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Zhoubné onemocnění DĚLOŽNÍHO ČÍPKU:

Na zhoubné onemocnění děložního čípku umírá každý rok v ČR zby-
tečně téměř 400 žen. 

Nejvíce karcinomu děložního hrdla je diagnostikováno u pacientek 
ve věku 35-44 let a 60-64 let. Nejvyšší pokrytí cytologickým scree-
ningem je u mladších věkových kategorií, s postupujícím věkem 
pokrytí výrazně klesá. 

Například ve skupině žen starších 60 let je pokrytí cytologickým 
screeningem při jednoročním intervalu jen 30 %. Přitom právě 
u této věkové skupiny je diagnostikováno nejvíce zhoubných 
nádorů děložního čípku.

POJĎME TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT:

• Nechte se očkovat a nechte očkovat svoje děti, 
ve věku 13-14 let mají očkování zdarma.

• Choďte pravidelně na gynekologická vyšetření.

• Pokud je vám více než 30 let, 
 požádejte gynekologa o stěr na HPV DNA.

ZDE JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

• krvácení z pochvy
• nepravidelné krvácení mezi cykly
• bolest při pohlavním styku
• bolest v pánvi či v bedrech

Zhoubné onemocnění VAJEČNÍKŮ A VEJCOVODŮ:

Rakovina vaječníků a vejcovodů je zákeřná, protože nemá v čas-
ných stádiích žádné nebo jen minimální příznaky. Proto je v naprosté 
většině případů rozpoznána jako již pokročilé onemocnění. 

Prevence, která by významně snížila riziko zhoubného onemocnění 
vaječníků, neexistuje. Riziko snižuje dlouhodobé užívání perorální anti-
koncepce, částečně lze ochrannou funkci připsat i těhotenství (nižší 
počet ovulačních cyklů = klesající riziko vzniku rakoviny vaječníků) 
a kojení.

U pacientek s prokázanou mutací v genech BRCA je doporučeno odstra-
nění vaječníků a vejcovodů po ukončení reprodukčních plánů.

Společným doporučením pro všechny ženy spadající do skupin s vyšším 
rizikem onemocnění jsou pravidelné preventivní prohlídky u gynekolo-
ga, stejně jako zvýšená pozornost věnovaná svému tělu a jím vysílaným 
signálům.

ZDE JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

• nafouklé, zvětšující se břicho
• nevolnost a zvracení
• nechtěné hubnutí
• trvalý tlak a bolest v bederní krajině
• časté močení, zácpa
• únava, celková slabost


