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Viac informácií na www.onkoskriningy.sk

SKRÍNINGOVÁ MAMOGRAFIA

ČO TREBA VEDIEŤ?

Prevencia rakoviny prsníka pre ženy od 50 do 69 rokov

AKO SA PRIPRAVIŤ NA VYŠETRENIE?

Odložte si šperky  
z oblasti hrudníka.

Pred vyšetrením  
nenanášajte žiaden  
krém ani antiperspiranty,  
ani voňavku v oblasti  
dekoltu, prsníkov  
a podpazušia.

V prípade, ak ste  
v minulosti absolvovali 
mamografiu na inom 
pracovisku, vyžiadajte  
si snímky a prineste 
ich so sebou  
na vyšetrenie. 

Zoberte si pozývací list, 
ktorý ste dostali od vašej 
zdravotnej poisťovne.

Skríningová mamografia  
je bezplatná. Odporúčame  
ju absolvovať každé 2 roky,  
keď nemáte žiadne príznaky.

Skríningová mamografia je  
bezpečná a neprekračuje od-
porúčanú úroveň ožiarenia žien 
pri vyšetrení. O rizikách a výho-
dách sa môžete informovať na 
skríningovom pracovisku pred 
vyšetrením alebo na 
www.onkoskriningy.sk.

Skríningová mamografia je  
najspoľahlivejšia metóda  
k odhaľovaniu nádorov prsníka,  
a to aj v počiatočnom štádiu.

Spoľahlivosť vyšetrovacej metó-
dy mamografie je veľmi vysoká.

Informácie o mamografii

VÝSLEDOK MAMOGRAFIE
Ak je výsledok mamografie nedostačujúci, 
v čo najkratšom čase vás predvolajú na doplňujúce 
vyšetrenie a podľa výsledkov vám bude navrhnutý 
ďalší postup.

Ak je výsledok mamografie v poriadku,  
na počkanie vám lekár oznámi predbežný 

výsledok. Po hodnotení druhým nezávislým leká-
rom dostanete konečný nález v písomnej podobe.

AKO SA MÔŽETE OBJEDNAŤ?
Objednať sa môžete  
do 6 mesiacov od prijatia  
pozvánky, ak nie ste liečená 
pre rakovinu prsníka, ste  
vo veku od 50 do 69 rokov  
a neboli ste na mamografickom 
vyšetrení posledné 2 roky.

Postup objednania:
1. Vyberte si mamografické pracovisko. Zoznam nájdete  
na stránke www.onkoskriningy.sk/mamograficke-pracoviska  
alebo sa informujte na telefónnom čísle svojej zdravotnej  
poisťovne. 2. Termín na vyšetrenie si dohodnite telefonicky 
alebo osobne na pracovisku. 3. Na vyšetrenie sa pripravte 
podľa nižšie uvedených pokynov.

Rakovina prsníka  
je najčastejší zhubný  
nádor u žien na Slovensku.

Na Slovensku je každý rok 
registrovaných viac ako  
2500 nových prípadov.

Zhubný nádor má vysokú 
šancu na vyliečenie,  
ak je malý a zistený včas.

Ak máte akékoľvek problémy s prsníkmi, ihneď vyhľadajte gynekológa alebo všeobecného lekára a žiadajte vyšetrenie prsníkov. 
V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť aj na pacientske organizácie, ktoré nájdete na stránke www.noisk.sk/pacient/pomoc.


