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1 Úvod

Téma pro svou maturitní práci jsem si zvolila hlavně díky osobnímu zájmu 

o tuto problematiku. A také díky zkušenosti, kterou má rodinný příslušník 

s tímto onemocněním. Po bližším seznámení s tímto tématem jsem zjistila,

jak je obsáhlé a složité. Proto jsem do své maturitní práce zařadila 

především část, která mě nejvíce zaujala, a to léčebné postupy. Dále bych 

chtěla, aby se čtenáři dozvěděli o statistikách, které vykazují vzrůst 

onkologického onemocnění v České republice i v ostatních zemích světa. 

Přestože úmrtnost klesá, léčba dosud není stoprocentní ve všech 

případech. Přes snahu vědců se stále například nedaří vyléčit onkologické 

onemocnění slinivky břišní, které je bohužel ve většině případů smrtelné.

Za své cíle jsem si zvolila dozvědět se a poté popsat podrobnosti o 

klasických léčebných postupech a o možnostech alternativní léčby. Také 

mě zajímalo, jakým typem rakoviny nejčastěji onemocní muži a ženy 

v České republice a jestli se liší v porovnání se světovou statistikou. Jako 

výstup mé práce jsem si vybrala informační materiál, který bych ráda 

adresovala ženám na gynekologii. Chtěla bych je v krátkosti nabádat 

k prevenci rakovině děložního čípku a rakovině prsu, která pomáhá 

předcházet těmto onemocněním. Doufám, že moje práce bude přínosná i 

pro studenty zdravotnických škol, kteří z ní budou moci čerpat znalosti do 

výuky patologie.

Svých cílů bych chtěla dosáhnout díky dostupnosti velkého množství 

literatury. Také budu vyhledávat informace na webu, kde je spousta 

odborných článků. Ráda bych se dozvěděla podrobnosti o určitých 

onemocnění od pacientů, které oslovím na fóru. 
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2 Teoretická část

1.1 Rakovina

Rakovinou se nazývá skupina onemocnění, kdy se nádorové buňky od 

buněk normálních liší hlavně tím, že se trvale a nekoordinovaně množí a 

vytváří shluk buněk, kterému říkáme nádor. Nádor se chová poměrně 

samostatně a není plně závislý na organismu, ve kterém roste. Nádorové 

útvary se od okolí odlišují svým vzhledem, barvou či tuhostí. Oproti 

zdravým tkáním neplní žádnou užitečnou funkci pro organismus ba 

naopak. Organismu velmi škodí svým růstem, kdy utlačuje okolní zdravé 

buňky a orgány, čímž může poškodit nebo úplně zamezit jejich činnosti, 

která je důležitá pro správné fungování našeho těla.

1.1.1 Druhy nádorů

V onkologii rozlišujeme dva typy nádorů, které se v určitých vlastnostech 

liší, a v jiných jsou si podobné. Obecně má každá nádorová buňka větší 

schopnosti se množit, růst, také je pro ni typická vyšší odolnost vůči 

obranným mechanismům těla a delší životnost, protože se buňka vymkla 

kontrolním procesům a nedochází k tzv. apoptóze, což je programovaná 

buněčná smrt. Každý z typů je pro nás nebezpečný, ale určitě 

nejinvazivnějším typem je maligní nádor.

1.1.1.1Nezhoubný neboli benigní nádor

Tento typ nádoru je charakterizován tím, že je ostře ohraničený a může být

zapouzdřený. Má většinou malou rychlost růstu. Jeho růst je tzv. 

expanzivní, což znamená, že nádor nemocnému ubližuje hlavně tlakem na 

okolní tkáně, kdy mohou vznikat atrofie a poruchy funkce určité tkáně. 

Nejzávažnější je růst nádoru v uzavřeném prostoru, například v lebeční 

dutině nebo v páteřním kanálku. Nádorové buňky se neoddělují a dále 

nemetastazují, ale některé benigní nádory se dále mohou přeměnit 

v maligní typ nádoru. Nazývají se prekancerózy. Při tomto typu nádoru se 

využívá chirurgického zákroku, kdy se celý nádor odstraní a tím zpravidla 
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vymizí veškeré problémy. Nádory nejsou recidivní, takže se po provedeném

výkonu nádory již znova neopakují. [1,3,19]

1.1.1.2Zhoubný neboli maligní nádor

Na rozdíl od benigního nádoru maligní typ nádoru není ostře ohraničený. 

Rychlost růstu je velmi často velká a rozlišujeme tři typy růstu, které jsou 

charakteristické pro maligní nádor. Prvním typem je invazivní růst, kdy 

nádorové buňky vnikají do okolních tkání, ale neoddělují se od nádoru. 

Druhým typem růstu je růst agresivní, který se označuje jako destruktivní. 

Je typický těžkým poškozením až úplným zničením okolních tkání. 

Posledním typem je infiltrační růst, kdy se nádorové buňky oddělují a 

vnikají mezi buňky sousedních tkání, takže v určité fázi vývoje se nádorové

buňky odlučují od primárního nádoru a šíří se po těle. Šíření nádoru 

probíhá dvěma způsoby, a to spojitě, kdy nádor proniká do okolních tkání a

nespojitě, tedy metastázami. Metastazování je nejvýznamnějším znakem 

maligního nádoru. Pokud nádorové buňky mohou vniknout do některé 

z možných cest šíření, na jiné tkáni vytvoří tzv. sekundární nádor, který se 

také množí a roste. Rozlišujeme tři cesty šíření nádoru. Při vniknutí do 

lymfatických cév nastávají tzv. lymfogenní metastázy, které nejdříve 

vznikají v okolních a později ve vzdálenějších lymfatických uzlinách. Pokud 

nádorové buňky vniknou do krevních cév, nastává hematogenní šíření. 

Sekundární nádory vznikají v plicích, játrech či kostech. Posledním typem 

šíření je šíření pomocí tělních dutin. Toto šíření nazýváme porogenní 

metastazování, kdy se metastázy vyskytují v tělních dutinách. Díky 

metastazování je zde častá recidiva nádoru. [1, 3, 19]

1.1.2 Příčiny vzniku

Příčiny vzniku onkologických onemocnění mohou být různé, ale doposud 

jsou hlavně předmětem vědeckého zkoumání. Při zjišťování příčin nádorů 

je velmi důležitá epidemiologie která ukazuje, kde hledat příčiny na 

základě informací o množství jednotlivých typech onemocnění a úmrtnosti 

na tyto druhy. Dělíme je na dva typy, a to ovlivnitelné, se kterými můžeme

něco dělat a neovlivnitelné.

10



Neovlivnitelné

 Věk: Nádory mohou vznikat v každém věku, ale jelikož vznik nádoru 

trvá až na určité výjimky i desetiletí, v ohrožení jsou hlavně starší 

lidé. 
 Genové mutace

Ovlivnitelné

 Chemické, biologické a fyzikální vlivy jako rakovinotvorní činitelé. 

Mezi chemické činitele řadíme především různé chemické 

sloučeniny, které se používají v průmyslové výrobě nebo mohou být 

součástí ovzduší. Patří sem zejména formaldehyd, těžké kovy a látky 

obsažené v cigaretovém kouři. Chemické vlivy se zejména podílejí na

rakovině plic, průdušek či ledvin. Viry jsou důležití biologičtí činitelé. 

Setkáváme se zde zejména s HPV virusem. U fyzikálních činitelů 

můžeme poukázat na UV záření, které je důležité pro tvorbu 

vitamínu D, ale jeho nadmíra je nebezpečná pro naši kůži. Dále je 

vhodné se vyhnout nadměrnému rentgenovému a radioaktivnímu 

záření.
 Životní styl: Je pro nás velmi důležité mít pestrou stravu, která 

obsahuje hlavně dostatek vlákniny, čerstvé zeleniny a ovoce, 

potravin s celozrnnou obilninou a fyzickou námahu. Měli bychom se 

vyhýbat nadměrné spotřebě tuků, červeného masa a alkoholu. 

Dusičnany, které bývají využívány jako konzervační prostředky 

některých potravin nebo se dostávají do vody díky nadměrné 

spotřebě hnojiv, mohou být v nadměrném množství také 

karcinogenní. 

Ovlivnitelné činitele můžeme změnit vlastní snahou a je jen na nás, jak se

k tomu postavíme. [2, 3]

1.2 Možnosti léčby nádorů

Rozlišujeme mezi dvěma typy léčby onkologického onemocnění, a to 

klasickou léčbou a alternativní léčbou. V dnešní medicíně alternativní léčba

může být doplňující léčbou ke klasické léčbě.
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1.2.1 Klasická léčba

Klasická léčba je založená na vědecky ověřených poznatcích a také 

zkušenostech minulých generací lékařů. Léčba využívá metody a léky, 

jejichž účinnost a bezpečnost byla ověřena mnohaletými výzkumy. 

