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Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných produktov. Ide o edukatívno-informačný 
materiál. Informácie v tejto brožúre v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané 
priamo pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Rakovina hrubého čreva a konečníka 
je druhou najčastejšou príčinou úmrtí 
na zhubné ochorenia na Slovensku. 
Lenže takto by to vôbec nemuselo byť.

Poznáme rizikové faktory, ktoré súvisia 
so vznikom tohto ochorenia. Čo je 
však ešte dôležitejšie, máme vytvorený 
efektívny spôsob skríningových 
vyšetrení, ktorý umožňuje skorý záchyt 
pacientov ešte v predrakovinových 
štádiách, prípadne v ľahšie liečiteľných 
skorých štádiách ochorenia. 

Systém je naviazaný na preventívne 
prehliadky u všeobecného lekára pre 
ľudí starších ako 50 rokov. Na týchto 

prehliadkach sa však zúčastňuje 
približne len 35 % našich obyvateľov. 

Pomocou tejto brožúry chceme 
poukázať na možnosti, ktorými sa 
môžeme chrániť pred týmto zákerným 
ochorením. Ak potrebujete poradiť 
v otázkach prevencie, rizikových 
faktorov, úprav životného štýlu alebo 
sa poradiť, ako správne vykonať 
test na zistenie skrytého krvácania 
v stolici, neváhajte sa obrátiť na našich 
odborníkov v lekárňach Dr.Max. 

Prečítajte si náš e-book plný užitočných 
informácií a chodievajte pravidelne 
na všetky preventívne prehliadky.

Odborný tím lekární Dr.Max

Úvod

Zdravá strava

Životný štýl

Kolonoskopia

Skríning

Prevencia rakoviny 
hrubého čreva a konečníka



Prečo by sa o rakovinu 
hrubého čreva a konečníka 
mal zaujímať každý?

Ročne na rakovinu hrubého čreva 
a konečníka ochorie v Európe 
400-tisíc ľudí, z ktorých približne 
polovica zomrie. Na Slovensku sa 
toto ochorenie diagnostikovalo v roku 
2020 až u 4 821 ľudí. V posledných 
desaťročiach sa to netýka už len tých 
v dôchodkovom veku, ale začínajú 
pribúdať prípady aj u ľudí mladších 
ako 50 rokov. 

Kolorektálny karcinóm je na Slovensku 
najčastejším onkologickým ochorením 
a druhou najčastejšou príčinnou úmrtia 

na zhubné ochorenia. Je to pritom 
liečiteľný typ rakoviny, pokiaľ sa 
diagnostikuje včas.

Slovensko patrí medzi krajiny 
s najvyšším výskytom rakoviny 
hrubého čreva a konečníka 
na 100 000 obyvateľov, aktuálne 
sme treťou najhoršou krajinou 
na svete. Situácia je u nás mierne 
horšia u mužov ako u žien. 

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2022_02/Slovensko_je_aj_nadalej_na_prvych_prieckach_vo_vyskyte_a_umrtnosti_na_rakovinu_hrubeho_cre.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
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Rakovina hrubého čreva 
a konečníka

Rakovina hrubého čreva a konečníka 
je vážne ochorenie, ktorému by sme 
však vedeli v mnohých prípadoch 
predchádzať alebo ich odhaliť 
v skorých liečiteľných štádiách. 

Rakovina hrubého čreva 
a konečníka vôbec nemusí byť 
smrteľná. Pravidelné absolvovanie 
preventívnych skríningových vyšetrení 
dokáže odhaliť prípady ešte v štádiu 
polypov, ktoré sa dajú jednoducho 
chirurgicky odstrániť počas endoskopie 
(najčastejšie kolonoskopie) alebo 
v prípade väčšieho nálezu pomocou 
laparoskopickej operácie.

Odhalenie v štádiu polypu znamená 
100 % vyliečenie a pacient sa nemusí 
obávať. Stačí len chodiť na kontrolné 
vyšetrenia, či sa nevytvorili ďalšie 
polypy aj na iných miestach.

Odhalenie rakoviny hrubého čreva 
a konečníka ešte v úvodných štádiách 
dáva oveľa väčšiu šancu na vyliečenie.

Zdroj: www.coloncancercoalition.org

Na Slovensku je, bohužiaľ, až štvrtina 
prípadov odhalená až v poslednom 
metastatickom štádiu.

Podľa údajov združenia Nie rakovine:
 ● sa každá 4. kolonoskopia končí 

pozitívnym nálezom (prítomnosť 
polypov alebo karcinómu);

 ● 3 – 5 % pozitívnych testov má 
už kolorektálny karcinóm; 

 ● 40 % pozitívnych testov na okultné 
(skryté) krvácanie má polypy, ktoré 
sa môžu zvrhnúť na nádor. Ich 
včasným odstránením predídeme 
vzniku rakoviny. 

Vhodná 
prevencia

Pravidelný 
skríning 

rizikových 
skupín

Záchrana 
životov

100 % vyliečenie

Polypy

miera 5-ročného  
prežitia na úrovni 90 %

1. – 2. 
štádium

miera 5-ročného  
prežitia na úrovni 71 %

3. štádium

miera 5-ročného  
prežitia na úrovni 14 %

4. štádium

http://www.coloncancercoalition.org
https://www.nierakovine.sk/clanok/2020-04-29-na-slovensku-to-aktualne-vyzera-akoby-ine-choroby-okrem-covid-19-neexistovali


Ako dochádza k vzniku rakoviny 
v hrubom čreve a konečníku

Takmer všetky nádory hrubého 
čreva a konečníka vznikajú z tzv. 
adenómového polypu. Je to nezhubný 
výrastok na črevnej stene. Vyzerá ako 
menší alebo väčší útvar na stopke, 
ktorý vyrastá zo sliznice čreva. 

V priebehu života sa minimálne jeden 
takýto polyp vytvorí u jednej tretiny 
až jednej polovice ľudí. Väčšina 
z nich je nezhubná a iba menej ako 
10 % polypov sa časom zmení na 
rakovinové bujnenie. Riziko premeny 
na rakovinové ložisko však stúpa, 
ak začne polyp krvácať.

Premena na zhubný nádor je pomerne 
dlhá, a to 7 až 10 rokov. Počas celého 
tohto obdobia je možné polypy odhaliť 
a preventívne odstrániť ešte pred 
rozvojom rakoviny. 

Ako sa prejavuje rakovina 
hrubého čreva a konečníka?

Polypy nebolia, nespôsobujú žiadne 
symptómy a pacient ich nemá ako 
sám odhaliť. Jediným ich prejavom 
môže byť skryté, čiže bežným okom 
nepostrehnuteľné jemné krvácanie 
do stolice. Odhaliť ho môžeme len 
použitím testu na zistenie prítomnosti 
krvi v stolici (FOB test). 

Symptómy pozorovateľné pacientom 
spôsobuje až rakovina hrubého čreva, 
aj to väčšinou až vo vyšších štádiách. 
To je práve dôvod, prečo pacienti prídu 
k lekárovi často neskoro. Rakovina 
hrubého čreva a konečníka v skorších 
štádiách väčšinou totiž nebolí. 

Symptómy nemusia byť výrazné 
ani trvalé, často ide len o zmenu 
normálnych funkcií tráviaceho systému. 
Je nápomocné, ak sa pacient dobre 
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pozná, dokáže rozpoznať, že je niečo 
inak, a následne vyhľadá lekára. 

K podozrivým príznakom patria:
 ● krv v stolici alebo na toaletnom 

papieri po potrebe;
 ● krvácanie z konečníka;
 ● tmavá alebo čierna stolica bez 

predchádzajúcej konzumácie jedla 
alebo liekov, ktoré ju mohli sfarbiť;

 ● neúmyselná strata hmotnosti 
alebo strata chuti do jedla;

 ● zmeny vo vyprázdňovaní, 
opakovaná hnačka alebo zápcha 
trvajúca viac dní, prípadne ich 
striedanie; 

 ● zmena tvaru stolice, najmä 
ak odchádza v úzkom prúžku;

 ● pretrvávajúce kŕče, bolesť alebo 
dyskomfort spodnej časti brucha 
alebo chrbta;

 ● únava, anémia; 
 ● nadúvanie, pocit plnosti alebo pocit 

hrče v bruchu. 

Ak sa vám na sebe niečo nezdá, vždy 
je vhodné vyhľadať svojho lekára 
a nechať sa odborne vyšetriť. Dovtedy 
si môžete preventívne spraviť domáci 
test na odhalenie prípadného skrytého 
krvácania do stolice.

Nezabudnite: Pravidelné 
absolvovanie preventívnych 
prehliadok vám môže zachrániť 
život. Samotestovanie je len 
orientačné, je možné ho použiť 
medzi obdobiami preventívnych 
prehliadok, nenahrádza 
však komplexné vyšetrenie 
odborníkom.
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Primárna prevencia

Rakovine hrubého čreva je dobré 
sa v živote vyhnúť. Každý z nás sa 
o to môže aktívne snažiť pomocou 
preventívnych krokov. Základom 
je snaha o elimináciu rizikových 
faktorov životného štýlu, ktoré by 
mohli viesť k vzniku polypov na hrubom 
čreve a ich následnej premene na 
zhubný nádor.

Rizikové faktory rakoviny 
hrubého čreva a konečníka

Presnú príčinu vzniku rakoviny hrubého 
čreva a konečníka sa nám doteraz 
nepodarilo odhaliť. Poznáme však 
rizikové faktory, ktoré môžu tento 
proces podporiť.

Rakovina hrubého čreva a konečníka je 
typická pre vyspelé krajiny a môžeme 
ju zaradiť medzi civilizačné ochorenia. 

