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ČO JE TO MAMOGRAFIA ? 

Mamografia predstavuje v súčasnosti jedinú vhodnú, relatívne neškodnú  

a lacnú metódu pre diagnostiku skorých štádií karcinómu prsníka. Zakladá sa 

röntgenovom snímkovaní kaţdého prsníka v dvoch rovinách (projekciách). 

Mamografické vyšetrenia rozdeľujeme na preventívne (resp. skríningové) 

a diagnostické. Preventívne mamografické vyšetrenie podstupuje 

asymptomatická ţena t. j.  ţena, ktorá nemá ţiadne príznaky ochorenia, ako 

vyhľadávaciu metódu prsníkových abnormalít. U nás sa tieto vyšetrenia podľa 

odborného usmernenia MZ SR robia aţ od 40. roku veku a odporúčajú sa raz za 

dva roky. V mladších vekových skupinách majú relatívne nízky diagnostický 

prínos, čo je podmienené štrukturálnou stavbou prsníkov v tomto období ţivota. 

Mamografické vyšetrenie samozrejme nezabráni vzniku rakoviny prsníka, ale 

vie ju odhaliť v jej počiatočných štádiách, kedy je ochorenie plne liečiteľné.  

Častejšie preventívne vyšetrenia ako raz za dva roky sa odporúčajú len vo 

vybraných prípadoch (napr. uţívanie hormonálnych preparátov, pozitívna 

osobná alebo rodinná anamnéza, ťaţko prehľadný mamografický obraz a pod.). 

V prípade podozrivých príznakov je samozrejme moţné urobiť vyšetrenie aj 

skôr, to uţ však nie je prevencia, ale diagnostická mamografia.     

Pri preventívnom mamografickom vyšetrení pred vykonaním mamografie 

je potrebné prečítať si a podpísať informovaný súhlas, ktorý je zverejnený 

v tomto dokumente, ako aj samostatne na webovej stránke www.ousa.sk. 

    

REALIZÁCIA VYŠETRENIA 

Mamografia sa vykonáva na základe prinesenej žiadanky na vyšetrenie, 

ktorú vypísal gynekológ, klinický onkológ alebo všeobecný lekár. Vţdy by tomu 

malo predchádzať klinické vyšetrenie oboch prsníkov a podpazušia spomínaným  

indikujúcim lekárom. U ţien so zachovalým menštruačným cyklom sa 



vyšetrenie vykonáva v prvej polovici cyklu. Odporúča sa v deň vyšetrenia 

nepoužívať dezodoranty alebo iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov 

a podpazušia, pretoţe by mohli byť zdrojom omylu pri popisovaní snímkov. 

Z tohto hľadiska sú nevhodné hlavne práškové deodoranty či púdre a 

antiperspiranty.  Vyšetrenie je trochu nepríjemné, nie je však bolestivé. Ţena pri 

vyšetrení stojí. Kaţdý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách, kaţdý krát sa 

musí stlačiť, čo práve býva zdrojom nepríjemných pocitov. Bez zvýšeného tlaku 

by však mamografická snímka nemala dobrú kvalitu, vyšetrenie by bolo 

zbytočné. Niekedy nie je moţné z mamografického snímku presvedčivo určiť, 

ţe je ţena zdravá. Potom je na rade doplňujúce ultrazvukové vyšetrenie. Na 

mamografickom pracovisku sa odporúča hodnotenie mamografických snímok 

dvoma lekármi, čo zvyšuje presnosť hodnotenia (tzv. dvojité čítanie). Je nutné 

zdôrazniť, ţe aj keď najväčšou výhodou preventívneho mamografického 

vyšetrenia je v tom, ţe sa dajú odhaliť nádory, ktoré sú klinicky nehmatné, treba 

si uvedomiť, ţe ani negatívne vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť 

nehmatného karcinómu. Preto je potrebné podstupovať mamografické 

vyšetrenia pravidelne a v intervale medzi nimi nezanedbať samovyšetrovanie 

prsníkov a pri akýchkoľvek príznakoch okamţite navštíviť lekára. 

Zachytenie včasného štádia nádoru popisuje situáciu, kedy bolo v prsníku 

pomocou mamografie (alebo ultrazvuku) objavené nádorové loţisko, ktoré je 

nehmatateľné. Pri nájdení tzv. minimálneho nádoru má ţena šancu na úplné 

uzdravenie.  

PORADIE PACIENTOV PRI VYŠETRENÍ URČUJE LEKÁR  

(bez ohľadu na čas objednania) 

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ SA NA KOHOKOĽVEK Z 

PERSONÁLU SO SVOJOU OTÁZKOU OBRÁŤTE, RADI VÁM 

VŠETKO POTREBNÉ VYSVETLÍME. 