V případě podávání nových přípravků musí pacient dobrovolně souhlasit 

s jejich aplikací. Léčbu rozdělujeme na chirurgickou léčbu a léčbu 

konzervativní. Ta zahrnuje například chemoterapii či radioterapii. Při léčbě 

se většinou jednotlivé metody kombinují navzájem. Ke klasické léčbě se 

doporučuje doplňková léčba, mezi kterou patří například diety. 

1.2.1.1Chirurgická léčba

Jedná se o operativní odstranění lokalizovaného nádoru, proto se 

chirurgická léčba provádí pouze tehdy, pokud nejsou vytvořeny metastázy.

Je nejčastější metodou odstranění nádoru a většinou se kombinuje 

s radioterapií nebo chemoterapií. V časném stádiu onemocnění dokonce 

může stačit pouze operativní odstranění nádoru bez další protinádorové 

léčby. Tato léčba se řadí k radikálnímu typu léčby nádoru a bývá velmi 

účinná. Často pro pacienta představuje jedinou možnost na jeho záchranu 

nebo na podstatné prodloužení života. Také je, oproti ostatním typům 

léčby, velmi levná. Operaci předchází pečlivé předoperační vyšetření, díky 

kterému je operace do detailu naplánovaná. Tím se předešlo velké 

úmrtnosti po operacích, která byla v minulosti. Léčebné možnosti umožňují

vyjmout velké nádory, vyříznout a nahradit části trávicí trubice, odstranit 

postižené orgány nebo jejich části a jejich okolí. Ve výjimečných případech 

je také možné transplantovat vyjmutý orgán. Transplantace se používá 

například u jater. [3, 9]

1.2.1.2Konzervativní léčba

1.2.1.2.1 Radioterapie

Radioterapií se označuje léčba, která probíhá pomocí gama a RTG záření. 

Účinek radioterapie je lokální, takže jsou méně poškozené zdravé tkáně 

těla. Rozlišujeme mezi teleterapií a brachyterapií. V teleterapii se jedná o 

vnější ozařování. Je to nejběžnější způsob ozařování nádoru. Zdroj záření je
12



umístěn mimo pacienta, který je uzavřen v izolované ozařovně. 

K teleterapii se využívají urychlené elektrony z lineárního urychlovače, 

které umožňují ozařovat větší dávkou záření a zároveň šetřit okolní 

zdravou tkáň. Druhým typem je brachyterapie. U této metody se zdroje 

záření, kterým můžou být radioaktivní drátky nebo kapsle, umísťují přímo 

do nádoru nebo do jeho blízkosti. Používají se různé radionuklidy jako třeba

Ir192 nebo Cs137. Do tkáně je zaveden katetr, zkontroluje se jeho poloha a 

dálkovým ovládáním je do katétru zaveden zářič na nezbytně dlouhou 

dobu. Brachyterapie se nejčastěji používá při léčbě nádorů plic, děložního 

hrdla a těla. Nežádoucími účinky této léčebné metody jsou únava, snížená 

chuť k jídlu, nevolnost či zvracení. Dále se můžou objevit místní nežádoucí 

účinky, které postihují kůži. [3, 11, rozhovory s pacienty]

1.2.1.2.2 Chemoterapie

Využívá se vpravení chemických látek, tzv. cytostatik, do organismu, které 

zasáhnou do buněčného cyklu nádorové buňky a zastaví její dělení. 

Bohužel, cytostatika nejsou cíleně zaměřená, a proto ničí i zdravé buňky. 

Rozlišujeme adjuvantní chemoterapii, při které se cytostatika podávají po 

chirurgické léčbě s úmyslem podpořit účinek a zabránit recidivě nádoru. 

Dále kurativní chemoterapii, která si dává za úkol vyléčit nádor. Někdy je 

velmi radikální díky vyšším dávkám a nežádoucím účinkům. Nejčastěji se 

využívá kombinované dávky cytostatik pro zvýšení účinnosti léčby. Léky se

kombinují tak, aby zasahovaly do různých etap cyklu nádorové buňky. Léky

se podávají podle přesně stanoveného časového programu během dvou 

týdnů. Poté se průměrně čeká tři týdny, než dojde k obnovení poškozených

zdravých buněk. Tento cyklus se obvykle čtyřikrát až šestkrát opakuje. 

Tento typ léčby přináší spoustu nežádoucích účinků, které můžeme dělit na

bezprostřední, časné a pozdní. Mezi bezprostřední nežádoucí účinky, které 

se objevují několik hodin po aplikaci, patří projevy jako nevolnost a 

zvracení nebo alergické reakce. Mezi časné a pozdní účinky řadíme projevy

jako osteoporóza, selhání ledvin, vypadávání vlasů, průjem, zánět dutiny 

ústní. Velkým problémem je, že u mužů může nastat vymizení spermií. 

Proto spousta mužů využívá možnosti uložení spermatu do spermbank. 
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Postupem času se mohou u žen i u mužů vytvořit sekundární nádory v jiné 

tělní tkáni. [3, rozhovory s pacienty]

1.2.1.2.3 Hormonální léčba

Tento typ léčby se využívá jen u nádorů vycházejících z tkáně závislé na 

hormonech. Závislost je dána přítomností hormonálních receptorů uvnitř 

buňky. Hormonální léčba se využívá dlouhodobě a jejím použitím bráníme 

tvorbě hormonů, které podporují růst nádorové buňky. Používá se hlavně u 

karcinomu prsu a prostaty, kdy se snižuje hladina pohlavních hormonů 

nebo jejich vazba na nádorové buňky. [2,3]

1.2.1.2.4 Biologická léčba

Biologickou léčbou se hlavně blokují molekuly, které jsou nezbytné pro 

nádorovou buňku, ale pro zdravou tkáň nemají tak velký význam. Je 

šetrnější k tělu, protože se zaměřuje pouze na nádorovou buňku. Přesto se 

i u tohoto typu léčby mohou projevit nežádoucí účinky jako kožní 

problémy, únava, nechutenství či změny krevního tlaku. Biologická léčba 

se podává pomocí infuze do žíly, proto je nutné docházet do nemocnice. 

Tento typ léčby se dá využít u rakoviny prsu či tlustého střeva. [2,3]

1.2.1.2.5 Protonová léčba

Tato léčba se řadí k radioterapeutickému typu léčby a používá se od roku 

1992. Je považována za nejperspektivnější metodu léčby rakoviny 21. 

století. Efekt protonové terapie je stejný jako u klasické radioterapie. 

Svazek nese určitou energii, při průchodu tkáněmi je brzděn a energie je 

předávána tkáním. Velikost této energie závisí na hmotnosti a rychlosti 

částic. Svazek protonů nese energii 200 – 230 MeV. Při vyzáření energie 

dojde ve tkáni, která část svazku zabrzdila, k ionizaci a vzniklé volné 

radikály poškodí DNA. Do nádoru se dostává zhruba 70 % energie svazku. 

Rozsah ionizace závisí kromě jiného na míře okysličení této tkáně. 

Poškození DNA je buď napravitelné, nebo se zasažená buňka nemůže dále 

dělit, popřípadě umírá. Tato technika představuje velmi přesné a silné 

ozáření menších nádorů, zpravidla větším počtem cíleně nasměrovaných 

tenkých paprsků intenzivního ionizujícího záření. Fyzikální vlastnosti fotonů
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se ovšem ani u těchto moderních metod nemění a zdravé tkáně tak nejsou

radiace zcela ušetřeny. [20]

1.2.2 Alternativní léčba

Bohužel, odborníci se shodují, že účinky alternativní léčby onkologických 

onemocnění jsou mizivé, a proto ji ani nedoporučují svým pacientům. 

Avšak, spousta pacientů se klasické léčby bojí či jim vadí nežádoucí účinky 

léčby, proto se nechají zlákat léčiteli. Prvotní dojem může být takový, že se

vyléčili, ale nebývá tomu tak, pouze odeznějí doprovodné problémy díky 

podávané alternativní léčbě. Bohužel, onemocnění se většinou znova 

projeví a to v mnohem větší míře. Poté se pacienti vrací ke klasické léčbě, 

ale jejich šance na vyléčení prudce klesla. Protože je alternativní léčba 

velmi obsáhlá, do své práce jsem zařadila pouze pár metod, které mě 

zaujaly. [7]

1.2.2.1Gersonova terapie

Tato terapie je založena na dietě, která vychází z předpokladu, že 

rakovinné onemocnění je způsobeno nesprávnou výživou a špatnou 

úpravou konzumovaných potravin. Gersonova terapie je intenzivní 

detoxikační režim bez vedlejších účinků. Dr. Max Gerson vytvořil tuto 

terapii nejprve k léčbě vlastních migrén. Poté zkoušel prokázat, že tato 

léčba také skvěle účinkuje při léčbě rakoviny, kožní tuberkulózy a cukrovky.