Dodržiavaním zdravého životného 
štýlu vieme znížiť riziko vzniku tohto 
ochorenia o 27 – 52 %. 

Aj rizikové faktory, ktoré ovplyvniť 
nedokážeme, treba brať do úvahy. 
Týchto ľudí automaticky radíme do 
rizikovej skupiny s väčšou šancou 
na rozvoj rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. Riešením je venovať 
väčšiu pozornosť skríningu a viac 
dbať na znižovanie rizikových faktorov, 
ktoré ovplyvniť dokážeme.

Vek

Výskyt rakoviny hrubého čreva 
a konečníka stúpa s vekom. V minulosti 
sa tieto ochorenia takmer úplne 
vyskytovali až vo veku nad 50 rokov. 
V súčasnosti však táto veková hranica 
začína klesať a aj z tohto dôvodu sa 

 ● vek,
 ● chronické zápalové ochorenie 

čriev,
 ● genetická predispozícia,
 ● výskyt v rodine,
 ● výskyt polypov v minulosti.

Neovplyvniteľné faktory 
(rizikové skupiny):

 ● fajčenie, 
 ● alkohol,
 ● cukrovka 2. typu,
 ● obezita, 
 ● nesprávna strava,
 ● nedostatok pohybu,
 ● stres.

Ovplyvniteľné faktory:

Na rozvoj rakoviny hrubého čreva a konečníka vplývajú:

https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2020-2022.pdf
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začína so skríningami vo viacerých 
zdravotných poisťovniach už skôr. 
Test na zistenie skrytého krvácania 
zo stolice lekár pacientom vybraných 
zdravotných poisťovní podá už na prvej 
preventívnej prehliadke po 40. roku 
života. 

Táto veková hranica však nie je striktná 
a výnimočne sa stáva, že sa toto 
ochorenie odhalí aj v ešte mladšom 
veku. Svoju rolu tu väčšinou zohrajú 
ostatné rizikové faktory vrátane 
nesprávnej životosprávy. Preto, pokiaľ 
spozorujete na sebe podozrivé 
symptómy, vyhľadajte lekára radšej 
aj skôr. Základom je však chodievať 
pravidelne na zdravotnou poisťovňou 
uhrádzané preventívne prehliadky 
k svojim lekárom. 

Zápalové ochorenia čriev

Každý chronický zápal v tele je 
rizikom aj pre iné zdravotné ťažkosti 
vrátane vyššej predispozície na 
rakovinu. Zápal mení funkcie 
imunitného systému, pri dlhodobom 
pôsobení imunitný systém vyčerpáva 
a viacerými procesmi zvyšuje šance 

na nerozpoznanie a ďalšie delenie 
rakovinových buniek. 

Rôzne látky, ktoré sa pri chronickom 
strese tvoria v tele dlhodobo, majú 
schopnosť:

 ● vplývať na vznik mutácií; 
 ● aktivovanie onkogény; 
 ● zvyšovať delenie buniek. 

Čím dlhšie zápal trvá, tým je riziko 
vyššie. 

Takáto súvislosť sa našla aj medzi 
chronickými zápalovými ochoreniami 
čriev a rakovinou hrubého čreva 
a konečníka. Medzi rizikových 
pacientov sa zaraďujú aj pacienti 
s Crohnovou chorobou a ulceratívnou 
kolitídou. Riziko stúpa až po približne 
8 rokoch. Priebeh vzniku je rovnaký 
ako pri ostatných rizikových faktoroch 
a najprv sa vyformuje polyp na 
hrubom čreve. Z tohto dôvodu by 
pacienti trpiaci týmito ochoreniami 
mali svedomito dodržiavať im 
predpísaný individuálny skríningový 
program a pravidelne podstupovať 
kolonoskopické vyšetrenie.

https://www.cancernetwork.com/view/chronic-inflammation-and-cancer
https://www.cancernetwork.com/view/chronic-inflammation-and-cancer
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Genetická predispozícia 
(rodinná anamnéza)

Približne 1 zo 4 prípadov rakoviny 
hrubého čreva a konečníka nastáva 
u ľudí, u ktorých sa toto ochorenie 
predtým vyskytlo u ich príbuzných. 

Podozrivé sú aj informácie o objavení 
polypov na hrubom čreve u blízkych 
príbuzných, najmä ak ide o rizikové 
typy polypov. Túto informáciu 
jednoznačne nahláste svojmu 
ošetrujúcemu lekárovi vrátane veku, 
kedy im táto diagnóza bola stanovená. 

Do tejto rodinnej anamnézy sa rátajú 
rodičia, starí rodičia, deti, súrodenci, 
strýkovia, tety, bratranci, sesternice, 
synovci a netere. Zahrnúť treba obidve 
strany rodiny, z matkinej aj z otcovej 
strany.

Výskyt v rodine upravuje systém 
skríningových vyšetrení u príbuzných. 
So skríningom sa začína skôr:

 ● buď od vašich 40 rokov, 
 ● alebo sa vezme do úvahy vek 

najmladšieho prípadu vo vašej 

rodine a vy nastúpite na skríningové 
vyšetrenie o 10 rokov skôr. 

Vyberie sa možnosť, ktorá nastane 
skôr. Skríningy sa potom vykonávajú 
v častejších intervaloch ako u bežnej 
populácie. 

Na zváženie prichádza aj genetické 
vyšetrenie, ktoré môže odhaliť, či ste 
nositeľom rizikových génov pre toto 
ochorenie.
 
Výskyt polypov v minulosti

Na sliznici hrubého čreva a konečníka 
sa môže vytvoriť viacero typov 
polypov, čiže výrastkov. Nie každý 
polyp je rovnako rizikový pre rozvoj 
rakoviny hrubého čreva. Dôležité je ich 
vyšetriť, preventívne podozrivé polypy 
odstrániť a individuálne posúdiť ďalšie 
riziko pre pacienta.

Riziko rakoviny hrubého čreva sa 
zvyšuje:

 ● pri istých typoch polypov, 
adenómoch;

 ● pri nájdení vyššieho počtu polypov; 
 ● nájdení polypu vo veľkosti väčšej 

ako 1 cm. 

Na základe typu a veľkosti nájdených 
polypov vám váš lekár stanoví plán 
ďalších kontrolných skríningových 
kolonoskopií. Určite neváhajte 
a absolvujte ich v stanovených 
intervaloch. 

Ak u vás objavia vysokorizikový typ 
polypu, je potrebné o tom informovať 
aj svojich najbližších príbuzných a ich 
všeobecných lekárov.

https://www.ccalliance.org/screening-prevention/family-history
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Alkohol 

Aj keď existujú odporúčania, že 
jeden pohár vína denne je dobrý pre 
vaše zdravie, nie je to celkom tak. 
Pravdou je, že aj jeden pohár alkoholu 
denne významne zvyšuje vaše riziko 
rozvoja rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. 

Alkohol poškodzuje naše bunky 
viacerými spôsobmi:

 ● Pri jeho premene v tele vzniká 
acetaldehyd. Je to toxická látka, 
ktorá má schopnosť poškodiť DNA 
buniek hocikde v tele.

 ● Pitie alkoholu zvyšuje oxidačný 
stres v našom tele. Voľné kyslíkové 
radikály sú vysokoreaktívne látky, 
ktoré takisto vedia poškodiť DNA 
počas delenia.

 ● Znižuje vstrebávanie folátov, čiže 
kyseliny listovej a iných živín. 
Kyselina listová má ochranný efekt 
na naše bunky a jej nedostatok je 
spájaný s vyšším rizikom vzniku aj 
rakoviny hrubého čreva a konečníka.

 ● Alkohol zvyšuje aj náš kalorický 
príjem, čím prispieva aj k nárastu 
hmotnosti až obezite.

Alkohol má široké spektrum 
negatívnych vplyvov na naše celkové 
zdravie vrátane zvýšenia rizika 
minimálne 7 typov rakoviny. 

Pre zdravie je najlepšie alkohol nepiť 
vôbec. Ak sa predsa len rozhodnete 
pre jeho konzumáciu, nepresiahnite 
množstvo 2 drinky za deň u muža 
a 1 drink u ženy a aj to len ojedinele. 
Ide o maximálne množstvo za deň, nie 
priemernú hodnotu. Na zdravie má 

ešte negatívnejší vplyv nárazové pitie 
alkoholu vo vysokých množstvách.

Fajčenie

Fajčenie má každý rok na svedomí 
až 700 000 úmrtí v Európskej únii. 
Obsahuje až 5 000 chemických 
látok, z ktorých má 70 dokázané 
karcinogénne účinky. Rizikové nie 
je len aktívne fajčenie cigariet, ale 
aj pasívne a fajčenie elektronických 
cigariet. Aj napriek protitabakovým 
opatreniam, ktoré boli u nás zavedené, 
sa na Slovensku miera fajčenia 
neznižuje. 

Cigaretový dym môže spôsobiť 
rakovinu takmer v každej časti tela. 
Je jedným z najdôležitejších rizikových 
faktorov aj pri rakovine hrubého čreva 
a konečníka.

Na rozvoj rakoviny vplýva dvoma 
spôsobmi:

 ● Karcinogénne látky z cigaretového 
dymu narúšajú DNA buniek, 
čo môže spôsobiť ich ďalšie 
nekontrolovateľné delenie 
a rakovinu.
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 ● Fajčenie ovplyvňuje funkcie nášho 
imunitného systému, ktorý je 
menej efektívny v rozpoznávaní 
a odstránení rakovinových buniek 
v našom tele. 

