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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:

- prevencia, 

- včasné odhalenie, 

- diagnostika a liečba, 

- zlepšenie kvality života

• 10 hlavných iniciatív a viaceré podporné akcie



• 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

• 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 

NOP SR, NOI



Výročná správa o stave onkológie na Slovensku v roku 2021

1. Súčasné možnosti poskytovania onkologickej starostlivosti na Slovensku

2. Dostupnosť onkologickej liečby

3. Onkologické spoločnosti a kooperatívne skupiny

4. NOI

5. Výskum a vývoj 

6. Akreditácia odboru a vzdelávanie

7. Publikačná aktivita za rok 2021

8. Spolupráca so zahraničím

9. Európsky plán boja proti rakovine 

10. Identifikácia hlavných problémov na Slovensku

11. Súčasné trendy v odbore KO vo svete

www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/


Možnosti poskytovania 
onkologickej starostlivosti  (KO) v roku 2021

ZZ/Kraje SR BA TT TN NR ZA BB PO KE

Ústavy (3) 2 - - - - - - 1

Nemocničné lôžkové 
kliniky/odelenia (15)

2 1 1 3 3 2 1 2

Ambulancie/POKO (52) 4 7 3 8 10 6 7 7

Radiačná onkológia 
14 pracovísk 
s technologickým vybavením:



• Celkovo je na Slovensku 270 hospicových a paliatívnych lôžok (potreba cca 
550 lôžok) 

• Na 19 lôžkach sa poskytuje akútna paliatívna starostlivosť (potreba cca 
110)

• Na Slovensku máme dokumentovaných 204 lôžok v kamenných hospicoch, 
avšak len v 43 z nich, je k dispozícii špecializovaná paliatívna starostlivosť
(ŠPS). 

Možnosti poskytovania 
onkologickej starostlivosti  (paliatívnej medicíny) v roku 2021



Možnosti poskytovania 
onkologickej starostlivosti v roku 2021



• Dôležitá je komplexnosť poskytovanej starostlivosti (vrátane 
multidisciplinárnej, paliatívnej, radiačnej a starostlivosti o preživších v 
špecifických prípadoch)

• Geografická dostupnosť

• Systémové nastavenie kompetencií, znižovanie administratívnej záťaže, 
uplatnenie nových technológií, digitalizácie apod. (napr. využitie 
potenciálu e-zdravia) 

• Aktualizácia koncepcie klinickej a radiačnej onkológie aj v kontexte 
optimalizácie poskytovania onkologickej starostlivosti



Rok 2021 (všetky onkologické lieky) Počet 

Podané žiadosti do kategorizačného zoznamu 9

Schválené žiadosti do kategorizačného zoznamu 1

Zamietnuté/zastavené žiadosti do kategorizačného 

zoznamu 

2

Žiadosti v konaní z pohľadu zaradenia do 

kategorizačného zoznamu 

6

Lieky, kde došlo k opakovanému podaniu do 

kategorizačného zoznamu (z predchádzajúcich

rokov, nie z roku 2020)

3

Dostupnosť onkologickej liečby

• MZSR novela:

Zákon č. 363/2011 Z. z.Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného 

poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Vznikla HTA agentúra



Lieky, ktoré boli podané do kategorizačného 

zoznamu v roku 2021:

Inovatívne lieky, ktoré boli úspešne 

registrované EMA v roku 2021:



https://www.noisk.sk/lekar/diagnostika-a-liecba/zoznamy-onkologickych-
liekov

www.onkoportal.sk

v spolupráci s 

InovaHealth

NOI – zoznamy onkologických liekov 

https://www.noisk.sk/lekar/diagnostika-a-liecba/zoznamy-onkologickych-liekov
http://www.onkoportal.sk/


• Transparentný vstup inovácií pre oblasť onkológie do štandardnej 
kategorizácie na základe zachovania základných princípov HTA (Health
Technology Assessment) vrátane adekvátneho zohľadnenia EBM (medicíny 
založenej na dôkazoch) a vytvorenie jasných pravidiel pre výnimočné 
prípady. 

• Spolupráca na definovaní základných princípov liekovej politiky v oblasti 
onkológie založenej na adekvátnych a dlhodobých investíciách.

• Naštartovanie procesu stanovovania prioritných diagnóz a oblastí 
v onkológii cez tzv. „horizon scanning“

• Spolupráca na adekvátnom rozvoji dátovej ekonomiky v oblasti onkológie, 
ktorá sa týka zberu, spracovania a adekvátnej analýzy všetkých dostupných 
dát

Výzvy pre rok 2022



Onkologické spoločnosti:

• Slovenská onkologická spoločnosť  (sekcie: SEKCAMA, Sekcia geriatrickej 
onkológie)

• Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie

• Slovenská spoločnosť detských onkológov a hematológov

• Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Kooperatívne skupiny:

• SCOG

• Lymfómová skupina

• Kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku, o.z.

