
Myslete na sebe i své blízké

Lepší dříve nežli později

Než vyhledáte lékaře

Rakovina změní nejen váš život. Má vliv 
i na osudy lidí okolo vás. Péčí o své zdraví 
chráníte nejen sami sebe, ale také své okolí. 
Věnujte včasné prevenci rakoviny potřebnou 
pozornost a upozorněte na ni i své blízké. Ti, 
kdo přišli pozdě, by to udělali.

Zatímco na účinnou pomoc je někdy pozdě, na prevenci 
není nikdy příliš brzy. Poraďte se se svým praktickým 
lékařem, co můžete udělat pro svoje zdraví a kdy chodit na 
preventivní prohlídky, a nezapomeňte na zdravý životní 
styl. Dědičná dispozice může pouze za 10 % nádorových 
onemocnění, 90 % nádorů vzniká okolními vlivy.

Zajímá vás víc, nevíte, na koho se obrátit, nebo chcete 
na nutnost včasné prevence upozornit své blízké? 
Navštivte www.bezrakoviny.cz, kde najdete užitečné 
informace o všem, co je důležité pro prevenci rakoviny 
prsu, děložního čípku i tlustého střeva.

Tento leták vznikl v rámci
kampaně Ministerstva 
zdravotnictví ČR

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových 
onemocnění v České republice – SCREENINGOVÉ PROGRAMY 
je spolufi nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.

www.bezrakoviny.cz

Nepodceňujte 
prevenci rakoviny
Rakovina u nás každý rok připraví o život 
27 000 lidí. Řada z nich by mohla žít, kdyby si 
našli čas na prevenci. Vy si ho najděte, protože 
vašim blízkým byste určitě chyběli.
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Rakovina děložního čípku

Prohlídky jsou základ

Očkování proti rakovině

Cervikální karcinom má původ ve viru, s kterým 
se do 35 let setkají dvě ženy ze tří. Problém, 
v jehož důsledku vzniká rakovina děložního 
čípku, lze poměrně snadno léčit a nemoc se 
pak nerozvine. Informujte se na www.cervix.cz 
a choďte na pravidelné preventivní gynekolo-
gické prohlídky.

Přednádorové stavy nezpůsobují žádné potíže. Takže se 
u vás rakovina děložního čípku může rozvinout bez po-
všimnutí. Jediným způsobem, jak včas odhalit problém, 
je bezbolestné vyšetření během gynekologické prohlídky. 
Prosím, myslete na to a poraďte se se svým gynekolo-
gem. Nechceme, aby u nás každý den umírala jedna žena, 
která prevenci zanedbala. 

V posledních letech přibyla další možnost prevence rako-
viny děložního čípku. Jedná se o očkování proti HPV, které 
výrazně snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Nic-
méně i očkované ženy musejí chodit pravidelně na gyne-
kologické preventivní prohlídky, protože i u nich se mohou 
objevit typy nádorů, které jsou způsobeny méně obvyklými 
typy virů.

Samovyšetření je důležité

Kdy na mamograf?

Rakovina tlustého střeva

Včasná diagnóza je klíčová

Preventivní prohlídka není všechno

Kolorektální karcinom patří mezi preven-
cí nejlépe ovlivnitelné a léčitelné nádory. 
Přesto na něj v České republice každoročně 
zemřou přibližně 4 000 lidí. Navštivte včas 
www.kolorektum.cz, začněte chodit na pre-
ventivní vyšetření a tato statistika začne vy-
padat úplně jinak.

Včasné zachycení rakoviny tlustého střeva pomocí testu 
okultního krvácení do stolice a primární screeningové kolono-
skopie snižuje úmrtnost o 40 %. Od 50 let věku má každý ob-
čan ČR nárok na každoroční test okultního krvácení do stolice 
a od 55 let na test okultního krvácení do stolice ve dvouletém 
nebo primární screeningovou kolonoskopii v desetiletém 
intervalu. Využijte toho!

U nejčastějšího typu rakoviny tlustého střeva je nejdůle-
žitějším rizikovým faktorem věk. Ten samozřejmě ovlivnit 
nemůžete, ale neměli byste zapomínat na zdravý životní
styl. Dostatek pohybu, strava s vlákninou, přiměřená 
hmotnost, nekouření a omezený příjem alkoholu hrají 
také pozitivní roli.

Rakovina prsu
Karcinom prsu je nejčastější rakovinové one-
mocnění žen v České republice. Ze zhoubné-
ho nádoru prsu je možné se uzdravit, přesto 
na něj u nás umírají 2 000 žen ročně. Věnujte 
pozornost včasné prevenci a informacím na 
www.mamo.cz. Můžete tak snížit nebezpečí, 
že rakovinou prsu pro vás všechno skončí.

Rakovina prsu hrozí všem ženám, proto si provádějte 
samovyšetření prsu v pravidelných měsíčních intervalech 
bez ohledu na věk. Samovyšetření je nejjednodušší během 
posledních dnů menstruace, kdy je prsní žláza nejlépe pro-
hmatná. Všimnete-li si bulky, zčervenání či vtažení kůže, 
zatažení bradavky nebo krvavého výtoku z ní, určitě na-
vštivte lékaře, ale nepodléhejte panice. Ne všechny útvary 
jsou zhoubné nádory.

Preventivní mamografi cké vyšetření se doporučuje na-
vštěvovat od 45 let a v ČR je od tohoto věku hrazené zdra-
votními pojišťovnami. Zatímco ve vyspělých zemích chodí 
na takové vyšetření až 90 % žen ve věku 45 až 69 let, u nás 
je to stále jen 57 %. Pomozte nám to změnit! Řekněte si 
u praktického lékaře nebo gynekologa o doporučení na 
mamograf a upozorněte na tuto možnost i ženy ve svém okolí.


