
 

       Dňa 4. februára sa každoročne koná Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila 

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Tento deň si pripomíname od roku 2002. Jeho 

cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení a upozorniť 

na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. Liga proti rakovine, ktorá bola na 

Slovensku založená v roku 1990, sa do tohto dňa pravidelne zapája v spolupráci s UICC. 

Práve prostredníctvom Svetového dňa boja proti rakovine chcú vzbudiť záujem verejnosti 

o problematike týkajúcej sa onkologických ochorení, zvyšovať informovanosť verejnosti ako 

aj zdôrazniť prevenciu. Každoročne sa Svetový deň boja proti rakovine snaží prezentovať 

a do povedomia verejnosti dostať inú myšlienku. V roku 2020 je heslom kampane ku 

Svetovému dňu proti rakovine „I am and I will – Ja som a ja budem.“  Cieľom je vzbudiť 

v jednotlivcoch zamyslenie sa nad tým, ako môžu oni sami konať v záujme prevencie vzniku 

rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej.   
      Rakovina je ochorenie charakterizované nadmerným, nezávislým a neregulovateľným 

rastom buniek. Rast rakovinových buniek často vedie k rozkladu tkaniva a môže spôsobiť 

metastázy. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie umiera ročne na onkologické 

ochorenia približne 8 miliónov obyvateľov, z čoho 1,7 miliónov úmrtí spadá do oblasti 

Európy.  
     Podľa najnovších informácii 1 zo 4 úmrtí v rámci Európskej Únie je zapríčinené 

rakovinou.  

 

     Na Slovensku pribudne každoročne približne 34 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko 

nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie 

onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina 

hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina 

prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka. Podľa najnovších informácii 1 zo 4 

úmrtí v rámci Európskej Únie je zapríčinené rakovinou.  

 

 

 



EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE 

12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny 

_____________________________________________________ 

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. 

2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia 

na pracovisku. 

3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť. 

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.  

5. Zdravo sa stravujte: 

 Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.  

 Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) 

a vyhýbajte sa sladeným nápojom. 

 Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom, najmä výrobky upravované údením obmedz-

te spotrebu mäsa (s výnimkou produktov rybolovu). 

 Znížte na minimum spotrebu potravín s vysokým obsahom soli. 

6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo.  

7. Vyhýbajte sa nadmernému slnečnému žiareniu – najmä deti. Chráňte sa pred slnkom. 

Nepoužívajte soláriá. 

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvorným látkami dodržiavaním pokynov bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, 

aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.  

10. Pre ženy: 

 Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.  

 Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Ob-

medzte jej používanie. 

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovanie proti 

 hepatitíde typu B (novorodenci) 

 ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá) 

12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny: 

 hrubého čreva (muži aj ženy) 

 prsníka  

 krčka maternice  

 

 

 

 



Počet úmrtí podľa príčin smrti – rakovina hrubého čreva, rakovina krčka 

maternice, rakovina prsníka  

 Obdobie   2015- 2018                                                              Trenčiansky kraj, okres Trenčín 

 

Rok 

 

Rakovina 

hrubého čreva 

 

Rakovina prsníka 

 

Rakovina krčka 

maternice 

Trenčiansky kraj 

2015 123 114 29 

2016 165 129 19 

2017 141 129 28 

2018 129 133 26 

okres Trenčín 

2015 19 19 7 

2016 41 27 3 

2017 32 28 8 

2018 26 36 7 

 
PREVENCIA 

 
Skríning kolorektálneho karcinómu (rakoviny hrubého čreva a konečníka) 
 

 Skríningový program sa začal v januári 2019 prvou fázou na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku 

od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. 
 Poistencom zdravotné poisťovne posielajú jednoduchý test na okultné (skryté, voľným 

okom neviditeľné) krvácanie, ktorý so vzorkou stolice odovzdajú vybraní poistenci svojmu 

všeobecnému lekárovi, ktorý test vyhodnotí. 