Ideálne je s fajčením nikdy v živote 
nezačať, prípadne, čo najskôr s tým 
skončiť. Riziko rozvoja rakoviny 
hrubého čreva alebo konečníka 
je vyššie aj v prípade, ak ste fajčili 
v minulosti a podarilo sa vám s tým 
prestať. Ak fajčíte stále, riziko je 
dokonca ešte vyššie.

Ak ste niekedy v živote pravidelne 
fajčili alebo to robíte aj v súčasnosti, 
venujte väčšiu pozornosť 
skríningovým vyšetreniam aj na 
rakovinu hrubého čreva a konečníka. 
So skríningovými vyšetreniami 
u všeobecného lekára začnite určite 
už vo veku 40 rokov, a ak dôjde 
k zmenám vo vašom trávení, radšej si 
test na skryté krvácanie urobte aj doma 
medzi preventívnymi prehliadkami 
u svojho lekára alebo choďte rovno 
k nemu na vyšetrenie.

Ako sa fajčenia navždy zbaviť?
Ak ste sa rozhodli skoncovať 
s fajčením, ale samému sa vám nedarí, 
máte možnosť požiadať o pomoc 
svojho lekára alebo aj lekárnika. 
Nikotín z cigariet je návyková látka, 
ktorá po náhlom vysadení spôsobí 
abstinenčné príznaky. Tie vám vedia 
skomplikovať vaše rozhodnutie. Rátajte 
s nimi a vopred sa na ne pripravte. 

Na výber máte viacero liekov 
s obsahom nikotínu, vďaka ktorým si 
dávku nikotínu budete v tele postupne 
znižovať, až ho vaše telo prestane 
žiadať. V lekárni viete nájsť náplasti pre 
dlhodobých fajčiarov alebo žuvačky, 
spreje a pastilky pre príležitostných 
fajčiarov. Lekárnik vám vysvetlí správny 
postup ich používania. 

Ak by vám nepomohli, váš lekár má 
k dispozícii aj iné lieky na zvládnutie 
tejto závislosti. Požiadajte ho o pomoc. 
Vaše zdravie sa vám za to odvďačí. 

Odvykanie vám uľahčia aj určité 
zmeny vo vašom životnom štýle:

 ● Chuť na cigaretu podporuje 
konzumácia mäsa. Tlmí ju strava 
založená na ovocí, zelenine či 
syroch. 

 ● Dôležitý je aj výber nápojov: šumivé 
nápoje, alkohol, kola, čaj aj káva 
chuť na cigaretu zvyšujú. Pomáha piť 
vodu alebo džús.

 ● Neodolateľná chuť na cigaretu trvá 
väčšinou 5 minút. Skúste sa počas 
tohto obdobia zamestnať niečím 
iným, čo upriami myšlienky na inú 
oblasť.

 ● Požiadajte svoje okolie o pomoc 
pri odvykaní od fajčenia. Obklopte 

https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2020-2022.pdf
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2020-2022.pdf
https://www.drmax.sk/vitaminy-a-mineraly/pre-zdravie/stop-fajceniu
https://www.drmax.sk/vitaminy-a-mineraly/pre-zdravie/stop-fajceniu


13

sa nefajčiarmi alebo podpornou 
skupinou osôb s rovnakým cieľom. 
Možnosťou je aj vyhľadať odborníka.

 ● Pohyb pomáha, začnite pravidelne 
cvičiť.

 ● Pri túžbe po cigarete zamestnajte 
svoje ruky a ústa niečím iným. 
Pomáha žutie nikotínovej žuvačky 
alebo pastilky v kombinácii 
s držaním pohára vody.

 ● Vytvorte si zoznam dôvodov, prečo 
chcete prestať fajčiť. Keď budete 
cítiť neprekonateľnú túžbu zapáliť si, 
pozrite sa na svoj zoznam.

 ● Základ je myslieť pozitívne a veriť si, 
že to dokážete.

Obezita

Ako obezitu chápeme stav, pri ktorom 
má osoba nezdravé množstvo alebo 
rozloženie telesného tuku. Mieru 
obezity štandardne vyjadrujeme 
pomocou parametra BMI, čiže indexu 
telesnej hmotnosti. 

BMI = (hmotnosť v kg)/(výška v m)2

BMI v kg/m2 Hmotnostná kategória
Pod 18,5 Podváha
18,5 – 24,9 Normálna hmotnosť
25 – 29,9 Nadváha
30 – 34,9 Obezita I. stupňa
35 – 39,9 Obezita II. stupňa
Nad 40 Obezita III. stupňa

Ako normálna hmotnosť sa udáva 
stav, pokiaľ vaše BMI sa drží nad 
hodnotou 18 a pod hodnotou 25. 
Čím viac ste nad touto hranicou, tým 

sa vaše zdravotné riziko zvyšuje 
nielen z hľadiska rakoviny hrubého 
čreva a konečníka. Okrem rakoviny 
hrubého čreva a konečníka sa obezita 
spája s nárastom rizika pre ďalších 
12 rôznych typov rakoviny. 

Približne 11 % prípadov kolorektálneho 
karcinómu bolo v Európe 
pripisovaných nadváhe a obezite. 
Rizikovejší je tuk uložený v oblasti 
brucha. 

Obezita mení funkcie určitých 
základných hormónov, konkrétne 
inzulínu a leptínu. Aj jemne zvýšené 
hladiny inzulínu v krvi menia funkcie 
buniek a môžu podporiť nepravidelné 
delenie buniek v hrubom čreve. 

Leptín je hormón, ktorý dáva mozgu 
signál, že je telo sýte a má už dostatok 
tukových zásob. Obezita je však často 
spájaná so stavom označovaným ako 
leptínová rezistencia. Jej podstatou 
je, že telo má vysokú hladinu leptínu 
v krvi, ale mozog túto informáciu 
nedokáže primerane spracovať a aj 
napriek dostatku energie vysiela signál, 
aby telo jedlo ďalej. 

Obézni pacienti majú až 5-krát vyššie 
hladiny tohto hormónu oproti ľuďom 
s normálnou hmotnosťou. Leptín je 
však takisto zodpovedný za delenie 
buniek v oblasti hrubého čreva. Jeho 
vyššie hladiny dokážu stimulovať 
nadmerné delenie buniek a v istých 
prípadoch viesť k vytvoreniu nádoru. 

Pomôže zníženie množstva tukových 
buniek, ktoré tak znížia produkciu 
inzulínu a leptínu. Optimálne sa ukazuje 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23481261/
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet
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znížiť príjem potravín s vysokým 
obsahom jednoduchých cukrov 
a tukov. Do mechanizmu nárastu 
hmotnosti však zasahuje oveľa viac 
skutočností, ako je len príjem a výdaj 
kalórií. 

Pokiaľ je pacient obézny, aj redukcia 
hmotnosti o 10 % pozitívne vplýva 
na zníženie rizika celého radu 
ochorení. Pomôcť vám môže aj váš 
všeobecný lekár, ktorý vás môže 
odoslať na špecializované vyšetrenie 
k obezitológovi. 
 

Diabetes 2. typu

Riziko rozvoja rakoviny hrubého 
čreva a konečníka mierne stúpa aj 
u pacientov trpiacich na diabetes 
2. typu. Riziko sa zdá byť vyššie 
u pacientov, ktorí diabetes nemajú 
pod kontrolou alebo súčasne trpia 
aj na obezitu. 

Diabetes komplexne ovplyvňuje 
štruktúru a funkcie hrubého čreva. 
Svoju úlohu tu pravdepodobne zohráva 
zvýšená hladina inzulínu v krvi. Zvyšuje 
sa šanca na zvýšené delenie buniek 

sliznice hrubého čreva a súčasne to 
dáva výhodu bunkám po prípadnej 
premene na rakovinové bunky. 
Z tohto dôvodu by sa pacienti 
trpiaci diabetom mali podrobovať 
skríningovým vyšetreniam častejšie ako 
bežná populácia. Interval kontrol by 
nemal presiahnuť 5 rokov. 

Rizikové zložky potravy

Medzi potraviny s dokázaným súvisom 
na rozvoj rakoviny hrubého čreva 
a konečníka patria:

Spracované mäsové výrobky
Spracované mäsové výrobky obsahujú 
rôznym spôsobom upravované 
mäso. Radíme sem mäsové výrobky 
ako údeniny, slaninu, salámu, šunku, 
párky. V podstate všetko mäso, 
ktoré konzervujeme, či už solením, 
údením, pridaním konzervačných 
látok, fermentáciou, či iným spôsobom. 
Spracovanie mäsa takýmto spôsobom 
vytvára viacero typov kancerogénnych 
látok. 

Ak spracované mäsové výrobky 
chcete konzumovať, tak jednoznačne 
nie každý deň a váš denný príjem 
by nemal presiahnuť 50 g (1 párok). 
Ideálne je však nekonzumovať ich 
vôbec alebo len veľmi výnimočne.

Červené mäso
Medzi červené mäso neradíme iba 
hovädzie, ale aj bravčové, jahňacie, 
kozie, teľacie a divinu. Odborné 
štúdie našli súvislosť medzi denným 
príjmom červeného mäsa a vyšším 
rizikom rozvoja rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. 

https://www.rockymountaincancercenters.com/blog/how-your-diet-can-impact-your-risk-of-developing-colon-cancer?
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Dôvodov je viacero:
 ● Červené mäso vytláča zo stravy 

potraviny bohaté na vlákninu 
a rastlinné polyfenoly.

 ● Príprava mäsa na vysokých 
teplotách môže viesť k vzniku látok 
s mutagénnymi a karcinogénnymi 
účinkami. K menej zdravým 
spôsobom prípravy červeného 
mäsa radíme vyprážanie, grilovanie 
a pečenie.

