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Prvým z pracovísk, ktoré dostali ocenenie „Amazonka“ je Mamografické pracovisko v Malackách, ktorému bolo
udelené dnes 13. apríla v Nemocnici Malacky, za účasti pani Evy Bacigalovej – predsedníčky OZ Amazonky,
lekárky Aleny Kállayovej – správkyne Ružová stužka, n.f., ako aj primátora Malaciek Juraja Říhu a zástupcov a
lekárov Nemocnice Malacky.
Malacky - nemocnica (4 fotografie)
MALACKY. Preventívne mamografické vyšetrenie môže zachrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba
dvadsaťjeden percent Sloveniek. Nedostatočná informovanosť a šírenie mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré
nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou odrádzajú od preventívnych mamografických vyšetrení.
Vďaka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. vznikol osvetový projekt *Jasomužbola, ktorý upozorňuje
na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka a má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisiacich
s týmto vyšetrením.Zľava Primátor Malaciek Juraj Říha, lekárka Alena Kállayová, zástupca nemocnice Robert
Vetrák, Eva Bacigalová a Rastislav Kandrík. (zdroj: Janka Frolová)Návšteva lekára môže zachrániť život
Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo
sonografii prsníka. Pomáha odhaliť zhubné nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné.
Prečítajte si tiež:Malacky: Pri nákupnom centre vyrúbali stromy, rozširujú parkovisko + FOTO
„Ak by ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť tristo
slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne,“ hovorí Bacigálová.Je to len pár sekúnd
Vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé. "Trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť život,“ dodáva
Kállayová.
Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so
smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and
Diagnosis).
„Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalitným mamografickým pracoviskom,“ hovorí primátor
Malaciek Juraj Říha.Zľava Eva Bacigálová a Alena Kállayová. (zdroj: Janka Frolová)Výborné mamografické
pracovisko
Mesto Malacky má jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo
znamená pre ženy najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže. Prečítajte si tiež:Skalická nemocnica dopláca na
blízkosť Českej republiky, chýba jej 18 lekárov + FOTO
„Znamená to i kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje diagnostikovať malé ložiská a tým
pádom zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze,“ povedal zástupca nemocnice a manažér
pre zdravotnú činnosť Róbert Vetrák.Vysoká ročná návštevnosť
Ročne pracovisko navštívi viac ako 3500-4000 žien vo veku od 40-69 rokov. Vyšetrenie prebieha za
štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma špeciálne zaškolenými
rádiológmi. Prečítajte si tiež:Na Sokolovni v Senici prebieha reštaurátorský výskum
„K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu rádiológa a gynekológa. Pri
pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä s
Onkologickým ústavom sv. Alžbety,“ hovorí Vetrák.
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Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického
pracoviska.
„Neexistujú žiadne dôvody, aby ženy z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu mamografiu,“ dodáva
Kállayová.Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými
OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka putovnému podujatiu „*Jasomužbola“ venovať vynikajúcim
pracoviskám cenu „Amazonka“ od žien, ktoré vedia ako vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby
zdravé zostali.
„Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju
zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol
ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci
zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky s
chorobou bojujú,“ vysvetľuje Bacigalová.
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POZÍCIA NA STRÁNKE
Prvým z pracovísk, ktoré dostali ocenenie „Amazonka" je mamografické pracovisko v Malackách, ktorému bolo
udelené v piatok 13. apríla v Nemocnici Malacky,
MALACKY. Nemocnica dostala ocenenie za účasti Evy Bacigalovej - predsedníčky OZ Amazonky, lekárky Aleny
Kállayovej - správkyne Ružová stužka, n. f., ako aj primátora Malaciek Juraja Říhu a zástupcov a lekárov
Nemocnice Malacky.
Preventívne mamografické vyšetrenie môže zachrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba dvadsaťjeden
percent Sloveniek.
Nedostatočná informovanosť a šírenie mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré nie sú podložené žiadnou
relevantnou štúdiou, odrádzajú od preventívnych mamografických vyšetrení.
Vdáka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n. f. vznikol osvetový projekt #Jasomužbola, ktorý upozorňuje
na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka.
Má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisiacich s týmto vyšetrením.
Návšteva lekára môže zachrániť život
Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo
sonografii prsníka.
Pomáha odhaliť zhubné nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné.
„Ak by ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť tristo
slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne," hovorí Bacigálová.
Je to len pár sekúnd
Vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé. „Trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť život," dodáva
Kállayová.
Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so
smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and
Diagnosis).
„Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalitným mamografickým pracoviskom," hovorí primátor
Malaciek Juraj Říha.
Výborné mamografické pracovisko
Mesto Malacky má jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo
znamená pre ženy najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže.
„Znamená to i kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje diagnostikovať malé ložiská a tým
zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze," povedal zástupca nemocnice a manažér pre
zdravotnú činnosť Róbert Vetrák.
