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Slovenky zomierajú zbytočne 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Slovenky zomierajú zbytočne. Rakovina krčka maternice sa u nás 

vyskytuje až 5-krát častejšie ako v iných krajinách.“ 

Jaroslav Zápala, moderátor: „Takmer polovica prípadov sa končí smrťou. Smutné je, že sa tomu dá 

zabrániť. Spolupracovať by museli nielen ženy, ale aj štát.“ 

Veronika Cifrová Ostrihoňová, redaktorka: „Na rakovinu krčka maternice ročne ochorie asi 600 

Sloveniek, vyše 200 s ňou boj prehrá.“ 

Oliver Sadovský, Národný onkologický ústav: „Ten výskyt je relatívne vysoký v porovnaní s inými 

krajinami, hlavne Európy.“ 

Veronika Cifrová Ostrihoňová: „Rakovinu krčka maternice spôsobuje najmä takzvaný HPV vírus. 

Očkuje sa proti nemu už 10 rokov. Najúčinnejšie je to u dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk a 

teda neprišli do kontaktu s vírusom.“ 

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS: „Oveľa lepšie je zaočkovať 

ktorúkoľvek ženu v akomkoľvek veku ako ju nezaočkovať vôbec.“ 

Veronika Cifrová Ostrihoňová: „Chrániť proti vírusu by malo minimálne 15 rokov. Zaočkované sú však 

len 3 % Sloveniek. Vakcína totiž nie je povinná a tak si ju klienti musia hradiť z vlastného vrecka.“ 

Ján Danko, predseda Slovenskej gynekologickej spoločnosti: „Je to rádovo cez 80 až 100, 120 eur na 

dávku. Dávajú sa 2 – 3 dávky. Bohužiaľ narážame na to, že poisťovne stále tvrdia – nemáme dostatok 

momentálne zdrojov na túto prevenciu.“ 

Veronika Cifrová Ostrihoňová: „Poisťovne vraj svojim klientom na očkovanie proti HPV vírusu 

ponúkajú zľavy, kompletne ho ale nehradia. Naopak v Česku je toto očkovanie pre dievčatá úplne 

zadarmo. Podľa šéfa Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti už teraz vidno výsledky.“ 

Vladimír Dvořák, predseda Českej gynekologickej spoločnosti: „Hlavní je ten trend, to znamená ten je 

sestupný a výrazně sestupný. Pamatuju doby, kdy to bylo nad 20 %, teď je to asi 15 %, což pořád je 

nad evropským průměrem, ale ta sestupná tendence je zřejmá.“ 

Ján Danko: „Z ekonomického hľadiska je to nepochopiteľné, že sa nevolí tá jednoduchšia, ekonomicky 

výhodnejšia cesta a radšej sa čaká na to, že do budúcnosti sa budú liečiť pokročilé rakoviny.“ 

Veronika Cifrová Ostrihoňová: „Pýtali sme sa teda kompetentných, či nepôjdu po vzore našich 

západných susedov a očkovanie nezaradia medzi povinné. O téme vraj momentálne diskutujú. No a 

kým dodiskutujú, Slovenky by nemali zabúdať na pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa. 

Navštevuje ich totiž len tretina žien. Pritom keď sa rakovina krčka maternice odhalí včas, vyliečiť sa 

môže až 9 z 10 pacientok. Podľa lekárov však väčšina chodí až vtedy, keď už je príliš neskoro. 

Veronika Cifrová Ostrihoňová, televízia Markíza.“ 

 