 ● Obsahuje hémové železo vo 
väčšom množstve ako hydina 
alebo ryby. Toto hémové železo 
sa môže premieňať na zlúčeniny, 
ktoré podporujú tvorbu polypov, 
adenómov a rakoviny hrubého čreva 
a konečníka.

Odporúča sa znížiť príjem červeného 
mäsa na úroveň maximálne 500 g za 
týždeň. Táto hmotnosť platí na mäso 
v uvarenom stave a rovná sa približne 
700 g mäsa v surovom stave. 

Nahradiť ho môžete hydinovým 
mäsom alebo rybami. Červené mäso 
vo viacerých receptoch je možné 

čiastočne alebo úplne nahradiť 
strukovinami, najčastejšie šošovicou 
alebo fazuľou.

Strava bohatá na cukry a tuky
V spoločnosti sa traduje mýtus, že 
cukor prijímaný v strave podporuje 
výživu rakovinových buniek a urýchľuje 
ich delenie. Pravdou však je, že cukor 
potrebujú všetky naše bunky v tele. 
Ak prestaneme konzumovať potraviny 
s obsahom sacharidov, strádať budú 
aj všetky naše zdravé bunky a rast 
nádorov to aj tak nezastaví.

Cukry a tuky zasahajú do procesu 
vzniku nádorových ochorení iným 
spôsobom, ako je len výživa buniek. 

Konzumácia potravín bohatých na 
jednoduché cukry a tuky vytláča 
zo stravovania potraviny bohaté na 
obsah vlákniny. Zvýšený príjem cukru 
a tukov prispieva k nárastu hmotnosti 
a k obezite. Zvýšené riziko sa javí byť 
vyššie skôr pri konzumácii nasýtených 
tukov, prevažne živočíšneho pôvodu.

Na druhej strane, konzumácia  
potravín s vyšším obsahom  
omega-3 mastných kyselín riziko, 
zdá sa, znižuje.

Práve obezita je rizikovým faktorom 
pre rozvoj až 13 rôznych typov rakoviny 
vrátane rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. Vyššia hmotnosť prispieva 
k vzniku inzulínovej rezistencie 
a ovplyvňuje tvorbu rastových faktorov 
podobných inzulínu. Práve tieto dva 
fakty ovplyvňujú v tele rôzne procesy, 
ktorých výsledkom môže byť premena 
zdravých buniek na rakovinové. 

https://connect.mayoclinic.org/blog/cancer-education-center/newsfeed-post/sugars-role-in-cancer/
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Odborníci odporúčajú konzumovať 
obmedzené množstvo pridaného 
cukru v strave:

Ženy 25 gramov
Muži 37 gramov

Na porovnanie, jedna plechovka 
sladeného nápoja obsahuje 29 gramov 
cukru a bežná čokoládová tyčinka 
okolo 24 gramov. Obsah cukru sledujte 
nielen v sladkostiach, ale vo veľkom 
množstve sa pridávajú do raňajkových 
cereálií, sladených jogurtov, kečupu 
či dresingov. Pridaný cukor nájdete 
takmer v každom polotovare, dokonca 
aj pečive.

Ako podozrivé potraviny spájané so 
zvýšeným výskytom rakoviny hrubého 
čreva a konečníka sa v posledných 
rokoch študujú aj sladené nápoje.

Nedostatok nestráviteľnej 
vlákniny v strave

Jednou z veľmi podstatných a pritom 
v strave často opomínaných zložiek 
stravy je práve vláknina. Ide o časť 
potravín rastlinného pôvodu, ktorú 

ľudské telo nedokáže stráviť. Dá sa 
tiež povedať, že je to uhľohydrát, ktorý 
nemožno klasicky rozložiť na molekuly 
cukru a namiesto toho prechádza 
telom v celku. Nášmu zdraviu 
prospieva v mnohých smeroch.

Vláknina sa vo všeobecnosti 
rozdeľuje na dva typy – rozpustnú 
vo vode a nerozpustnú. Každá má 
iný význam. Nerozpustná vláknina 
(celulóza) reguluje prevažne trávenie. 
Po skonzumovaní zväčšuje objem 
natrávenej potravy a stolice, čím 
podporuje pohyby čriev a črevnú 
peristaltiku. Pridanie do stravy pomáha 
predchádzať zápche.

Rozpustná vláknina v ovocí a zelenine 
obsahuje pektín a betaglukány. Ako 
vyplýva z jej názvu, vo vode sa, naopak, 
rozpustí a v hrubom čreve vytvára „gél“. 
Tento gél pomáha udržiavať stolicu 
mäkkú, vďaka čomu ľahšie prechádza 
cez hrubé črevo a konečník. Navyše 
pomáha znižovať hladinu glukózy, ako 
aj cholesterolu v krvi. 

Väčšina potravín obsahuje oba 
spomínané druhy, pričom odporúčaný 
pomer rozpustnej a nerozpustnej 
vlákniny v strave je 3 : 1. 

Obidva typy vlákniny zvyšujú 
a predlžujú pocit sýtosti, čo 
oddiali konzumáciu ďalšieho jedla. 
Takto nepriamo vláknina vplýva na 
udržiavanie si zdravej hmotnosti.

Už v 70. rokoch 20. storočia pozorovali 
vedci fakt, že medzi ľuďmi s vysokým 
príjmom vlákniny v strave sa vyskytuje 
menej prípadov rakoviny hrubého čreva 
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a konečníka. Presný mechanizmus jej 
pôsobenia nepoznáme, ale zohrávajú 
tam pravdepodobne rolu nasledujúce 
faktory:

 ● Nedostatok vlákniny spôsobuje 
spomalený prechod jedla. To 
znamená, že bunky črevnej sliznice 
sú dlhší čas vystavené pôsobeniu 
karcinogénnych látok z potravy 
alebo vzniknutých pôsobením menej 
priaznivých druhov črevných baktérií. 
Takéto dráždenie sliznice môže viesť 
k tvorbe polypov, ktoré sa časom 
môžu zmeniť na zhubné nádory. Táto 
hypotéza bola potvrdená mnohými 
pokusmi na zvieratách.

 ● Bakteriálna fermentácia určitej 
časti rastlinnej vlákniny vytvára látky 
s ochrannými protirakovinovými 
účinkami.

 ● Vláknina dokáže na seba viazať 
viacero škodlivých látok a zabrániť 
tak ich kontaktu s bunkami črevnej 
sliznice.

 ● Podporuje správne delenie buniek 
črevnej sliznice a prispieva k ich 
bunkovej integrite. 

 ● Vláknina má pozitívny vplyv na celý 
organizmus a pridať ju do stravy 
v odporúčanom množstve vám len 
prospeje. Redukuje vaše riziko pre 

rozvoj vysokého cholesterolu v krvi, 
obezity, diabetu 2. typu, ochorení 
srdcovo-cievneho systému alebo aj 
tráviacich ťažkostí.

 
Najdôležitejšie zdroje vlákniny
Podľa viacerých odborníkov je ideálne 
konzumovať surové ovocie a zeleninu 
spolu s každým jedlom, teda približne 
päťkrát denne. Surová strava udržiava 
vlákninu v neporušenom stave, zatiaľ 
čo varenie či iná tepelná úprava môže 
čiastočne degradovať jej obsah. 

 ● Hlavnými zdrojmi nerozpustnej 
vlákniny sú predovšetkým 
celozrnné obilné zrná, pšeničné 
a kukuričné otruby, celozrnné 
pekárske výrobky (chlieb, pečivo, 
cestoviny, ovsené vločky), fazuľa, 
hrach, orechy, karfiol, cuketa, zelené 
fazuľové struky, zemiaky, ovocie 
a plodová zelenina vrátane šupiek. 

 ● Rozpustnú vlákninu nájdete skôr 
v ovocí, napríklad v citrusových 
plodoch, banánoch, jablkách, 
hruškách, bobuľovitom ovocí 
a v slivkách. Dobrými zdrojmi sú 
tiež obilniny typu jačmeň, raž, ovos, 
strukoviny, morské riasy, semená, 
orechy alebo zelenina (batát, mrkva 
a cibuľa).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588743/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588743/
https://www.drmax.sk/zmes-na-chlieb-low-carb-x43122
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Odporúčané množstvá vlákniny za deň:
 ● muži – 38 gramov;
 ● ženy – 25 gramov;

 ● deti do 3 rokov – 14 gramov;
 ● staršie deti – postupne obsah 

vlákniny zvyšovať. 

Zelenina
Artičoky 5,4 g
Paštrnák 4,9 g
Ružičkový kel 3,8 g
Kaleráb 3,6 g
Batát 3,0 g
Mrkva 2,8 g

Ovocie
Avokádo 7,0 g
Maliny 7,0 g
Sušené slivky 7,0 g
Hrozienka 6,8 g
Černice 5,0 g
Pomaranč 3,4 g
Hruška 3,1 g

Celozrnné obilniny
Raž 15,1 g
Špalda 11,0 g
Pohánka 10,0 g
Ovos 9,4 g
Pšeno 8,5 g
Quinoa 7,0 g

Strukoviny
Fazuľa mesačná 19,0 g
Cícer 12,0 g
Červená šošovica 11,0 g
Fazuľa strakatá 9,0 g
Fazuľa čierna 8,7 g
Lúpaný hrášok 8,3 g
Šošovica 7,9 g

Orechy, semiačka
Chia semiačka 34,0 g
Tekvicové semiačka 18,0 g
Mandle 13,0 g
Sezamové semiačka 12,0 g
Lieskové orechy 10,0 g
Pistácie 10,0 g
Arašidy 9,0 g

Potraviny s najvyšším obsahom vlákniny (obsah vlákniny v 100 g potraviny):

Zdroje 
vlákniny

StrukovinyOrechy, 
semená

Ovocie

ZeleninaCelozrnné 
potraviny
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Pokiaľ je pre vás náročné dodržiavať 
dostatočný príjem vlákniny každý deň 
z potravín, môžete ju doplniť pomocou 
kvalitného výživového doplnku. Medzi 
najobľúbenejšie druhy patria psyllium 
a inulín, k dispozícii tiež máte jablčnú, 
smrekovcovú, akáciovú vlákninu alebo 
vlákninu z brestu červeného. Bežne sa 
predáva v tabletkovej forme, v podobe 
prášku, sirupu či žuvacích tabletiek.