Vysoká ročná návštevnosť
Ročne pracovisko navštívi viac ako 3500 - 4000 žien vo veku od 40 do 69 rokov.
Vyšetrenie prebieha za štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma
špeciálne zaškolenými rádiológmi. „K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu
rádiológa a gynekológa.
Pri pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety," hovorí Vetrák.
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Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického
pracoviska. „Neexistujú žiadne dôvody, aby ženy z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu mamografiu,"
dodáva Kállayová.
Cena „Amazonka" - aby zdravé ženy mohli ostať zdravými
OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vdáka putovnému podujatiu „#Jasomužbola" venovať vynikajúcim
pracoviskám cenu „Amazonka" od žien, ktoré vedia, ako vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby
zdravé zostali.
„Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju
zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo.
Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú,
a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vnútri sochy je kameň - symbol odvahy a
nezlomnosti, s akou ženy amazonky s chorobou bojujú," vysvetľuje Bacigalová.
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Preventívne mamografické vyšetrenie môže zachrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba 21% Sloveniek.
Nedostatočná informovanosť a šírenie mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré nie sú podložené žiadnou
relevantnou štúdiou odrádzajú od preventívnych mamografických vyšetrení .
Vďaka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. vznikol osvetový projekt #Jasomužbola, ktorý upozorňuje
na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka a má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisiacich
s týmto vyšetrením.
Návšteva lekára môže zachrániť život
Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo
sonografii prsníka. Pomáha odhaliť zhubné nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné. „Ak by
ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť 300
slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne,“ hovorí predsedníčka OZ Amazonky Mgr.
Eva Bacigalová.
„Mamografické vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé a trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť
život,“ dodáva MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa Ružová stužka, n.f.
Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so
smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and
Diagnosis).
„Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalitným mamografickým pracoviskom,“ hovorí primátor JUDr.
Ing. Juraj Říha, PhD.
„Máme jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo znamená pre ženy
najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže ako aj kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje
diagnostikovať malé ložiská a tým pádom zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze. Ročne
pracovisko navštívi viac ako 3500 – 4000 žien vo veku od 40 – 69 rokov. Vyšetrenie prebieha za
štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma špeciálne zaškolenými
rádiológmi. K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu rádiológa a gynekológa.
Pri pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety,“ hovorí zástupca nemocnice MUDr. Robert Vetrák, MPH, manažér pre
zdravotnú činnosť.
„Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického
pracoviska, preto neexistujú žiadne dôvody, aby ženy z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu
mamografiu,“ dodáva MUDr. Kállayová.
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Preventívne mamografické vyšetrenie môže zachrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba 21% Sloveniek.
Nedostatočná informovanosť a šírenie mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré nie sú podložené žiadnou
relevantnou štúdiou odrádzajú od preventívnych mamografických vyšetrení.
Vďaka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. vznikol osvetový projekt #Jasomužbola, ktorý upozorňuje
na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka a má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisiacich
s týmto vyšetrením.
Návšteva lekára môže zachrániť život
Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo
sonografii prsníka. Pomáha odhaliť zhubné nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné. „ Ak by
ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť 300
slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, “ hovorí predsedníčka OZ Amazonky Mgr.
Eva Bacigalová.
„ Mamografické vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé a trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť
život, “ dodáva MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa Ružová stužka, n.f.
Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so
smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and
Diagnosis).
„ Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalitným mamografickým pracoviskom, “ hovorí primátor
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
„ Máme jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo znamená pre ženy
najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže ako aj kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje
diagnostikovať malé ložiská a tým pádom zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze. Ročne
pracovisko navštívi viac ako 3500 – 4000 žien vo veku od 40 – 69 rokov. Vyšetrenie prebieha za
štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma špeciálne zaškolenými
rádiológmi. K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu rádiológa a gynekológa.
Pri pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety, “ hovorí zástupca nemocnice MUDr. Robert Vetrák, MPH, manažér pre
zdravotnú činnosť.
„ Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického
pracoviska, preto neexistujú žiadne dôvody, aby ženy z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu mamografiu,
“ dodáva MUDr. Kállayová.
Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými
OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka putovnému podujatiu „#Jasomužbola“ venovať vynikajúcim
pracoviskám cenu „Amazonka“ od žien, ktoré vedia ako vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby
zdravé zostali.
„Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju
zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol
ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci
zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky s
chorobou bojujú,“ vysvetľuje Mgr. Eva Bacigalová.
Prvým z týchto pracovísk je práve Mamografické pracovisko v Malackách, ktorému bude ocenenie udelené 13.
apríla 2018 v Nemocnici Malacky, za účasti pani Evy Bacigalovej – predsedníčky OZ Amazonky, MUDr. Aleny
Kállayovej – správkyne Ružová stužka, n.f., ako aj primátora Malaciek JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. a zástupcov a
lekárov Nemocnice Malacky.
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Mamografický skríning môže pri účasti 70 – 75 percent žien znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35
percent.
