
Prevencia



Preventívne prehliadky:
Na čo máte nárok a čo si
zaplatíte zo svojho
Prečo navštevovať lekára, keď ste zdraví? Dôvodov je viac. Mož-
no vás prekvapí informácia, že preventívne prehliadky sú, rovnako 
ako očkovanie, povinné. Nikto vás síce nebude pokutovať ani inak 
trestať, ak na ne nechodíte, ale je vo vašom vlastnom záujme, aby 
ste túto možnosť, nechať si na náklady zdravotnej poisťovne skont-
rolovať svoj zdravotný stav, využívali.

Vďaka pravidelným prehliadkam sa totiž dajú včas odhaliť začína-
júce príznaky ochorení alebo pravdepodobných budúcich ťažkostí 
pacientov. A dobrou správou je, že ich často ani nie je potrebné lie-
čiť. Na ich odstránenie často stačí zmena životného štýlu. No a keď 
sa nedajbože príde na vážnu chorobu, potom zase platí, že čím skôr, 
tým vyššia je šanca, že budete znovu zdraví ako rybička.

A my v AXA stojíme pri vás 
a za zodpovedný prístup 
k vášmu zdraviu vás odmeníme. 
Stať sa môže čokoľvek, a preto 
vám naše životné poistenie 
podá záchranné lano. Podmien-
kou výplaty bonusového krytia 
pri poistnej udalosti je doklad
o preventívnej lekárskej prehli-
adke, nie starší ako 3 roky. 
Neodkladajte návštevu lekára 
a absolvujte preventívnu prehli-
adku najlepšie každý druhý rok.



K „obvodnému“ 
raz za dva roky
Prvým miestom, kam zamieriť, by mala byť ordinácia vášho praktic-
kého lekára. Preventívna prehliadka, ktorú by ste mali absolvovať
každé dva roky, vám poskytne celkom dosť informácií o svojom
zdraví, čo je základ pre akúkoľvek zmenu životného štýlu. Ťažko sa
môžete pustiť do chudnutia alebo začať so športom, keď vlastne
neviete, v akej kondícii je vaše telo a či už nemá nejaké zdravotné 
ťažkosti, o ktorých vy zatiaľ neviete. 

Darcovia krvi, orgánov alebo tkanív majú právo na preventívku každý 
rok. Preventívna prehliadka pozostáva z kompletnej anamnézy 
a zhodnotenia rodinnej záťaže. Ide o podrobný rozhovor, kedy je
dobré na seba prezradiť i „hriechy“ ako počet vyfajčených cigariet
alebo ako často pijete alkohol. Nasleduje vyšetrenie, kedy vás
lekár prehliadne, popočúva srdce, pľúca a podobne. Tiež vás čaká
odber krvi a vyšetrenie moču. Tie dokážu odhaliť napríklad to, ako 
pracujú vaše obličky, ako ste na tom s cholesterolom alebo či vám 
nehrozí diabetes 2. typu. Váš praktický lekár vás tiež môže poslať 
k špecialistovi, keď budete potrebovať ďalšiu odbornejšiu starostli-
vosť. Poradí vám aj s preventívnym skríningovým vyšetrením
zameraným na rakovinu hrubého čreva a konečníka. To sa robí od 
veku 50 rokov a zdravotné poisťovne ho taktiež hradia.



Sadnúť si do zubárskeho kresla chce trochu odvahy, zvlášť ak
nedodržiavate pravidelnosť preventívnych prehliadok raz za
rok. Zdravotná poisťovňa platí tehotným ženám a mladistvým
až dve prehliadky ročne. Stomatológ vám pri nich skontroluje
stav zubov i okolitých tkanív,
pozrie sa aj na to, či držia  
vaše zubné výplne,  
alebo je potrebné  
ich vymeniť, a vykoná
aj preventívne
vyšetrenie zamerané
na možné nádory  
v tejto
oblasti.

Súčasťou preventívnej prehliadky by mala byť tiež kontrola toho,  
ako dobre zvládate dentálnu hygienu. Problémom je, že práve na 
túto časť prevencie lekári zvyčajne nemajú dosť času. Navyše sú 
zvyknutí skôr riešiť problémy so zubmi a ich okolím. Preto je dobré 
tiež pravidelne navštevovať dentálnu hygieničku, ktorá sa špecializu-
je práve na prevenciu a dokáže vám ponúknuť nielen profesionálnu 
dentálnu hygienu. Tiež vám poradí, ako sa o svoje zuby správne 
starať – s ohľadom na to, či máte citlivé krčky či trebárs sklony  
k zápalu ďasien. Jej starostlivosť si ale musíte zaplatiť zo svojho. 
Jedna návšteva vyjde zhruba na 25 až 45 eur.

Úsmev, prosím



Len pre ženy
Raz ročne máte nárok aj na preventívnu gynekologickú prehliadku,
ktorej súčasťou je od veku 23 rokov aj odber buniek na cytologické 
vyšetrenie. Vďaka nemu je možné zistiť, či nedochádza k zmenám, 
ktoré môžu viesť k rozvoju nádorového ochorenia. Prehliadka sa 
ďalej líši podľa toho, koľko máte rokov, či a prípadne kedy plánujete 
materstvo či aký je váš sexuálny život. To znamená, že by váš gyne-
kológ mal vedieť aj to, či za sebou nemáte nejaké „úlety“ a nebojíte 
sa, či ste sa nenakazila pohlavne prenosnou chorobou.