 ● Psyllium je známe pre široké 
spektrum svojich pozitívnych 
účinkov. Vďaka vysokej miere 
rozpustnosti vo vode je schopné 
absorbovať tekutinu a stať sa hustou, 
viskóznou látkou, ktorá odoláva 
tráveniu v tenkom čreve. Okrem 
úpravy trávenia pôsobí aj na hladinu 
cholesterolu v krvi, pomáha pri 
kontrole hmotnosti a odstraňuje 
miernu hnačku a zápchu.

 ● Inulín je často používaná vláknina 
s prebiotickými účinkami, ktorá 
podporuje rast prospešných 
baktérií v hrubom čreve. Na rozdiel 
od iných druhov vlákniny je plne 
fermentovaný (strávený) pomocou 
črevnej mikroflóry, vďaka čomu sa 
vytvárajú látky s protirakovinovými 
účinkami. Práve zdravá črevná 
mikroflóra je nevyhnutná na správne 
fungovanie imunitného systému 
a na produkciu niektorých vitamínov. 
Inulín zvyšuje pocit sýtosti, pomáha 
pri vstrebávaní vápnika a horčíka 
a predchádza zápche. 

Výživové doplnky používajte len 
na doplnenie potreby vlákniny, 

Dr.Max Fibreline 
120 tbl,  

žuvacie tablety

Dr.Max Psyllium 
200 g,  
výživový doplnok

Dr.Max  
Barley Grass 

Juice Powder 
150 g,  

výživový doplnok

https://www.drmax.sk/13962-fructolax-ovocie-a-vlaknina-tablety
https://www.drmax.sk/optifibre
https://www.drmax.sk/12969-fructolax-ovocie-a-vlaknina-sirup
https://www.drmax.cz/max-fibreline-120-tablet
https://www.drmax.sk/dr-max-psyllium-200g
https://www.drmax.sk/inulin-200g-topnatur
https://www.drmax.sk/dr-max-fibreline-120tbl-x43726
https://www.drmax.sk/dr-max-psyllium-200g
https://www.drmax.sk/dr-max-barley-grass-juice-powder-plv
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nenahrádzajte nimi reálne potraviny. 
Ovocie, zelenina, celozrnné potraviny 
aj strukoviny sú okrem vlákniny 
plné aj vitamínov, minerálov a iných 
prospešných látok. V prvom rade 
siahnite vždy po nich. 

Pokiaľ ste doteraz v strave konzumovali 
malý obsah vlákniny, nezvyšujte si ju 
výrazne zo dňa na deň. Vaše trávenie 
sa musí prispôsobiť novému spôsobu 
stravovania, takže vlákninu pridávajte 
do stravy postupne a venujte 
niekoľko dní, kým sa dostanete 
na odporúčané denné dávky. 

Nezabudnite, že pri vyššom príjme 
vlákniny potrebujete aj dodržiavať 
odporúčaný pitný režim. 

Mikrobióm čriev a jeho úloha
v rozvoji rakoviny hrubého čreva

Čoraz častejšie nachádzame spojitosti 
medzi mikrobiómom našich čriev 
a rôznymi ochoreniami. Postavenie 
rôznych druhov črevných baktérií 
v procese rozvoja chorôb je 
predmetom intenzívneho výskumu 
so sľubnými výsledkami.

Máme čoraz silnejšie dôkazy o tom, že 
zloženie mikrobiómu hrá dôležitú rolu 
pri vzniku a progresii kolorektálneho 
karcinómu. Pravdepodobnými 
spôsobmi vplyvu sú:

 ● dysbióza čriev a spustenie 
chronickej zápalovej reakcie;

 ● karcinogénne metabolity určitých 
typov baktérií v čreve.

Či dokáže črevná mikrobiota 
podporovať rakovinu hrubého 

čreva, závisí od zloženia črevného 
mikrobiómu a rovnováhy v mikrobiálnej 
komunite ochranných a škodlivých 
bakteriálnych populácií. Poruchy 
normálneho vyváženého stavu 
zdravého mikrobiómu nazývame 
dysbióza. 

Črevná dysbióza je zložitý stav, ktorý si 
zjednodušene môžeme predstaviť ako 
narušenie bariérovej funkcie sliznice 
čriev. Z tohto dôvodu prepúšťajú do 
tela určité látky, ktoré by za normálnych 
okolností nepustili. Nevhodný pomer 
a zloženie črevných baktérií trávi 
potravu trochu odlišne, čo môže viesť 
k tvorbe a vstrebávaniu škodlivých 
látok. Poznáme to pod označením 
presakujúce črevo. Tieto látky v tele 
spúšťajú zápal, ktorý môže prejsť 
do chronického štádia.

Pri analýzach vzoriek stolice ľudí 
trpiacich rakovinou hrubého čreva 
sa práve dysbióza preukázala. Je 
však potrebný ďalší výskum, ktorý 
by umožnil použiť tieto zmeny ako 
biomarkery ochorenia, prípadne 
umožnil využiť to v terapii.

Udržiavať si mikrobióm našich 
čriev v čo najlepšom stave je určite 
prínosom pre naše celkové zdravie 
vrátane zníženia rizika rozvoja 
kolorektálneho karcinómu. Prospešné 
baktérie v našich črevách produkujú 
viacero vitamínov vrátane folátu.

Práve preto sa musíme starať o to, aby 
sme mali nielen dostatok prospešných 
baktérií v čreve, ale najmä ich diverzitu, 
teda pestrosť. 
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Na to nestačí jeden-dva kmene 
v jednom probiotickom preparáte či 
jogurte užívaných dlhodobo. Pestrý 
musí byť výber probiotických 
kmeňov a tiež potravín obsahujúcich 
prospešné baktérie a vlákninu.

Rady na udržiavanie si zdravého 
mikrobiómu:

 ● veľa sa hýbať; 
 ● pestro jesť čo najviac druhov 

potravín a najmä čo najširšieho 
spektra zdrojov vlákniny;

 ● dobre spať; 
 ● preventívne spestrovať mikrobióm 

striedaním čo najširšej palety 
bežných probiotických prípravkov 
vo forme potravín alebo 
voľnopredajných produktov 
v lekárni;

 ● vyhľadávať veľa čerstvých 
a fermentovaných potravín 
a nápojov;

 ● jedlo si pripravovať sami len 
z čerstvých surovín; 

 ● vyhýbať sa priemyselne 
spracovaným potravinám 
a sladeným nápojom;

 ● vyhýbať sa fajčeniu a pitiu alkoholu;
 ● neužívať antibiotiká zbytočne.

Ak však potrebujete z dôvodu 
nejakej intolerancie, alergie, choroby 
či psychických porúch cielene 
upraviť svoj mikrobióm, môžete 
sa obrátiť na odborníkov, ktorí zo 
vzorky stolice zistia zloženie vášho 
mikrobiómu, porovnajú ho s vašou 
zdravotnou anamnézou a vyrobia vám 
personalizované probiotiká.

V prípade, ak potrebujete rýchlejšie 
obnoviť mikrobióm pri tráviacich 
ťažkostiach či po užívaní antibiotík, 
môžete siahnuť po voľnopredajných 
výživových doplnkoch s ich obsahom.
Lekárne Dr.Max ponúkajú širokú škálu 
produktov vrátane probiotík vlastnej 
značky. 

Dr.Max Laktobacily 
„10“ Premium  
40 cps,  
výživový doplnok

Dr.Max  
Laktobacily „6“  
60 cps,  
výživový doplnok

Dr.Max  
Probio Sticks  
Extra Strong  
7 vreciek

https://www.iprobio.sk/
https://www.drmax.sk/dr-max-laktobacily-10-premium-40cps-lvlup
https://www.drmax.sk/dr-max-laktobacily-6-60cps-2
https://www.drmax.sk/dr-max-probio-sticks-extra-strong
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Nedostatok určitých 
vitamínov a minerálov

V rozvinutých krajinách, ako je aj 
Slovensko, je vyslovene nedostatok 
nejakého vitamínu raritou. Máme 
k dispozícii dostatok rozmanitého jedla 
a podvýživa je u nás veľmi výnimočná. 

Čo je však naopak veľmi rozšírené, 
je prijímanie určitých vitamínov 
a minerálov pod hranicou 
odporúčaných denných dávok, ktoré 
síce nespôsobuje akútne ochorenia, 
ale môže viesť k viacerým zdravotným 
ťažkostiam. Veľkú časť potrebných 
vitamínov a minerálov získavame práve 
z potravín, ktoré sú súčasne bohaté 
na obsah vlákniny. Znížením prijímania 
týchto potravín sa preto neoberáme len 
o potrebnú vlákninu, ale aj o ostatné 
prospešné a ochranné látky.

Dôkazy hovoria, že prijímanie nižších 
dávok ako odporúčaných vitamínu C, 
B6, B12, folátu a minerálov ako železo 
a zinok môže spôsobiť poškodenie 
DNA buniek. Takéto mutácie môžu 
vyústiť do rakoviny.

