


Choďte
na skríning

A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE 
NA SLOVENSKU VIAC AKO 
30 000 NOVÝCH PRÍPADOV 

ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

Každý z nás je zodpovedný  
za svoje zdravie a môže preň 
urobiť veľa aj pravidelným 

absolvovaním preventívnych 
prehliadok a skríningových  

programov.

SKRÍNINGOVÝ PROGRAM - ČO TO JE?

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí 
prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľ-
nými príznakmi, ktoré môže odhaliť skrínin-
gové vyšetrenie. V súčasnosti na Slovensku 
prebiehajú tri skríningové programy onkolo-
gických ochorení, na ktoré vás vyzve zdra-
votná poisťovňa alebo sa informujte u vášho 
obvodného lekára.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PREVENCIOU 
A SKRÍNINGOM?

Prevencia (primárna) je súbor opatrení na 
predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich 
následkov a udržiavanie optimálneho stavu 
zdravia.

Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie 
v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vy-
liečitelné. Je tiež označovaný ako sekun-
dárna prevencia.

Národný onkologický inštitút (NOI) bol 
zriadený MZ SR 1. 8. 2018 v rámci Národné-
ho onkologického ústavu. Poslaním NOI je 
slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická 
a vzdelávacia platforma.
V rámci prevencie a skríningu sa NOI podieľa 
na koordinácii priebehu a hodnotení skrínin-
gových programov vybraných onkologic-
kých ochorení v súlade s Európskymi odpo-
rúčaniami. Cieľom skríningových programov 
je predovšetkým zníženie mortality a morbi-
dity a v určitých prípadoch aj zníženie inci-
dencie vybraných onkologických ochorení. 

Liga proti rakovine je tu pre onkologických 
pacientov, ich rodiny, aj pre zdravú populá-
ciu už 30 rokov. V otázkach psychosociálnej 
podpory či prevencie sa môžete obrátiť na 
bezplatnú Onkoporadňu:
0800 11 88 11, poradna@lpr.sk alebo:

Centrá pomoci Ligy proti rakovine:

Bratislava
Brestová 6, 821 02 Bratislava – Ružinov
tel.: 02/52 92 17 35

Košice
Paulínyho 63, 040 11 Košice
tel.: 02/57 20 29 31

Martin
Kukučínová 2, 036 01 Martin
tel.: 043/324 04 87



Rakovina hrubého čreva je druhým najčastejším 
zhubným nádorovým ochorením u mužov a tre-
tím najčastejším u žien. Začína obvykle polypom 
(slizničným výrastkom), ktorý môže krvácať. 
Vyšetrenie, ktoré takýto polyp zistí a súčasne 
ho aj odstráni pred tým, než by sa časom zmenil 
na rakovinu, môže zachrániť život.
Vo veku od 50 do 75 rokov si človek môže 
vybrať skríningové vyšetrenie buď testom 
na skryté krvácanie v stolici – tzv. test na 
okultné krvácanie alebo priamo vyšetre-
ním hrubého čreva kolonoskopicky. Test na 
skryté krvácanie je jednoduché a prístupné 
vyšetrenie malej vzorky stolice, v ktorej sa 
môžu zistiť voľnému oku neviditeľné stopy 
krvácania a jeho príčinu treba potom hľadať. 
V prípade pozitívneho testu sa vyšetrenie 
doplní kolonoskopiou – vyšetrením celého 
úseku hrubého čreva pomocou tenkej sondy.

V prípade, že máte akékoľvek podozrenie, že 
váš zdravotný stav nie je v poriadku, navštív-
te bezodkladne svojho lekára.

Zoznam pracovísk vykonávajúcich 
skríningové kolonoskopie nájdete na: 
www.krca.sk

Rakovina prsníka je najčastejšie zhubné 
nádorové ochorenie u žien na Slovensku. 
Skríning rakoviny prsníka má za cieľ, čo naj-
skôr zachytiť skoré štádium rakoviny prsní-
ka, účinne, menej radikálne ho liečiť, zlepšiť 
prognózu ochorenia a znížiť úmrtnosť. Robí 
sa mamografickým vyšetrením v mamogra-
fických centrách ženám od 50 do 69 rokov, 
lebo v tomto veku je najvyššie riziko vzniku 
rakoviny prsníka. Ženy by ho mali absolvovať 
raz za dva roky. Okrem skríningového vyšet-
renia prsníkov pomocou mamografie naďalej 
platí, že prsníky si má žena vyšetrovať raz 
mesačne sama, t.j. samovyšetrením. 

Preventívne mamografické vyšetrenie mô-
žete absolvovať už od 40. roku života.

Mamografické pracovisko si môžete vybrať 
zo zoznamu, ktorý nájdete na: 
www.health.gov.sk a www.noisk.sk. 

Pravidelným skríningom rakoviny krčka ma-
ternice sa dá zabrániť až 9 z 10 prípadov toh-
to ochorenia.
Každá žena vo veku od 23 rokov by mala raz 
ročne 2 roky po sebe v rámci gynekologic-
kého vyšetrenia absolvovať cytologické vy-
šetrenie, pri ktorom sa malou kefkou zotrie 
vzorka zo sliznice krčka maternice a pošle sa 
na kontrolu do laboratória.
Ak je cytológia v poriadku, nasledujúce cy-
tologické vyšetrenia by sa mali robiť v 3-roč-
ných intervaloch. Výsledkom je výrazný 
pokles prípadov rakoviny krčka maternice. 
PAP test, ktorým sa celoplošný skríning robí, 
dokáže zachytiť a diagnostikovať, a  tým aj 
vyliečiť aj tzv. predrakovinové stavy, a tak 
predísť vzniku rakoviny.

Nezabúdajte na preventívne gynekologické 
vyšetrenie od 18. roku života.

Gynekológov v okolí bydliska a ich kontakty 
možno zistiť u svojej zdravotnej poisťovne 
alebo ich nájsť na: 
www.e-vuc.sk.
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