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SKRÍNING RAKOVINY KRČKA MATERNICE

AKO SA PRIPRAVIŤ NA VYŠETRENIE? AKO PREBIEHA VYŠETRENIE?

ČO TREBA VEDIEŤ?

AKO SA MÔŽETE OBJEDNAŤ?

VYŠETRENIE KRČKA MATERNICE PRE ŽENY, KTORÉ MAJÚ 23 A VIAC ROKOV

RAKOVINA KRČKA MATERNICE
JE VĎAKA PRAVIDELNÝM
VYŠETRENIAM ĽAHKO
ODHALITEĽNÉ OCHORENIE.

Objednajte sa hneď, najneskôr do 6 MESIACOV
od prevzatia pozvánky, ak nemáte gynekologické
problémy, máte 23 a viac rokov a neboli ste
na gynekologickom vyšetrení v posledných 3 rokoch.

POSTUP OBJEDNANIA:
1. Dohodnite si termín u svojho gynekológa.
2. Ak nemáte zmluvu so žiadnym gynekológom, kontaktujte najbližšiu

gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska.
3. Gynekologickú ambulanciu vám vie odporučiť aj vaša zdravotná poisťovňa.

Informácie získate na telefónnom čísle svojej zdravotnej poisťovne.

PRAVIDELNÝM SKRÍNINGOM
SA DÁ ZABRÁNIŤ AŽ 9 Z 10
PRÍPADOV TEJTO RAKOVINY.

EŠTE PRED ROZVINUTÍM
RAKOVINY KRČKA
MATERNICE SA DÁ TÁTO
CHOROBA ZACHYTIŤ A LIEČIŤ.

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

Vyšetrenie prebieha v ambulancii gynekológa
vo vyšetrovacom kresle, je zdarma

a jeBEZBOLESTNÉ.

Počas 5 MINÚT vám
gynekológ odoberie ster

z povrchu krčka maternice.

Na základe vzorky steru
v laboratóriu zistia, či vám
NEHROZÍ rakovina

krčka maternice.

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.

Pred vyšetrením vás gynekológ
vyzve, aby ste sa vyzliekli
OD POL PÁSA DOLU.

Doma sa osprchujte a spravte
si hygienu. Dajte si
pohodlné oblečenie,
najlepšie SUKŇU
alebo ŠATY.

Zvyčajne sa na ne čaká ajNIEKOĽKO TÝŽDŇOV.

5
MIN

Na rakovinu krčka maternice umiera na Slovensku priemerne jedna žena
každý druhý deň.VÁM SA TO STAŤ NEMUSÍ. Pravidelný skríning
rakoviny krčka maternice chráni vašeZDRAVIE A ŽIVOT.

miesto steru

maternica

krčok maternice

Výsledky steru z krčka maternice nie sú hneď.

VÝSLEDOK VYŠETRENIA Spôsob ako sa dozviete o laboratórnych výsledkoch
steru z krčka, siDOHODNITE OSOBNE
s gynekológom, hneď po vyšetrení.


