
Gynekologička Darina Šoukalová: Pol hodina v ordinácii vám môže zachrániť život
Iba skorý nález z preventívneho
vyšetrenia umožní vo väčšine prí-
padov jednoduchú a rýchlu liečbu,
hovorí gynekologičkaMedmedical
KLINIK v Oščadnici.

Naposledysombolavyšetrenápred
dvadsiatimi rokmi. Áno, aj s takýmito
slovami sa často stretávajú gynekoló-
govia.

Ak by ženy nepodceňovali preven-
ciu, predchádzali by vážnym ochore-
niam, napríklad rakovine krčka ma-
ternice či rakovine prsníkov. Žiaľ, na-
miesto pol hodiny v ordinácii ľudia
radšej celé hodiny rolujú myšou po
internete a dávajú na rady, ktoré sa
dočítajú na „googli“.

Aj na túto tému sme sa rozprávali
s Darinou Šoukalovou z Gynekolo-
gicko – pôrodníckej ambulancie
Medmedical KLINIK v Oščadnici.

Všeobecne sa hovorí, že ľudia
podceňujú prevenciu. Platí to aj
v gynekológii?

Pravidelné preventívne gynekolo-
gické prehliadky sú minimum, ktoré
môže pre seba žena urobiť. Žiaľ, mno-
hé z nich dôležitosť týchto prehliadok
podceňujú, alebo sa im kvôli strachu
z odhalenia onkologického ochorenia
zámerne vyhýbajú. Vidíme to najmä
u žienpopäťdesiatke, ktoré začnúmať
dojem, že nanich vôbecnezáleží a keď
ich nič nebolí, tak nepotrebujú ísť ani
k lekárovi. Stále sa stretávame s veľ-
kým množstvom žien, ktoré k nám
prídu, nie v hodine dvanástej, ale už
po nej. Na otázku: „Kedy ste boli na-
posledy gynekologicky vyšetrená?“
často dostávam odpoveď: „Pred 20
rokmi, resp. po poslednompôrode“.

To je asi obrovská chyba...
Samozrejme. Pokiaľ si hovoríte, ja

tam radšej nepôjdem, ešte by mi do-
ktor niečo našiel, robíte veľkú chybu.
Iba skorý nález z preventívneho vy-
šetrenia umožní vo väčšine prípadov
jednoduchú a rýchlu liečbu. Neexis-
tuje veková hranica, od ktorej by ženy
už na prehliadku chodiť nemuseli.

Odborníci Slovenskej
gynekologicko-pôrodníckej spoloč-
nosti upozorňujú, že Slovenky stále
zanedbávajú gynekologické pre-
hliadky spojené s cytologickým vy-
šetrením v rámci prevencie krčka
maternice. Naozaj by prevencia

prispela k tomu, aby mal tento „ti-
chý zabijak“ na svedomí menej obe-
tí?

Určite áno. Podľa údajov Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne absolvuje
ročne našu gynekologickú prevenciu
len 37 percent žien. Rakovina krčka
maternice (RKM) je právom označo-
vaná ako „tichý zabijak“. Najviac pos-
tihnuté sú ženy medzi štyridsiatym až
päťdesiatym rokom života. Žiaľ,
ohrozené sú aj mladšie ročníky. Vý-
voj rakoviny krčka maternice prebie-
ha dlhé roky bez príznakov a kým
prepukne ochorenie do štádia rako-
viny,môže prejsť aj desať rokov. Zme-
ny na krčku maternice nie sú bolesti-
vé, často nie sú ani viditeľné. Zistia sa
až cytologickýmvyšetrením.

Žiaľ, Slovensko stále patrí medzi
krajiny, kde je výskyt RKM oveľa vyš-
ší než v krajinách, kde je vyššia miera
návštevnosti žien na preventívnych
prehliadkach a ktoré už dávno za-
viedli plošné očkovanie protiHPV.

Je to jediné gynekologické ocho-
renie, ktoré má žena vo vlastných ru-
kách. Treba si teda uvedomiť, že pre-
vencia môže každej žene zachrániť ži-
vot. Každá žena po dovŕšení osem-
násteho roku života má na preven-
tívnu gynekologickú prehliadku ná-
rok. Prehliadka zahŕňa komplexné
gynekologické vyšetrenie vrátane od-
borného poradenstva. V materstve je
preventívna starostlivosť každý me-
siac počas tehotenstva a raz za šesť
týždňov po pôrode. Súčasťou gyne-
kologickej preventívnej prehliadky je
okrem skríningu rakoviny krčka ma-
ternice ženy vo veku od 23 – 64 rokov,
aj skríning rakoviny prsníka. Pre ženy
vo veku 40 – 69 rokov a ultrasono-
grafia prsníkov raz za dva roky a po
štyridsiatom roku životamamografia.

Ako sa môžu ženy chrániť pred
vznikom rakoviny krčkamaternice?

V prvom rade je potrebné si uve-
domiť, že čím viac sexuálnych par-
tnerov žena za svoj životmá, tým väč-
šiemu riziku infekcie vysoko riziko-
vými typmi HPV je vystavená. Zni-
žovať riziko je možné aj podporou
imunity, nestresovať sa, nefajčiť, do-
držiavať zásady zdravého životného
štýlu.

Na Slovensku ochorie ročne okolo
550 – 600 žien, pričom asi tretina
z nich tomuto ochoreniu aj podľahne.
Väčšina nádorov krčka maternice sa

vyskytuje u žien, ktoré zanedbali pre-
venciu.

