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Praca, dom, dzieci i co-
dzienne obowiązki często 

powodują, że stawiając 
na pierwszym miejscu 

bieżące potrzeby rodziny, 
kobiety nie mają czasu lub 
po prostu nie pamiętają o 

tym, żeby zadbać o własne 
zdrowie. A przecież nawet 

najnowocześniejsza i 
najwydajniejsza maszy-
na wymaga regularnego 
przeglądu, żeby działać 
bez zarzutu. Organizm 

człowieka jest właśnie taką 
skomplikowaną maszyną, 
o którą należy odpowied-

nio zadbać. Dobrze się od-
żywiać  i regularnie badać, 

żeby służyła jak najdłużej  
i jak najlepiej.

Wiele kobiet badania 
okresowe traktuje jak zbędny 
dodatek, tłumacząc sobie, że 
nie ma potrzeby iść do leka-
rza, skoro nic im nie dolega. 
Niektóre panie odwlekają 
wizytę u specjalisty w nie-
skończoność, tłumacząc się 
brakiem czasu, inne nie są 
przekonane o jej konieczno-
ści. Jak jest naprawdę i czy 
warto jest unikać tego rodza-
ju badań?

Najważniejszymi bada-
niami przeznaczonymi dla 
kobiet są badania ginekolo-
giczne. Panie często nie zdają 
sobie sprawy, jak niewiele 
czasu poświęcić trzeba np. 
na przeprowadzenie badania 
cytologicznego i że to bada-
nie może uratować życie! Cy-
tologia pozwala na wczesne 
wykrycie raka szyjki maci-
cy, na którego każdego dnia 
umiera aż 5 Polek. To proste 
i szybkie badanie ginekolo-
giczne – przecież lepiej zapo-
biegać, niż leczyć.

Kiedy cytologia?
Badanie cytologiczne za-

leca się przeprowadzać po 
raz pierwszy w 25 roku ży-
cia kobiety. Jednak i od tego 
istnieją odstępstwa. Prędzej, 
niż w wieku 25 lat, przebadać 
powinny się kobiety zarażo-
ne wirusem HIV, wirusem 
HPV, jak również te, które 
przyjmują leki immunosu-
presyjne lub w jakikolwiek 
sposób, w przeszłości były le-
czone z przyczyn pojawienia 
się dysplazji szyjki macicy 
lub nadżerki.

Rak szyjki macicy, któ-
rego cytologia jest w stanie 
wykryć, jest groźny z powodu 
nie pojawiających się żadnych 
objawów w jego wczesnym 
stadium. Jeżeli nowotwór 
znajduje się w stanie przed-
inwazyjnym to jest on cał-
kowicie uleczalny. Jednak 
większość kobiet (a jest ich 
ponad 50 proc.) dowiadują 
się o chorobie dopiero w dru-
gim lub trzecim stopniu za-
awansowania. Dzieje się tak 
dlatego, że kobiety zgłaszają 

się na badanie w momencie, 
gdy zaniepokojone są objawa-
mi, nie wiedząc dokładnie, co 
może im dolegać. Zaniedbania 
te powodują, że często jest już 
za późno. W obecnych czasach 
coraz częściej do czynienia 
mamy z cytologią jednowar-
stwową. Jest to innowacyjna 
technologia ThinPrep®Pap 
Test. Metoda ta jest obecnie 
najpewniejszą i najnowocze-
śniejszą metodą badania cyto-
logicznego. Posiada najwyższą 
dokładność wyniku oraz daje 
większe możliwości diagno-
styczne. Od metody klasycz-
nej różni się pobraniem i za-
bezpieczeniem większej ilości 
komórek do analizy, co daje 
bardziej dokładną diagnozę.

Badania tą metodą wyko-
nywane są w przychodni My 
Medyk, w której swoich pa-
cjentów przyjmują dr Grze-
gorz Pośpiech oraz dr Marek 
Waloch. Obok badań cytolo-
gicznych przeprowadzają oni 
szereg innych świadczeń i ba-
dań, takich jak:

● bakteriologia i badanie 
piersi;

● prowadzenie ciąży, przy 
tym USG 2D, 3D, 4D oraz kar-
diotokografia;

● doradztwo w zakresie 
leczenia hormonalnego i anty-
koncepcji;

● choroby kobiece – ich 
diagnostyka i leczenie zacho-
wawcze;

● profilaktyka raka szyjki 
macicy;

● problemy związane  
z okresem menopauzy;

● testy na obecność HPV  
z genotypowaniem typów on-
kogennych;

● leczenie niepłodności oraz 
pełna jej diagnostyka;

● leczenie zespołu policy-
stycznych jajników.

Powyższe badania moż-
na wykonać również w no-
wym oddziale My Medyk na 
Ealing Broadway, pod opieką  
dr. Grzegorza Pośpiecha. 
Przychodnia posiada ofertę 
promocyjną na badanie pier-
si, więc drogie panie – grze-
chem byłoby nie skorzystać. 
Promocja obejmuje USG 
piersi gratis, przy pakiecie: 
„konsultacja plus badanie gi-
nekologiczne z USG”.