Gersonova terapie se odlišuje od většiny léčebných metod tím, že aktivuje 

schopnosti těla se uzdravit. Základním prvkem terapie je až 10 kilogramů 

ovoce a zeleniny zkonzumované každý den. Velká část se vylisuje na 

čerstvé šťávy, které jsou podávány 13krát denně každou hodinu, kdy 

nespíme. Pevná strava je přijímána převážně ve formě syrové zeleniny a 

ovoce a malého množství vařené vegetariánské stravy. Tato strava tělo 

zaplavuje obrovským množstvím živin, zlepšuje se zásobování těla 

kyslíkem, stimuluje se metabolismus a zlepšují se všechny regenerační 

procesy v těle. Bohužel, dosud dostupné vědecké práce nepotvrdily, že je 

Gersonova terapie účinná při léčbě rakoviny a její základní principy 

lékařská komunita všeobecně nepřijímá. Navíc, Gersonova terapie může 
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být i nebezpečná, protože využívá např. kávového klystýru. Ten byl spojen 

s vážnými infekcemi, dehydratací, zácpou, kolitidou (zánětem tlustého 

střeva), nerovnováhou elektrolytů, a dokonce i smrtí. [6, 7]

1.2.2.2Aromaterapie

Bylo publikováno několik prací, kde se aromaterapie doporučuje 

kombinovat s klasickými léčebnými postupy. Využívá se esenciálních 

vonných olejů. Nehrozí zde žádné nežádoucí účinky, kromě alergie. 

Praktikuje se zejména tehdy, když si to pacient sám přeje, ale její účinek je

především psychologický. [7]

1.2.2.3Psychotronika

Jedná se o léčitelské postupy, které pracují s domnělou energií, kterou 

dodává či odebírá léčitel. Léčba se provádí pomocí modliteb, rušičů 

geopatogenních zón, jejichž existence se dokazuje pomocí proutku či 

kyvadla a také pomocí čajů. Bohužel, tato léčba po pacientech zpravidla 

vyžaduje, aby úplně přerušili klasickou léčbu a také je velmi finančně 

nákladná. [7]

1.2.2.4Žraločí chrupavky

I přes pokusy amerických a evropských výzkumných laboratoří se zatím 

nepodařilo potvrdit protinádorové ani jiné kladné účinky žraločích 

chrupavek. Vědci se snaží využít tzv. angiogenní inhibice. To znamená, že 

žraločí chrupavka obsahuje protein, který snižuje schopnost nádoru 

vytvořit krevní řečiště, které potřebuje ke svému růstu. Žraločí chrupavky 

jsou zaregistrované jako potravinový doplněk a jejich užívání je velmi 

nákladné. Navíc nejsou vhodné pro těhotné ženy, pacienty po nebo před 

operací a pacienty s onemocněním cév a srdce. [7, 8]

1.2.3 Psychologická podpůrná péče

Onemocnění v člověku vyvolává strach a úzkost ze smrti. Pacient často 

předem vzdává boj, proto je důležité, aby pacient měl oporu ve své rodině 

nebo v nejbližších přátelích. Podle Kübler – Rossové pacient prochází pěti 

fázemi zvládání nemoci. 
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První fází, kterou si pacient prochází po zjištění diagnózy je fáze šoku. 

Doprovází jej zloba, úzkost i vztek. Pacienti se cítí v ohrožení, a to po 

fyzické, psychické i materiální stránce. Nastávají obranné reakce, které je 

naučil život. Cílem v této fázi je obnovení určité rovnováhy v životě.

Další fází je fáze popírání, kdy se onkologičtí pacienti brání onemocnění 

tím, že jej odmítají vzít na vědomí. Snaží se žít tak, jak žili dosud a žijí 

v přesvědčení, že když budou problém ignorovat, že zmizí sám od sebe. 

Náhlé a necitlivé rozhovory, které postaví pacienty před nepříznivá fakta, 

jen zesilují popírání a odmítavý postoj. Lepší je důvěrná a klidná 

atmosféra, protože v té pacient bývá otevřenější a přístupnější 

racionálnímu pohledu na věc. Je naprosto přirozené své diagnóze nevěřit, 

protože nikdo si nepřipouští, že by mohl onemocnět. Pokud má pacient 

pochybnosti, zejména u nezvratných chirurgických zákroků, je lepší, aby si 

diagnózu ověřil i u jiného odborníka. Ovšem dlouhodobé popírání může 

pacientovi uškodit, protože nechce spolupracovat v léčbě.

Třetí fáze, která nastává po různě dlouhé době šoku a popírání je fáze 

hněvu a hledání viníka. Pacient je útočný a nepřijímá možnost náhody. 

Svojí zlostí nejčastěji zraňuje ošetřující lékaře, které viní z toho, že včas 

nerozpoznali nemoc nebo neprovedli potřebná vyšetření. Vůči rodinným 

příslušníkům, kteří se jej snaží podporovat, může být bezdůvodně zlostný a

může vyvolávat konflikty bez příčiny. Pacient může dojít do stádia 

sebeobviňování, kdy se trápí výčitkami, že si vše zavinil vlastní leností, 

špatným životním stylem či tím, že nenavštěvoval preventivní vyšetření.

Pacient zoufale hledá různé důvody, proč zrovna on onemocněl tak vážnou

chorobou. Snaží se přesvědčit sebe, lékaře i své nejbližší okolí, že o nic 

vážného nejde. Snaží se s Bohem, lékaři i různými léčiteli smlouvat, proto 

se tato fáze nazývá fáze smlouvání.

Poslední fází, do které pacient dospěje po různě dlouhé době, je fáze 

smíření. Pacient se vyrovnává s nemocí a snaží se ji přijmout jako součást

svého života, proti které musí bojovat. 
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V průběhu celého onemocnění je velmi důležitá podpora nejbližších 

příbuzných nebo přátel, která dodává pacientovi sílu s nemocí bojovat. 

[10]

1.2.4 Paliativní onkologická terapie

Pokud nastane situace, kdy onemocnění nereaguje na nutnou 

onkologickou léčbu, využívá se paliativní terapie. Cílem je zlepšit kvalitu 

života pacientů a ulevit jim od bolesti. Také se snaží pomoci rodině, která 

se smiřuje s onemocněním svého bližního. Paliativní terapií se 

v onkologické péči rozumí snaha ulevit pacientovi od bolesti, zajistit dobrý 

psychický stav pacienta a zamezit infekcím a horečnatým stavům. Do 

paliativní terapie zahrnujeme paliativní radioterapii, která zmenšuje nádor 

a tím snižuje tlak na okolní orgány, paliativní operaci, kterou odstraňujeme

část nádoru, která způsobuje další komplikace. Dále se zabývá paliativní 

chemoterapií. Cytostatika se podávají ústy nebo přímým zavedením do 

žíly. Jako další okruh paliativní péče známe prevenci a léčbu různých 

kožních poranění. Poranění jsou způsobena tlakem na jedno místo při 

dlouhodobém pobytu na lůžku a neschopnosti pohybu. 

Bolest v terminálním stádiu se nachází u 80 % pacientů. Tato bolest může 

být chronická nebo akutní, také se může vyskytovat pouze při určitých 

činnostech. Intenzita bolesti je u každého pacienta velmi individuální. 

Bolest rozdělujeme na mírnou, nepříjemnou, silnou, krutou a nesnesitelnou

bolest. Je všeobecně známé, že psychický stav pacienta velmi ovlivňuje 

jeho vnímání bolesti. Nejhorší bolest pacienti vykazují při karcinomech 

vaječníků, děložního čípku a slinivky břišní. Naopak nejmenší bolest je u 

karcinomu lymfomů. 

V paliativní péči je velmi důležité podporovat pacienta v jeho 

náboženském vyznání a dovolit mu přítomnost duchovního a celé rodiny u 

lůžka. [12]

1.3 Prevence onkologických onemocnění

Rostoucí výskyt nově diagnostikovaných nádorových onemocnění je velmi 

závažným problémem. Dle národního onkologického registru každým 
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rokem přibude 83 000 nových pacientů s nádorovým onemocněním, což 

představuje 4% meziroční nárůst. Bohužel převážnou většinu pacientů 

představují lidé, kteří již dosáhli nebo překročili hranici šedesáti let. 

Existuje Evropský kodex proti rakovině, který byl vytvořen pro podpoření 

prevence rakoviny napříč Evropou. Evropský kodex obsahuje dvanáct 

doporučení pro lepší životní styl. Odborníci odhadují, že kdyby lidé 

dodržovali tento kodex, mohlo by se zabránit až polovině úmrtí na 

zhoubné onemocnění. Takže i když se úmrtnost snižuje, je nesmírně 

důležitá prevence, která může napomoci včasnému odhalení nádoru a 

zahájení léčby.