Pritom teoreticky by nikto nemu-
sel ani ochorieť, a už vôbec zomrieť.
Veď máme na to všetky možnosti
a prostriedky, len ich nevyužívame.
Ide o primárnu prevenciu, čo zname-
ná očkovanie proti HPV vírusom, čo
považujeme za unikátny posun v pre-
ventívnej starostlivosti.

Žiaľ, žijeme v storočí, kedy „Dr.
Google“ a „modrý koník“ vyštudovali
medicínu a sú najlepšími kamarátmi
laickej verejnosti. Toto je výsledok.

Myslím si, že za posledné roky sa
informovanosť pacientov výrazne
zlepšila či už formou letáčikov, člán-
kov v médiách, publikáciám venujú-
cim sa práve tejto problematike, alebo
aj vďaka ligám proti rakovine. Neus-
tále mám však pocit, že „hejt“ vakcín
stále napreduje.

Najčastejšou onkologickou diag-
nózou žien je však rakovina prsníka.
Odhaduje sa, že na Slovensku zo-
mrie ročne na toto ochorenie okolo
deväťsto žien. Dá sa prevenciou pre-
dísť aj tomuto zákernému ochore-
niu?

V rámci gynekologickej preventív-
nej prehliadky je hradený aj skríning
rakoviny prsníka vo veku 40 – 69 ro-
kov a ultrasonografia prsníkov raz za
dva roky. Veľmi dôležité je ale aj sa-
movyšetrovanieprsníkovaspoňraz za
tri mesiace, najlepšie v prvej polovici
menštruačného cyklu. Do štyridsia-
teho roku života sa vyšetrujú prsníky
ultrazvukom a po štyridsiatke je me-
tódou prvej voľby mamografie
(MMG). Stále sa stretávame s množ-
stvom negatívnych ohlasov, ale platí,
že MMG je jediná overená a celosve-
tovo uznávaná skríningová metóda
pre vyšetrovanie prsníkov. Ročne na
Slovensku zomrie úplne zbytočne
okolo tristožien,ktorézanedbali, resp.
odmietajú toto vyšetrenie. U nás sa
ročne zúčastňuje prehliadok menej
ako tridsať percent.

Ženy však majú obavy z pravidel-
ného MMG vyšetrenia. Nemôže
spôsobiť iné vedľajšie komplikácie?

V dnešnej dobe už máme k dispo-
zícii kompletne digitalizované MMG
prístroje s minimálnou nutnou dáv-
kou žiarenia a menšou kompresiou
pri snímkovaní. Obavy z RTG žiare-
nia sú úplne zbytočné. Celosvetovo je

dokázaná účinnosť MMG vedúca
k zníženiu úmrtnosti na rakovinu pr-
sníka. MMG vyšetrenie nie je zbytoč-
né, len žiaľ, veľa našich hlavne starších
pacientok tvrdí: „Keď ma nič nebolí,
nič tam nemám, resp. pán doktor ke-
dysi ešte dávno povedali, že z toho
vzniká rakovina“. Treba si však uve-
domiť, že pozitivita MMG skríningo-
vého vyšetrenia jednoznačne preva-
žuje nad negatívami. V súčasnosti
nemáme presnejšiu metódu na odha-
ľovanie raných štádií karcinómu prs-
níka a bolo by veľkou chybou podce-
niť prevenciu a toto vyšetrenie od-
mietať.

Otázka na záver. Čo môžu ženy
okrem preventívnych prehliadok
urobiť, aby predchádzali vážnym
ochoreniam?

Prevenciu rakoviny v zmysle jej

predchádzania môže každý vykoná-
vať iba zdravým životným štýlom
a vyhýbaním sa rizikovým faktorom.
Nepodceňujme preto pravidelné
prehliadky u všeobecného lekára, le-
kára pre deti a dorast, zubného le-
kára, urológa, gastroenterológa a sa-
mozrejme gynekológa.

Stravujme sa zdravšie, užívajme
vitamíny D, C, Zinok, športujme
viac, smejme sa viac, odložme tele-
fóny, myslíme pozitívne, buďme
k sebe milší a lepší najmä v tejto ne-
príjemnejCOVIDdobe.My, lekári sa
môžeme starať len o to, aby sme ra-
kovinu odhalili čím skôr. Vo vše-
obecnosti platí, čím skôr vážne
ochorenie zistíte, tým väčšiu šancu
máte na vyzdravenie. Pol hodina
v ordinácii v ám môže zachrániť ži-
vot.

Radoslav Blažek

Kto je Darina Šoukalová?
V roku 2011 ukončila štúdiumna Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského v Martine. Po štúdiu v roku 2011 do roku 2013 pracovala vo Vít-
kovickej nemocnici v Ostrave ako sekundárny lekár na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení. Od apríla 2013 až po súčasnosť pracuje na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Kysuckej nemocnici v Čadci. V roku
2017 získala atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2018
a 2019 zamestnanie GYNEKOAMB, s.r.o. Havířov, klinika GYNET Ostrava
a KSAR MED, s.r.o., Bratislava. Od 10/2019 Gynekológia Paučinová, s.r.o.,
Kysucké Nové Mesto. Od roku 2011 až po súčasnosť absolvuje české a slo-
venské kongresy, semináre, kurzy.
V súčasnosti je lekárkou Gynekologicko – pôrodníckej ambulancii Medmedi-
cal KLINIK v Oščadnici.
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