Jak przygotować  
się do badania?
Badanie cytologiczne przy-

pomina standardowe badanie 
ginekologiczne i nie wymaga 
dodatkowego przygotowania. 
Idealnym dla tego typu bada-
nia jest czas między 10 a 20 
dniem cyklu. Czas, w którym 
kobiety nie powinny podda-
wać się temu badaniu to czte-
ry dni przed rozpoczęciem 
miesiączki i cztery dni po niej. 
Wynik gotowy jest po dwóch 
tygodniach. Takie badanie 
powinno być wykonywane 
raz w roku.

Zadbaj o swoje piersi
Innym badaniem, którego 

nie należy zaniedbywać jest 
USG piersi. Przeprowadza się 
je za pomocą ultradźwięków 
i jest ono całkowicie bezbo-
lesne. Najlepiej zgłosić się na 
nie w pierwszej połowie cyklu 
miesiączkowego. Potrafi ono 
wykryć zmiany nowotworo-

we u kobiet przed 40 rokiem 
życia, choć USG piersi zaleca-
ne jest również starszym pa-
cjentkom. Badanie USG po-
trafi wykryć łagodne zmiany 
chorobowe w biuście, które 
występują przeważnie u ko-
biet młodych. Takie badanie 
powtarzać należy raz w roku, 

tak jak cytologię. Wyjątek sta-
nowią przypadki, w których 
kobieta skarży się na nietypo-
wy ból w piersiach.

Badania okresowe
Aby zapobiegać pojawianiu 

się kobiecych chorób lub ich 
nawracaniu niezbędne jest sys-
tematyczne przeprowadzanie 

badań okresowych. Dane sta-
tystyczne chorób są zatrważa-
jące, jednak dzięki profilaktyce 
możemy wziąć własne zdrowie 
w swoje ręce. Choroby wykry-
te o wiele wcześniej pozwalają 
na uniknięcie poważnych po-
wikłań oraz dalszego rozwoju 
choroby. 

Zły cholesterol – poziom 
złego cholesterolu powinno 
sprawdzać się raz na 5 lat, 
między 20 a 40 rokiem życia. 
Szczególną uwagę zwrócić trze-
ba na cholesterol po 40 roku 
życia. W tym czasie zwiększa 
się poziom złego cholesterolu.

Nadciśnienie – do 40. 
roku życia ciśnienie zaleca się 
sprawdzać raz w roku, po prze-
kroczeniu tego wieku dwa razy 
w roku.

Jaskra – między 20. a 40. 
rokiem życia kobiety badać 
powinny ciśnienie śródgał-
kowe, które pozwoli na wy-
krycie choroby oczu, jaką jest 
jaskra, jeżeli istnieje jakie-
kolwiek zagrożenie zachoro-
wania. Przed 40. Rokiem ży-
cia warto badać się pod tym 
kątem co 3 lata. Po 40. roku 
życia zadbać, aby badanie to 
przeprowadzać co 2 lata.

Palące kobiety po ukoń-
czeniu 40. lat powinny raz 
w roku robić zdjęcie rentge-
nowskie klatki piersiowej. 
Pomoże ono w razie zagroże-
nia rozpoznać rozwijający się 
nowotwór lub gruźlicę i we 
wczesnym już stadium roz-

począć leczenie. Raz w roku 
należy również wykonać ba-
danie spirometryczne oraz 
badanie pojemności płuc.

Cukrzyca – po 45. roku 
życia należy przeprowadzić 
badanie krwi pod kątem ilo-
ści zawartego w niej cukru. 
Jeżeli we krwi utrzymuje się 
podwyższony poziom cukru i 
choroba ta nie jest leczona, ist-
nieje większe ryzyko zachoro-
walności na zawał serca bądź 
mózgu. Jeżeli cukier utrzymu-
je się w normie, badanie nale-
ży powtórzyć co 2 – 3 lata.

Densytometria – bada-
nie odpowiedniej gęstości 
kości. Wykonuje się je także 
po 45. roku życia. Polega na 
prześwietleniu kręgosłupa 
odcinka lędźwiowego oraz 
biodra. Badanie te jest po-
trzebne, ponieważ w tym 
wieku kobiety narażone są na 
stopniową utratę masy kost-
nej. Jednak, gdy masa ta ob-
niżać się będzie dość szybko 
organizmowi zagrażać może 
osteoporoza. Pozostałe bada-
nia profilaktyczne, o których 
warto pamiętać to między 
innymi: badanie słuchu (po 
50. r. ż. co dwa lata), badania 
krwi (morfologia z rozma-
zem – raz w roku), badanie 
moczu (raz w roku), hor-
monu tarczycy (raz w roku), 
USG jamy brzusznej (raz w 
roku), endoskopia (po 40.  
r. ż. raz na 5 lat), EKG (po 40. 
r. ż. co pół roku).

Większość z pań na ba-
dania zgłasza się dopiero w 
momencie, gdy im coś do-
lega lub boli. Profilaktyka 
to naprawdę prosty sposób 
na uniknięcie bólu, lekarstw 
czy zabiegów medycznych. 
Dbanie o sprawność fizycz-
ną, prawidłowe odżywianie i 
regularne badania okresowe, 
to najprostsze i najskutecz-
niejsze sposoby na długie i 
zdrowe życie. r
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 „Większość z pań na badania 
zgłasza się dopiero w momencie, 
gdy im coś dolega lub boli. 
Profilaktyka to naprawdę 
prosty sposób na uniknięcie 
bólu, lekarstw czy zabiegów 
medycznych.