Mamografiu, ktorá podľa odborníkov ako jediná diagnostická metóda zachytáva rakovinu prsníka vo včasnom,
spravidla vyliečiteľnom štádiu, absolvuje iba 21 percent žien. Jej spoľahlivosť je pritom 95 percent.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov vo dvojročných intervaloch.
Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
alebo hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie
každý rok.
Najčastejší druh rakoviny u žien
„Mamografia dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením
alebo pomocou sonografie,“ skonštatovala zástupkyňa Výboru Sekcie mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS Alena Kállayová. Preto je mamografia odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia –
skríningová metóda pre populáciu žien.
Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň
najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Ochorie na ňu každá desiata žena, no nemusí to mať vždy fatálne
následky.
Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru a správna liečba.
Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné
zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a tiež menej zaťažujúcu ďalšiu liečbu.
Každé dva roky
Podľa platnej legislatívy má na Slovensku nárok na mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov každé
dva roky.
Cieľová skupina (40 – 69 rokov) predstavuje na Slovensku približne jeden milión žien. Iba 21,5 percenta z nich
však podľa údajov z roku 2005 navštevuje vyšetrenie pravidelne, pričom hlavnými dôvodmi sú nedostatočná
osveta a šírenie mýtov o mamografickom vyšetrení.
Efektívnou metódou na zníženie mortality karcinómu prsníka je zavedenie skríningu, ktorý je súčasťou
odporúčaní Rady Európskej únie z roku 2003. Mamografický skríning môže pri účasti 70 – 75 percent žien znížiť
úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35 percent.
Skríningová mamografia je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia a mala by sa vykonávať na
pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie.
Škodlivosť vyšetrenia je mýtus
Osvetový projekt Ja som už bola upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka,
pomáha búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach.
Podnetom pre vznik putovného podujatia je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej
verejnosti rozšírené mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou
relevantnou štúdiou, no napriek tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.
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„Mnohé ženy, bohužiaľ, viac veria fámam o škodlivosti mamografu, než skúseným lekárom. Vďaka včasnej
diagnostike však zvládlo onkologické ochorenie aj veľa členiek OZ Amazonky. Ak by ženy nezanedbávali
prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť až 300 slovenských žien ročne.
Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, kvôli neopodstatneným obavám z mamografu,“ upozornila
predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.
Viac informácií je
www.ruzovastuzka.sk.

dostupných

na

webstránkach

www.mamograf.sk,

www.ozamazonky.sk

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka Snowball Communications Katarína Gudiaková.
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Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to štátny tajomník
ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik.
Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane
osobných údajov. „Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu,“ povedal Špánik na
tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú.
Pacientske organizácie štát na skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v
populácii vyhľadáva aktívne a organizovane. „Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom
štádiu, čo predznamenáva šancu na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už
roky,“ povedala Eva Bacigalová z občianskeho združenia Amazonky.
„Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém,“ priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a „ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ“.
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. „A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá,“ vysvetlil štátny tajomník.
Kedy na preventívne mamografické vyšetrenie?
Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na
pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa
neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory.
„Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli
stúpnuť,“ povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na
rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. „A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou,“ dodal.
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Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v žien na Slovensku.
BRATISLAVA. Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to
štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik.
Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane
osobných údajov.Rakovina prsníka: Včasná diagnostika dáva šancu
"Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.
Prečítajte si tiež:Rakovina a infarkt - zakryť oči nestačí, treba zmeniť život
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú.
Pacientske organizácie štát na skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v
populácii vyhľadáva aktívne a organizovane.
"Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu na možné
úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z občianskeho
združenia Amazonky.
"Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ".
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto.
"A síce mamografov máme na Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá," vysvetlil štátny tajomník. Štát
podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce.Problémom je zákon aj počet vyšetrených
Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s
podmienkami smerníc Európskej únie. Prečítajte si tiež:Spravili krok k včasnému odhaleniu rakoviny, krvný test
má veľkú úspešnosť
Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní
výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory.
"Zúčastňuje sa ho niečo málo nad pätinu Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli
stúpnuť," povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na
rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku.
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Poisťovňa Union avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci.
Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla, bohužiaľ, so žalostnou
účasťou," dodal.
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Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to štátny tajomník
ministerstva zdravotníctva Stanislav...
Bratislava 10. apríla (TASR) – Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka.
Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia organizačné
problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov. "Budem však robiť
všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane. "Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu
na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z
občianskeho združenia Amazonky.
"Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ".
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. "A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá," vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte
veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a
v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a
to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory. "Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent
Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť,"
povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu
prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou," dodal.
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Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien.
Bratislava 10. apríla (TASR) – Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka.
Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia organizačné
problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov. „Budem však robiť
všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu,“ povedal Špánik na tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane. „Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu
na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky,“ povedala Eva Bacigalová z
občianskeho združenia Amazonky.
„Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém,“ priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a „ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ“.