EVROPSKÝ KODEX 

1. NEKUŘTE. VYHNĚTE SE JAKÉKOLIV FORMĚ TABÁKU. 
2. MĚJTE SVŮJ DOMOV NEKUŘÁCKÝ. PODPOŘTE TENTO PŘÍSTUP I 

V ZAMĚSTNÁNÍ.
3. SNAŽTE SI UDRŽET ZDRAVOU TĚLESNOU HMOTNOST.
4. DENNĚ VYKONÁVEJTE NĚJAKOU TĚLESNOU ČINNOST. OMEZTE ČAS 

STRÁVENÝ SEZENÍM
5. JEZTE ZDRAVĚ. JEZTE HODNĚ CELOZRNNÝCH VÝROBKŮ, LUŠTĚNINY, 

OVOCE A ZELENINY. OMEZTE VYSOCE KALORICKÉ POTRAVINY A 

VYHNĚTE SE SLADKÝM NÁPOJŮM. VYHNĚTE SE PRŮMYSLOVĚ 

UPRAVENÉMU MASU, OMEZTE ČERVENÉ MASO A POTRAVINY 

S VYSOKÝM OBSAHEM SOLI.
6.  POKUD PIJETE ALKOHOL JAKÉHOKOLIV TYPU, OMEZTE JEHO PŘÍJEM. 

NEJLEPŠÍ JE SE ALKOHOLU VYHNOUT ÚPLNĚ.
7. PŘEDCHÁZEJTE PŘÍLIŠNÉMU VYSTAVOVÁNÍ SE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, 

ZVLÁŠTĚ U DĚTÍ. PŘI POBYTU NA SLUNCI POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ 

PROSTŘEDKY. VYHNĚTE SE SOLÁRIÍM.
8. PŘI SVÉM POVOLÁNÍ SE CHRAŇTĚ PŘED RAKOVINNOTVORNÝMI 

LÁTKAMI A POSTUPUJTE DLE ZDRAVOTNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH 

POKYNŮ.
9. ZJISTĚTE SI, ZDA NEJSTE DOMA VYSTAVENI ZÁŘENÍ RADONU. 

PŘIJMĚTE OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ JEHO VYSOKÉ KONCENTRACE.
10. KOJENÍ SNIŽUJE U MATEK RIZIKO VZNIKU RAKOVINY. POKUD 

MŮŽETE, SVÉ DÍTĚ KOJTE. HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ LÉČBA 

ZVYŠUJE RIZIKO VZNIKU MNOHA TYPŮ RAKOVINY. OMEZTE JI.
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11. ZAJISTĚTE SVÝM DĚTEM OČKOVÁNÍ PROTI HEPATITIDĚ TYPU B 

A PROTI LIDSKÝM PAPILOMAVIRŮM
12. ÚČASTNĚTE SE ORGANIZOVANÝCH SCREENINGOVÝCH 

PROGRAMŮ:
 RAKOVINA PRSU
 RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA
 RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

[21]

1.3.1 Screeningové programy

Ráda bych zde uvedla, co přesně pacienty čeká při screeningu, protože 

spousta lidí se jej bojí. Od roku 2014 je jako prevence proti rakovině prsu, 

děložního čípku a rakovině tlustého střeva zavedené tzv. adresné zvaní 

občanů ke screeningu, pokud spadají do rizikové skupiny. Po celé České 

republice se nachází spousta center, které se screeningem zabývají a je 

jen na nás, které si vybereme.

1.3.1.1Screening prsu

Rakovina prsu je stále nejčastější příčinou úmrtí českých žen ve věku 20 - 

54 let. Jelikož dosud nebyl rozpoznán rizikový faktor, který by vysvětloval 

příčinu, jedinou možností boje je včasné zjištění a zahájení léčby. Důležité 

je, aby ženy věděly, při jakých potížích přijít k lékaři. Určitě není normální, 

když se v prsu objeví hmatný útvar. Samozřejmě se nemusí hned jednat o 

rakovinu prsu, protože v prsu se poměrně často vytváří cysty. Ale je 

důležité tento útvar vyšetřit, aby bylo jisté, o co se jedná. Dalším 

varovným signálem je samovolný, krvavý výtok z bradavky nebo náhlé 

zčervenání kůže prsu bez toho, aby žena měla teplotu. Také si žena musí 

dávat pozor na proměnu kůže prsu. Určitě není vhodné čekat s návštěvou 

lékaře, pokud je kůže tuhá a jsou v ní viditelné póry a podobá se až slupce 

pomeranče. Také nelze odkládat návštěvu lékaře, pokud se na bradavkách 

a dvorcích objeví šupinky, které jsou velmi křehké a při sebemenším 

škrábnutí vyvolají krvácení. Při všech těchto příznacích žena musí 

neprodleně navštívit gynekologa nebo praktického lékaře a trvat na 

screeningu prsu.

20



[2, 13]

1.3.1.1.1 Co ženu na mamografii čeká?

Mamografie je speciální rentgenové vyšetření, při kterém se prsy zobrazují

ve dvou projekcích. Celkem se tedy udělají čtyři snímky. Při vyšetření se 

prs musí stlačit mezi podložku a kompresní desku. Je důležité dostatečné 

stlačení pro dosažení maximální kvality a minimalizaci dávky záření. Žena 

při vyšetření stojí. Vyšetření není bolestivé, jen je trochu nepříjemné. 

Pokud to není nutné, žena by neměla používat deodoranty a jiné 

kosmetické přípravky na oblast prsů a podpaží. Tyto přípravky by mohly 

znehodnotit výsledky. Pokud má žena menstruační cyklus, vyšetření se 

provádí v první polovině cyklu, kdy jsou prsy méně citlivé a je možné je 

lépe stisknout. Pokud je žena v mladém věku, je možné udělat vyšetření 

pomocí UV záření, takzvanou sonografii prsu. Není vhodná mamografie, 

jelikož v prsní žláze se nachází menší podíl tukové tkáně, která 

zprůhledňuje tkáň prsu. Sonografie se také používá jako doplňkové 

vyšetření, když mamografie neukazuje jasné výsledky. [2, 13]

1.3.1.2Screening děložního hrdla

I toto onemocnění bohužel patří k nejčastějším onemocněním žen. 

V počátečním stádiu nejsou žádné příznaky, které by nasvědčovaly vzniku 

rakoviny. Proto je velmi důležité od patnáctého roku života pravidelně 

jednou ročně navštěvovat svého gynekologa, který musí být pečlivý na 

stěr sliznice z děložního čípku. Mezi pozdnější, velmi varovné signály patří 

objevující se krvácení mimo menstruační cyklus nebo po pohlavním styku. 

Dále pocity slabosti spojené s palčivou bolestí podbřišku. [2, 14]

1.3.1.2.1 Co ženu čeká na screeningu?

Cervikální screening spočívá v pravidelných gynekologických návštěvách. 

Po odebrání stěru se vzorek odesílá do cytologické laboratoře, kde se 

zpracovává. Při negativním výsledku je ženě doporučené přijít za rok, ale 

při pozitivním nálezu se opakuje stěr z děložního hrdla a při opakovaném 

prokázání pozitivního výsledku je nutné začít ženu léčit. [2, 14]
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1.3.1.3Screening tlustého střeva

V rakovině tlustého střeva a konečníku se Česká republika umísťuje na 

předních místech výskytu ve světovém žebříčku. Bohužel u mužů je to třetí

příčka a u žen desátá. U tohoto onemocnění je důležité věnovat pozornost 

dlouhodobější změně činnosti střev, které se může projevovat pocitem 

nedokonalého vyprázdnění, průjmem, zácpou nebo nemožností 

vyprázdnění. Dále je potřebné sledovat objevování krve ve stolici nebo 

krvácení z konečníku. Dlouhodobé ztráty krve mohou vést k anémii, která 

se projevuje slabostí, únavou a dušností. Dále nám může klesat tělesná 

váha bez zvláštních příčin. Nádor může vyvolat střevní neprůchodnost, 

která se projevuje větší plynatostí a křečovitými bolestmi břicha. Všechny 

tyto příznaky můžou znamenat i jiné, méně závažné onemocnění, ale 

určitě není vhodné otálet s návštěvou lékaře při sebemenších potížích. [2, 

15]

1.3.1.3.1 Co nás čeká na sreeningu?

Screening tlustého střeva neboli kolorektální screening je založen na 

pravidelných testech okultního krvácení do stolice nebo na primární 

screeningové kolonoskopii. Lidé od věku padesáti let by si měli jednou 

ročně udělat test okultního krvácení do stolice. Tento test je založený na 

odběru stolice a přidání chemického přípravku do stolice. Smíchání těchto 

dvou vzorků nám ukáže i skryté příměsi krve, které nejsou viditelné okem. 

Výsledek si zapíšeme a odešleme k doktorovi. Tento test není nikdy 

stoprocentní, ale zvyšuje šanci na odhalení onkologického onemocnění 

v počátečním stádiu. I přes pozitivní výsledek se nemusíme hned obávat, 

protože krev ve stolici může znamenat i jiné onemocnění jako třeba střevní

polypy. Dalším, mnohem spolehlivějším způsobem je kolonoskopický 

screening, který je doporučený od pětapadesátého roku života a stačí jej 

provádět pouze jednou za deset let. Provádí se pomocí kolonoskopu, který 

se skládá z hadičky a kamery na jejím konci. Hadička je zavedena do 

konečníku a odtud dále do tlustého střeva. Tato metoda umožňuje 

prohlédnutí vnitřní stěny tlustého střeva a zjištění problémů, které nám 

neodhalí ani rentgen. Kolonoskop umožňuje odebrání vzorků tkáně a navíc 
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pomocí něj lze předejít operaci polypů střev, protože při tomto zákroku 

jdou polypy rovnou vyříznout. Důležité je se na kolonoskopii připravit 

například pomocí dietního jídla a vyprázdnění díky projímadlům, které nám

dá lékař. [2, 15]

1.4 Nádorová epidemiologie

Nádorová epidemiologie sbírá a poté analyzuje data nárůstu nových 

onemocnění a také řeší úmrtnost na onkologická onemocnění. V každé 

zemi je úmrtnost jiná, takže se pokusím srovnat světovou statistiku 

s českou statistikou. Ze statistik se vyjímá rakovina kůže, která ve výskytu 

zaujímá první místo. Avšak díky rychlému způsobu zjištění onemocnění a 

zahájení včasné léčby je úmrtnost malá.

