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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

NOP SR, NOI
• 08/2018 vládou SR schválený 1. NOP SR s akčnými plánmi na roky 20192020
• 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

www.noisk.sk
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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

Dostupnosť onkologickej liečby
Rok 2021 (všetky onkologické lieky)

Počet

Podané žiadosti do kategorizačného zoznamu

9

Schválené žiadosti do kategorizačného zoznamu

1

Zamietnuté/zastavené žiadosti do kategorizačného

2

zoznamu

Žiadosti v konaní z pohľadu zaradenia do

6

kategorizačného zoznamu
Lieky, kde došlo k opakovanému podaniu do

3

kategorizačného zoznamu (z predchádzajúcich
rokov, nie z roku 2020)
• 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:

NOI – zoznamy onkologických liekov
https://www.noisk.sk/lekar/diagnostika-a-liecba/zoznamy-onkologickychliekov

www.onkoportal.sk
v spolupráci s
InovaHealth

Výzvy pre rok 2022
• 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

Onkologické spoločnosti, kooperatívne skupiny - 2021
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

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, vývoj a vzdelávanie: 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 (MUDr. Jana Tabišová-VOÚ, MUDr. Kristýna
Kozáková- NOÚ, MUDr. Eva Bačová-NÚDCH)
• Odborníci, pacienti, laici: edukačná webová platforma, letáky, brožúrky,
spolupráca s pacientskymi organizáciami

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-onkologickaklinika-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.

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

Akreditácia a vzdelávanie v odbore - 2021
Klinická onkológia
• Odborný garant: Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
• V roku 2021 atestovali 2 lekári v odbore klinická onkológia
Pediatrická hematológia a onkológia
• Odborný garant: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
• V roku 2021 neatestoval žiaden lekár v odbore pediatrická hematológia a
onkológia
Radiačná onkológia
• Odborný garant: doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
• V roku 2021 atestoval 1 lekár v odbore radiačná onkológia

Publikačná činnosť – 2021
Publikácie in extenso v zahraničných
časopisoch s impakt faktorom

Publikačná činnosť – 2021
Počet publikácií v zahraničných časopisoch
Registrovaných v databáze Pubmed/Medline

Autor, alebo spoluautor
minimálne 2 článkov

Publikačná činnosť 2021 - detská onkológia

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spolupráca so zahraničím - KO
V oblasti KO prebieha aktívna spolupráca s:
University of Texas, MD Anderson Cancer Center v Houstone, USA
Erasmus MC, University Medical Center v Rotterdame v Holandsku
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)
v Meldole, v Taliansku
Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center (IU-SCCC),
Indianapolise, IN, USA
MSKCC, NY, USA
University Hospital of Bern, Švajčiarsko
University of Graz, Rakúsko
Ontario Cancer Institute, PMH/UHN, Canada
Masarykov onkologický ústav, Brno, ČR
EORTC-ESMO-ECO-AACR
GETUG, Francúzsko

Spolupráca so zahraničím - 2021

o II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ sa stala členom pracovnej skupiny
MAC (pracovná skupina EORTC-ESMO-ECCO-AACR Methods in Clinical
Cancer Research/FLIMS), ktorá sa zaoberá edukačnými aktivitami
s cieľom prípravy protokolov pre klinický výskum.

o NOÚ v spolupráci s IU-SCCC pripravuje Memorandum o spolupráci
o NOÚ zažiadal o vstup do Hoosier Oncology Group/Hoosier Cancer
Research Network

Spolupráca so zahraničím – RO, HO a PM

•
o
o
o
o
o
o

V oblasti RO, HO a PM prebieha aktívna spolupráca s:
GETUG, Francúzsko
IAEA (International Atomic Energy Agency), Viedeň
Európskou asociáciou paliatívnej starostlivosti (EAPC)
Czech Leukemia Study Group – for Life (CELL),
EORTC Lymphoma Study Group
European Hematology Association (projekt Epicovideha)

Spolupráca so zahraničím – detská onkológia
• Spolupráca s Českou republikou (pravidelné ročné konferencie
s českými onkológmi, diagnostika minimálnej reziduálnej choroby)
• Spolupráca s Rakúskom: St. Anna Kinderspital, Viedeň, spoločné
riešenia komplikovaných pacientov formou zasadnutí „tumor board“
• Spolupráca s Children Hospital of Philadelphia, USA: na dvojmesačnej
báze videokonferencia formou „tumor board“, 1x ročne workshop pre
mladých lekárov v príprave na detskú hematológiu a onkológiu
• Spolupráca s Princess Maxima Centrum pre Detskú onkológiu v
Holandsku
• Spolupráca na úrovni SIOPe – Európskej spoločnosti pre detskú
onkológiu
• Spolupráca s IBFM – Medzinárodná spoločnosť pre liečbu leukémií
a lymfómov
• Spoluprácia s COG – Children Oncology Group, USA
• Spolupráca s detskou onkológiou a chirurgiou, Paríž, Francúzsko

Hlavné problémy v SVK onkológii – 2021, výzvy na rok 2022 – napĺňanie NOP
s aktualizovanými AP 2021-2025
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Prevencia a skríning onkologických ochorení – primárna onkologická
prevencia, národné onkologické skríningové programy
Dg. + liečba – dostupnosť inovatívnej onkologickej liečby, molekulárnej
diagnostiky, koncepcia sledovania po liečbe v spolupráci s VLD, liečba v
zahraničí (hlavne detskí pacienti),
Výskum a vývoj – infraštruktúra pre vykonávanie KS, vrátane AKS
Dostupnosť a využitie dát
Edukácia, atraktívnosť odboru, vzdelávanie
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

