
Stav skríningu kolorektálneho karcinómu 
na Slovensku (2002-2012-?) 
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Ponúkací skríning (oportúnny) 



Europacolon od 2007 



Možnosť primárnej skríningovej 
kolonoskopie 

Apríl 2009 







100 tis/rok  

7% pozitivite TOKS = 7000 pozitívnych 

3 % KRCa =    210 KRCa 

70% I a II št =    147 zachránených životov 

 

33% adenómov =    2310 ľudí 

5% by sa vyvinul Krca =    115 zachránených 
životov 

262 ľuďom sa zachráni život ročne na Slovensku 
ak sa bude robiť skríning týmto tempom. 

 

Údaje z poisťovní rok 2008/2009 



Náklady na KRCa /rok 
2010/VSZP 

81 mil.€ 



Schválenie odborného usmernenia 
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2000 ´GP´sGP  2000 PL 

65 pracovísk 
hrcka 



Ktoré pracoviská budú môcť 
vykonávať SK a PSK? 
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         200 kolonoskopií /30 polypektomií /rok   
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b. bezlimitnosť 
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c. Komparácia. 
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Ako donútime kolonoskopistov, 
aby údaje o SK a PSK posielali 

centrálne? 

 
a. Písomné zaviazanie sa 

 

b. Podmienená platba 

 

c.  Vylúčenie z „prvej ligy“ 



> 50% 

Budúcnosť skríningu na Slovensku ? 



FIT 

G- TOKS 



Pilotný projekt 

+ 
§81/2009 -
novela 

89 276 € 

= NSP 



Skríningu nerobí dobre častá 
zmena pol. garnitúry. Než to jednu 

družinu naučíte príde druhá a 
dokolečka dokola.... 

Kde sú ďalšie rezervy ?  

Aj v demokracii..... 




	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29
	Snímek číslo 30
	Snímek číslo 31
	Snímek číslo 32
	Snímek číslo 33
	Snímek číslo 34
	Snímek číslo 35
	Snímek číslo 36
	Snímek číslo 37
	Snímek číslo 38
	Snímek číslo 39
	Snímek číslo 40

