
Pokud jste prodělali onkologické onemocnění či jinou 
civilizační chorobu, přijďte mezi nás. Společnými 
aktivitami, jako jsou výlety, návštěvy sportovních

a kulturních akcí, překonáváme samotu a snažíme se žít 
plnohodnotně. Jsme spolek, který na Vsetínsku působí 

29 let. Navzájem se podporujeme a vychováváme 
spoluobčany k prevenci.

e-mail: onkoduha@seznam.cz
tel. 604 630 144

SPCCH v ČR z.s., ZO ONKO-DUHA Vsetín

NEBUĎTE NA TO SAMI

Urologická ambulance Mainer s.r.o.
tel. 571 423 892

Liga proti rakovině
tel. 224 920 935

pracoviště Vsetín

Vsetínská nemocnice,

Urologická ambulance Vsetín,
MUDr. Slavomír Klátil – tel. 571 429 670

Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín
tel. 800 266 666

kontakty:

AGEL Diagnostické centrum s.r.o.
(mamografické vyšetření prsou),

pracoviště Nový Jičín

3. patro polikliniky ve Vsetíně – tel. 800 266 666

oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
(plicní vyšetření) – tel. 571 818 648,

gastroenterologická ambulance
(vyšetření tlustého střeva a konečníku), objednání
na tel.: 571 818 219 v době od 13:00–15:00 hodin.

ź Kojení snižuje riziko výskytu rakoviny u matky. 
Je-li to možné, kojte své dítě.

ź Hormonální substituční terapie zvyšuje riziko 
některých typů rakoviny. Omezte používání 
hormonální substituční terapie.

9. Zjistěte, zda nejste ve vašem domově vystaveni 
záření pocházejícímu z přirozeně vysokých úrovní 
radonu. Snažte se vysoké úrovně radonu snížit.

10. Pro ženy:

ź hepatitidě B (pro novorozence)

ź lidskému papilomaviru (HPV).

12. Účastněte se organizovaných screeningových 
programů zaměřených na:

ź rakovinu tlustého střeva a konečníku
(muži i ženy),

11. Zajistěte, aby se vaše děti účastnily očkovacích 
programů proti:

ź rakovinu děložního čípku (ženy).

ZDROJ: https://cancer-code-urope.iarc.fr/index.php/cs/

ź rakovinu prsu (ženy),
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2. Udržujte doma nekuřácké prostředí. Podporujte 
nekuřáckou politiku na svém pracovišti.

3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost.

ź Jezte hodně celozrnných potravin, luštěnin, 
zeleniny a ovoce.

ź Vyhýbejte se zpracovaným masným výrobkům, 
omezte červené maso a potraviny s vysokým 
obsahem soli. 

4. Buďte v každodenním životě fyzicky aktivní. 
Omezte dobu strávenou sezením.

5. Stravujte se zdravě:

6. Pokud pijete alkohol, ať již jakéhokoli druhu, 
omezte jeho spotřebu. V zájmu prevence rakoviny 
je lepší alkohol nepít.

ź Omezte vysoce kalorické potraviny (potraviny
s vysokým obsahem cukrů nebo tuků)
a vyhýbejte se slazeným nápojům.

1. Nekuřte.
 Neužívejte žádnou formu tabáku.

8. Na pracovišti se dodržováním pravidel 
bezpečnosti práce chraňte před látkami 
způsobujícími rakovinu.

7. Vyhýbejte se přílišnému slunění, zejména
v případě dětí. Používejte ochranu proti slunci. 
Nepoužívejte solária.

Chcete udělat všechno, co je ve vašich silách,
abyste předešli onkologickým onemocněním?

Řiďte se 

Evropským kodexem proti rakovině
Nejlepší cesta, jak předejít nádorovému onemocnění,

je zdravý životní styl. 

Další důležitou formou prevence jsou pravidelná 
preventivní vyšetření, která mohou zachytit 

onemocnění v léčitelném stádiu.

ź screening prostaty, vyšetření PSA v krvi,
vyšetření konečníkem – doporučeno od 45 let věku 
1x ročně, v urologické ambulanci 

ź samovyšetření varlat – 1x za měsíc nejlépe
po teplé koupeli, doporučeno od 15 let věku

MUŽ I

ź očkování – pro dívky (a chlapce) ve věku 13 let 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění 

PREVENCE NÁDORU PROSTATY
A VARLAT

Nepodceňujte prevenci! 

ź samovyšetření prsou – 1x za měsíc 3.–5. den
po menstruaci, doporučeno provádět od 15 let věku

ź mammografický screening – od 45 let 1x za 2 roky 
věku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (při 
pozitivní rodinné anamnéze nebo jiných rizikových 
faktorech od 25 let věku)

PREVENCE NÁDORU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

ź vyšetření v gynekologických ambulancích
– od 19 let věku 1x ročně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění 

ŽENY
PREVENCE NÁDORU PRSU

12 zásad, jak předcházet
vzniku rakoviny

ź screening kolorektálního karcinomu (test na krev 
ve stolici, vyšetření konečníkem) – ve věku 50–54 let 
1x ročně, od 55 let 1x za dva roky hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění; u praktického lékaře,
v gastroenterologické ambulanci

PREVENCE NÁDORU PLIC

Ž E NY A  M UŽ I

Pokud na svém těle nahmatáte bulku, máte změnu 
vzhledu kůže, krev v moči či ve stolici, časté nucení
na močení a jiné anomálie, okamžitě kontaktujte 

svého lékaře!

ź vyšetření u dermatologa

ź screening plic – program časného záchytu 
karcinomu plně hrazený VZP ČR – pro bývalé či 
současné silné kuřáky ve věku 55–74 let, kteří 
minimálně po dobu dvaceti let kouřili 20 a více cigaret 
denně, a kteří dosud nejsou v této souvislosti nijak 
sledováni či léčeni.

ź screeningová kolonoskopie (endoskopické 
vyšetření střev) – od 50 let věku, 1x za 10 let
hrazena z veřejného zdravotního pojištění;
v gastroenterologické ambulanci

ź základní vyšetření u praktického lékaře 1x za 2 roky

PREVENCE MELANOMU
(zhoubného nádoru kůže)

PREVENCE NÁDORU TLUSTÉHO STŘEVA
A KONEČNÍKU

Na možnost podstoupení preventivního vyšetření se 
ptejte vašeho praktického lékaře, případně kontaktujte 

přímo daná specializovaná pracoviště. 

Přehled plně či částečně hrazených služeb
z veřejného zdravotního pojištění zjistíte

u vaší zdravotní pojišťovny.
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