1.4.1 Světová statistika

Rakovina je nejčastější onemocnění na světě. V roce 2012 bylo 

diagnostikováno 14,1 milionů nových případů. Z toho 53 % zaujímají muži 

a 47 % ženy. Ve světové statistice z roku 2012 výskytu onkologických 

onemocnění mezi muži zaujímá první místo Francie, a to 385 onemocnění 

na 100 000 mužů. Dánsko je na prvním místě mezi ženami, a to 

s výskytem 328 onemocnění na 100 000 žen. [16, 17]

Rakovina prsu

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina plic

Rakovina děložního čípku

Rakovina žaludku

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Nejčastější onemocnění u žen ve světě - rok 2012

Graf 5 - onemocnění u žen ve světě za rok 2012
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Rakovina plic

Rakovina prostaty

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina žaludku

Rakovina jater

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Nejčastější onemocnění u mužů ve světě - rok 2012

Statistika uvádí, že nejčastějším diagnostikovaným onemocněním u žen je 

rakovina prsu a tvoří více než 25 % všech nových případů. Mezi další typy 

onkologického onemocnění patří rakovina vaječníků, štítné žlázy či jater. 

[16, 17]

Mezi muži je nejčastějším onemocněním rakovina plic, která je většinou 

způsobená kouřením. Zajímavostí je, že na sedmém místě je rakovina 

jícnu. 

V celkové statice je nejfatálnějším onemocněním rakovina plic, která tvoří 

13 % všech onemocnění. Na druhém místě se bohužel umístila rakovina 

prsu, která byla zjišťována pouze u žen. Rakovina kolorekta (tlusté střevo a

konečník), která je druhým nejčastějším typem onemocnění u žen a třetím 

nejčastějším onemocněním u mužů, je celkově na třetím místě. 

Mortalitou neboli úmrtností onkologické onemocnění zaujímá první příčku 

spolu s kardiovaskulárními problémy. V roce 2012 zemřelo 8,2 milionů 

pacientů a nejčastější příčinou byla rakovina plic. Počet zemřelých na 

rakovinu plic byl téměř 1 600 000. S téměř poloviční úmrtností se na 

druhém místě objevila rakovina jater a jen o 23 000 méně má rakovina 

žaludku, která je na třetím místě. Až na pátém místě s více než 

500 000 úmrtími za rok je rakovina prsu. Téměř o 200 000 případů méně 

má rakovina prostaty, která je u mužů druhou nejčastěji vyskytovanou 
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rakovinou na světě. I když výskyt rakoviny ve světě stoupá, úmrtnost 

klesá, a to hlavně díky pokrokům v medicíně. [16, 17]

1.4.2 Statistika v České republice

Dosud dostupná data jsou data z roku 2011. Česká republika se bohužel 

drží na předních místech výskytu onkologických onemocnění. Bylo 

diagnostikováno 83 581 nových případů s meziročním nárůstem o 0.5 %. 

Za to úmrtnost na tyto typy onemocnění v České republice klesá, a to 

téměř o 2 % oproti minulému roku. Podle názoru odborníků úmrtnost klesá 

i díky screeningu, který je u nás zavedený u rakoviny tlustého střeva a 

konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního hrdla. 

Od ledna 2014 je zavedené tzv. adresné zvaní, které je určené pro rizikové 

skupiny pacientů. V roce 2011 zemřelo na onkologické onemocnění 27 171

lidí a mužských pacientů bylo více než žen. Onkologické onemocnění se 

zejména vyskytuje u starších občanů naší země. Pánům nad šedesát let 

bylo diagnostikováno více než 75 % onemocnění u mužů. U žen díky 

nádorům prsu a gynekologickým nádorům, které se objevují v dřívějším 

období života, je procento výskytu onemocnění nad 60 let menší, a to 

68,5 %. Mezi nejčetnější onemocnění v České republice patří rakovina 

tlustého střeva a konečníku, která se u obou pohlaví nachází na druhém 

místě a poté u žen rakovina prsu a u mužů rakovina prostaty, které jsou na

prvních místech. Tyto typy onemocnění tvoří 1/3 nově zjištěných 

onemocnění. 

Nejvíce se u žen vyskytuje zhoubný nádor prsu, který byl diagnostikován 

6 620 ženám. Jedná se o meziroční nárůst o 0,5 %. S téměř polovičním 

výskytem je na druhém místě s 3421 onemocněními rakovina tlustého 

střeva a konečníku. Třetí z nejpočetnějších typů onemocnění je rakovina 

těla děložního. Tento typ byl v roce 2011 s výskytem 1949 onemocnění. Ve

výskytu na čtvrtém, pátém a šestém místě jsou rakovina vaječníků s 1080 

onemocněními, rakovina ledvin s 1065 onemocněními a rakovina 

děložního hrdla s výskytem 1023 onemocnění. U mužů se na první místo 

řadí rakovina prostaty, kterou během roku 2011 onemocnělo 6964 mužů. 
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Na druhé příčce je rakovina kolorekta, tak jako u žen. Tento typ se u mužů 

vyskytuje s četností 4755 pacientů. Celkově Česká republika zaujímá páté 

místo ve výskytu rakoviny kolorekta v celosvětovém měřítku a například 

Slovenská republika se nachází na místě prvním. Zhoubným nádorem 

ledvin v České republice onemocnělo 1940 mužských pacientů a 

1680 případů bylo s rakovinou močového měchýře. Posledním nejčastějším

nádorem je nádor slinivky břišní, která měla 1086 případů. Pro lepší 

přehlednost uvedu nejčastější onemocnění do tabulky. [4, 5, 18]

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY NÁDORŮ U

ŽEN 

2011
PRSA 6620

KOLOREKTUM 3421
TĚLO DĚLOŽNÍ 1949

VAJEČNÍKY 1080
LEDVINY 1065

U mortality žen se první čtyři onemocnění procentuálně výrazně neliší. Na 

prvním místě je rakovina prsu, na kterou v České republice během roku 

2011 zemřelo 1725 žen, což tvoří 14,2  % ze všech žen, které podlehly 

onkologickému onemocnění. U mužů je nejčastější příčinou úmrtí rakovina 

průdušek a plic, a to z 26 %. Další srovnání si můžeme prohlédnout 

v grafu. [4, 5, 18]
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Graf 7 - mortalita v České republice, rok 2011

1.4.3 Srovnání výskytu v České republice a ve světě

Bohužel jsem nemohla porovnat data ze stejného roku, ale myslím si, že se

výskyt v České republice bude lišit pouze minimálně. Jak můžeme z grafu 

č. 4 vyčíst, v rakovině kolorekta o 0,14 % převyšujeme světový průměr. 

V celosvětovém žebříčku tohoto onemocnění se nacházíme na místě 

pátém. O téměř půl procenta je vyšší výskyt karcinomu prostaty u českých 

mužů než v celosvětovém měřítku. S výskytem 6,74 % je na pátém místě 

celosvětového žebříčku rakovina žaludku. Tento typ se u nás objevuje 

s 1% výskytem.[17, 18]
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Plíce Prsa Kolorektum Prostata Žaludek Ženské pohl. orgány
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Graf 8 - srovnání ČR a svět

2 Praktická část

Praktická část mé maturitní práce je rozdělena na dvě části. První oddíl se 

zabývá rozhovory s onkologickými pacienty, kteří úspěšně prodělali léčbu. 

