3 KONTROLY,

ktoré vám môžu zachrániť život
ABY STE BOLI OK

Skríning rakoviny
krčka maternice

Veková
skupina
Názov
vyšetrenia
Nárok na
vyšetrenie
Na koho
sa obrátiť?

Skríning
rakoviny hrubého
čreva a konečníka

Skríning
rakoviny prsníka

Žena
od 23 rokov

Žena
50 – 69 rokov

Žena a muž
50 – 75 rokov

Skríningová
mamografia

Test na skryté
krvácanie do stolice

Prvé dva odbery
raz ročne, ďalej
každé tri roky

Každé
2 roky

Každé
2 roky

Gynekológ/
gynekologička

Gynekológ,
všeobecný lekár
pre dospelých,
rádiológ

Všeobecný lekár
pre dospelých,
gastroenterológ

Cytologické
vyšetrenie

Grape PR farebnosť

Choďte na onkokontrolu a zistite, či ste
O N KO LO G I C KÁ
KO N T R O L A

www.onkokontrola.sk
Letak A5 onkokontrola 9_2022 final.indd 1

21/09/2022 21:58

Skríning rakoviny
krčka maternice

Skríning
rakoviny prsníka

PREČO ÍSŤ NA VYŠETRENIE?
Vyšetrenie znižuje úmrtnosť na rakovinu krčka
maternice tým, že u žien
bez príznakov zachytí
včasné štádiá ochorenia,
vrátane predrakovinových
stavov. Skorým odhalením týchto stavov sa dá
úplne predísť vzniku rakoviny krčka maternice.

Vyšetrenie znižuje
úmrtnosť na rakovinu prsníka tým, že
u žien bez príznakov
zachytí včasné štádiá ochorenia. Pacientky s včasným
štádiom
rakoviny
prsníka majú vysokú
šancu na vyliečenie.

Skríning rakoviny
hrubého čreva a konečníka

Test na skryté krvácanie do
stolice zachytí včasné štádiá rakoviny hrubého čreva
a konečníka vrátane predrakovinových stavov u mužov
a žien bez príznakov ochorenia. Následne po pozitívnom teste absolvujete kolonoskopiu, ktorá vie zistiť
a odstrániť rakovinotvorné
polypy skôr, než sa zmenia
na rakovinu, čím sa dá zachrániť život.

AKO PREBIEHA VYŠETRENIE?
Pri cytologickom vyšetrení vám pomocou špeciálnej odberovej kefky
odoberú z vonkajšej a
vnútornej časti krčka maternice vrstvu povrchových buniek. Tie potom
pošlú do laboratória na
vyhodnotenie.

Vyšetrenie prebieha
krátkym stlačením
prsníkov z niekoľkých uhlov, čo umožňuje lepšiu viditeľnosť. Röntgenovým
žiarením sa zosníma
každý prsník z hornej
a bočnej strany.

Test si robíte sami. Pomocou
tyčinky si odoberiete malú
vzorku stolice do špeciálnej
nádobky. Zatvorenú skúmavku odovzdáte všeobecnému
lekárovi. V prípade pozitívneho testu sa vyšetrenie doplní
kolonoskopiou – vyšetrením
celého úseku hrubého čreva
pomocou tenkej sondy.
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