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. „A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá,“ vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte
veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a
v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a
to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory. „Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent
Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť,“ povedala lekárka Alena Kállayová s
tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35
percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. „A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou,“ dodal.
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Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien.
Bratislava 10. apríla (TASR) – Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka.
Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia organizačné
problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov. "Budem však robiť
všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane. "Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu
na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z
občianskeho združenia Amazonky.
"Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ".
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. "A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá,"
vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala
vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie.
Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní
výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory.
"Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli
stúpnuť," povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na
rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou," dodal.
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pred 4 minútami BRATISLAVA – Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu
prsníka. Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia
organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov.
"Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane.
"Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu na možné
úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z občianskeho
združenia Amazonky. "Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú
spoluúčasť poisťovní, momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka
nastúpil ako onkológ. Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho
dôvodu prijal funkciu na MZ".
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto.
"A síce mamografov máme na Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá," vysvetlil štátny tajomník. Štát
podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách,
ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj
zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory. "Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent
Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť," povedala lekárka Alena Kállayová s
tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35
percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou," dodal.
Pacienti kritizujú úhrady lieku Duodopa
Pacienti s Parkinsonovou chorobou sa cítia byť oklamaní ministerstvom zdravotníctva. Nepáči sa im postup jeho
kategorizačnej komisie pri zmene prístupu k liečbe a úhrady lieku Duodopa, ktorý označili za dôležitý. Rezort v
marci oznámil, že pacienti už nebudú na liek potrebovať takzvanú výnimku a že bude rovno hradený z
verejného zdravotného poistenia. Pacienti ale v tejto veci namietajú navrhované limity na maximálnu úhradu
zo zdravotných poisťovní, ktoré podľa nich nevytvárajú žiaden finančný vankúš pre hradenie liečby nových
pacientov.
"Sme vďační za odporúčanie zaradiť liek Duodopa do zoznamu liekov hradených z verejného zdravotného
poistenia, zásadné zníženie limitov úhrad ale považujeme za neprijateľné," povedala Katarína Félixová z OZ
Spoločnosť Parkinson Slovensko.
Nový odporúčaný návrh je totiž podľa Félixovej nastavený spôsobom, pri ktorom jeden pacient musí ísť zo
systému von, aby mohol byť liečený ten ďalší, nový. "Skupina pacientov, ktorí liečbu potrebujú, pritom
narastá," zdôraznila Félixová. Kalavskú preto žiada, aby odporúčaný návrh kategorizačnej komisie
neakceptovala a vrátila sa k pôvodne navrhovaným finančným limitom, ktoré umožňujú životne dôležitú liečbu
aj novým pacientom.
Rezort zdravotníctva hovorí, že vec úhrad konzultoval so zdravotnými poisťovňami, odborníkmi či Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv, pričom sa vychádzalo z dát reálnej spotreby liekov pacientmi s uvedenou
diagnózou. "Situáciu ale monitorujeme a sme ochotní reagovať na vývoj a potreby pacienta, kategorizačný
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zoznam sa prehodnocuje v pravidelných intervaloch," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana
Eliášová.
Tá tiež poukázala, že farmaceutická firma má stále priestor na uzatvorenie zmluvy o výške zľavy, čím môže byť
odliečených ešte viac pacientov. "Zároveň je dôležité spomenúť aj referencovanie, cena lieku tak môže v
budúcnosti ešte klesať," povedala Eliášová. Liek Duodopa bol v režime výnimiek od roku 2009 a podľa rezortu
až vďaka novej legislatíve budú mať pacienti s Parkinsonovou chorobou prístup k lieku. "A je pre nich teda
dobrou správou, že už nebudú musieť čakať v neistote, či im zdravotná poisťovňa tento liek na výnimku
schváli," dodala Eliášová. Rozhodnutie kategorizačnej komisie vstúpi do platnosti prvého júla tohto roka.
Podmienky na vstup liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa zmenili od januára tohto
roka. Rezort zdravotníctva v rámci zmien sľuboval lepšiu dostupnosť modernej liečby pre slovenských
pacientov, ktorú preplatia zdravotné poisťovne.
Od zavedenia liekovej reformy v roku 2011 je nevyhnutným kritériom pre zaradenie lieku medzi tie, ktoré sú
hradené zo zdravotného poistenia, nákladová efektívnosť. Liek musí splniť podmienku nákladov na tzv. QALY,
teda roky života v štandardizovanej kvalite života. Parameter má pomôcť nakúpiť za čo najmenej peňazí čo
najviac zdravia. Štát tak určil strop, koľko je ochotný zaplatiť za zlepšenie zdravia chorých. Po novom je to 41násobok priemernej mesačnej mzdy, kedysi to bolo oveľa menej.
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Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to štátny tajomník
ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik.
Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane
osobných údajov. “Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu,” povedal Špánik na
tlačovej konferencii.
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane. “Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu
na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky,” povedala Eva Bacigalová z
občianskeho združenia Amazonky.
“Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém,” priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a “ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ”.