Druhá část je zaměřena na tvorby brožury o prevenci, kterou bych ráda 

adresovala ženám na gynekologii. Zde vycházím z toho, co jsem se 

dozvěděla v průběhu tvorby maturitní práce a během rozhovorů se 

ženami, které prodělaly gynekologický nádor.
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2.1 Rozhovory

Na mou žádost, kterou jsem umístila na www.osudy.cz se mi ozvali čtyři 

lidé a dále jsem měla domluvený rozhovor s paní, kterou jsem osobně 

znám. Ozval se mi jeden pán, který prodělal Hodgkingův lymfom. Další 

pacienti, kteří reagovali na můj inzerát, byly tři ženy, které prodělaly 

rakovinu prsu. Poslední žena, která byla ochotná se mnou udělat rozhovor,

prodělala rakovinu děložního čípku. Se třemi pacientkami jsem se osobně 

setkala a velmi mile mě překvapilo, s jakým optimismem se dívaly do 

budoucnosti a netruchlily nad prožitou nemocí. Tyto ženy jsem osobně 

navštívila u nich doma. Jedna z těchto paní bydlí ve stejné vesnici jako já, 

další dvě jsem navštívila v Praze nebo v blízkosti Prahy. Naše setkání 

proběhlo u kávy a malého zákusku, který mi byl nabídnut. Dámám jsem i 

já jako malé poděkování přinesla čokoládu. Paní na mě působily velmi 

přátelsky a otevřeně. Rozhovory většinou trvaly kolem dvou hodin, kdy 

jsme si nakonec povídaly i o běžných starostech a radostech v životě. Jsem

velmi ráda, že jsem se s nimi mohla setkat, protože ve mně zanechaly 

pocit, že vše se dá zvládnout, když má člověk chuť žít. Doufám, že tato 

setkání nebyla poslední a budu mít příležitost tyto paní znovu navštívit. 

S dalšími pacienty jsem se nesetkala a komunikovala s nimi pomocí e-

mailu. Překážkou našeho setkání byla vzdálenost nebo nedostatek času, 

ale velmi mě potěšil projevený zájem o setkání i po dokončení mé 

maturitní práce. Všichni pacienti mě poprosili, jestli bych jim mohla poslat 

maturitní práci, jakmile ji dokončím. Tento zájem mě velmi potěšil a těším 

se, až si přečtu jejich názory. 

Všem dotazujícím jsem položila sedm stejných otázek a některé doplňující,

které se týkaly přímo jejich stavu. Rozhovory jsou uvedené v přílohách.

2.2 Informační materiál

Jako výstup své maturitní práce jsem si vybrala tvorbu informační brožury 

o úvodu do prevence, kterou bych ráda adresovala ženám na gynekologii, 

aby si ji mohly přečíst v průběhu čekání na vyšetření. Brožury jsem 

zpracovávala v programu Publisher z balíčku Microsoft Office. Vybrala jsem
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si z předdefinovaných šablon šablonu vrstvy, kterou jsem si upravila. 

Brožuru o prevenci rakoviny prsu jsem sladila do růžové barvy, protože 

růžová stuha je symbolem boje proti karcinomu prsu. Na úvodní stranu 

jsem umístila obrázek, který jsem nakreslila. Do jeho středu místo 

ženského těla jsem umístila růžovou stuhu. Zde si můžete prohlédnout 

brožuru o prevenci rakoviny prsu.

V brožuře jsem v krátkosti shrnula, při jakých problémech je vhodné 

navštívit lékaře. Tuto informaci jsem barevně odlišila do oválku, aby na 

první pohled zaujala. Poté jsem se zabývala samovyšetřením prsu, díky 

kterému lze objevit malou bulku v tkáni prsu nebo v podpaží. Vysvětlila 

jsem, kdy je vhodné provádět samovyšetření prsu a do barevně odlišených

rámečků jsem vepsala, jakým způsobem provádět samovyšetření. U 

popisů jsou umístěné i obrázky, které názorně ukazují, jak provádět 

vyšetření. Dále jsem chtěla upozornit na mamografii, která je dostupná 

všem ženám. A také poukázat na to, že v České republice mají ženy nad 

45 let právo jedenkrát za dva roky se nechat zdarma vyšetřit v tzv. 
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mamma centru. Upozornila jsem ženy, že se nemají čeho bát a mamografii

určitě neodkládat, protože toto vyšetření jim může zachránit život.

Druhou brožuru jsem věnovala prevenci rakoviny děložního čípku. Na 

úvodní stránku jsem umístila fialovou stužku, protože fialová stužka je 

mimo jiné i symbolem boje proti rakovině děložního hrdla. Celá brožura je 

laděná do fialových tónů. Jak můžete vidět, v této brožuře se zaměřuju na 

tři nejdůležitější kroky v boji proti rakovině děložního čípku. Do kříže, který 

má znázorňovat pomoc, jsem umístila radu, kdy není vhodné meškat 

s návštěvou lékaře. Dále jsem zdůraznila nutnost pravidelných 

gynekologických prohlídek, protože přednádorový stav nemá žádné 

příznaky a pak již může být pozdě. Poté jsem poukázala na důležitou 

stránku sexuálního života, a to na bezpečný sex. Zmínila jsem, že je nutné 

se chránit prezervativem, pokud partnera dokonale neznáte. Protože 

většina virů, které způsobují tento typ rakoviny, se přenáší pohlavním 

stykem. Posledním bodem mé brožury je zmínka o očkování proti HPV viru.

V obou brožurách vycházím z toho, co jsem se dozvěděla v průběhu 

zpracovávání maturitní práce a během rozhovorů.

31



32



33



3 Závěr 

Závěrem bych chtěla říct, že tato práce pro mě byla velmi přínosná. 

Dozvěděla jsem se spoustu nových informací o léčebných postupech a 

možnostech léčby a zjistila jsem, jak je toto téma široké a složité na 

pochopení. Také jsem ráda, že jsem měla šanci zjistit, jak se píše práce 

takového rozsahu. 

Ráda bych poděkovala Mgr. Martině Dvořáčkové, že mě přivedla na 

myšlenku zpracovat statistiky, protože bylo zajímavé a přínosné zjistit, jak 

je na tom Česká republika v porovnání se světem a celkově jaké typy 

nádorů se nejčastěji vyskytují. Úplně novým zjištěním pro mě bylo, že se 

ze statistik vynechává rakovina kůže, přestože je všeobecně 

nejrozšířenějším typem rakoviny po celém světě. Od roku 2001 se Česká 

republika účastní Evropského dne melanomu, kdy se zájemci můžou 

nechat zdarma vyšetřit a tím předejít rakovině kůže.

Myslím si, že jsem splnila všechny cíle, které jsem si stanovila. Největším 

problémem pro mě bylo zpracování světové statistiky, protože jsem 

nemohla dohledat informace. Také jsem čekala, že budou dostupná data 

z roku 2012 v českých statistikách. Překvapilo mě, že světové data za rok 

2012 jsou již zpracované, ale české data stále ještě nejsou.

Doufám, že má práce bude využita studenty středních škol k doplnění 

informací v předmětu patologie v probíraném tématu nádorů. 
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Příloha č. 1 – rozhovor č. 1

Jako první případ uvádím muže, který je již deset let po léčbě rakoviny. Je 

mu 49 let, a nejprve se léčil v písecké nemocnici, kde ho, podle jeho slov, 

velmi pravděpodobně léčili na chybnou diagnózu 1 rok, a když bylo již „za 

1 minutu 12", tak se dostal do Prahy k paní docentce Tesařové, která 

pracuje ve Vinohradské fakultní nemocnici v Praze. A poté již byl poslán do

Ústavu Hematologie a Krevní Transfuze.

O jakou nemoc se jednalo/jedná? Pociťoval/a jste obtíže nebo se 

na ni přišlo v průběhu pravidelné prohlídky?

Morbus Hodgkin - stádium 4B. K vůli bolestem v zádech jsem se léčil 1 rok 

na domnělé onemocnění Bechtěrev - po roce léčení chybné diagnózy další 

testy prokázaly Hodgkinovu nemoc.

Co vše Vám k onemocnění sdělil lékař po zjištění diagnózy? 

Na můj dotaz mi bylo všechno (pro moje schopnosti chápání jako laika) 

vysvětleno a to včetně rizik. Konkrétní statistiku a jiné další údaje jsem 

čerpal z internetu.

Jaká byla Vaše prognóza? Co následovalo po sdělení diagnózy?

Paní doktorka pěstičkou zabušila do stolu a řekla - budu dělat vše možné a 

bude to na hraně (myšleno aby nedošlo sílou léčby ke smrti). Až po zhruba

pěti letech mi řekla, měl jste tak 2-3 měsíce života před sebou a naději na 

vyléčení postupně 20 % po relapsu 10 %.

Jakou léčbu Vám doporučil lékař a přistoupil/a jste na ni?

První léčba chemoterapie - Escalovaný Beacop, pak relaps, druhá léčba - 

transplantace kmenovými buňkami (autologní transplantace), pak relaps - 

třetí léčba - transplantace kostní dřeně od cizího dárce (alogenní 

transplantace). Na vše jsem bez váhání přistoupil, s vyjímkou poslední 

chemoterapie před nástupem k poslední transplantaci. V tu dobu se 

jednalo o jakési udržovací chemoterapie, aby se nemoc nekontrolovaně 

nerozběhla.

Jak jste reagoval na chemoterapii?



