
ROZŠÍRENÁ PREVENTÍVNA
GYNEKOLOGICKÁ PREHLIADKA

ČO JE TO SKRÍNING ?

V CENTRE FETÁLNEJ A GYNEKOLOGICKEJ DIAGNOSTIKY

Skríning (screening) znamená použitie diagnostických testov k
vyhľadávaniu rizikových, alebo chorých žien v rámci populácie zdanlivo
zdravých žien bez príznakov ochorenia.

Vďaka uvedenej forme skríningu stúpla včasná záchytnosť rakoviny
krčka a sliznice maternice o viac ako 40%. Včasný záchyt rakovinového
ochorenia prináša vysoké pozitívum do liečby, či už operačnej alebo
konzervatívnej.

Vďaka rozšírenej preventívnej prehliadke ste v Centre fetálnej a
gynekologickej diagnostiky v správnych rukách odborníkov.

AKO NAPOMÁHA VČASNÁ ZÁCHYTNOSŤ?

Zavedenie určitého diagnostického postupu pri stanovovaní určitého
ochorenie, ktorý prevyšuje ostatné postupy v kvalite a v počte
využívania.

Skríning rakoviny krčka maternice pomocou LBC a rakoviny sliznice
(endometria) maternice pomocou TU VABRA sa v USA, Západnej a
Severnej Európe, Austrálii a na Novom Zélande stali zlatým
štandardom. Napríklad LBC tvorí v USA viac ako 70% cytologických
sterov z krčka maternice a údaje ACS ukazujú, že od jej zavedenia v
roku 1996 klesol výskyt rakoviny krčka maternice o 30%.

Uvedený skríning sa stáva aj vďaka Vám v Centre fetálnej a
gynekologickej diagnostiky takisto zlatým štandardom.

LBC a TU VABRA podobne ako v zahraničí je iba z časti hradený Vašou
zdravotnou poisťovňou. Preto sme radi, že sa väčšina z Vás doteraz
rozhodla a rozhodne pre svoje zdravie urobiť maximum a časť
vyšetrenia uhradiť samoplatcovským poplatkom.

ČO JE TO ZLATÝ DIAGNOSTICKÝ
ŠTANDARD?

Nájdete nás na adrese :

Zdravotné stredisko Myslava
Myslavská 644 190/A
Košice - Myslava 040 16

Objednať sa :

0903 138 306 0903 138 306
0915 497 817

Informovať sa:

Centrumfetálnej
a gynekologickej
diagnostiky

je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej,
gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej
diagnostiky na Slovensku. Viac ako 6 rokov poskytujeme
klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev,
sterility a gynekologických nádorových ochorení s
použitím high-end ultrazvukového vybavenia.
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LBC—Liquid Based Cytology (tenkovrstvová cytológia) je komplexné
onkocytologické vyšetrenie steru z krčka maternice. Zaručuje kompletné
vyšetrenie odobratého cytologického steru a tým znižuje riziko falošne
negatívneho nálezu na minimum.

TU VABRA—Targeted Ultrasound Vacuum Abrasion (ultrazvukovo
cielená biopsia slizince maternice) je cytologicko-bioptickým
vyšetrením buniek sliznice - endometria maternice. Katétrovým
aspirátorom sa získava vzorka sliznice maternice, ktorá sa odosiela k
vyšetreniu. Je to rýchla, účinná a bezbolestná metóda.

Ultrazvukovo cielená biopsia sliznice maternice je odporučená pri
abnormálnom pošvovom krvácaní v menštruačnom amenopauzálnom
období, pri abnormálnom ultrazvukovom náleze a pri infertilite. Týmto
postupom sme schopní včasne zachytiť a diagnosticky potvrdiť
predrakovinové a rakovinové zmeny na sliznici maternice eventuálne
pri infertilite zhodnotiť sliznicu v určitej fáze menštruačného cyklu.

Ilustrácia odberu vzoriek sliznice maternice VABRA katétrom. Katéter
je zavedený cez krčok do dutiny maternice, následne mikrovýškrabom
a vakuovým podtlakom striekačky sú získané bunky sliznice pre
histopatologické hodnotenie pod mikroskopom.

ČO JE LBC ?

KLASICKÁ CYTOLÓGIA

KLASICKÁ CYTOLÓGIA

ČO JE TU VABRA?

KEDY VYKONAŤ TU VABRA?

TU VABRA?

VÝHODY LBC OPROTI KLASICKEJ
CYTOLÓGII PRI VČASNOM ZÁCHYTE
RAKOVINY KRČKA MATERNICE:

vyhodnotenie všetkých odobratých buniek
stanovenie rastovej aktivity buniek, ktorá skôr odhalí
ich predrakovinové zmeny
oveľa vyšší záchyt predrakovinových stavov krčka maternice,
ktoré vedú k rozvoju rakoviny
stanovenie vysokorizikového typu HPV infekcie

VÝHODY TU VABRA OPROTI KYRETÁŽI -
OPERAČNÉMU VÝŠKRABU MATERNICE:

Pacientka nemusí podstupovať operačný zákrok a anestézu ako
pri kyretáži (výškrabe maternice). Zároveň TU VABRA nie je
spojená s radou komplikácii pri výkone ako je to práve pri
kyretáži. TU VABRA je rýchla, efektívna metóda prvej línie
diagnostiky rakoviny sliznice maternice a je ambulantným
výkonom.

Odobratý ster zkrčka
maternice obsahujúci
predrakovinové bunky

Len cca 20% buniek je
prenesených na sklíčko
a súčasne80% buniek

zostáva na kefke -cytobrushi
a je znehodnotených

Prekrývanie buniek, zhluky,
kontaminácia nečistotami
a možnosť vyhotoviť iba

jedno sklíčko limituje presnú
diagnostiku

Odobratý ster zkrčka
maternice obsahujúci
predrakovinové bunky

Uzavretáodobratá
vzorkasatransportuje

do laboratória

Filtračný proces oddelí
bunkya prístroj ich nanesie

na štyri sklíčka nie iba
jedno, akoje to pri
klasickej cytológii

Bunky súusporiadané
v jednej vrstve, bezzhlukov
čouľahčuje diagnostiku a

vďakamožnosti
vyhotovenia štyroch sklíčok

pre hodnotenie
vmikroskope

Khodnoteniu týchto buniek
sa vieme vrátiť aj po rokoch
čo je nesmierna výhoda pre
pacientku a gynekológa

100%odobratýchbuniek
uchovanýchvkvapalnom roztoku

ILUSTRÁCIA TU VABRA VYŠETRENIA

ABNORMÁLNY 3D ULTRAZVUKOVÝ
NÁLEZ SLIZNICE MATERNICE

VIAC NA WWW.USG.SK


