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Len dobre organizovaný, kontrolovaný a monitorovaný skríningový program s 
kontinuálnou finančnou a mediálnou podporou, so zaistením účasti ideálne 

70% dokáže efektívne znížiť mortalitu. 

MAMOGRAFICKÝ SKRÍNING na Slovensku – QUO VADIS?

Mamografický Skríning- Skríning Rakoviny Prsníka



Mamografický Skríning na Slovensku

Celoplošný organizovaný skríningový program karcinómu prsníka 

• Zahájenie v septembri 2019 s aktívnym pozývaním asymptomatických žien 
vo veku 50 - 69 rokov v bežnom riziku á 2 roky 

• Pozvanie podľa inklúznych a exklúznych kritérií žien, ktoré neboli viac ako 2 
roky na mamografii

• Na Slovensku vo veku 50-69 rokov- 727 868 žien

• Približne 30- 35 % žien v danej vekovej skupine chodí pravidelne na 
mamografické vyšetrenie prsníkov



Mamografický Skríning na Slovensku

MZ SR- garant skríningových programov
skríningové programy metodicky a legislatívne usmerňuje

NOI - koordinácia a hodnotenie skríningov, informačno- edukačná platforma 
skríningové programy koordinuje a vyhodnocuje



Mamografický Skríning na Slovensku

• Presne stanovené inklúzne a exklúzne kritériá pre pozývanie zdravotnými 
poisťovňami 

• Presne stanovený spôsob vykazovania kódov výkonov a diagnóz z dôvodu 
potreby vyhodnocovania – radiológ, patológ, chirurg

• Presne stanovený spôsob vyhodnocovania skríningového programu, jeho 
kvality – indikátory hodnotenia kvality a účinnosti (1EÚ odporúčania)

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



Mamografický Skríning na Slovensku

Komisia MZ SR pre skríning onkologických ochorení

Pracovné skupiny pre mamografický skríning:

- Pracovná skupina pre skríning rakoviny prsníka- pod vedením Prof. MUDr. J. 
Slobodníkovej 

- Pracovná skupina pre mediálnu podporu skríningov- Mediálny odbor MZ SR a NOI

- Odborná pracovná skupina pre zabezpečenie kvality mamografických pracovísk 
Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a 
nukleárnej medicíne, ktorej úlohou je certifikácia a recertifikácia skríningových 
mamografických pracovísk- Prof. MUDr. V. Lehotská, PhD., doc. RNDr. M. Horváthová, 
PhD.

- Pracovná skupina pre ŠDTP

- Pracovná skupina pre zber dát- NCZI (zatiaľ nefunkčná)



Zákon, metodické a štandardné postupy

• Zákon č. 577/2004

• Štandardné postupy
– ŠDP pre mamografický skríning- 3.revízia (v príprave)  

– ŠDP pre vysokorizikovú populáciu žien (v príprave) 

• Metodické pokyny_ Vestníky MZ SR
- Pozývanie pre ZP vrátane pozývacích listov

- Vykazovanie kódov výkonov a diagnóz (v príprave)

• Indikátory hodnotenia

- Zverejnené na webe MZ SR a NOI noisk.sk/skrining/odborna-
verejnost/skrining-rakoviny-prsnika

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


Bariéry pri výkone mamografického skríningu

Zákon číslo 578/2004 Z.z. odsek 1 § 9a:



Bariéry pri výkone mamografického skríningu

Podľa platného ŠDTP:

Napriek tomu: výskyt problémov s úhradou ZP za konvertovanú 

skríningovú mamografiu u asymptomatických žien vo veku 50-69 
rokov bez pozvánky od zdravotnej poisťovne...



Zákon č. 577/ 2004- súčasné znenie



Zákon č. 577/ 2004- návrh na úpravu

Skríning rakoviny prsníka

Obsah: Skríning rakoviny prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie, monitorovanie 

a následné vyhodnocovanie  rakoviny prsníka.

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva:

1. v cieľovej skupine žien, ktoré absolvujú pravidelné mamografické vyšetrenie na odporúčenie gynekológa, 

rádiológa, mamológa alebo všeobecného lekára (oportúnny skríning).

2. v cieľovej skupine žien, ktoré neabsolvujú pravidelné mamografické vyšetrenie a sú na skríning pozývané 

zdravotnou poisťovňou podľa metodiky pozývania (organizovaný skríning).

Údaje zo skríningu zbiera Národné centrum zdravotníckych informácií a poskytuje ich na vyhodnotenie Národnému 

onkologickému inštitútu.

Vykonáva: Rádiológ v preverenom skríningovom mamografickom pracovisku

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva komplexne na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku, ktoré je 

odporučené pre zaradenie do skriningového programu Odbornou pracovnou skupinou pre zabezpečenie kvality 

mamografickych pracovísk, Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v radiodiagnostike, radiačnej onkológii a 

nukleárnej medicíne. Zoznam preverených skríningových mamografických pracovísk je zverejnený a pravidelne 

aktualizovaný na stránke MZ SR.

