
Národné preventívne programy a VLD

Populačnú depistáž rakoviny hrubého čreva vykonávajú VLD vyšetrovaním
stolice na OK každý rok. Najlepšie je začať pri preventívnej prehliadke u osôb
nad 50 rokov, a potom pokračovať á 1 rok.

•U pacientov nad 50 rokov
automaticky, každému, komu robíme
preventívnu prehliadku navrhneme
vyšetrenie stolice na OK, vysvetlíme
dôvod, časovú náročnosť a priebeh
vyšetrenia. Pri použití
imunochemického je záruka najlepšej
compliance pacientov. Zvažujeme
aktívne pozývanie á 1 rok.

•Úlohou všeobecných
praktikov a ich sestričiek je
zaistiť maximálnu účasť osôb
nad 50 rokov a pravidelne
v jednoročných intervaloch
im vyšetrovať stolicu na OK.
Osoby s pozitívnym testom
odosielať na kolonoskopické
vyšetrenie
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PREVENCIA RAKOVINY 
HRUBÉHO ČREVA

Národné preventívne programy a VLD

Konkrétny postup VLD
pri mamografickom
skríningu

Konkrétny postup
VLD pri skríningu
KRCA

V SR ročne zomiera 
na karcinóm prsníka cca 800 žien.

V SR ročne zomiera na rakovinu hrubého
čreva cca 1600 mužov a žien.

Odborné usmernenie pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení č. 53 z 30.11.2005
určuje úlohy aj VLD. Úlohou všeobecných praktikov a ich sestier je podieľať sa na zaistení maximálnej
účasti cieľovej skupiny bezpríznakových žien v SR na  skríningovom mamografickom vyšetrovaní.

•Skríningové vyšetrenie pre včasný záchyt
nádorov prsníka je určené bezpríznakovým
ženám od 40 rokov.

•Vykonáva sa v dvojročných intervaloch 
a je hradené zo zdrojov verejného 
zdravotného poistenia.

•Na skríningové vyšetrenie odosiela všeobecný
praktický lekár, ak zistí, že indikovaná žena na
tomto vyšetrení nebola v posledných 2 rokoch.

•Žene lekár a/alebo sestra
vysvetlí dôvod vyšetrenia,
časovú náročnosť a priebeh
vyšetrenia.

•Na žiadanku sa uvedie diagnóza
číslom Z12.3 a slovom 
„Skríningová mamografia“.

•Žena je odoslaná na skríningové
pracovisko.
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PREVENCIE RAKOVINY PRSNÍKA

MAMOGRAFICKÝ SKRÍNING

Úlohy špecialistov a úlohy všeobecných praktikov

ŽENY

<40 rokov

DIAGNOSTICKÁ
•SYMPTOMATICKÉ•

DIAGNOSTICKÁ
•SYMPTOMATICKÉ•

METÓDA VOĽBY
•RTG MAMOGRAFIA•

METÓDA VOĽBY
•ULTRASONOGRAFIA•

DOPLŇUJÚCE VYŠETRENIE
•RTG MAMOGRAFIA•

DOPLŇUJÚCE VYŠETRENIE
•ULTRASONOGRAFIA•

SKRÍNINGOVÁ
ULTRASONOGRAFIA

•KAŽDÉ DVA ROKY•

SKRÍNINGOVÁ
MAMOGRAFIA

•KAŽDÉ DVA ROKY•

SKRÍNINGOVÁ
•ASYMTOMATICKÉ•

SKRÍNINGOVÁ
•ASYMTOMATICKÉ•

>40 rokov  
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