ostatnými zainteresovanými zložkami

• Každoročne publikácia:

- Výročnej správy o stave onkológie na Slovensku

- Ročenka  o onkologických skríningových programoch 

NOI



Európsky plán boja proti rakovine

• Európsky plán boja proti rakovine predstavený v 11/2020 a schválený EK v 
02/2021 predstavuje nový prístup EÚ k prevencii, liečbe a starostlivosti a hlavnú
prioritu v oblasti zdravia komisie. 

• 4 kľúčové akčné oblasti:

1. prevencia, 

2. včasné odhalenie, 

3. diagnostika a liečba, 

4. zlepšenie kvality života

• 10 hlavných iniciatív a viaceré podporné akcie



Národný onkologický program
Európsky plán boja proti rakovine

Výročné správy o stave onkológie v SR

www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/


Onkologický skríning

• Sekundárna onkologická prevencia

• Cieľom je zníženie mortality na dané ochorenie

• Metóda: použitie testu na včasné odhalenie ochorenia v asymptomatickej
cieľovej populácii 

• Dôležitá je existencia testu s nízkou falošnou pozitivitou, či negativitou, 
jeho jednoduchosť a možnosť celoplošného uplatnenia, význam záchytu 
onkologického ochorenia v skorom štádiu z hľadiska prognózy 

1EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010
2European Cancer Beating plan



• V r. 2003 EK odporučila zavedenie skríningových programov: KRK, Ca 
prsníka, Ca krčka maternice

• Na Európskej úrovni prebiehajú diskusie o rozšírení onkologického 
skríningu na karcinóm pľúc, prostaty a žalúdka2

1EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010
2European Cancer Beating plan



• Význam: celoplošný v danej populácii, organizovaný, štátom kontrolovaný 
a monitorovaný skríningový program1

• Dobrá organizácia vedie tiež k redukcii finančných nákladov

• Do r. 2019 skríning na Slovensku prebiehal iba oportúnne (bez koordinácie, 
monitoringu, vyhodnocovania, priebežnej aktualizácie na základe 
hodnotenia)

1EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010



• Veľmi dôležitá je príprava organizovaného skríningového programu 

• Nevyhnutná je účasť cieľovej populácie (zvyšovanie povedomia v 
spoločnosti)

• Kľúčové je pochopenie na všetkých úrovniach – od politickej, odbornej, 
po laickú

• V onkologických skríningových programoch na Slovensku majú z 
medicínskeho hľadiska okrem príslušných špecialistov (gynekológ, 
rádiológ, gastroenterológ, onkológ ... pneumológ, urológ) kľúčovú úlohu 
VLD

EU Guidelines for Quality Assurance in CRC Screening and Diagnosis, European Commission, 2010



Organizácia skríningových programov na Slovensku 

• MZSR – garant, metodické a legislatívne usmerňovanie (Komisia MZ SR 
pre skríning, pracovné skupiny pre skríning ca prsníka, KRK, krčka 
maternice, pľúc, medializáciu, dáta), audity/certifikácia

• NOI – koordinácia a vyhodnocovanie

• Odborné spoločnosti – tvorba obsahu štandardov, odporúčaní, metodík v 
spolupráci s NOI

• ZP – pozývanie podľa metodík (ľudí, ktorí v pravidelných intervaloch 
skríning neabsolvujú), platby za výkony, vlastný monitoring

• NCZI – zber, spracovanie údajov zo skríningu, aktualizácia NOR, 
poskytovanie údajov zo skríningu a NOR - NOI (v súčasnosti túto úlohu 
suplujú ZP)  



Legislatíva, metodické podklady

• Zákon č. 577/2004 Z.z. – časť o preventívnych prehliadkach s onkologickým 
skríningom

• Štandardné postupy:
- Skríning KRK
- Skríning KRK v populácii s vysokým rizikom
- Skríning ca prsníka 
Pripravované:
- Skríning ca prsníka v populácii s vysokým rizikom
- Skríning ca pľúc 
• Metodiky: 
- Pozývanie ZP
- Kódovanie výkonov a diagnóz
- Hodnotenie



