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Rakovina prsníka na Slovensku

 Rakovina prsníka- najčastejšie ochorenie u žien z hľadiska výskytu aj úmrtia

 Na Slovensku ročne pribudne cca 3000 prípadov tohto ochorenia

 Z toho cca 30% v pokročilom a metastatickom štádiu

 1/3 žien zomrie

 1000 žien ročne !!! 



Prvé Výsledky Mamografického 

Skríningu_Údaje zo zdravotných 

poisťovní

Terajší stav na Slovensku

Nárok na skríningovú mamografiu v populácii 50-69 ročných má 727 868 žien raz za 2 
roky, t.j. 363 934 vyšetrení každý rok

Pravidelnú mamografiu absolvuje len 30% žien, t.j.109 180 ročne.



Onkologický Skríning

 Skríning- plošné, organizované a vyhodnocované vyšetrenie 

populácie za účelom včasného záchytu liečiteľného 

nádorového ochorenia v skorom alebo predrakovinovom 

štádiu, kedy ešte človek nemá žiadne príznaky

 Cieľ skríningu- včas zachytiť a tým znížiť chorobnosť a 

úmrtnosť na sledované ochorenia.



Pozývací Skríning Rakoviny Prsníka

Ciele mamografického skríningu

 zistenie rakoviny prsníka v najvčasnejších štádiách, vtedy je možná prsník 

zachovávajúca operácia, často netreba chemoterapiu a nedochádza k strate rokov 

života

 účasťou 70-75% žien je možné znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30-35%

- Zahájenie zasielania pozvánok ZP: Sept 2019

- Cca 3 mesiace (marec-máj 2020)- prerušenie pre Covid 19

- Od 1.6. 2020 opäť pokračuje pozývanie žien, ktoré sa nezúčastňujú pravideľných 

mamografických prehliadok



Pozývací Skríning Rakoviny Prsníka

Kritériá:

 Ženy od 50-69 rokov každé 2 roky

 Ženy s vysokým rizikom vzniku rakoviny prsníka každý rok

 Bez príznakov ochorenia prsníkov

 Predchádzajúce mamografické vyšetrenie pred viac ako 2 rokmi

 Mamografické vyšetrenie uskutočnené na preverenom mamografickom 

skríningovom pracovisku

 Zdravotné poisťovne poslali pozvánky 58 000 ženám



Prvé Výsledky Mamografického Skríningu z Preverených Skríningových 

Mamografických Pracovísk* september 2019 - jún 2020

 Skríningovú mamografiu do 30.06.2020 absolvovalo…………………….……... 34 842 žien

 Na pozvánku z poisťovne sa zúčastnilo:………………………………………….. 3712 žien, t.j.10,65%

 Na žiadanku od gynekológa alebo prakt. lekára sa zúčastnilo:…………… 31 130 žien, t.j. 89,35

 z 34 842 vyšetrení bolo zistených…………………..226 malignít,

⚫ t.j. 6,5 prípadov na 1000 žien

⚫ Včasné štádium zistených malignít (do 2 cm bez
metastáz)……..147, t.j. 65%

*Zoznam preverených skríningových mamografických pracovísk posúdených Dočasnou odbornou
pracovnou skupinou Komisie MZ pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v
nukleárnej medicín sa nachádza na stránke MZ SR a NOI



Národný Onkologický Inštitút (NOI)  

Jeho Úloha 

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, poisťovňami, NCZI pri nastavovaní 

procesov

 podpora osvety s dôrazom na dôležitosť onkologického skríningu

 zlepšovanie skríningového procesu poukazovaním na:

 zvyšovanie počtu preverených skríningových mamografických pracovísk 

 zvyšovanie finančného ohodnotenia mamografických výkonov 

 systematické zvyšovanie účasti na mamografickom skríningovom procese až do 

účasti 75% (cestou zlepšovania osvety zo strany MZ SR, ÚVZ, ZP, Pac. organizácií)



Osveta_Brožúrky_Videá



Záver

 Prevencia a skríning v onkológii má kľúčový význam všade tam, kde je 

známa a možná

 Hlavným cieľom onkologického skríningu, tiež označovaného ako 

sekundárna prevencia je záchyt ochorenia vo včasnom štádiu, kedy je 

predpoklad vyliečenia a nižšej chorobnosti a netreba náročnú a dlhodobú 

liečbu

 Ďalším hlavným cieľom je zníženie počtu úmrtí na dané onkologické 
ochorenia

 MAXIMÁLNA MOŽNÁ ÚČASŤ!



Ďakujem 

 Prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám na Slovensku

 Zdravotným poisťovniam

 MZ SR

 Všetkým ostatným spolupracovníkom



Ďakujem za pozornosť