 



PRED SAMOTNÝM VYŠETRENÍM BUDETE POŢIADANÍ O 

INFORMOVANÝ SÚHLAS. JEHO PODPISOM ZÁROVEŇ 

SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH 

ÚDAJOV PRE POTREBY ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE A 

ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE. BEZ VAŠEHO PRÍPADNÉHO 

DOPLŇUJÚCEHO SÚHLASU NEBUDÚ POUŢITÉ PRE ŢIADNE 

INÉ ÚČELY. AKÚKOĽVEK SÚČASŤ VYŠETRENIA JE MOŢNÉ 

ODMIETNUŤ, ČO ROVNAKO POTVRDÍTE VLASTNÝM 

PODPISOM.  

Štatisticky sa karcinóm prsníka vyskytuje u kaţdej 8. - 12. ţeny, preto je 

veľmi dôleţité, aby kaţdá ţena mala záujem o preventívne vyšetrenie. Všetky 

ţeny nad 40 rokov by mali pravidelne raz za rok navštíviť svojho gynekológa 

a raz za jeden aţ dva roky – aj mamografické pracovisko. Po vykonaní 

preventívnej mamografie a zhodnotení snímiek je v určitých prípadoch potrebné 

realizovať ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ako napr. doplňujúce mamografické 

projekcie, ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, punkciu alebo biopsiu, event. MR 

vyšetrenie. Ak ste mamografické vyšetrenie v minulosti absolvovali v inom 

zravotníckom zariadení, je potrebné k aktuálnemu preventívnemu 

mamografickému vyšetreniu priniesť staršiu snímkovú dokumentáciu za účelom 

porovnania dynamiky zmien.  Termíny doplňujúcich vyšetrení sa uvádzajú 

v náleze z preventívnej mamografie a sú určované na základe objektívneho 

zhodnotenia mamografie, ako aj na základe Vami uvedených anamnestických 

údajov na informatívnom súhlase, event. podľa údajov od odposielajúceho 

lekára uvedených na ţiadanke k vyšetreniu. 
 

      Riziko odmietnutia výkonov je v podstate zmarenie účelu prevencie, o 

ktorú ide, a najmä v pripade odmietnutia dovyšetrenia by mohlo ísť o 

riziko nemožnosti jednoznačného zistenia onkologického ochorenia a z 

tohto dôvodu neabsolvovanie potrebnej liečby. 
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Názov kliniky, oddelenia, ambulancie: II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA 
Pracoviská preventívnej a digitálnej mamografie, USG prsníkov, MR prsníkov 

 

Informovaný a písomný súhlas pacienta podľa § 6 zák. č. 576/2004 Z. z.  

meno a priezvisko pacienta:  ................................................................. 

dátum narodenia:   ................................................................. 

bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ:   ............................................................................................................................ 

tel. č./e-mail:    .................................................................. (pre prípad potreby predvolania na 

                   dovyšetrenie) 

(ďalej aj len „pacient“) 

Novovzniknuté ťaţnosti, prípadne prejavy ochorenia  a iné anamnestické údaje (napr. uţívanie 

hormonálnej liečby, pozitívna rodinná anamnéza na onkologické ochorenie prsníkov, operácie 

prsníkov v minulosti, liečba onkologického ochorenia v minulosti a iné stanovené diagnózy):  

............................................................................................................................. ........................................................ 

................................................................................................................................................................. ....................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................ 

 

Navrhovaný (plánovaný) diagnosticko-liečebný výkon:  

Mamografické vyšetrenie a všetky doplňujúce vyšetrenia ako: UGS vyšetrenie prsníkov, biopsie 

a punkcie, doplňujúce mamografické projekcie, MR prsníkov. 
 

Svojim podpisom potvrdzujem, ţe s vyššie uvedenými diagnostickými výkonmi súhlasím.  

 

Zároveň potvrdzujem, ţe som bol/a informovaný/á o povahe navrhovaného diagnostického výkonu, ktorý 

absolvujem za účelom prevencie, resp. následného dovyšetrenia, ako aj o jeho moţných následkoch a rizikách 

(informácie sprístupnené aj na www.ousa.sk  a v priestoroch pracoviska II. Rádiologickej klinike LFUK 

a OÚSA).  

Bol/a som tieţ poučený/á o moţnostiach voľby navrhovaných výkonov a o rizikách ich odmietnutia. Poučenie 

mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s moţnosťou  a dostatočným časom slobodne sa 

rozhodnúť.  

Pokiaľ by vyššie uvedené navrhované preventívne diagnosticko-liečebné výkony nebolo z kapacitných dôvodov 

moţné vykonať na II. Rádiologickej klinike LFUK a OÚSA bezodkladne, vyhlasujem, ţe napriek moţnosti 

podstúpiť vyššie uvedené výkony v iných zdravotníckych zariadeniach, na vykonaní predmetného výkonu na II. 

Rádiologickej klinike LFUK a OÚSA trvám a som pripravený/á vyčkať aţ do termínu, na ktorý som 

objednaný/á. 

 

Tento súhlas dávam  pri plnom vedomí, slobodne a váţne.  

 

V Bratislave, dňa  ............................... 

 

 

 

..........................................                 ...................................................... 

podpis pacienta (príp. jeho zákonného zástupcu)                            podpis a odtlačok pečiatky lekár 

http://www.ousa.sk/