Nižšie hladiny vitamínu B6 sú 
častejšie u žien ako u mužov, pri nižšej 
hmotnosti, ako je normálna, alebo 
pri nadváhe, u ľudí zdržiavajúcich 
sa vo fajčiarskych priestoroch a pri 

konzumácii alkoholu. Je dobré na 
to myslieť aj u ľudí s rôznymi typmi 
malabsorbcií, ako je celiakia, Crohnova 
choroba alebo ulceratívna kolitída.

Folát, alebo kyselina listová, sa 
nachádza najmä v zelenej listovej 
zelenine, strukovinách alebo 
celozrnných potravinách. Je dôležitý 
pri syntéze DNA a bielkovín, ako 
aj pri delení buniek. Pokiaľ ho 
nekonzumujete dostatok zo stravy, 
môžete siahnuť po výživových 
doplnkoch. Lepšie sa vstrebáva vo 
forme kyseliny listovej ako forme folátu. 

Pri rakovine hrubého čreva 
a konečníka sa za rizikový faktor berie 
aj nedostatok vitamínu D, vápnika 
a horčíka.

Nedostatok vitamínu D3 je spojený 
v epidemiologických štúdiách 
s vyššou incidenciou a mortalitou na 
kolorektálny karcinóm. Jeho aktívny 
metabolit totiž ovplyvňuje funkciu 
mnohých génov, ktoré vplývajú na 

Dr.Max 
RebioMax ATB 

10 cps,  
výživový doplnok

Dr.Max  
Magnesium B6 
Lactate  
100 tbl

Dr.Max Kyselina 
listová 800 µg 
90 tbl,  
výživový doplnok

https://www.nature.com/articles/nrc886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819783/
https://www.drmax.sk/dr-max-rebiomax-atb-10cps-n
https://www.drmax.sk/dr-max-magnesium-b6-100tbl
https://www.drmax.sk/dr-max-kys-listova-800mcg-1
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delenie buniek a ich diferenciáciu. 
V mnohých týchto vplyvoch funguje 
v kombinácii s vápnikom.

Štúdie ukazujú, že až 80 % európskej 
populácie neprijíma dostatok 
vitamínu D3. V období október až máj 
sa odporúča dopĺňať vitamín D v dávke 
minimálne 1 000 IU denne.

Vápnik okrem spolupôsobenia 
s vitamínom D3 má navyše schopnosť 
viazať sa s určitými látkami a zabrániť 
tak ich vplyvu na sliznicu čriev. Niektoré 
štúdie potvrdili jeho ochranný účinok 
pred rozvojom rakoviny hrubého 
čreva, iné nie. Vápnik však potrebujete 
prijímať aj z iných zdravotných 
dôvodov, a preto dbajte na jeho príjem 
minimálne na úrovni 800 mg za deň. 

Horčík (magnézium) je jedným zo 
základných minerálov potrebných pre 
ľudské telo. Zapája sa do viac ako 
600 enzymatických reakcií a od jeho 
dostatočného množstva závisia viaceré 
funkcie nášho tela. Viacero klinických 
štúdií potvrdilo ochranný vplyv 
magnézia aj pred vznikom rakoviny 
hrubého čreva a konečníka.

Základnými zdrojmi magnézia sú 
zelená listová zelenina, orechy, 
semená a celozrnné potraviny. Keďže 
sa konzumácia týchto potravín v našej 
spoločnosti výrazne znížila, čoraz viac 
ľudí neprijíma dostatok horčíka stravou. 

Polyfenoly sú aktívne látky, ktoré 
prijímame z ovocia, zo zeleniny, 
semien, zeleného čaju, z kávy, 
kakaa, červeného vína alebo piva. 
Patria do skupiny antioxidantov 
a majú schopnosť vplývať na správne 
delenie buniek, čo v podstate bráni 
ich premene na rakovinové bunky. 
Majú dokázaný ochranný účinok aj pri 
rakovine hrubého čreva a konečníka. 

Dr.Max Vitamin 
D 2000 IU 

60 cps,  
výživový doplnok

Dr.Max  
Calcium 500 mg 

20 šumivých 
tabliet

Dr.Max  
Magnesium  
Sticks 400 mg  
30 vreciek

https://www.drmax.sk/dr-max-vitamin-d-2000iu-60cps
https://www.drmax.sk/dr-max-calcium-500mg-20tbl-eff
https://www.drmax.sk/dr-max-magnesium-sticks-1
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Sedavý spôsob života 

Sedavý spôsob života, čiže sedenie 
počas dlhšieho obdobia za deň, je 
často prehliadaným rizikovým faktorom 
aj pre rozvoj rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. Aj keď sa v minulosti 
toto ochorenie spájalo s vekom nad 
50 rokov, v súčasnosti sa začínajú 
objavovať prípady aj u mladších 
ročníkov.

Vedecké štúdie našli spojitosť medzi 
sedavým, fyzicky neaktívnym spôsobom 
života a až 10 typmi rakoviny vrátane 
kolorektálneho karcinómu, rakoviny 
prsníkov či endometria. 

Menej aktívny spôsob života 
je často spájaný aj s väčšou 
pravdepodobnosťou nadváhy 
či obezity, čo vaše riziko zvyšuje 
ešte o čosi viac. 

Čím viac aktivity do svojho života 
zaradíte, tým lepšie. Aj počas práce 
v kancelárii si viete naplánovať krátke 
prestávky, počas ktorých sa prejdete 
alebo ponaťahujete. Pomôže aj vymeniť 
výťah za schody alebo ísť do práce 
pešo či na bicykli.

Odporúčané minimálne množstvo 
fyzickej aktivity je na úrovni 
150 minút stredne intenzívneho 
cvičenia za týždeň. Ak si to rozdelíme 
do 5 dní za týždeň, predstavuje 
to 30 minút telesnej aktivity za 
deň. Rátajú sa sem aj aktivity, ako 
rýchlejšia prechádzka, napríklad so 
psom, intenzívne upratovanie, práca 
v záhrade alebo aj tanec. Určite si 
každý vie nájsť aktivitu, ktorej sa bude 
venovať pravidelne, a ideálne je, keby 
ho aj tešila.

V lekárňach Dr.Max aj online vám komplexne poradíme v otázkach prevencie a správneho použitia 
testu na zistenie prítomnosti skrytého krvácania zo stolice.
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Sekundárna prevencia

Z hľadiska vzniku rakoviny hrubého 
čreva nepoznáme presnú príčinu 
jej vzniku, len jej rizikové faktory. 
To znamená, že aj keď sa budeme 
akokoľvek snažiť dodržiavať všetky 
odporúčania pre zdravý životný štýl, 
isté malé riziko tu stále zostáva. 

Z tohto dôvodu sa vytvoril systém 
skríningových vyšetrení, ktorého 
cieľom je odhaliť pacientov s polypmi 
na sliznici hrubého čreva, prípadne 
s cieľom nájsť prípady rakoviny 
hrubého čreva v čo najskorších 
štádiách. 

Skríningu by sa mali podrobiť:
 ● všetci vo veku nad 50 rokov;
 ● rizikoví pacienti už od veku 40 rokov, 

prípadne po posúdení lekárom. 

Skríning je štandardne dvojfázový: 
1. u všeobecného lekára formou testu 

na skryté krvácanie do stolice;
2. u gastroenterológa pomocou 

kolonoskopie.

V istých prípadoch sa vykonáva priamo 
preventívnou kolonoskopiou, ktorá 
môže byť súčasne diagnostickou aj 
terapeutickou metódou. Počas jedného 
vyšetrenia vám lekár skontroluje 
sliznicu hrubého čreva a konečníka 
a v prípade objavenia polypov menšej 
veľkosti ich priamo odstráni.

Prvá fáza skríningu

Testovanie zo stolice

Preventívna prehliadka u všeobecného 
lekára u pacientov nad 50 rokov 
zahŕňa aj skríning na rakovinu hrubého 
čreva. V rámci skríningových vyšetrení 
u všeobecného lekára by sa každý 
pacient, ktorý nepodstupuje skríningy 
priamo formou kolonoskopických 
vyšetrení, mal testovať na prítomnosť 
skrytého krvácania v stolici. Používajú 
sa na to štandardne jednoduché testy, 
tzv. FOB testy, ktoré zachytia polypy 
krvácajúce do stolice. 

Test na prítomnosť skrytého 
krvácania v stolici (FOB test)
Testom na skryté (okultné) krvácanie 
zo stolice vieme ľahko, rýchlo 
a jednoducho otestovať každého, či 
má v stolici prítomnú krv. Ak test vyjde 
pozitívne, vieme len, že sa krv v stolici 
nachádza, ale nevieme nič bližšie. 
Až ďalšími vyšetreniami zistíme, prečo 
a v akej časti čreva ku krvácaniu došlo.

Nejde teda o špecifický test, ktorým 
dokážeme odhaliť rakovinu hrubého 
čreva. Dôvodov, prečo sme v stolici 
našli stopy krvi, môže byť viacero. 
Patria k nim:

 ● prítomnosť polypov;
 ● hemoroidy;
 ● divertikulóza hrubého čreva;
 ● vredy v tráviacom trakte;



26

 ● kolitída alebo iné zápaly čriev; 
 ● rakovina hrubého čreva; 
 ● zhubný nádor žalúdka;
 ● ale aj iné menej časté diagnózy.

Pozitívny test na prítomnosť skrytého 
krvácania v stolici je dôležitým 
upozornením, že dotyčnú osobu je 
potrebné detailnejšie vyšetriť. Pacient 
je vzápätí odoslaný na vyšetrenie 
ku gastroenterológovi a nasleduje 
kolonoskopické vyšetrenie. 