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. “A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá,” vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte
veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a
v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a
to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory. “Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent
Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť,” povedala lekárka Alena Kállayová s
tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35
percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. “A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou,” dodal.
Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com
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Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú.
BRATISLAVA. Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to
štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy,
nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov. "Budem však robiť všetko pre to,
aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.
V iných krajinách je to samozrejmosť
Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú
stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú. Pacientske organizácie štát na
skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a
organizovane. "Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu
na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z
občianskeho združenia Amazonky.
"Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní,
momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ.
Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na
MZ".
Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a
prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto. "A síce mamografov máme na
Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá," vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte
veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a
v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a
to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.
Od štyridsiatky každé dva roky
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory. "Zúčastňuje sa ho niečo málo nad 20 percent
Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť," povedala lekárka Alena Kállayová s
tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35
percent.
Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na
Slovensku. Union ZP avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning
ďalší poistenci. Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla,
bohužiaľ, so žalostnou účasťou," dodal.
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Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch.
Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné zhubné nádory. „Zúčastňuje sa ho iba takmer 20 % Sloveniek. Avšak
ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť,"povedala doktorka Alena Kállayová s tým, že
pri účasti žien v 70 až 75 % - ách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 %!
Inde automaticky, u nás to stojí...Pacientske organizácie štát na skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo.
„ Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo znamená šancu na možné úplné
vyliečenie žien. V iných krajinách je to už roky samozrejmosťou, "uviedla Eva Bacigalová z občianskeho
združenia Amazonky.
Prečo to nejde?Tajomník ministerstva zdravotníctva uviedol, že skríningy brzdia organizačné problémy,
nedostatok financií a legislatíva. „Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu,"vyjadril
sa onkológ Stanislav Špánik na tlačovej konferencii. „Ide o zdĺhavý proces, vyžadujúci si investície a náročnú
organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní a momentálne je s tým problém," priznal. Potrebu skríningu
si uvedomuje, a tvrdí, že v tejto veci robí, čo môže. Plány skríningového centra však stoja.
Foto: ?Matej Kalina
„Síce máme mamografov na Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá,"
vysvetlil Špánik. Štát ešte v tejto veci čaká veľa práce. Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na
pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie. Štát podľa
neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov.
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BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Mamografiu, ktorá podľa odborníkov ako jediná diagnostická metóda
zachytáva rakovinu prsníka vo včasnom, spravidla vyliečiteľnom štádiu, absolvuje iba 21 percent žien. Jej
spoľahlivosť je pritom 95 percent.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov vo dvojročných intervaloch.
Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
alebo hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie
každý rok.
„Mamografia dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením
alebo pomocou sonografie,“ skonštatovala zástupkyňa Výboru Sekcie mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS Alena Kállayová s tým, že je preto odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia –
skríningová metóda pre populáciu žien.
Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následkyRakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie
diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Ochorie na
ňu každá desiata žena, no nemusí to mať vždy fatálne následky. Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je
včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru a správna liečba.
Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné
zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a tiež menej zaťažujúcu ďalšiu liečbu.
Podľa platnej legislatívy má na Slovensku nárok na mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov každé
dva roky. Cieľová skupina (40 – 69 rokov) predstavuje na Slovensku približne jeden milión žien. Iba 21,5
percenta z nich však podľa údajov z roku 2005 navštevuje vyšetrenie pravidelne, pričom hlavnými dôvodmi sú
nedostatočná osveta a šírenie mýtov o mamografickom vyšetrení.
Osvetový projekt Ja som už bolaEfektívnou metódou na zníženie mortality karcinómu prsníka je zavedenie
skríningu, ktorý je súčasťou odporúčaní Rady Európskej únie z roku 2003. Mamografický skríning môže pri
účasti 70 – 75 percent žien znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35 percent. Skríningová mamografia je
uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia a mala by sa vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené
auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie.
Osvetový projekt Ja som už bola upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka,
pomáha búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach. Podnetom
pre vznik putovného podujatia je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti
rozšírené mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou,
no napriek tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.
„Mnohé ženy, bohužiaľ, viac veria fámam o škodlivosti mamografu, než skúseným lekárom. Vďaka včasnej
diagnostike však zvládlo onkologické ochorenie aj veľa členiek OZ Amazonky. Ak by ženy nezanedbávali
prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť až 300 slovenských žien ročne.
Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, kvôli neopodstatneným obavám z mamografu,“ upozornila
predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.
Viac informácií je dostupných na webstránkach www.mamograf.sk, www.ozamazonky.sk a
www.ruzovastuzka.sk. Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka Snowball Communications Katarína
Gudiaková.
Viac k témam: mamografia, rakovina, rakovina prsníka, zdravie
Zdroj: Webnoviny.sk – Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následky, myslite na preventívne mamografické
vyšetrenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Mamografiu, ktorá podľa odborníkov ako jediná diagnostická metóda
zachytáva rakovinu prsníka vo včasnom, spravidla vyliečiteľnom štádiu, absolvuje iba 21 percent žien. Jej
spoľahlivosť je pritom 95 percent.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov vo dvojročných intervaloch.
Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
alebo hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie
každý rok.
„Mamografia dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením
alebo pomocou sonografie,“ skonštatovala zástupkyňa Výboru Sekcie mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS Alena Kállayová s tým, že je preto odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia –
skríningová metóda pre populáciu žien.
Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následkyRakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie
diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Ochorie na
ňu každá desiata žena, no nemusí to mať vždy fatálne následky. Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je
včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru a správna liečba.
Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné
zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a tiež menej zaťažujúcu ďalšiu liečbu.
Podľa platnej legislatívy má na Slovensku nárok na mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov každé
dva roky. Cieľová skupina (40 – 69 rokov) predstavuje na Slovensku približne jeden milión žien. Iba 21,5
percenta z nich však podľa údajov z roku 2005 navštevuje vyšetrenie pravidelne, pričom hlavnými dôvodmi sú
nedostatočná osveta a šírenie mýtov o mamografickom vyšetrení.
Osvetový projekt Ja som už bolaEfektívnou metódou na zníženie mortality karcinómu prsníka je zavedenie
skríningu, ktorý je súčasťou odporúčaní Rady Európskej únie z roku 2003. Mamografický skríning môže pri
účasti 70 – 75 percent žien znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35 percent. Skríningová mamografia je
uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia a mala by sa vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené
auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie.
Osvetový projekt Ja som už bola upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka,
pomáha búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach. Podnetom
pre vznik putovného podujatia je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti
rozšírené mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou,
no napriek tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.
„Mnohé ženy, bohužiaľ, viac veria fámam o škodlivosti mamografu, než skúseným lekárom. Vďaka včasnej
diagnostike však zvládlo onkologické ochorenie aj veľa členiek OZ Amazonky. Ak by ženy nezanedbávali
prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť až 300 slovenských žien ročne.
Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, kvôli neopodstatneným obavám z mamografu,“ upozornila
predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.
Viac informácií je dostupných na webstránkach www.mamograf.sk, www.ozamazonky.sk a
www.ruzovastuzka.sk. Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka Snowball Communications Katarína
Gudiaková.
Viac k témam: mamografia, rakovina, rakovina prsníka, zdravie
Zdroj: Webnoviny.sk – Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následky, myslite na preventívne mamografické
vyšetrenie © SITA Všetky práva vyhradené.
15. apríla 2018
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BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Mamografiu, ktorá podľa odborníkov ako jediná diagnostická metóda
zachytáva rakovinu prsníka vo včasnom, spravidla vyliečiteľnom štádiu, absolvuje iba 21 percent žien. Jej
spoľahlivosť je pritom 95 percent.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov vo dvojročných intervaloch.
Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
alebo hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie
každý rok.
"Mamografia dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením
alebo pomocou sonografie," skonštatovala zástupkyňa Výboru Sekcie mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS Alena Kállayová s tým, že je preto odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia skríningová metóda pre populáciu žien.
Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následky
Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň
najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Ochorie na ňu každá desiata žena, no nemusí to mať vždy fatálne
následky. Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru a správna
liečba.
Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné
zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a tiež menej zaťažujúcu ďalšiu liečbu.
Podľa platnej legislatívy má na Slovensku nárok na mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov každé
dva roky. Cieľová skupina (40 - 69 rokov) predstavuje na Slovensku približne jeden milión žien. Iba 21,5
percenta z nich však podľa údajov z roku 2005 navštevuje vyšetrenie pravidelne, pričom hlavnými dôvodmi sú
nedostatočná osveta a šírenie mýtov o mamografickom vyšetrení.
Osvetový projekt Ja som už bola
Efektívnou metódou na zníženie mortality karcinómu prsníka je zavedenie skríningu, ktorý je súčasťou
odporúčaní Rady Európskej únie z roku 2003. Mamografický skríning môže pri účasti 70 - 75 percent žien znížiť
úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 - 35 percent. Skríningová mamografia je uhrádzaná z verejného zdravotného
poistenia a mala by sa vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami
smerníc Európskej únie.
Osvetový projekt Ja som už bola upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka,
pomáha búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach. Podnetom
pre vznik putovného podujatia je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti
rozšírené mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou,
no napriek tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.
"Mnohé ženy, bohužiaľ, viac veria fámam o škodlivosti mamografu, než skúseným lekárom. Vďaka včasnej
diagnostike však zvládlo onkologické ochorenie aj veľa členiek OZ Amazonky. Ak by ženy nezanedbávali
prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť až 300 slovenských žien ročne.
Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, kvôli neopodstatneným obavám z mamografu," upozornila
predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.
Viac informácií je dostupných na webstránkach www.mamograf.sk, www.ozamazonky.sk a
www.ruzovastuzka.sk. Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka Snowball Communications Katarína
Gudiaková.