Cieľová populácia: ženy vo veku od 45 -75

Periodicita: raz za 2 roky 



Zákon č. 577/ 2004- súčasné znenie



Zákon č. 577/ 2004- návrh na úpravu
Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie

Podrobná anamnéza a jej 

priebežná aktualizácia

Odborné poradenstvo a poučenie

Komplexné gynekologické 

vyšetrenie vrátane palpačného 

vyšetrenia prsníkov

Ultrasonografia transvaginálna, 

abdominálna

Tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA1 

génu raz za 6 mesiacov od veku 30 

rokov,                                                                  

u žien s pozitívnou rodinnou 

anamnézou karcinómu ovária raz za 

rok vo veku od 35 rokov

Cytológia z krčka maternice v intervaloch a vekovom rozmedzí 

stanovených v skríningu

RTG mamografia v intervaloch a vekovom rozmedzí 

stanovených v skríningu

Hlavná zmena: Odstránený výkon: Ultrasonografia prsníkov  raz za 2 roky*

*Väčšina odborných 
spoločností a expertov 
nedoporučuje rutinný 
skríning karcinómu 
prsníka u mladých žien 
priemerného rizika pod 40 
rokov, pretože nie je 
efektívny, nevedie k 
želanému poklesu 
mortality a naopak vedie k 
neúmernej jatrogenizácii
zdravých žien.



Mamografický Skríning na Slovensku

Na čom treba pracovať?

Kvalita skríningového programu: 
• Skríningové vyšetrenia len na 

certifikovaných pracoviskách
• Zvýšenie počtu skríningových 

pracovísk (v súčasnosti 19 
certifikovaných pracovísk-
OUSA BA- 2 pracoviská)

• Opakované preverenie kvality 
už existujúcich SM pracovísk

• Schválenie a implementácia 
nového znenia zákona 
č.577/2004-



Mamografický Skríning na Slovensku

Na čom treba pracovať?

Hodnotenie kvality a účinnosti:
• Schválenie a zverejnenie 

Metodiky vykazovania kódov 
výkonov a diagnóz

• Tvorba Národného 
skríningového registra v NCZI, 
riešený plynulý tok dát (PZS-ZP, 
ZP-NCZI,NCZI-NOI)

• Testovanie a  implementácia 
programu „Mamo“ s cieľom 
uľahčenia zberu a 
vyhodnocovania klinických 
záznamov zo skríningu 



Mamografický Skríning na Slovensku_Hodnotiace
správy 2020, 2021_www.noisk.sk



V oblasti prevencie a skríningu je úlohou NOI: 

• koordinácia, hodnotenie onkologických skríningových programov a poskytovanie
informácií pre odbornú a laickú verejnosť, na základe medicíny založenej na 
dôkazoch

• spolupráca s MZ SR, odborníkmi, zdravotnými poisťovňami, NCZI, pacientskymi 
organizáciami pri nastavovaní procesov

• podpora osvety s dôrazom na význam a dôležitosť onkologického skríningu

• zlepšovanie skríningového procesu poukazovaním na:

- lepšiu dostupnosť- zvyšovanie počtu preverených skríningových
mamografických pracovísk na Slovensku

- Zvýšenie účasti na mamografickom skríningu ( 70% +) ... kontinuálna, efektívna 
osveta

Úloha NOI



NOI – informačná platforma
www.noisk.sk

Pre laikov:
Letáky

Edukačné brožúrky
Videá
Film

Pred odborníkov:
Štandardný postup

Metodiky
Relevantná literatúra

...



Čo môžete na stránke nájsť- Odborná verejnosť

www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/


Čo môžete na stránke nájsť- Odborná verejnosť

www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/


Čo môžete na stránke nájsť- Laická verejnosť



Čo môžete na stránke nájsť- Laická verejnosť 
Osveta_brožúrky, letáky, videá

www.onkoskriningy.sk

http://www.onkoskriningy.sk/


Skríningové mamografické pracoviská_Interaktívna
mapa 



Významné prvé kroky k existencii populačných onkologických skríningov na 
Slovensku boli uskutočnené

• Nevyhnutná garancia štátu (MZ SR- garant, NOI- koordinátor a 
vyhodnocovateľ) 

• Dlhodobé zabezpečenie financovania 

• Zabezpečenie kontinuálnych masmediálnych aktivít a osvety

• Zabezpečenie kontinuálneho ďalšieho vzdelávania všetkých 
zainteresovaných

• Pravidelné vyhodnocovanie, kontrola kvality, aktualizácia 

• Legislatívne úpravy – napr. prístup k dátam pre hodnotenie skríningov ... 

• Technické úpravy – napr. zabezpečenie plynulého toku dát, úprava 
kódovania ...

Záver



Per aspera ad astra
(Cez útrapy k hviezdam)



Ďakujem  
NOI tímu

Pracovnej skupine pre skríning karcinómu prsníka
Slovenskej rádiologickej spoločnosti

Prof. Dr. Janke Slobodníkovej

Ďakujem za Vašu pozornosť.