Najčastejšie sa týmto testom odhalí 
polyp, ktorý jemne krváca. Počas 
kolonoskopického vyšetrenia sa všetky 
takéto polypy priamo odstránia. Polypy 
sa totiž dokážu časom zmeniť na nádor 
a včasným odstránením dokážeme 
vzniku rakoviny úplne zabrániť. 

FOB test je potrebné absolvovať 
pravidelne, minimálne raz za dva roky, 
a po objavení polypov sa ďalej riadiť 
odporúčaniami lekára. 

Enzýmový test na vyšetrenie stolice
Ak chcete mať úplnú istotu, svoje 
vyšetrenie môžete doplniť ešte jedným 
testom, ktorý funguje na princípe 

detegovania nádorového enzýmu 
M2-PK (enzýmový test na vyšetrenie 
stolice od spoločnosti ScheBo). 

Tento test je citlivejší a presnejší, 
pričom dokáže zachytiť niektoré typy 
polypov a približne u 85 % postihnutých 
už včasné štádium rakoviny hrubého 
čreva. Tento však nie je hradený 
z verejného zdravotného poistenia 
počas preventívnej prehliadky nad 
50 rokov a pacient si ho musí zakúpiť 
sám.

Ako sa môžete dostať  
k absolvovaniu FOB testu

Skríningové vyšetrenia na prítomnosť 
okultného krvácania zo stolice 
sú zaradené do preventívnych 
prehliadok u všeobecného lekára 
aj na Slovensku. Testovanie je plne 
hradené každému od veku 50 rokov. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera 
a Všeobecná zdravotná poisťovňa 
rozšírili starostlivosť o svojich poistencov 
a toto vyšetrenie preplácajú každému 
už od veku 40 rokov. Na preventívnu 
prehliadku máte nárok každé dva 
roky. Pokiaľ chodievate pravidelne 
darovať krv, môžete na ňu ísť každý rok.

Na preventívnych prehliadkach 
sa už niekoľko rokov po 
sebe zúčastňuje len približne 
35 % dospelého slovenského 
obyvateľstva. To znamená, 
že zvyšných 65 % dospelých 
ľudí nepodstupuje pravidelne 
skríning. 
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Na nelichotivú situáciu týkajúcu sa 
výskytu a úmrtnosti v našej krajine 
zareagovali aj zdravotné poisťovne. 
Zdravotná poisťovňa Dôvera 
a Všeobecná zdravotná poisťovňa 
znížili vekovú hranicu testovania 
na 40 rokov. Poisťovne vytvorili 
vlastné mobilné aplikácie, ktoré 
ich poistencom pripomínajú termín 
preventívnych prehliadok. 

Ak aplikáciu svojej poisťovne 
ešte nemáte, môžete si ju 
stiahnuť do svojho mobilu 

na týchto odkazoch:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa: 
Mobilná aplikácia | VšZP (vszp.sk), 
Dôvera: Mobilná aplikácia –  
Benefity | Dôvera (dovera.sk)
Union: Mobilná aplikácia Union 
zdravotnej poisťovne | Union.sk

Skríning u všeobecného lekára
Ako prebieha vyšetrenie u všeobecného 
lekára počas preventívnej prehliadky:

 ● Pred preventívnou prehliadkou vám 
váš lekár dá skúmavku na odber 
vzorky zo stolice. Spolu s touto 
odberovou súpravou dostanete aj 
podrobný návod, ako správne test 
vykonať. Odporúčame si ho detailne 
prečítať a postupovať podľa neho.

 ● Odobratú vzorku je potrebné 
osobne odovzdať vášmu 
všeobecnému lekárovi v čo 
najkratšom čase. Pokiaľ test 
potrebujete dovtedy uchovať, 
odporúčame uskladnenie 
v igelitovom vrecku v chladničke.

 ● Termín výsledku testu vám oznámi 
lekár.

 ● Pokiaľ bude test pozitívny, a teda vo 
vašej stolici sa potvrdili stopy krvi, 

dostanete od lekára odporúčanie 
na kolonoskopické vyšetrenie. 

 ● S objednaním na kolonoskopiu 
neváhajte a urobte tak čo najskôr. 
Pred vyšetrením vás o priebehu 
poučia a zabezpečenia prípravu. 
Ak máte záujem o prípadné 
utlmenie, informujte sa o ňom 
pri objednávaní.

Národný populačný skríningový 
program – rakovina hrubého čreva
Až 65 % dospelých ľudí nechodieva 
na pravidelné preventívne prehliadky, 
a teda nepodstupuje skríning rakoviny 
hrubého čreva a konečníka.

Preto sa spustil národný populačný 
skríningový program, ktorého cieľom 
je osloviť ľudí bez absolvovanej 
preventívnej prehliadky. V pilotnej 
časti v roku 2020 sa prvým 20 000 
osloveným odoslal test poštou. Na 
výzvu zareagovalo 26 % z nich, ktorí 
test skutočne podstúpili v prvých 
9 mesiacoch projektu. 

Národný skríning bol opäť spustený 
v septembri 2021 a aktívne sa rizikoví 
obyvatelia pozývajú na vykonanie testu 
na zistenie skrytého krvácania v stolici. 

Priebeh skríningu:
 ● Pacient dostane test na zistenie 

skrytého krvácania v stolici bezplatne 
domov od svojej zdravotnej 
poisťovne. Do skríningu sú zaradení 
pacienti vo veku 50 – 75 rokov.

 ● V obálke je prítomná odberová 
súprava na odobratie vzorky stolice, 
inštrukcie, ako odber správne 
vykonať, a zavretá obálka určená 
všeobecnému lekárovi pacienta. 

https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/
https://www.dovera.sk/poistenec/benefity/vsetky/mobilna-aplikacia
https://www.dovera.sk/poistenec/benefity/vsetky/mobilna-aplikacia
https://www.union.sk/union-zp-aplikacia-na-mobile/
https://www.union.sk/union-zp-aplikacia-na-mobile/
https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skrining-rakoviny-hrubeho-creva
https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skrining-rakoviny-hrubeho-creva
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 ● Pacient postupuje presne podľa 
inštrukcií a vzorku spolu s obálkou 
odnesie svojmu všeobecnému 
lekárovi najneskôr do 3 dní od 
odberu.

Pokiaľ dostanete poštou obálku 
s testom, neváhajte s otestovaním.

Samotestovanie v domácich 
podmienkach
Mimo pravidelných prehliadok 
u všeobecného lekára sa môžete 
otestovať aj sami doma pomocou 
samotestovacej súpravy. Ide 
o orientačné vyšetrenie, ktoré v prípade 
pozitívneho výsledku znamená okamžité 
kontaktovanie obvodného lekára. 

Samotestovanie však v žiadnom 
prípade nenahrádza účasť na 
preventívnych prehliadkach 
u všeobecného lekára a na tieto 
vyšetrenia sa dostavte potom 
v plánovanom termíne.

Samotestovanie prebieha 
rovnakým spôsobom ako pri teste 
u všeobecného lekára (ide o ten istý 
test) s rozdielom, že si ho budete 
vyhodnocovať sami. Cena testu 
v lekárni sa pohybuje v rozmedzí 
3 – 7 eur. V niektorých zahraničných 
krajinách testujú svojich občanov 
každý rok, preto takéto samotestovanie 
môže byť prínosom v rokoch medzi 
preventívnymi prehliadkami. 

Priebeh samotestovania:
 ● Test si kúpite v lekárni, 

je voľnopredajný.
 ● Podrobne si naštudujete priložený 

návod na použitie.

 ● Test obsahuje rovnakú odberovú 
nádobku s reagenčným činidlom, ako 
by ste dostali od svojho obvodného 
lekára. Navyše je tam priložená 
testovacia kazeta, na ktorú po 
odbere nakvapkáte požadované 
množstva testovanej vzorky.

 ● Odoberiete vzorku stolice tak, 
aby predtým neprišla do kontaktu 
s vodou z toalety. Odskrutkujete 
vrchnák odberovej nádobky 
a tyčinku ponoríte náhodne na 
viacerých miestach tej istej stolice 
(minimálne na 3).

 ● Tyčinku vložíte naspäť do nádobky 
a pevne to zaskrutkujete. Obsah 
dobre premiešajte zatrasením.

 ● Vyberiete z fólie testovaciu kazetu 
a položíte na plochý, suchý povrch.

 ● Odberovú nádobku držte vo 
vzpriamenej polohe a odskrutkujete 
jej špičku.

 ● Vytlačíte počet kvapiek roztoku 
uvedený v návode do jamky 
testovacieho zariadenia.

 ● Výsledky testu odčítate po 
uvedenom čase a vyhodnotíte podľa 
inštrukcií v návode. 

 ● Pri pozitívnom výsledku 
kontaktujete všeobecného 
lekára ihneď, pri negatívnom 
ho navštívite v najbližšom 
plánovanom termíne preventívnej 
prehliadky. 

Druhá fáza skríningu

Endoskopia

Ak vám test na zistenie skrytého 
krvácania v stolici vyšiel pozitívny, 
neznamená to, že máte automaticky 
rakovinu hrubého čreva a konečníka. 



Krv môže byť v tráviacom trakte 
z rôznych dôvodov, a preto pozitivita 
tohto testu slúži na odhalenie 
pacientov, ktorí potrebujú byť 
dôkladnejšie vyšetrení. Volí sa 
vyšetrenie: endoskopia.  

U niektorých rizikových pacientov sa 
test na prítomnosť skrytého krvácania 
v stolici priamo vynecháva a pacient 
nastupuje na skríningové vyšetrenia 
priamo endoskopiou v lekárom 
určených intervaloch. 