Viac k témam: mamografia, rakovina, rakovina prsníka, zdravie
Zdroj: Webnoviny.sk - Rakovina prsníka nemusí mať fatálne následky, myslite na preventívne mamografické
vyšetrenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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Mamografia je jediná preventívna metóda, vďaka ktorej vieme odhaliť rakovinu prsníka v štádiu, kedy je veľmi
dobre liečiteľná. Spoľahlivosť mamografického vyšetrenia je 95%. Mamografia môže zachraňovať životy, no
napriek tomu u niektorých žien vyvoláva neopodstatnené obavy.
Význam preventívnej mamografie
Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň
najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Na rakovinu prsníka ochorie každá desiata žena, no nemusí mať
vždy fatálne následky. Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru
a správna liečba.
Mamografia je doposiaľ jediná metóda, ktorá umožňuje spoľahlivú, rýchlu, hromadnú a lacnú diagnostiku
karcinómu prsníka vo včasnom štádiu bez metastáz, keď choroba prebieha bez objektívnych a subjektívnych
príznakov a je ešte stále obmedzená v mieste vlastného nálezu.
Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné
zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a menej zaťažujúci ďalšiu liečbu (chemoterapia,
rádioterapia).
Poznanie genetického pozadia ochorenia pomáha lekárom pri výbere spôsobu liečby. Podľa prítomnosti alebo
neprítomnosti biomarkerov HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) a ER/PR (estrogenreceptor/progesterone-receptor) sa rozdeľuje pokročilé štádium do niekoľkých skupín, pričom HR+, HER2pokročilé štádium predstavuje najčastejší typ rakoviny prsníka, s výskytom takmer 70 % zo všetkých
prípadovVýber prvej línie liečby pacientov u týchto pacientov je rozhodujúci pre dosiahnutie celkovej liečebnej
odpovede. Hormónová terapia predstavuje štandardnú liečbu pacientov s HR+, HER2–
pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka.
Napriek tomu, že väčšina pacientov na začiatku tejto terapie vykazuje pozitívnu odpoveď na liečbu, časom
dochádza takmer u všetkých pacientov k rozvoju rezistencie na liečbu. V rakovinových bunkách dochádza k
vzniku mutácií, ktoré sú zodpovedné za to, že pacienti prestávajú odpovedať na endokrinnú terapiu.
Opakované používanie hormónovej terapienedostatočne potláča rast mutovaných rakovinových buniek
primárneho nádoru a liečba sa stáva neúčinnou. Stratou účinnosti hormónovej terapie a rozvojom rezistencie
dochádza k progresii ochorenia a zvýšenej mortalite.
Cieľom budúcej prvej línie terapie pacientov s HR+, HER2– pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka je
preto použitie takej liečby, ktorá je účinná aj voči mutovaným rakovinovým bunkám, ktoré časom prestali
odpovedať na hormónovú terapiu, pozostávajúcej z kombinácie hormónovej a cielenej terapie. Kombinovaná
liečba podľa dostupných výsledkov z klinických skúšaní by mala viesť k takmer dvojnásobnému predĺženiu
prežívania pacientov bez progresie ochorenia bez významného vplyvu na kvalitu života pacientov.
Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 – 69 rokov v dvojročných intervaloch. Ženy,
ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu,
alebo ženy užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na
mamografické vyšetrenie každý rok.
Preventívnym mamografickým vyšetrením je možno zistiť malé, dobre liečiteľné malígne nádory (5 mm), čo
znamená prsník zachovávajúci operačný zákrok, pri ktorom sa z prsníka odstraňuje len ložisko zhubného nádoru
s okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami z podpazušia a ostatné časti prsníka ostávajú zachované. Ďalej to
znamená, že následná liečba je minimalizovaná a vyliečenie takto zistených nádorov je vysoko pravdepodobné.
Preto je mamografia aj skríningovou (vyhľadávacou) metódou vo všetkých európskych krajinách.
Mamografické vyšetrenie je odporúčané slovenským ženám od 40 – 69 rokov v dvojročných intervaloch. Ženy,
ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
alebo ženy užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu v prechode, majú pre zvýšené riziko nárok na
mamografické vyšetrenie každý rok.
„ Mamografia dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením
alebo pomocou sonografie “, hovorí MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru Sekcie mammárnej diagnostiky
Slovenskej radiologickej spoločnosti SLS.
„Preto je odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia – skríningová metóda pre populáciu žien,“ dodáva.
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Situácia na Slovensku v číslach
• Karcinóm prsníka na Slovensku predstavuje 18 % zo všetkých karcinómov v ženskej populácii
• V roku 2006 bolo novo-diagnostikovaných 2264 karcinómov prsníka u žien, mortalita bola 708
• Výskyt zhubných nádorov prsníka má stúpajúcu tendenciu približne o 0,2%
• Spolu 1,3 milióna žien na Slovensku je oprávnených na skríning (ženy vo veku > 40 rokov)
• Každoročne by sa malo vyšetrovať 650 000 žien (v dvojročných obdobiach)
• 278 000 mamografických vyšetrení bolo poskytnutých v roku 2015
• Na Slovensku bolo v roku 2016 k dispozícii 125 mamografických prístrojov
Ja som už bola
Osvetový projekt na podporu prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka mamografickým vyšetrením. Ide o
putovné podujatie, ktoré upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka, pomáha
búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach.