 Na tento test majú nárok muži a ženy od 50-teho roku veku, jedenkrát za 2 roky. Pri 

pozitívnom výsledku by mal pacient následne absolvovať kolonoskopické 

vyšetrenie s cieľom zistenia príčiny krvácania. 

 

Skríning rakoviny prsníka – mamografia 

 
 S aktívnym pozývaním žien na populačný skríning sa začalo v septembri 2019. 

 Cieľovou skupinou sú ženy vo veku 50 až 69 rokov. 

 Ženám zdravotné poisťovne doručia pozvánku, kde je zoznam pracovísk, v ktorých 

môžu vyšetrenie absolvovať. 

 Zoznam pracovísk je zverejnený na webovej stránke MZ SR. Termín vyšetrenia si 

pacientka dohodne sama. 
 Nezabúdajte na pravidelné samovyšetrenie prsníkov. 

 

https://www.noisk.sk/files/2019/2019-12-07-rakovina-prsnika-skrining.pdf
http://www.krca.sk/
http://www.health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu
http://www.health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu
https://www.noisk.sk/files/2019/2019-12-07-rakovina-prsnika-skrining.pdf
https://www.health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach
https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska
https://www.noisk.sk/files/2019/2019-11-08-samovystrenie-prsnikov-2018-tlac.pdf


 

Skríning rakoviny krčka maternice                   

 Cieľovou skupinou sú ženy vo veku od 23 rokov. 

 Prvé dva cytologické stery z krčka maternice urobí lekár v ročnom intervale. Ak bude žena 

zdravá pri oboch z nich, vyšetrenie sa zopakuje až o tri roky. 

 V prípade, že má žena posledné 3 absolvované cytologické vyšetrenia v 3-ročnom intervale 

v norme, tak je skríning ukončený vo veku 64 rokov. 

 Žena dostane zo zdravotnej poisťovne pozvánku do ambulancie k jej vlastnému 

zmluvnému praktickému gynekológovi. 

 Ak žena nemá zmluvného praktického gynekológa, môže navštíviť najbližšiu 

gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska, alebo sa môže informovať vo svojej 

zdravotnej poisťovni. 

 

    Onkologické ochorenie je pre človeka náročné nielen pokiaľ ide o fyzickú, ale aj psychickú  

stránku. Zasahuje do života celej rodiny a do veľkej miery ovplyvňuje medziľudské vzťahy. 

Človek sa podrobí liečbe nádorového ochorenia, ale v mnohých prípadoch je potrebné  

pomôcť pacientovi psychicky. Pacient prekonáva v priebehu onkologického ochorenia drama-

tický proces psychickej a existenciálnej adaptácie. Zažíva mnohé straty, malé i veľké víťaz-

stvá, mnoho vecí musí oželieť, mnohé prehodnotiť a mnohé prijať. Často sa potrebu je nie-

komu vyrozprávať s danou situáciou a so svojimi pocitmi, ktoré práve prežíva. Ak cíti, že 

potrebuje odbornú pomoc, má možnosť obrátiť sa na psychológov, s ktorými Liga proti rako-

vine dlhodobo spolupracuje. Kontakty na psychológov sú na stránke Ligy proti rakovine.   

Zdroje: 

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sk/ 

https://www.lpr.sk/ 

https://www.lpr.sk/prevencia-a-skriningy/mamograficky-skrining-karcinomu-prsnika/ 

https://www.noisk.sk/ 

https://www.partymenu.eu/news/56-rakovina-moze-postihnut-kazdeho-z-nas 

http://datacube.statistics.sk/ 

Vypracovalo odelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 

 

 

 

https://www.noisk.sk/files/2019/prevencia_rakovina_krcku_maternice.pdf
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sk/
https://www.lpr.sk/
https://www.lpr.sk/prevencia-a-skriningy/mamograficky-skrining-karcinomu-prsnika/
https://www.noisk.sk/
https://www.partymenu.eu/news/56-rakovina-moze-postihnut-kazdeho-z-nas
http://datacube.statistics.sk/