Na chemoterapii všichni reagují stejně, takže samo sebou začaly klasické 

nežádoucí účinky. Jsme biologické stroje a tak reagujeme přesně podle 

těchto biologických vlivů. Chemoterapie je jed a nic jiného, než otravu od 

něj nelze čekat. Osobně si pamatuji, že mi byl podán Yperit (vzpomeňme 

na první světovou válku), nebo Metotrexát, který se podává již víc než 50 

let. Vše je podáváno "uvážlivě" v hodnotách, které nezabijí okamžitě celý 

organismus, ale určitě mu neprospívají. Víte, po těch letech, kdy mám klid 

a možnost se zamýšlet na různými věcmi jsem došel k definici "Léku". Lék 

by měl být takový prostředek, který při požití zdravým člověkem projde 

organismem bez jakýchkoli vlivů A při požití nemocným člověkem, uzdraví.

No… Z pohledu chemoterapie/ozařování - co by to udělalo se zdravým 

člověkem??? Uvažoval/a jste o alternativní léčbě?

Označuje-li se za alternativní léčbu četba literatury esotericky zaměřených

autorů, nebo občasná kontrola a mírné doplnění energie od "šamana", pak 

ANO a bylo to s vědomím mojí lékařky.

Mělo Vaše onemocnění metastázy?

M.Hodgkin, respektive jeho buňky jsem měl všude možně a to i krvi, 

játrech... brrrrr - o tom odmítám psát.

Jaký je Váš nynější stav?

Mám jezdit na kontroly po transplantaci na ÚHKT Praha cca dvakrát za rok. 

Již jsem tam cca tři roky nebyl. Můj současný stav odpovídá z mého 

pohledu úměrně "věku a dětem" jak si občas zavtipkuji. Co ale pozoruji s 

jistotou, je, že můj organismus není v takové kondici, jako u mých 

vrstevníků. (no ale někteří již třeba nežijí)… a pak občasné bolesti kde-

čeho, které trvají i několik měsíců, ale zase odcházejí.



Příloha č. 2 – rozhovor č. 2

Jako druhý případ uvádím ženu, která je osm let od vyléčení onkologického

onemocnění. Je jí 65 let. Léčila se v Masarykově onkologickém ústavu 

v Brně na lůžkovém oddělení. 

O jakou nemoc se jednalo/jedná? Pociťoval/a jste obtíže nebo se 

na ni přišlo v průběhu pravidelné prohlídky?

Rakovina děložního čípku. S obtížemi jako je krvácení, bolest břicha a 

výtok jsem přišla na gynekologii, kde mi pan doktor řekl, že v přechodu je 

tento stav normální a dal mi léky. Tyto léky, naneštěstí, podpořili tvorbu 

rakoviny, takže když jsem přišla za čtrnáct dní na kontrolu, bylo mi řečeno,

že to není dobré.

Co vše Vám k onemocnění sdělil lékař po zjištění diagnózy?

Řekl mi všechno sám, na nic jsem se nemusela vyptávat. Do detailů mi 

popsal můj stav, který byl špatný. Řekl mi: „uvidíme, co se dá dělat“ a vše 

mi ukázal na plastickém modelu. To již bylo v Brně na gynekologii.

Jaká byla Vaše prognóza? Co následovalo po sdělení diagnózy?

Prognóza byla špatná, ale procentuálně mi nebyla určena. Nikdo si nebyl 

jistý tím, jak se moje onemocnění bude vyvíjet. Byla jsem v šoku a určitě 

jsem měla v očích slzy, ale nepřipustila jsem si, že bych mohla zemřít. 

Okamžitě se mi začala věnovat doktorka, která mě uklidňovala a byla mi 

velkou oporou. Více mi pomohl její přístup než léky na uklidnění.

Jakou léčbu Vám doporučil lékař a přistoupil/a jste na ni?

Díky tomu, že nebyl ostrý nádor a byly nalezené metastázy v celé děloze, 

byla mi doporučena kombinace chemoterapie a radioterapie. Na tuto léčbu

jsem plně přistoupila. Ale nesnášela jsem ji dohromady, takže chemo jsem 

měla 2x, a to na začátku léčby a na konci léčby. Během sedmi týdnů, kdy 

jsem byla hospitalizována v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jsem

prošla radioterapií. Dostala jsem maximální dávku brachyterapie, a to pět 

ozáření. Plus každodenní vnější ozáření.

Uvažoval/a jste o alternativní léčbě?



Vůbec jsem nad ní nepřemýšlela.

Mělo Vaše onemocnění metastázy?

Ano, nebyl nádor, který by se dal odoperovat, ale pouze metastázy v celé 

děloze.

Jaký je Váš nynější stav? 

Nyní se cítím výborně. Každý rok jezdím na kontrolu do Brna a výsledky 

jsou zatím dobré. Věřím, že je to díky velké podpoře mé rodiny a touze žít a

vidět vyrůstat své vnuky. Taky každý den děkuji Bohu, že mi dovolí být zde 

na světě.



Příloha č. 3 – rozhovor č. 3

Dalším pacientem je žena, která má 66 let. Rakovina jí byla 

diagnostikována, když měla 50 let. Léčila se a stále dochází na kontroly do 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Zde jí byla provedena i 

operace doktorem Václavem Pechou. Poté byla a stále je v péči onkologa 

Mudr. Milana Brychty. Také zde absolvovala všechnu další léčebnou péči. 

Na vyšetření mamo a sono navštívila akreditované pracoviště pro 

mamografický screening mamma centrum "Zelený Pruh" Praha a stále toto

zařízení využívá i na pravidelné kontroly.

O jakou nemoc se jednalo/jedná? Pociťoval/a jste obtíže nebo se 

na ni přišlo v průběhu pravidelné prohlídky?

Jedná se o karcinom prsu. V květnu 1999 preventivní prohlídka + 

mamograf. Vše bez nálezu, v prosinci jsem objevila ze dne na den bulku 

jako hrášek v levém prsu. Žádné příznaky, ani obtíže se nekonaly, myslela 

jsem, že je to něco, co zmizí.

Co vše Vám k onemocnění sdělil lékař po zjištění diagnózy?

Leden 2000 vyšetření, kde jsem se dozvěděla diagnózu. Bez obalu, suše, 

jako něco samozřejmého, kdy mi lékařské koncílium sdělilo, že se jedná o 

zhoubný nádor, je nutná ablace, ať si jdu domluvit datum operace. 

Nahledanou. Svázaná hrůzou, zmatená a nechápající nastalou situaci jsem 

se nezmohla ani na jediný dotaz. Slovo ablace mi naprosto nic neříkalo. 

Jsem sportovně založená a zdravá, lékaře jsem do té doby nepotřebovala, 

o žádném onemocnění nikdy nepřemýšlela a neměla ani moc informací a 

o onko už vůbec ne. Takže pouze padlá brada, zmatek a šok. Zhruba po 

týdnu, když jsem se svěřila kamarádce, že snad raději umřu, než jít 

někam, kde se mnou jednají „jak s houskou na krámě" jsem s její pomocí 

našla nového lékaře. Rodinu jsem zatím nechtěla děsit.  Diagnóza byla 

potvrzena, nová vyšetření, prohlídky, informace, vysvětlení, kdy a jak bude

operace probíhat, jaká léčba bude následovat - naprosto odlišný přístup - 

abych to zkrátila, dostala jsem se "do rukou" lékařům, kteří mi dali pocit, 

že jsou tam pro mě a mně nezbylo, než jim naprosto důvěřovat a udělala 



jsem to ráda. Ochotně mi odpověděli na každou otázku, jenže když jste 

naprostý laik, tak pořádně nevíte na co se zeptat a na to jediné "zda 

neumřete" vám  neodpoví. Jak už jsem napsala, důvěřovala jsem jim a byla

přesvědčená, že to s jejich pomocí zvládnu a to je asi dost důležité. Pomalu

jsem se začala v nové situaci orientovat, přestala se bát se zeptat a 

snažila se získat co nejvíce informací.

Jaká byla Vaše prognóza? Co následovalo po sdělení diagnózy?

Snad nebyla špatná, vzhledem k tomu, že už je to 15 let. Ale o tom se 

mnou nikdo nehovořil a já jsem se bála zeptat.

Jakou léčbu Vám doporučil lékař a přistoupil/a jste na ni?

Vzhledem k charakteru nádoru jsem měla pouze radioterapii, na kterou 

jsem přistoupila a bezproblémově ji snášela. Po ablaci mi byl nasazen 

Tamoxifen, který užívám dodnes.

Uvažoval/a jste o alternativní léčbě?

Ano nejen, že jsem o ni uvažovala, ale i vyzkoušela. Jak moc byla účinná, 

nejsem schopna posoudit, ale drahá byla hodně. Na nic dramatického jsem

nepřistoupila, byla pouze na bázi čajů a sehnala jsem Ovosan, který v roce

2000 nebyl na trhu a představoval něco "proti smrti". Dnes se už běžně 

prodává jako doplněk stravy. Rovněž jsem se snažila držet Breussovu 

dietu, což je prakticky 42 dnů hladovění, pouze čaje a šťávy. Po týdnu a 

konzultaci s lékařem jsem to vzdala. Při mých 50 kg to bylo víc 

nebezpečné, než moje diagnóza. O tom, že bych nešla na operaci, jsem 

ani na okamžik nezaváhala.

Mělo Vaše onemocnění metastázy?