Podnetom pre vznik projektu je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti rozšírené
mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou, no napriek
tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.
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Diagnózu, na ktorú každý deň zomrú tri ženy, počuť z úst lekárov na Slovensku čoraz častejšie. Podľa štatistík je
rakovinou prsníka ohrozená každá desiata Slovenka. Mnohé z nich by sa mohli úspešne liečiť, keby dobre
poznali možnosti prevencie.
Jednou z veľmi účinných metód prevencie karcinómu prsníka je mamografia. O mamografických vyšetreniach
však aj dnes kolujú mnohé mýty a fámy, ktoré od neho ženy odrádzajú – pravidelné mamografické vyšetrenie u
nás absolvuje len vyše dvadsať percent žien nad 40 rokov. Keby sa každé dva roky nechalo vyšetriť 70 až 75
percent Sloveniek, úmrtnosť na rakovinu prsníka by sa podarilo znížiť na o 30 až 35 percent.
Desivá schopnosť potravín z našich záhrad: Látka, ktorá urýchľuje šírenie rakoviny
Podľa profesora Stanislava Špánika, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR, tvorí karcinóm prsníka
až 25 percent všetkých prípadov rakoviny vo svete. Rizikovými faktormi pre jeho vznik sú včasný nástup
menštruácie a neskorý začiatok menopauzy, genetická predispozícia, vyššia telesná hmotnosť, vek nad 50
rokov, ale aj konzumácia alkoholu či absencia gravidity.
Smutná správa o liečbe rakoviny prsníka: Najdesivejšia obava je skutočná
Mamografické vyšetrenia by mohli zachraňovať, keby ženy viac dôverovali sile prevencie než fámam. Lekári
toto vyšetrenie každé dva roky odporúčajú ženám vo veku od 40 do 69 rokov – to je obdobie, počas ktorého
prehliadku uhrádza zdravotná poisťovňa. Nárok na každoročné vyšetrenie majú ženy s dedičnou záťažou
ochorenia a takisto ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu alebo substitučnú liečbu v prechode.
Preventívnym vyšetrením je možné zachytiť aj malé a veľmi dobre liečiteľné nádory bez metastáz s veľkosťou
piatich milimetrov. Vďaka tomu je možné vykonať jednoduchší chirurgický zákrok, pri ktorom sa z prsníka
odstráni len ložiško zhubného nádoru s jeho okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami z podpazušia. Prsník
však ostáva zachovaný.
Foto: Gettyimages.comSkríningový program na Slovensku chýba
Keďže vyliečenie nádorov v raných fázach je vysoko pravdepodobné, odborníci mamografiu odporúčajú ako
vhodnú skríningovú metódu vo všetkých európskych krajinách. „Ročne by sme vedeli pomôcť okolo 300
ženám,“ apeluje doktorka Alena Kállayová, Zástupkyňa Výboru Sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej
radiologickej spoločnosti SLS a upozorňuje, že jednou z veľkých prekážok prevencie na Slovensku je
neexistencia skríningového programu, ktorý nám chýba ako poslednej krajine v Európe. A to aj napriek tomu, že
máme k dispozícii pracoviská s kvalitnými modernými mamografmi so zníženou dávkou žiarenia.
MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru Sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti
SLS. Foto: Snowball Communications
„Ja som už bola“Podporiť prevenciu a včasný záchyt rakoviny prsníka prostredníctvom mamografického
vyšetrenia sa na Slovensku snaží osvetový projekt s názvom Ja som už bola. Ide o putovné podujatie, ktoré
upozorňuje na potrebu skorej diagnostiky onkologického ochorenia prsníka, pomáha búrať mýty o
mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach. Podnetom pre vznik projektu je
nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti rozšírené mýty o škodlivosti
mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou, no napriek tomu odrádzajú
od pravidelných návštev gynekológa.
Mgr. Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky. Foto: Snowball Communications
Rakovina prsníka a prevencia na Slovensku v číslachKarcinóm prsníka predstavuje 18 percent zo všetkých
karcinómov v ženskej populácii
Výskyt zhubných nádorov prsníka má stúpajúcu tendenciu približne o 0,2 percentá
Spolu 1,3 milióna žien na Slovensku má nárok na skríning (ženy vo veku nad 40 rokov)
Každoročne by sa malo vyšetrovať 650 000 žien (v dvojročných obdobiach)
V roku 2015 bolo vykonaných 278 000 mamografických vyšetrení
Na Slovensku bolo v roku 2016 k dispozícii 125 mamografických prístrojov
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