
 

4. február – Svetový deň boja proti rakovine 

    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. Heslo „We can. I can“ – „My môžeme. Ja môžem.“ Bolo prezentované už minulý 

rok a v roku 2018 sa v ňom pokračuje. Byť aktívny, vybrať sa cestou zdravého životného 

štýlu a do svojho programu zaradiť pravidelný pohyb sú kľúčovými myšlienkami tohto 

Svetového dňa. 

UICC 

    Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) je mimovládna organizácia, ktorá bola založená 

v roku 1933 v Ženeve. Pod túto organizáciu spadá 800 ďalších organizácii zo 155 krajín. 

Patria tam hlavné spoločnosti, ministerstvá zdravotníctva, výskumné inštitúcie, doliečovacie 

centrá a skupiny onkologických pacientov. 

UICC si ukladá za cieľ zachrániť milióny životov pred fatálnym koncom zvyšovaním 

povedomia a vzdelávanie o ochorení nielen jednotlivcov, ale aj vlády jednotlivých štátov po 

celom svete. 

    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, no v mnohých prípadoch je potrebné pomôcť 

pacientovi psychicky. Pacient prekonáva v priebehu onkologického ochorenia dramatický 

proces psychickej a existenciálnej adaptácie. Zažíva mnohé straty, malé i veľké víťazstvá, 

mnoho vecí musí oželieť, mnohé prehodnotiť  a mnohé prijať. Často sa potrebuje niekomu 

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 rakovine 

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

 



 

 

 

 

      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 údajov z Národného centra zdravotníckych informácii, druhou najčastejšou 

a narastajúcou príčinou úmrtí u oboch pohlaví sú nádorové ochorenia, s podielom (25 %). V  

Slovensku roku 2016 zomrelo na 13 564 osôb so zhubným alebo nezhubným nádorom, 

ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná. Výskyt zhubných nádorov v celej populácii 

neustále stúpa. Na Slovensku počet onkologických pacientov stúpa, pričom v súčasnosti 

hovoríme už o približne 30 000 nových prípadoch ročne. Medzi najčastejšie onkologické 

ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva  

a konečníka, rakovina pľúc. U mužov dominuje rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, 

rakovina prostaty. V Slovenskej republike tvorili v roku 2015 nádory 9,2 % všetkých 

hospitalizácií. Priemerný vek pacientov bol 58,8 rokov a z hľadiska pohlavia bolo 

hospitalizovaných viac žien (52,9 %), priemerná dĺžka hospitalizácie bola 6,8 dňa. 

Najčastejšie boli pacienti prijatí do ústavnej starostlivosti s nádormi tráviacich orgánov 

a s nezhubnými nádormi, ale pri zohľadnení konkrétnej diagnózy viedla diagnóza zhubný 

nádor priedušiek a pľúc (8764 prípadov) a následne zhubný nádor hrubého čreva (7608 

prípadov). Jednou z možností, ako môžeme predchádzať vzniku nádorových ochorení, je 

dodržiavať zásady odporúčaní „Európskeho kódexu proti rakovine“.  

Rizikové faktory 

Príčinou 80 – 90 % prípadov rakoviny sú riziká životosprávy, 5 – 10 % pracovné 

a životné prostredie a 1 – 5 % dedičnosť. Zásadami prevencie sa vieme vyhnúť 90 % 

z nich. 

Preventívne prehliadky 

Rakovinu hrubého čreva a konečníka môže včas odhaliť test okultného krvácania v stolici, 

ktorý sa vykonáva u všeobecného lekára u pacientov nad 40 rokov.  



Rakovinu krčka maternice včas odhalí cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka 

maternice, ktoré realizuje gynekológ u žien nad 23 rokov v pravidelných intervaloch. 

Rakovinu prsníka môže odhaliť vo včasnom štádiu skríningové mamografické vyšetrenie 

prsníka u žien vo veku nad 40 rokov. Na toto vyšetrenie odosiela gynekológ pri preventívnej 

prehliadke každé 2 roky. 

Rakovinu prostaty je možné včas odhaliť vďaka vyšetreniu hladiny PSA, ktoré urológ 

vykonáva v rámci preventívnej prehliadky u mužov nad 50 rokov každé 3 roky. 

 

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; obmedzte spotrebu červeného mäsa 

a potravín s vysokým obsahom soli. 

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

7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – najmä deti. Chráňte sa pred 

slnkom. Nepoužívajte soláriá. 

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvorným látkami dodržiavaním pokynov 

bezpečnosti 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. 

Obmedzte 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 (ženy) 

 krčka maternice (ženy) 

 

LETÁK  - Svetový deň boja proti rakovine 
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