Screeningové programy
pro ženy jsou v současné době tři:
●

●

●

S kríning prekanceróz a karcinomů děložního hrdla
- vyšetření děložního čípku (stěr z děložního čípku
na cytologické vyšetření, kolposkopické vyšetření
a výběrově HPV - HR testace - stěr z děložního čípku
na přítomnost rizikových typů lidských papilomavirů)
S kríning karcinomu prsu - mamografické vyšetření prsu,
popř. doplněné ultrazvukem
S kríning kolorektálního karcinomu - test na okultní krvácení
a kolonoskopické vyšetření

Preventivní vyšetření - odhalení i jiných méně závažných
onemocnění.

Preventivní
prohlídka
u gynekologa
Každá žena by měla navštívit
pravidelně svého gynekologa
alespoň jednou za rok.
Kdy jít na gynekologické vyšetření?
●

Ideálně v prvních 14 dnech po menstruaci
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Na co by měla pacientka být připravena
před prohlídkou a co by měla vědět:

●

●
●

Kdy měla poslední menstruaci

●

Kdy byla naposledy na mamografu (u žen nad 45 let)
Časový přehled o nepravidelném krvácení
za poslední 2 – 3 měsíce

●

Vhodnost oblečení – doporučuje se sukně

Jak probíhá návštěva u gynekologa:

●

●

●

 namnéza (soubor o prodělaných nemocech)
A
– pokud je pacientka u gynekologa poprvé,
ptá se lékař na její anamnézu
 okud se jedná o periodickou (opakovanou) návštěvu
P
– stačí informace o zdravotním stavu od její
poslední návštěvy u gynekologa
Řešení akutních potíží

2. Palpační vyšetření
●

 alpační vyšetření neboli vyšetření pohmatem.
P
Provádí se hmatem jednou rukou na podbřišek a druhou
rukou pochvou. Může být doplněno vyšetřením rektálním.

3. Gynekologické vyšetření
●

 ohledem – kontrola zevních rodidel, pochvy,
P
děložního čípku

Palpační vyšetření - dělohy, vaječníků, malé pánve
Výběrově - vyšetření ultrazvukem (sonografické)
vyšetření přes stěnu břišní a vaginální sondou
(sonda zavedena do pochvy)

●

Vyšetření prsů pohmatem

4. Závěr návštěvy u lékaře
●

1. Anamnéza

 olposkopické vyšetření - hodnocení nálezu
K
na děložním čípku pod zvětšením

● 

● 

●

S těr na cytologii z děložního čípku (základní preventivní
vyšetření – detekce přednádorového onemocnění)

 ynekolog sdělí výsledek vyšetření,
g
určí interval dalších kontrol

Rozdíl mezi
screeningovým
programem
a prevencí:
Screening
– je cílené,
organizované
vyhledávání
přednádorových
stavů a časných
stadií nádorů ve fázi,
kdy pacient
ještě nemá
klinické příznaky.

