
ČO TREBA VEDIEŤ?

Vyšetrenie krčka maternice pre ženy, ktoré majú 23 a viac rokov

SKRÍNING RAKOVINY KRČKA MATERNICE

Pravidelným skríningom
sa dá zabrániť až 9 z 10
prípadov tejto rakoviny

Rakovina krčka maternice je 
vďaka pravidelným vyšetreniam 
ľahko odhaliteľné ochorenie

Rakovina krčka maternice 
sa často dá vyliečiť skôr 
ako vznikne

AKO SA MÔŽETE OBJEDNAŤ?
Objednajte sa hneď, najneskôr  
do 6 mesiacov od prijatia pozvánky, 
ak nemáte gynekologické problémy, 
máte 23 a viac rokov a neboli ste na 
gynekologickom vyšetrení posledné 
3 roky.

Postup objednania:
1. Dohodnite si termín u svojho gynekológa 
2. Ak nemáte zmluvu so žiadnym gynekológom, 
kontaktujte najbližšiu gynekologickú ambulanciu 
v mieste svojho bydliska, alebo sa obráťte na 
svoju zdravotnú poisťovňu, kde vám poradia.

AKO SA PRIPRAVIŤ  
NA VYŠETRENIE?

Na vyšetrenie si so sebou 
zoberte pozvánku, ktorú 
ste dostali poštou od svojej 
zdravotnej poisťovne.

Pred vyšetrením vás  
gynekológ vyzve,  
aby ste sa vyzliekli  
od pol pása dolu.

Doma sa osprchujte  
a spravte si hygienu. 

Oblečte si pohodlné  
oblečenie, najlepšie  
sukňu alebo šaty.

Vyšetrenie prebieha  
v ambulancii gyneko-
lóga vo vyšetrovacom 
kresle, je zdarma 
a je bezbolestné.

Počas 5 minút vám váš
gynekológ odoberie ster
z povrchu krčka maternice.

Na základe vzorky  
steru v laboratóriu zistia,  
či vám nehrozí rakovina
krčka maternice.

AKO PREBIEHA  
VYŠETRENIE?

VÝSLEDOK VYŠETRENIA
Výsledky steru z krčka maternice 
nie sú hneď. Zvyčajne sa na ne 
čaká aj niekoľko týždňov.

Spôsob ako sa dozviete  
o laboratórnych výsledkoch 
steru z krčka si dohodnite osobne  
s gynekológom hneď po vyšetrení.

Na rakovinu krčka maternice umiera 
na Slovensku priemerne jedna žena 
každý druhý deň. Vám sa to stať  
nemusí. Pravidelný skríning 
rakoviny krčka maternice 
chráni vaše 
zdravie 
a život.

Ak máte akékoľvek gynekologické problémy, ihned vyhľadajte gynekológa, alebo praktického lekára a žiadajte gynekologické vyšetrenie. 
V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť aj na pacientske organizácie, ktoré nájdete na stránke www.noisk.sk/pacient/pomoc.
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MATERIÁL VZNIKOL 
V SPOLUPRÁCI

Viac informácií na www.onkoskriningy.sk


