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18. Ako prebieha gynekologické vy"etrenie?
Nikto z nás zrejme nechodí rád k lekárom, ale rovnako tak sa nikto z nás bez náv+tevy ordinácie niekedy nezaobíde.&

Lekár "pecialista pre 'eny je GYNEKOLÓG. 
Ka)dé diev$a $i )ena by si mala zisti*, akí gynekológovia poskytujú starostlivos* v&mieste ich bydliska a&slobodne si vybra*, 
ku ktorému budú chodi*. Mô)e sa poradi* so star+ími kamarátkami, ktoré u) majú túto skúsenos* alebo s&mamou, prípad-
ne inou dospelou )enskou autoritou, ktorej dôverujú.

Pre!o je dôle'itá gynekologická starostlivos% v&'ivote 'eny?
 •  Gynekologické vy+etrenie je dôle)ité z h'adiska&prevencie rôznych druhov ochorení t(kajúcich sa reproduk$-

n(ch orgánov )eny. 

 •  Aj ke# nemá )ena *a)kosti, mala by pravidelne chodi* na prehliadky, aby predi+la vzniku vá)nych ochorení – 
minimálne raz za rok. V&opa$nom prípade je potrebné po$et náv+tev prispôsobi* zdravotnému stavu a&odporú-
$aniam o+etrujúceho lekára.

 •  Gynekologické vy+etrenie vykonáva lekár/lekárka so +pecializáciou na )enské pohlavné orgány.

 •  Títo lekári a&lekárky b(vajú $asto zárove! aj pôrodníkmi – pomáhajú )enám privies* die*a na svet: dohliadajú 
na priebeh tehotenstva a sú pri )enách v $ase pôrodu. 

 •  Naj$astej+ie dôvody, pre ktoré 'ena nav"tívi gynekológa, sú:

  -  preventívna prehliadka, 

  -  nepravidelná alebo bolestivá men+truácia, 

  -  vy+etrenie spojené s&h'adaním vhodnej metódy antikoncepcie,

  -  predpísanie antikoncepcie, 

  -  tehotenstvo,

  -   bolestivé mo$enie, zapáchajúci v(tok z&po+vy, suchos* a&pálenie po+vy,

  -   ak bola )ena obe*ou násilného sexuálneho $inu – znásilnenia.

Dôle'ité posolstvo
 •  Gynekológa sa netreba hanbi%, ani bá%. Chce )enám pomôc*, vylie$i* ich bolesti, problémy. Nikto sa vám 

na gynekológii nebude smia*. S va+imi problémami sa lekár stretáva be)ne. Nebude prekvapen(. Na nahotu 
'udského tela je zvyknut(. Vy+etrenie nie je príjemné, ale dá sa to vydr)a*.

 •  Nezodpovedn$ prístup 'eny k&svojmu zdraviu ju mô'e stá% 'ivot – ak podcení dôle)itos* preventívnych 
prehliadok, resp. prejavov ochorenia. 

 •  Niektoré ochorenia sú nevidite#né a nebolia, ale v#aka preventívnej prehliadke mô)u by* odhalené a&úspe+-
ne vylie$ené a )ena mô)e #alej )i* svoj )ivot.

 •  Ak to podcení, mô)e by* u) neskoro a&)ena sa z&diagnostikovaného ochorenia nikdy nevylie$i, naopak, mô)e 
na! zomrie*.