Zabezpečenie kontroly kvality

• Odborná pracovná skupina pre zabezpečenie kvality mamografických 
pracovísk Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, 
radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne

• Certifikácia lekárov vykonávajúcich kolonoskopiu v rámci skríningu  

• Certifikácia a vzdelávanie v pracovnej činnosti kolposkopie v skríningu 

• Certifikácia laboratórií (cytologický skríning ca krčka maternice)



Indikátory so  vzťahom k cieľovej populácii

- pokrytie skríningovým programom

Indikátory so vzťahom ku klinickému procesu

- napr. detekčná miera, prediktívna hodnota testu, neadekvátne testy, počet kompletných
kolonoskopií, opakovaných cytologických vyšetrení, intervalové karcinómy, detekované 
karcinomy, orgán-záchovné operácie,  ...

Populačné indikátory

- incidencia, mortalita 

Zníženie incidencie/mortality je však možné očakávať až za dlhšiu dobu a sú ťažšie
merateľné (pričom mortalitu ovplyvňujú aj ďalšie faktory)

Definitívny ukazovateľ účinnosti

Pre monitoring programu je potrebné hodnotiť včasné indikátory

Definícia
cieľovej

populácie
Detekcia Diagnostika Liečba

Skríningový proces

Hodnotenie kvality skríningu (indikátory)

Dr. Májek, IBA Brno, ÚZIŠ ČR





Organizované onkologické skríningové 
programy na Slovensku 

• 01/2019-10/2019 – 1. fáza skríningu KRK (pozvaných 20tis. ľudí cieľovej 
populácie), od 09/2021 – 2. fáza, celopopulačná 

• Od 09/2019  - skríning ca prsníka

• Od 07/2021  - skríning ca krčka maternice



Skríning KRK

• Odporúčaný formou TOKS (FIT) á 2 roky v populácii 50-75 rokov u 
asymptomatických ľudí v bežnom riziku KRK

• V prípade pozitívneho TOKS je indikovaná kolonoskopia na certifikovanom 
pracovisku (zoznam je na webe KRCA a NOI: 
https://www.krca.sk/etapa3/zoznam-pracovisk/) 

• V prípade negatívneho kolonoskopického nálezu je indikované ďalšie 
vyšetrenie až o 10 rokov, a to buď formou kolonoskopie, alebo TOKS

• U ľudí vo vysokom riziku je odporúčaná primárna skríningová 
kolonoskopia, vek a časový interval vyšetrenia sa riadi príslušným rizikom, 
pacienti sú menežovaní GAE (k dispozícii je Štandardný postup)

https://www.krca.sk/etapa3/zoznam-pracovisk/


https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-kolorektalneho-karcinomu

https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-kolorektalneho-karcinomu


Skríning ca prsníka

• Odporúčaný formou mamografie á 2 roky u asymptomatickýchi žien, vo 
veku 50-69 rokov, v bežnom riziku (v súčasnosti navrhovaný posun vekovej 
hranice na 45 rokov)

• Vyšetrenie a manažment by mal prebiehať na certifikovaných 
mamografických pracoviskách, v súčasnosti 20, ich zoznam je k dispozícii 
na webe MZSR a NOI

• U žien vo vysokom riziku je vek ako aj časový interval MG vyšetrenia, či 
NMR vyšetrenia prsníkov daný príslušnými špecifickým odporúčaniami 
podľa rizika (pripravovaný je Štandardný postup)



https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-rakoviny-prsnika

https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-rakoviny-prsnika


Skríning ca krčka maternice

• Odporúčaný formou cytologického vyšetrenia u žien 23+, časový interval 
pri negatívnom náleze 1-1-3 roky

• Skríning ca krčka maternice je možné ukončiť vo veku 64 rokov v prípade, 
že posledné 3 vyšetrenia v 3 ročnom intervale boli negatívne 