Princípom vyšetrenia je pomocou 
tenkého osvetleného tubusu 
s kamerou vyšetriť vnútro hrubého 
čreva a konečníka. Lekár vizuálne 
hľadá zmeny na sliznici a polypy. Pri 
menších polypoch ich lekár priamo 
počas tohto vyšetrenia odstráni, 
prípadne z podozrivých oblastí zoberie 
vzorku. Ak ide o väčší nález, volí sa 
odstránenie počas laparoskopickej 
operácie. Odobratá vzorka sa posiela 
na histopatologické vyšetrenie.

Na základe výsledkov sa navrhne 
ďalší postup, buď sa pacient odošle na 
ďalšie špecializované vyšetrenia, alebo 
sa stanoví plán ďalších kontrolných 
skríningových vyšetrení do budúcna.

Typy endoskopických vyšetrení:
 ● Rektoskopia – vyšetrenie konečníka 

krátkym pevným nástrojom.
 ● Sigmoskopia – dlhším flexibilným 

nástrojom sa vyšetrí konečník 
a nižšie časti hrubého čreva.

 ● Kolonoskopia – dlhým ohybným 
nástrojom sa vyšetrí konečník aj celé 
hrubé črevo.

Kolonoskopické vyšetrenie nemusí 
byť obávaným vyšetrením. Podľa 
tlačovej konferencie Ministerstva 
zdravotníctva SR je čakacia lehota na 
vyšetrenie približne na úrovni jedného 
mesiaca, pričom záleží od konkrétneho 
strediska. 

Pacienti môžu mať pred vyšetrením 
obavy, ktoré je však možné 
jednoducho odstrániť:

 ● Ak pacient nechce byť počas 
vyšetrenia nahý, je možné v lekárni 
alebo zdravotníckych potrebách 
zakúpiť špeciálne nohavice. 

 ● Pri obave z prípadnej bolesti počas 
vyšetrenia existuje viacero možností 
utlmenia pacienta. Pred vyšetrením 
je potrebné o to požiadať. Informujte 
sa o nich už počas objednávania sa 
na vyšetrenie alebo ešte predtým 
u svojho obvodného lekára.
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Čo ak sa predsa len potvrdí 
obávaná diagnóza

Pravidelné absolvovanie 
skríningových vyšetrení vám dáva 
vysokú šancu na záchyt podozrivých 
polypov pred rozvojom nádorového 
ochorenia, respektíve odhalenie 
zhubného ochorenia hrubého čreva 
a konečníka v skorých štádiách. 
Diagnóza je daná až laboratórnym 
vyšetrením nádoru a postihnutých 
tkanív (histopatológia).

Vďaka systému skríningových vyšetrení 
sa rakovine hrubého čreva a konečníka 
môžete vyhnúť alebo zabrániť tomu, 
aby vám zobrala roky života. 

Terciárna prevencia

Po potvrdení diagnózy by mala 
nasledovať správna liečba a komplexná 
starostlivosť. Hlavným zámerom je 
zabránenie vzniku komplikácií.
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Zakladať by sa to malo na 
multi disciplinárnom prístupe 
a personalizovanej liečbe. Žiaľ, 
na Slovensku stále nemáme dostupných 
viacero moderných terapií, ktoré sú 
v zahraničí už bežne  používané. 

Aj preto je veľmi dôležité navštevovať 
skríningové vyšetrenia a odhaliť 
ochorenie v čo najskorších štádiách.

Štádiá ochorenia:

 ● Štádium 0 – rakovina je obmedzená 
len na najpovrchovejšiu vrstvu 
črevnej steny sliznice. Ostraňuje sa 
nádor.

 ● Štádium I. – rakovina zasahuje 
o jednu vrstvu hlbšie, do 
podslizničného tkaniva a prípadne 
dosahuje svalstvo hrubého čreva 
alebo konečníka. Odstraňuje sa 
nádor spolu s lokálnymi lymfatickými 
uzlinami.

 ● Štádium II. – postihuje svalstvo 
čreva a šíri sa na okolité orgány. 
Odstraňujú sa všetky postihnuté 
tkanivá a u niektorých pacientov je 
potrebná dodatočná chemoterapia 
pri rakovine hrubého čreva, 
prípadne rádioterapia s alebo 
bez chemoterapie pri rakovine 
konečníka.

 ● Štádium III. – postihuje štruktúry 
priľahlé k hrubému črevu aj 
regionálne lymfatické uzliny. 
Chirurgicky je potrebné odstrániť 
všetky postihnuté tkanivá 
a pokračuje sa adjuvantnou 
terapiou: chemoterapiou pri rakovine 
hrubého čreva a rádioterapiou 
s alebo bez chemoterapie pri 
rakovine konečníka.

 ● Štádium IV. – postihuje aj vzdialené 
orgány, najčastejšie pečeň a pľúca. 
Možnosťami liečby sú chemoterapia 
a cielená biologická liečba. 
Chemoterapia pomáha redukovať 
veľkosť metastatických nádorov, 
aby sa stali, pokiaľ je to možné, 
operovateľnými. Toto štádium 
je označované aj ako pokročilý 
kolorektálny karcinóm.

Rozsah liečby závisí od štádia 
ochorenia, vlastností nádoru 
a rizikových faktorov na strane 
pacienta. Všetky spôsoby liečby majú 
svoje prínosy, riziká a kontraindikácie. 
Pacient by mal žiadať lekárov 
o vysvetlenie všetkých detailov, aby 
rozumel, aká liečba je stanovená, 
prečo, aké sú jej riziká aj dôsledky. 

Viac informácií o spôsoboch liečby 
nájdete v e-booku dostupnom na 
stránke www.nierakovine.sk. 

Pacientske organizácie 
pomáhajúce pacientom 
s kolorektálnym karcinómom

Liga proti rakovine

Občianske združenie, ktoré už 
30 rokov na Slovensku pomáha 
onkologickým pacientom, ich 
rodinám i blízkym. V rámci svojich 
aktivít podporuje mnohé projekty, ktoré 
zvyšujú informovanosť širokej skupiny 
obyvateľov na Slovensku o prevencii 
a skríningoch alebo priamo poskytuje 
pomoc zdravotníckym inštitúciám 
vrátane finančnej pomoci na nákup 
vybavenia. 

https://www.noisk.sk/files/2019/2019-07-04-colorectal_guide_for_patient_sk_02.pdf
http://www.nierakovine.sk/
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Liga proti rakovine nepretržite vedie 
svoje vlastné psychosociálne 
projekty. Patria k nim:

 ● onkoporadne – odborné telefonické 
a e-mailové poradenstvo;

 ● sieť onkopsychológov;
 ● pomoc onkologickým pacientom žiť 

aktívne cez voľnočasové aktivity: 
organizujú relaxačné pobyty, 
rodinné týždňovky, detské tábory, 
výlety či OnkOlympiádu;

 ● rehabilitácia;
 ● vedú Centrá pomoci v Bratislave, 

Košiciach a Martine;
 ● poskytujú ubytovacie zariadenia pre 

rodičov detských onkologických 
pacientov v Košiciach a Bratislave;

 ● projekt Vystrihaj sa Slovensko: 
darovanie vlasov na výrobu 
parochne pre onkologické 
pacientky;

 ● jednorazový finančný príspevok 
na základe schválenia žiadosti;

 ● vzdelávacie kurzy, semináre 
a workshopy pre širokú verejnosť 
o zdravom životnom štýle 
a starostlivosti o zdravie;

 ● pomoc príbuzným a pozostalým.

Nie rakovine

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE, 
o.z., ktorej poslaním je obhajovať 
práva onkologických pacientov. Spája 
všetkých, ktorí chcú prispieť k lepšej 
prevencii, zvýšeniu dostupnosti a účasti 
na skríningových vyšetreniach, včasnej 
diagnostike, ako aj k zlepšeniu úrovne 
onkológie na Slovensku. 

Vďaka svojim dobrovoľníkom, bývalým 
onkologickým pacientom, poskytujú 
veľmi cenné rady v pacientskych 
poradniach. Nájdete ich:

 ● v Národnom onkologickom ústave 
v Bratislave;

 ● vo Východoslovenskom 
onkologickom ústave v Košiciach;

 ● vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Okrem osobného poradenstva 
v pacientskych poradniach poskytujú 
poradenské služby aj v rámci 
svojej online poradne, bezplatnej 
pacientskej linke na telefónnom čísle 
0800 800 183 a formou pacientskych 
príručiek s mnohými užitočnými 
informáciami či podkastov.

http://www.nierakovine.sk/
http://www.nierakovine.sk/
https://www.nierakovine.sk/online-poradna
https://www.nierakovine.sk/pacientske-prirucky
https://www.nierakovine.sk/pacientske-prirucky
https://www.nierakovine.sk/podkasty
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Veríme, že vám táto brožúra pomohla získať prehľad o dôležitých 
preventívnych krokoch na udržanie si správneho fungovania 

hrubého čreva a ukázala vám dôležitosť pravidelného 
absolvovania preventívnych prehliadok. 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na odborný personál lekární 
Dr.Max, ktorý vám rád poskytne ďalšie potrebné informácie. 

Autorom brožúry je PharmDr. Kristína Ferencik.

Viac informácií a tipov k starostlivosti o vaše zdravie nájdete na  
www.drmax.sk/poradna

Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných prípravkov.  
Ide o edukatívno-informačný materiál. Informácie v tejto brožúre  

v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané priamo  
pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

http://www.drmax.sk/poradna


www.drmax.sk/dni-prevencie-rakoviny-hrubeho-creva

Ste v dobrých rukách


