●●

Buďte fyzicky aktívni ✓

●●

Udržujte si optimálnu hmotnosť ✓

●●

Jedzte dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a celozrnných
výrobkov ✓

●●

Uprednostňujte rastlinné tuky ✓

●●

Prijímajte vitamíny A, C a E, v prevencii je účinná i kyselina
listová, selén a vápnik ✓

●●

Obmedzte spotrebu smaženého, grilovaného a pečeného
červeného mäsa, tiež údenín a údeného červeného mäsa ✓

●●

Obmedzte pitie piva (nadmerná spotreba piva zvyšuje riziko
rakoviny konečníka) ✓

●●

Absolvujte preventívnu prehliadku u svojho všeobecného
lekára 1-krát za dva roky.

●●

Ak máte po 50. roku života, absolvujte u svojho obvodného
lekára (bezplatne) test na skryté krvácanie v stolici, potom
opakovane každé 2 roky práve vtedy, keď sa cítite úplne fit
a zdravý.

●●

Ak patríte k rizikovej skupine, absolvujte preventívnu
gastroenterologickú prehliadku, na ktorú máte nárok v rámci
zdravotného poistenia.

●●

Máte možnosť vykonania skríningovej kolonoskopie od veku
50 rokov zo zákona raz za desať rokov v rámci verejného
zdravotného poistenia.

Vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2018.
Recenzia:
		

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB
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RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA
A KONEČNÍKA

Viete, že rakovina hrubého čreva a konečníka...
... je najčastejšie nádorové ochorenie tráviacej trubice a jedno
z najčastejšie sa vyskytujúcich onkologických ochorení?
... je spolu so zhubným nádorom priedušnice, priedušiek a pľúc,
tiež so zhubným nádorom prsníka najčastejšou príčinou smrti
u mužov i žien na Slovensku?
... postihuje zvyčajne starších ľudí?
... môže dlho prebiehať nemo a manifestovať až v pokročilom
štádiu?
... patrí medzi zhubné ochorenia, ktorým sa dá účinne predchádzať?

Najnebezpečnejším príznakom ochorenia je to, že sa
dlhodobo neprejavuje vôbec a človek sa cíti úplne zdravý
aj vtedy, keď sa v čreve začína ochorenie vyvíjať.
Nečakajte preto, kým sa objavia príznaky.

PRÍZNAKY RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA
A KONEČNÍKA (KOLOREKTA):
●●

nechuť do jedla

●●

strata hmotnosti

●●

zmeny vo vylučovaní (hnačka či zápcha)

●●

prítomnosť krvi v stolici

●●

krvácanie z konečníka

●●

pocit nevyprázdneného čreva

●●

bolesti v brušnej oblasti bez značnej príčiny

●●

únava

Tieto príznaky však už znamenajú malú šancu na úplné uzdravenie, pretože sa vyskytujú v pokročilom štádiu ochorenia.

KTO JE V RIZIKU?
●●

starší ako 50 rokov

●●

obézni ľudia

●●

diabetici

●●

fajčiari

●●

príbuzní ľudí, ktorým zistili rakovinu hrubého čreva
a konečníka

●●

ženy, ktoré mali alebo majú rakovinu prsníka, vaječníka
alebo maternice

●●

ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v škodlivom prostredí

ZVOĽTE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
A MYSLITE NA PREVENCIU!