Nebyly. Bylo mi sděleno, že nádor je sice agresivní, ale že nemetastazuje. 

V roce 2007 se na mamografu objevilo cosi, co se prý muselo odstranit. Na

pohmat jsem ale já osobně nic necítila a nezaznamenala. Vzhledem k 

tomu, že to bylo podruhé na stejném prsu a jsem onko pacient tak ablace 

prý byla nevyhnutná.

Jaký je Váš nynější stav? 



Nerada bych to zakřikla, ale pokud se dá v mém věku a s touto diagnózou 

říci výborný, tak výborný. Neomezuje mě to naprosto v žádné činnosti ať 

intelektuální, tak fyzické. Zůstaly mi pravidelné kontroly a užívání 

Tamoxifenu.



Příloha č. 4 – rozhovor č. 4

Tato žena má 71 let a je již patnáct let po prodělané léčbě. Léčila se ve 

Fakultní nemocnici v Motole. Je rodilou pražačkou a dnes žije na okraji 

Prahy, kde je velmi spokojená.

O jakou nemoc se jednalo/jedná? Pociťoval/a jste obtíže nebo se 

na ni přišlo v průběhu pravidelné prohlídky?

V listopadu roku 1999 mi byla diagnostikována rakovina prsu. Žádné 

příznaky, ani obtíže jsem nepociťovala. Můj nádor byl hormonálního 

původu. Na gynekologické prohlídce jsem dostala hormonální léčbu, která 

mi měla ulevit od bolestí během přechodu. Po pár měsících mě paní 

doktorka poslala na mamografii, kde byla nalezená bulka. Poté provedena 

histologie.

Co vše Vám k onemocnění sdělil lékař po zjištění diagnózy?

Jelikož pan doktor na chirurgii byl ke mně velmi neomalený, řekla jsem si, 

že sem rozhodně nepůjdu. Proto jsem se obrátila na své známé, kteří mi 

doporučili vynikajícího chirurga. Ten mi vše popsal a vysvětlil, proč je nutná

ablace prsu. Provedl znova histologii tkáně, aby si byl úplně jistý. Dne 

24. ledna mi bylo odoperováni prso i uzliny. Nádor byl velký šest 

centimetrů.

Jaká byla Vaše prognóza? Co následovalo po sdělení diagnózy?

Prognóza mi nebyla sdělena, ale snad nebyla zlá.

Jakou léčbu Vám doporučil lékař a přistoupil/a jste na ni?

Byla mi doporučena kombinace chemoterapie a radioterapie, kdy jsem 

měla docházet do nemocnice na dávku chemoterapie nebo ozáření. 

Dostala jsem ji zkombinovanou v tomto cyklu. Chemoterapie čtyřikrát, 

ozařování, chemoterapie dvakrát, ozáření. Dostala jsem 28 ozáření. Na 

chemoterapii jsem měla hrozné účinky, nejedla jsem, všechno jsem 

vyzvracela a i vypít vodu pro mě bylo velmi složité.

Uvažoval/a jste o alternativní léčbě?



Začala jsem se léčit sama, protože mi selhala imunita. V blízkosti zakašlalo

dítě a já měla chřipku. Proto jsem začala brát Vobenzin. Dále jsem 

vyzkoušela Ovosan, který byl tehdy ve výrobě a sháněl se mi velmi těžko. 

Ještě jsem si pořídila knížku Vilcacora, která nabízí očišťovací léčbu šest 

neděl. Alternativní léčbu jsem vždy brala mezi léčbou klasickou, nikdy jsem

si netroufla oba typy léčby kombinovat. Nevím, jestli alternativní léčba 

měla účinky, ale věřila jsem tomu.

Mělo Vaše onemocnění metastázy?

Nebyly.

Jaký je Váš nynější stav? 

Cítím se velmi dobře, prodělaná nemoc mě v ničem neomazuje. 

Samozřejmě, opatrnost je potřeba, ale snažím se žít tak, jak před 

rakovinou. Dvakrát za rok chodím na pravidelné prohlídky, které zatím 

dopadají velmi dobře.



Příloha č. 5 – rozhovor č. 5

Tato žena se léčila ve Fakultní nemocnici U Apolináře v Praze na chirurgii a 

onkologii. Na onkologii docházela ambulantně. Má 47 let a tři děti. Po 

prodělané léčbě napsala knížku …a život jde dál…

O jakou nemoc se jednalo/jedná? Pociťoval/a jste obtíže nebo se 

na ni přišlo v průběhu pravidelné prohlídky?

V květnu roku 2011 jsem si našla během sprchování bulku v těle, která 

bolela na dotek. V červnu jsem navštívila lékaře a byla jsem odeslána na 

mamografii a poté na sonografii. Ukázaly se tři bulky. Dvě z nich byly 

tukové, třetí nádorová. Byla provedena biopsie této bulky.

Co vše Vám k onemocnění sdělil lékař po zjištění diagnózy?

Jelikož jsem nechtěla být operována v Benešově, domluvila jsem si 

vyšetření v Praze. Byly mi znova provedeny všechny vyšetření a vše 

vysvětleno. Na 8. září jsem měla domluvenou operaci. Před operací bylo 

pro jistotu provedeno ještě jedno vyšetření, které ukázalo více bulek různě 

rozmístěných v tkáni prsu. Pan doktor se rozhodl pro úplné odstranění 

celého prsu a uzlin. Vše mi názorně ukázal.

Jaká byla Vaše prognóza? Co následovalo po sdělení diagnózy?

Prognóza mi nebyla sdělena, ale snad nebyla zlá.

Jakou léčbu Vám doporučil lékař a přistoupil/a jste na ni?

Po operaci mi byla doporučena chemoterapie. S mým ošetřujícím lékařem 

jsme se domluvili, že na chemoterapii budu docházet do Benešova, jelikož 

to mám blíž z domu. Jenže paní doktorka byla velmi nepříjemná, 

neprovedla mi žádné vyšetření před chemoterapií, řekla, že dávka se 

upraví po první dávce. Přišlo mi to zvláštní, proto jsem zavolala zpět 

svému lékaři do Prahy. Bylo mi doporučeno jít zpět do Prahy. Dostala jsem 

se ke skvělé doktorce. Vždy mi vše vysvětlila a provedla potřebné testy. 

Dala mi předběžný termín chemoterapie, jakmile bude mít připravenou 

dávku podle výsledků testu. Doktoři měli skvělý přístup, vždy mi volali a 

ptali se, jak mi je. Nebylo mi špatně díky manželovi, který mi zavedl denní 



jídelníček po domluvě s panem doktorem. Jedla jsem vše, co by měl 

onkologický pacient jíst. Velké množství zeleniny, ovoce, jogurtů a 

celozrnného pečiva. Také jsem si nosila zásobu jídla na chemoterapii. Od 

první chemoterapie jsem měla komplikace. Rozleptávaly se mi žíly a ruce 

mi otekly po třetí chemoterapii. Měla jsem velké bolesti, ale byla jsem 

zatím bez trombóz. Dostávala jsem studené obklady, mastičku a léky od 

bolesti. Bylo mi navržené zavést port, což jsem zamítla. Poslední dávku 

chemoterapie mi přepichovali 4x, ale vše jsem naštěstí zvládla. Měla jsem 

vypálený žilní systém. Sama jsem si naordinovala bylinky a Omega 3 

komplet. Po půl roce jsem měla kompletně obnovený žilní systém. Jelikož 

nádor byl hormonálního původu, a bylo nutné zastavit tvorbu hormonů, 

byla mi nasazena léčba Soladexem do břicha na pět let jedenkrát měsíčně.

Po třech letech mi byl vysazen kvůli nutnosti zjištění, jestli se hormony 

zklidňují. Po odběrech mi měl být nasazen tamoxifen, protože Soladex 

neplnil tu správnou funkci, ale nebyl mi nasazen kvůli rozjíždějící se 

trombóze. Také se mi po chemoterapii zhoršil zrak. Dne 28. 1. 2015 mi 

byla provedena totální hysterektomie kvůli stálé produkci hormonů. Na tři 

roky mi byl nasazen Letrozol kvůli omezení produkce hormonů 

nadledvinek. 

Uvažoval/a jste o alternativní léčbě?

Dnes bych volila alternativní léčbu, kterou jsem se začala zabývat po 

skončení léčby. V průběhu jsem brala různé bylinky, které mi mimo jiné 

zpravily celý žilní systém. Také mám zkušenost s tím, že na sonografii jater

mi byly nalezené hemangiony. Okamžitě jsem nasadila léčbu bylinkami a 

na výsledcích po dalším vyšetření hemangiony nebyly vidět.

Mělo Vaše onemocnění metastázy?

Nebyly.

Jaký je Váš nynější stav? 

Cítím se velmi dobře, prodělaná nemoc mě posílila. Již mě nerozhodí 

maličkosti. Mrzí mě hysterektomie, ale manžel a děti mi byli velkou 

oporou.





Příloha č. 6 – brožura o prevenci rakoviny prsu





Příloha č. 7 – brožura o prevenci rakoviny děložního čípku
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