• Leukemická pediatrická skupina  

Onkologické spoločnosti, kooperatívne skupiny - 2021



Národný onkologický inštitút – 2021
www.noisk.sk

• NOR: výstupy NOR na webovej stránke NOI

• Skríningy: koordinácia skríningových programov, medzinárodná 
spolupráca, 

• Dg., liečba, podporná starostlivosť: spolupráca pri vytvorení a aktualizácii 
nástroja poskytujúceho zoznam inovatívnych liekov a ich klinického 
benefitu podľa ESMO-MCBS skóre v spolupráci s InovaHealth + aktualizácia 
zoznamu všetkých onkologických liekov

• Výskum a vývoj: priebežne aktualizovaný Register klinických 
onkologických skúšaní na Slovensku, zastrešenie SCOG (spolupráca so 
SLOVACRIN, medzinárodná spolupráca), v r. 2021 vyhlásené 2 výzvy o NOI 
grant - úspešní 3 žiadatelia

• Odborníci, pacienti, laici: edukačná webová platforma, letáky, brožúrky, 
spolupráca s pacientskymi organizáciami

http://www.noisk.sk/


Translačný výskum

• TRU = špecializované pracovisko II. Onkologickej kliniky LF UK a NOÚ

• Celý rok prebiehali na mesačnej báze pravidelne výskumné stretnutie 
medzi TRU, BMC, LF UK a ďalšími pracoviskami 

• Intenzívna spolupráca prebieha aj so so zahraničnými pracoviskami

• Na pôde NOÚ bola dobudovaná biobanka, ako ďalšia jednotka slúžiaca 
k rozvoju výskumu.

o https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/ii-onkologicka-
klinika-lf-uk-a-nou/, 

o https://www.nou.sk/jednotka-translacneho-vyskumu-lfuk-a-nou

• Translačný výskum v rámci detskej onkológie v spolupráci so SAV 
prebieha APVV grant.

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/ii-onkologicka-klinika-lf-uk-a-nou/
https://www.nou.sk/jednotka-translacneho-vyskumu-lfuk-a-nou


Experimentálna onkológia

• V Slovenskej republike je viacero vzájomne spolupracujúcich univerzitných, 
výskumných a klinických pracovísk, ktoré sa venujú vedeckému výskumu v oblasti 
experimentálnej onkológie, vrátane:

- LF UK BA, Jesseniovej LF UK v Martine, LF UPJŠ a SZÚ. 

- NOÚ, OÚSA

- BMC SAV (Ústav experimentálnej onkológie, Virologický ústav, Ústav 
experimentálnej endokrinológie, Ústav klinického a translačného výskumu), člen 
OECI (Organizácia európskych onkologických ústavov/centier) 



Správa IVV, MZ SR

• Systémová podpora biomedicínskeho klinického výskumu

• Podpora činnosti SLOVACRIN, národný uzol ECRIN, súčasť cestovnej mapy 
výskumných infraštruktúr, s cieľom navýšenia počtu a kvality AKS, pričom v roku 
2021 SLOVACRIN administratívne podporil 5 onkologických AKS

• Podpora vzdelávania, organizácia pracovných stretnutí v oblasti biomedicínskeho 
klinického výskumu – právnici, riaditelia zdravotníckych zariadení 

• Expertná platforma inkubátora BIO-HUB SK (www.biohub.sk)  v spolupráci so 
SLOVACRIN-om

• Spolupráca v oblasti biobankovania a patentovej ochrany

http://www.biohub.sk/


Hlavné problémy v SVK onkológii – 2021, výzvy na rok 2022 – napĺňanie NOP 
s aktualizovanými AP 2021-2025

1. Prevencia a skríning onkologických ochorení – národné onkologické 
skríningové programy 

2. Dg. + liečba – dostupnosť inovatívnej onkologickej liečby, molekulárnej 
diagnostiky, koncepcia sledovania po liečbe v spolupráci s VLD, liečba v 
zahraničí (hlavne detskí pacienti),

3. Výskum a vývoj - dostupnosť KS, možnosti AKS 

4. Dostupnosť a využitie dát 

5. Edukácia, atraktívnosť odboru, vzdelávanie 

6. Spolupráca v rámci odboru, vytvorenie systémových opatrení pre úzku  

interdisciplinárnu spoluprácu 

Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare



Ďakujem všetkým spolupracovníkom, 

spoluautorom VS 2021

Ďakujem za pozornosť 

www.noisk.sk

http://www.noisk.sk/

