
Skríning rakoviny prsníka
Význam, cieľ, vyhodnotenie 

mamografického skríningu 2021

Jana Trautenberger Ricová, Zuzana Bárdyová, Mária Rečková, Alena 

Kállayová



Rakovina prsníka na Slovensku

 Rakovina prsníka- najčastejšie ochorenie u žien z hľadiska výskytu aj

úmrtia

 Na Slovensku ročne pribudne viac ako 3000 žien s týmto ochorením

 Z toho cca 30% v pokročilom a metastatickom štádiu

 1/3 žien zomrie; 1000 žien ročne !!! 



Onkologický Skríning

 Skríning (sekundárna prevencia)- plošné, organizované a 

vyhodnocované vyšetrenie cieľovej, bezpríznakovej

populácie za účelom včasného záchytu liečiteľného

nádorového ochorenia

 Cieľ skríningu- znížiť chorobnosť a úmrtnosť na sledované

ochorenia (KRK,KKM,KP)



Mamografický Skríning
(Skríning rakoviny prsníka)

 Včasný záchyt ochorenia- žena má vysokú šancu na 

úplné vyliečenie

 je možná prsník zachovávajúca operácia, liečba často

nevyžaduje chemoterapiu a nedochádza k strate rokov života

Celkové zníženie úmrtnosti

 pravidelnou účasťou 70-75% žien na skríningu je možné znížiť 

úmrtnosť na rakovinu prsníka až o 30-35% !

 Ekonomický, sociálny dopad

 Znižovanie nákladov na liečbu, výrazné zlepšenie kvalita života 
vyliečenej ženy



Mamografický Skríning na Slovensku

Nárok na mamografický skríning majú ženy bez príznakov ochorenia

prsníkov:

 od 50-69 rokov každé 2 roky

(prac.skupina odborníkov dáva návrh na rožšírenie vekovej hranice od 45- 75 rokov)

 Ženy s vysokým rizikom vzniku rakoviny prsníka každý rok



Mamografický Skríning na Slovensku

Skríningová mamografia sa uskutočňuje na preverených

mamografických skríningových pracoviskách- t.č.19 pracovísk



721 894 slovenských žien je vo veku 50-69 
- približne 357 000 žien by malo prísť ročne na skríningové 

vyšetrenie

Počet žien, ktoré absolvovali akúkoľvek mamografiu 2021 

142 121
Počet žien bez príznakov

90 131

Počet žien, ktoré už mali 
nejaké príznaky

51 990 

Zdroj: ŠÚ SR 2022, ZP 2022, NOI



Mamografický Skríning na Slovensku

- účasť na skríningu
ženy bez príznakov vo veku 50-69 rokov

Zdroj: ŠÚ SR 2022, ZP 2022

V porovnaní s Českou 

republikou*: 

 účasť 2015-2018: 

59%

 účasť 2019-2021: 

57,4%

Zdroj*: NRHZS, dvojročný interval

90 131

33 270

56 861



Relatívna miera účasti asymptomatických žien vo veku 50 - 69, ktoré mali nárok na skríningové 

mamografické vyšetrenie v jednotlivých krajoch SR a zúčastnili sa na preventívnej alebo skríningovej 

mamografii v danom kraji v roku 2021 v %

Mamografický Skríning na Slovensku
- miera účasti na skríningu po krajoch

Zdroj: NOI 2022



Výsledky z preverených mamografických pracovísk 
2019-2021
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Porovnanie počtu vykonaných skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových 

mamografických pracoviskách v rokoch 2019 – 2021 podľa krajov.

Zdroj: NOI 2022



Výsledky z preverených mamografických pracovísk 
v roku 2021

TNM štádium 

Počet diagnostikovaných malignít 

počas mamografického skríningu 

v roku 2021

počet % podiel

0 25 8,8 %

IA 116 40,7 %

IB 1 0,4 %

IIA 44 15,4 %

IIB 12 4,2 %

IIIA 10 3,5 %

IIIB 1 0,4 %

IIIC 4 1,4 %

IV 7 2,5 %

Neúplne uvedené 12 4,2 %

Neuvedené z objektívnych

dôvodov
33 11,6 %

Neuvedené 20 7,0 %

spolu 285 100 %

Počet diagnostikovaných malignít počas mamografického skríningu na preverených skríningových 

mamografických pracoviskách v roku 2021 podľa TNM štádia.

Počet 
novodiagnostikovaných 
žien s C50 v roku 2020: 
3134, z toho najviac 
(takmer polovica žien) bola 
vo veku 50-69 rokov

Zdroj:  NOI 2022



Počet novodiagnostikovaných prípadov žien s C50 v SR 
podľa veku
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Počet novodiagnostikovaných prípadov žien s C50 v SR

2012: 

▪ Počet novodiagnostikovaných žien s C50: 2861

▪ Počet úmrtí na toto ochorenie: 754

2020: 

▪ Počet novodiagnostikovaných žien s C50: 3134*

▪ Počet úmrtí na toto ochorenie: 877

(*takmer polovica žien bola vo veku 50-69 rokov, nad 70 rokov bolo 33%, a 16% žien bolo vo veku 40-49 

rokov)

Zdroj: NCZI, MZ SR interné spracovanie z účtu poistenca



Ako zvýšiť účasť žien na skríningovej mamografii?

• Zabezpečiť dôveru žien správnym a jasným vysvetlením, prečo je vyšetrenie prsníkov    

skríningovou mamografiou dôležité a správne

• Nová komunikačná platforma „Zistite, či ste OK“ 



Pracovná skupina pre mediálnu podporu skríningov MZ SR



Ako zvýšiť účasť žien na skríningovej mamografii?



Ako zvýšiť účasť žien na skríningovej mamografii?



Národný Onkologický Inštitút
Osveta_Brožúrky_Letáky_Videá

www.onkokontrola.sk

http://www.onkoskriningy.sk/


RUŽOVÝ OKTÓBER

OKTÓBER je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine 
prsníka.

Práve počas RUŽOVÉHO OKTÓBRA môžeme spoločnými silami podporiť 
mamografický skríning, prevenciu rakoviny prsníka a prispieť k zvýšeniu 
povedomia o rakovine prsníka.

Naružovo osvetlené budovy po celom Slovensku a množstvo aktivít má pri 
príležitosti medzinárodného mesiaca zvyšovania povedomia o rakovine prsníka 
pripomínať ženám, aby nezabúdali na starostlivosť o zdravie prsníkov a 
mamografický skríning- onkokontrolu.



Národný Onkologický Inštitút 
www.onkokontrola.sk



Ďakujeme

 Prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám na Slovensku

 Zdravotným poisťovniam

 MZ SR

 Všetkým  spolupracovníkom z NOI 



Ďakujem za Vašu 

pozornosť
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