• Vyšetrenie a manažment prebieha v gynekologickej ambulancii 



https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-rakoviny-krcka-maternice

https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-rakoviny-krcka-maternice


Ďalšie zvažované onkologické skríningy na EÚ úrovni

1. Skríning ca pľúc:

- v populácii fajčiarov (rôzne odporúčania 15-30 balíčkorokov)/ev. ex fajčiarov, 
ktorí prestali fajčiť pred ≤15 rokmi

- na Slovensku zriadená pracovná skupina, v súčasnosti je pripravovaný 
Štandardný postup a pilotná fáza

- forma: nízkodávkované CT

2.    Skríning ca prostaty:

- racionálne nastavenie aby nedošlo k naddiagnostikovaniu a nadliečeniu (cave: 
riziko vs. benefit)

- Forma: PSA, pp + NMR m.p.

3. Skríning ca žalúdka 

- úroveň prvotných diskusií 

Národný onkologický program, akčné plány 2021-2025
Európsky plán boja proti rakovine, 2021
Výstupy z Subgroup on Cancer SGPP  pri Európskej komisii 



Ďalšie možnosti onkologického skríningu

• Význam má tiež skríning kože: nemelanomové a melanomové nádory

• Agresívny typ: malígny melanóm so  stúpajúcou incidenciou ... aj ked nie 
je dostatok dôkazov o že by celoplošný skríning pre malígny melanóm 
dokázal znížiť mortalitu (úmrtnosť) na toto ochorenie, avšak existujú údaje 
z observačných štúdii, že skríning lekárom dokáže zachytiť tenšie (menej 
pokročilé) nádory ako samotní pacienti a odporúča sa zvážiť v rizikovej 
populácii



Malígny melanóm - skríning

Je možné zvážiť v populácii v zvýšenom riziku: 
• Beloši vo veku nad 50 rokov
• Ľudia s počtom kožných névov nad 50 a/alebo prítomnosť veľkých 

(atypických/dysplastických) névov
• Osobná anamnéza kožného nádoru
• Imunosuprimovaný stav, vrátane chronického užívania imunosupresív, napr. u 

pacientov po orgánových transplantáciách 
• Ľudia veľmi citliví na slnečné žiarenie, tzv. fenotyp ryšavých vlasov“ (napr. 

svetlá pokožka, ryšavé alebo blonďavé vlasy, svetlé oči - zelené, svetlohnené, 
modré) 

• Rodinná anamnéza malígneho melanómu u jedného, alebo viac 
prvostupňových príbuzných, alebo u viacerých druhostupňových príbuzných 
na jednej strane rodu (vysoké riziko majú tí ľudia, ktorí majú aspoň troch prvo-, 
alebo druhostupňových príbuzných s malígnym melanómom na jednej strane 
rodu)

UpToDate, 2022



www.noisk.sk, www.onkoskriningy.sk
Edukačná platforma, osveta

http://www.noisk.sk/
http://www.onkoskriningy.sk/


Edukačné brožúrky
www.onkoskriningy.sk

http://www.onkoskriningy.sk/


Edukačné videá
www.onkoskriningy.sk

http://www.onkoskriningy.sk/


Záver

• Je jednoznačne potvrdené, že onkologický skríning vybraných 
odporúčaných ochorení pre skríning znižuje mortalitu

• Včasným záchytom je možné znížiť morbiditu a zvýšiť kvalitu života ako aj 
šetriť finančné prostriedky

• Význam: koordinácia, dobrá organizácia s dostatočnou edukovanosťou
všetkých zainteresovaných, monitoring, vyhodnocovanie a príslušná 
aktualizácia

• Význam politická a finančná podpora – NOP SR s aktualizovanými akčnými 
plánmi 2021-2025, Európsky plán boja proti rakovine, EU4Health

• Spolupráca MZSR, NOI s IARC (ICCCS –Improving Cancer Care Coordination
and Screening)



Ďakujem za pozornosť 