Aj toto vyšetrenie vám zaplatí zdravotná poisťovňa, len sa nesmie-
te hanbiť oň požiadať. Ak by ste chceli vedieť, koľko času máte na 
plánovanie materstva, môžete využiť tiež možnosť vyšetrenia svojej 
plodnosti. To sa skladá z niekoľkých rôznych krokov a ponúkajú ho 
centrá asistovanej reprodukcie, niektoré gynekologické ambulancie 
alebo súkromné laboratóriá. V prípade, že ich absolvuje žena, ktorá
už má problémy s otehotnením, obvykle ich hradia zdravotné pois-
ťovne. Pokiaľ ale o ne požiada žena „len tak“ s tým, že chce poznať 
svoju plodnosť s ohľadom na budúcnosť, veľmi pravdepodobne ich 
uhradí zo svojho. Cena za tieto vyšetrenia býva od 30 eur vyššie.

K starostlivosti o ženské zdravie patrí čas, ktorý venujete svojim
prsiam. Správne samovyšetrenie sa môžete naučiť aj na work-
shopoch, ktoré organizuje napríklad Slovenská asociácia študentov 
medicíny alebo Klub sexuálneho zdravia. Ale ak nežijete vo väčšom 
meste, správny postup nájdete aj na internete. Vyšetrenie v ordinácii 
potom záleží na vašom veku. Do 40 rokov je 
vhodnejšie absolvovať vyšetrenie ultrazvu-
kom, pre staršie ženy je určený mamograf. 
Od 45 rokov je potom preventívne mamogra-
fické vyšetrenie hradené pre všetky ženy raz 
za dva roky. Ak ste mladšia a nemáte žiadne 
zdravotné problémy, zaplatíte za ultrazvuko-
vé vyšetrenie zhruba 25 eur a za mamogra-
fické vyšetrenie okolo 35 až 45 eur. Niektoré
zdravotné poisťovne ale ponúkajú príspevky 
na tieto vyšetrenia.



Vidíte dobre?
Trochu bokom stojí preventívne vyšetrenie zraku u očného lekára. 
nohé z ochorení zraku pritom prichádzajú nenápadne a môžu sa 
vyvíjať aj roky, bez toho, aby ich postihnutý začal riešiť. Nehovoriac
o situácii, keď zhoršujúci zrak začne ohrozovať človeka samotného,
napríklad pri šoférovaní automobilu bez správne korigovanej očnej 
vady. Väčšina ľudí si pod vyšetrením u očného lekára predstaví 
predovšetkým zmeranie dioptrií nutných k tomu, aby sme dobre 
videli do blízka aj do diaľky. Kompletné očné vyšetrenie však zahŕňa 
množstvo testov, ktoré vyhodnotia zdravie očí a kvalitu videnia 
z mnohých hľadísk. Nejde len o výber správnych okuliarov, teda po-
súdenie možnej krátkozrakosti, ďalekozrakosti alebo astigmatizmu, 
ale aj o posúdenie toho, ako oči spolupracujú. Tiež je možné vyhod-
notiť príznaky infekcie alebo iného ochorenia oka. Meria sa aj
vnútroočný tlak. Ak je zvýšený, existuje vyššie riziko rozvoja
zeleného zákalu. Toto vyšetrenie je tiež hradené zo zdravotného
poistenia.



Očkovanie 
je aj pre dospelých
V súčasnosti je pre dospelých povinné len očkovanie proti tetanu, 
ktoré je tiež plne hradené zo zdravotného poistenia. Preočkováva 
sa vždy po 15 rokoch a vykonáva ho praktický lekár. Ten by mal tiež 
vedieť, kedy naposledy u vás prebehlo preočkovanie, a prípadne vám 
ponúknuť vakcínu, ktorá chráni aj proti čiernemu kašľu a záškrtu. Tú 
si však musíte zaplatiť zo svojho. Stojí asi 35 eur. Ak cestujete, a to 
aj po Európe, je vhodné očkovanie proti žltačke typu A a B. Podávajú 
sa tri dávky a jedna stojí cca 80 eur. Ak ste ako dieťa neprekonali
ovčie kiahne, je na zváženie aj očkovanie proti nim. V prípade,
že ste sa narodili skôr ako v roku 1975, je pre vás vhodné preočko-
vanie proti osýpkam, ktoré sa len nedávno objavili v Bratislavskom 
kraji. Stačí jedna dávka a stojí 35 eur.

Viac na
www.sprievodcaockovanim.sk



Ako často a kam?

Screening nádorových och orení

1 × za dva roky na všeobecnú preventívnu prehliadku k praktickému lekárovi
1 × ročne na stomatologickú prehliadku
1 × ročne na preventívnu gynekologickú prehliadku
1 x za mesiac, resp. 1 x za 6 týždňov - preventívna prehliadka počas  
      tehotenstva, resp. po pôrode

1 ×  za dva roky komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane
palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografi a transvaginálna,
abdominálna a ultrasonografi a prsníkov

1 x za tri roky cytológia biologického materiálu z krčka maternice

1 x za dva roky RTG mamografi a u žien vo veku 40 - 69 rokov

1 x  za tri roky kompletná preventívna urologická prehliadka vrátane
vyšetrenia prostaty a semenníkov pre mužov od 50. roku veku 
(príp. od 40. roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol
karcinóm prostaty)

1 x  za desať rokov preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva
kolonoskopom pre poistencov nad 50 rokov


