
Vyšetrene krčka maternice
Čo je vyšetrenie krčka maternice?
Vyšetrenie krčka maternice znamená, že ženy pozveme na 
tzv. ster z krčka maternice. Týmto vyšetrením sa zisťuje, ci 
na niektorých bunkách krčka (dolná časť maternice) nezačali 
prebiehať zmeny. Cieľom vyšetrenia je zachytiť zmeny na bunkách 
ešte skôr, ako sa rozvinú do rakoviny krčka maternice, čiže 
zachytiť tzv. predrakovinové zmeny. Bunky krčka maternice 
sa menia pomaly a ich zmena na rakovinové bunky trvá roky. 
Vyšetrenie krčka maternice nie je vyšetrením na potvrdenie 
rakoviny krčka maternice.
Vyšetrenie krčka maternice je určené pre ženy, ktoré nemajú 
žiadne príznaky rakoviny krčka maternice.

Aké výhody má vyšetrenie krčka maternice?
Vďaka pravidelným vyšetreniam krčka maternice máte nižšiu 
pravdepodobnosť, že sa u vás rozvinie rakovina krčka maternice. 
Ster z krčka maternice dokáže odhaliť prvé zmeny na bunkách 
krčka maternice, keď ešte nepozorujete žiadne príznaky rakoviny. 
Liečba zmenených buniek zabráni rozvoju rakoviny krčka 
maternice. Čim skôr sa zachytia zmenené bunky, tým ľahšie sa 
dajú liečiť. 

Nakoľko presné je vyšetrenie krčka maternice? 
Vyšetrenie krčka maternice nezabráni rozvoju rakoviny krčka 
maternice vo všetkých prípadoch. Toto vyšetrenie, tak ako mnohé 
iné, nemá 100%-nú presnosť. 
Nález môže byť negatívny, aj keď na bunkách krčka môžu 
prebiehať zmeny. (Takýto nález sa nazýva falošne negatívny). 
Je preto dôležité chodiť na vyšetrenia pravidelne a poradiť sa s 
lekárom, ak by ste na sebe spozorovali nejaké príznaky rakoviny 
krčka maternice. 
Nález môže byť pozitívny, aj keď na bunkách krčka neprebiehajú 
žiadne zmeny (falošne pozitívny nález). Ak budete mať pozitívny 
nález, ponúkneme vám absolvovanie detailnejšieho vyšetrenia, 
nazývaného kolposkopia. Existujú aj prípady, keď liečime ženy 
kvôli zmenám, s ktorými si ich organizmus medzitým poradil sám.

Prečo by ste mali absolvovať vyšetrenie krčka 
maternice?
Pravidelné vyšetrenia krčka maternice znižujú riziko, že sa u vás 
rozvinie rakovina krčka maternice. 
Program vyšetrení krčka maternice ako napr. CervicalCheck 
dokáže znížiť množstvo nových prípadov rakoviny krčka 
maternice v čase až o 80%. 

Ako sa vykonáva vyšetrenie krčka maternice? 
Doktor alebo zdravotná sestra vám odoberie vzorku buniek z 
krčka. Ster môže byť trochu nepríjemný, ale nemal by bolieť.  
Trvá len pár minút. 

Vzorka sa pošle do laboratória, kde sa vyšetruje pod 
mikroskopom a hľadajú sa bunkové zmeny. V závislosti na 
výsledku môže laboratórium otestovať vašu vzorku aj na 
prítomnosť vírusu HPV. HPV je bežný vírus, ktorý sa prenáša 
kožným kontaktom počas sexuálneho styku. Existuje veľa druhov 
tohto vírusu a niektoré z nich spôsobujú zmeny na bunkách krčka 
maternice.Väčšinou sa vyšetrením zistí normálny nález. Aj keď sa 
zistí abnormálny nález, je veľmi nepravdepodobné, že sa hneď 
jedná o rakovinu krčka maternice.  

Informovaný súhlas
Udelenie informovaného súhlasu
Ak sa chcete zúčastniť programu vyšetrení krčka maternice 
CervicalCheck, potrebujeme váš informovaný súhlas. Váš súhlas 
je potrebný z nasledovných dôvodov: 

• svojím súhlasom potvrdíte, že ste boli informovaná o vyšetrení 
krčka maternice a rozumiete jeho výhodám a obmedzeniam 

•  dovoľujte CervicalCheck získať, prechovávať a zdieľať vaše 
osobné údaje a zdravotné záznamy z vyšetrení s osobami, 
ktoré program vyšetrení vykonávajú

Zdravotné záznamy z vyšetrení predstavujú záznamy z účasti v 
programe CervicalCheck. Ide napríklad o výsledky sterov z krčka 
maternice, výsledky testu HPV, záznamy z kolposkopií, údaje o 
liečbe a výsledky biopsií.

Ako udelíte informovaný súhlas? 
Na prvom vyšetrení vás požiadame o podpísanie formulára k 
vyšetreniu krčka maternice. Ak sa neviete podpísať, buď svoj 
súhlas udelíte slovne, alebo sa podpíšete krížikom na formulár, 
oboje v prítomnosti lekára alebo zdravotnej sestry.
Súhlas k účasti na programe môžete dať len vy osobne. Súhlas 
inej osoby za vás nemôžeme akceptovať. 

Ako bude CervicalCheck nakladať s vašimi 
osobnými údajmi?
Vaše údaje použijeme:

• aby sme vás pozvali na ďalšie bezplatné vyšetrenie krčka 
maternice, keď ho budete mať absolvovať

• aby sme vám poslali poštou výsledky, keď budú hotové

• aby sme vám dali inštrukcie, ako ďalej postupovať. 

Záznamy z vašich predošlých vyšetrení môžeme zdieľať 
s laboratóriami, s ambulanciami, v ktorých sa vykonáva 
kolposkopia, v prípade potreby aj s Národným onkologickým 
registrom, aby ich záznamy o vašich predošlých vyšetreniach 
krčka maternice boli presné. 

Záznam z vášho vyšetrenia môžeme použiť vo forme stránky 
v prezentácii pri vyučovaní a pri kontrole kvality programu 
CervicalCheck. Informácie o vašej osobe môžeme použiť, ak 
vás budeme chcieť osloviť, či by ste sa nezúčastnili výskumu, 
pričom je samozrejme na vás, či budete súhlasiť. Nikdy však v 
súvislosti s vašimi výsledkami, či už správach, pri vyučovaní alebo 
vykonávaní kontrol nezverejníme vaše meno. 

Pred podpísaním informovaného súhlasu si prosím skontrolujte,  
či sú všetky vaše údaje správne. 
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Informačný leták 
pre ženy

Bezplatná telefónna linka: 1800 45 45 55
Email: info@cervicalcheck.ie
Internetová stránka: www.cervicalcheck.ie


