
Víš, jak správně pečovat o své zdraví a na co nezapomenout? 
Nauč se společně s námi, jak předcházet a včas odhalit rakovinu děložního čípku, dělohy i vaječníků.

Vaječníky mají na starosti produkci ženských pohlavních hormonů 
- estrogenů a progesteronu. Kromě toho jsou i zásobárnou pro
ženské pohlavní buňky - vajíčka. Ta se v případě oplození usadí

v děloze, která tak funguje jako “inkubátor” na miminka. 

Čípek si můžeš představit jako takovou “zátku”, která zabraňuje 
vstupu infekce z pochvy do dělohy a zároveň z druhé strany za-

jišťuje, aby miminko zůstalo v děloze celých 9 měsíců.

Rakovinu děložního čípku způsobuje nejčastěji infekce lidským 
papilomavirem (HPV - např. typy 16 a 18). Ten postupně mění 
zdravé buňky na rakovinné. Kromě toho však může mít HPV  
na svědomí i vznik genitálních bradavic (např. typy 6 a 11).
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*Rakovina vaječníku se navenek
projevovat vůbec nemusí. Je proto 

důležité chodit na pravidelné preven-
tivní prohlídky, kde gynekolog vyšetří 

vaječníky ultrazvukem. 
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Zajímá tě více?   
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce 

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít  
na preventivní prohlídku - zjistíš  

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:
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na bit.ly/TestPrevence
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doporučí gynekolog 

(kluci i holky)

Choď 1x ročně 
na preventivní 
prohlídku ke 
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Nepanikař Nestyď se Nehledej rady  
na internetu
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   Při návštěvě: 
• Rodinná a osobní anamnéza
• Vyšetření kolposkopem na křesle
• Stěr z děložního čípku (tzv. cytologie)
• Ultrazvuk (vaginálně či přes břišní stěnu)
• Vyšetření prsou (na vyžádání)

Pohled na dělohu  
a vaječníky zepředu

Změny
vyššího stupně: v tom případě 
se provádí tzv. konizace, 
tedy seříznutí čípku, aby se 
předešlo přechodu do stádia 
rakoviny

Změny  
nižšího stupně: 
v tom případě  
se provádí stěr  
znovu za 6 měsíců.
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