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 Ďalšie informácie

V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúce sa vášho odporúčania, 
liečby alebo kontroly, obráťte sa na svojuklinickú špecializovanú 
sestru. 

Na našej internetovej stránke www.cancerscreening.hscni.net 
sa nachádza niekoľko užitočných odpovedí na často kladené otázky 
o kontrole rakoviny krčka maternice.

Ďalšie informácie a podporu nájdete na Jo’s Cervical Cancer 
Trust (navštívte ich internetovú stránku www.jostrust.org.uk alebo 
zavolajte na tel. číslo 0808 802 8000) a na internetovej stránke 
Nezabúdajme na rakovinu: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Kontrola histórie  
skríningov krčka maternice

Informácie pre ženy s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice

Skríning 
krčka 
maternice

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (platia miestne ceny)

Nájdete nás na:

NEZABÚDAJTE 
NA RAKOVINU



Zistenie, že máte rakovinu krčka maternice, 
môže byť šokujúce. Môžete zažiť pocit 

úzkosti a neistoty z toho, čo príde. Možno 
sa budete zamýšľať nad tým, prečo máte 
rakovinu krčka maternice, najmä ak ste v 
minulosti absolvovali skríningové testy  

 (často nazývané aj ster z krčka maternice). 

 
 Skríning krčka maternice a rakovina

Skríning krčka maternice znižuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice.  
Môže zabrániť rozvoju asi 75 % prípadov rakoviny krčka maternice  
 (3 zo 4). Najlepším spôsobom, ako včas spozorovať zmeny na krčku 
maternice, je pravidelný skríning. Rovnako ako iné skríningové testy 
ale nie je dokonalý. Skríning nedokáže identifikovať všetky prípady 
rakoviny alebo predrakovinové stavy.

 Kontrola vašich predchádzajúcich  
 skríningov

Kontroly sa častokrát zameriavajú na to, čo sa udialo v minulosti. 
Sú dôležitou a bežnou súčasťou každého vysoko kvalitného 
skríningového programu. Kontroly nám môžu ukázať, ako dobre 
funguje skríningový program a ako by sme program mohli vylepšiť.

Proces skríningu krčka maternice zahŕňa mnoho rôznych krokov, 
ktorých cieľom je odhaliť a liečiť abnormálne bunky na krčku 
maternice, aby sme tak zabránili rozvoju rakoviny krčka maternice. 
Vo väčšine prípadov kontrola ukáže, že všetky kroky boli dodržané 
efektívne a že rakovina krčka maternice sa 
vyvinula aj napriek tomu, že skríningový 
program funguje správne. V niektorých 
prípadoch môžeme kontrolou zistiť, 
že jeden alebo viac krokov procesu 
nefungovalo tak, ako by malo. 
Kontrola histórie vašich prípadov a 
predchádzajúcich testov pomôže zistiť, 
čo sa stalo, a môže ukázať, kde by sme 
sa mohli vylepšiť. 

Kontrola trvá až šesť mesiacov. Vaša 
zdravotná a sociálna poisťovňa vás bude 
kontaktovať hneď, ako budú nálezy k 
dispozícii. Potom sa môžete rozhodnúť, či 
chcete vedieť výsledky kontroly. 
Váš lekár vám môže navrhnúť 
stretnutie, aby ste rozobrali 
zistenia kontroly.


