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Včasná diagnostika karcinómu prostaty na Slovensku –
možnosti populačného skríningového programu



• 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

NOI



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

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

existujúci priaznivý pomer benefitu / rizika (EBM)

• Význam má dostatočná účasť cieľovej populácie 

EU Guidelines
European 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

EU Guidelines
European Cancer Beating plan



Organizácia onkologických 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/certifikácie

• NOI – koordinácia a vyhodnocovanie

• Odborné spoločnosti – tvorba obsahu štandardov, odporúčaní, metodík 

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

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



C61 – NOR SR

Cca 15% záchyt v IV. št., cca 50% v II. Št.



• V súčasnosti existujú dôkazy (ERSPC) skríningu ca prostaty na zníženie 
mortality2

- Potenciálne prínosy skríningu sa musia vyvážiť potenciálnymi rizikami: 
falošne pozitívne nálezy, možné zhoršenie kvality života, biopsií prostaty,  
úzkosti, nadmerného diagnostikovania, komplikácií liečby 1

• Odporúčania skríningu1:

- rizikovo-orientované (RA-prvostupňoví príbuzní, genetické riziko (napr. 
BRCA1,2, Lynchov sy), 

- u mužov bez rizika založené na  spoločnom informovanom rozhodnutí 
(diskusii lekára a muža v cieľovej vekovej skupine)

Skríning C61 – prínosy a riziká

1UpToDate, 2022
2White Paper on Prostate Cancer, 2020



Zákon č. 577/2004 Z.z.
Oportúnny skríning



Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
- Cieľová populácia 
(muži k 01.01.2021, vek 50+) 
211 450 poistencov

- Participácia na skríningu rakoviny prostaty
(Kód výkonu 159c - muži- vek 40+ a 50+ osobitne po rokoch):

• Necelých 5%, ak 3 ročný skríningový interval, tak cca 14%

• Necelých 6% vyšetrení je vo veku 40-50 rokov (od 4% - 5,6%) 

• Pokles vyšetrení v roku 2020 o 20%

Účasť na skríningu?

Zdroj ZP Dôvera 

rok počet POI ( muž 40+) počet POI ( muž 50+)

2019 10 992 10 175

2020 9 198 8 317

2021 10 836 9 677



• Ak kódy výkonov 159c, 158, 158c (naviazané na kód dg. Z12)– pre celú 
populáciu (bez možnosti špecifikácie veku) – cca 54 tis. vyšetrení

• Podľa ŠÚ SR: 

50+ je cca 890 000 mužov

40+ je cca 1340 000 mužov 

• Ak by sme brali interval vyšetrenia á 3 roky –

54tis. x 3 = 162tis. (162tis / 890tis. = 18%) ev. pri odpočítaní 5% vyšetrení vo 
vekovej kategórii 40-50rokov, 153 900/890 tis. = 17%)

54tis. x 3  = 162tis. (162tis. / 1 340 tis. = 12%) 

Účasť na skríningu? – hrubý odhad

Zdroj MZ SR



Rozšírenie onkologických skríningových programov o skríning C61?

• V súlade s odporúčaniami EK

• Diskusia a odporúčania na národnej úrovni

• Pochopenie na všetkých úrovniach (MZSR, NOI, odborníci, ZP, NCZI, laická 
verejnosť/pacientske organizácie)

• Podpora a garancia MZ SR

• Koordinovaný postup, monitorovaný a vyhodnocovaný proces (dostupnosť 
aktuálnych dát NOR)

• Jasné odporúčania postupu pre všetkých zainteresovaných 



Ďakujem za pozornosť 


