
4. február 2016  

 Svetový de ň proti rakovine  
 

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti 
rakovine. Pripomíname si ho od roku 2002. Združuje populáciu v boji proti rakovine. Jej 
cieľom je predísť miliónom možných úmrtí každý rok tým, že zvýši povedomie o tejto 
chorobe a povzbudí k aktivite aj zodpovedné štátne orgány či jednotlivcov po celom svete. 

Rakovina patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam vo vyspelých štátoch sveta, spolu s 
chorobami srdca a ciev. Rakovina je všeobecný termín vzťahujúci sa na ochorenia postihujúce 
ktorúkoľvek časť ľudského organizmu. Ochorenie vyvoláva zhubný nádor (odtiaľ aj termín 
"nádorové ochorenie"), pre ktorý je charakteristický nekontrolovaný rast s ničením okolitých 
tkanív i predpoklady pre metastázovanie. 
Na úmrtiach sa rakovina podieľa jednou štvrtinou. Všeobecne možno sledovať trend nárastu 
počtu diagnostikovaných onkologických pacientov, v SR pribudne každý rok vyše 20tisíc ľudí 
s touto diagnózou. Postihuje najmä hrubé črevo, konečník, prsia, pľúca a kožu. Pozitívne je, 
že ostatné desaťročie úmrtnosť na rakovinu na Slovensku veľmi mierne klesá.  

Zdravotný stav sa dá zlepšiť a mnohým úmrtiam rakoviny sa dá v mnohých prípadoch 
zabrániť pomocou zdravého životného štýlu a niekoľkých jednoduchých zásad: 

1. Nefajčite. 
2. Vyvarujte sa obezite. 
3. Každý deň vykonávajte akúkoľvek telesnú činnosť. 
4. Denne konzumujte ovocie a zeleninu. Obmedzte príjem živočíšnych tukov. 
5. Obmedzte konzumáciu alkoholu. 
6. Nevystavujte sa nadmernému slnečnému žiareniu. 
7. Dodržujte presné pravidla ochrany pred známymi rakovinotvornými látkami. 
8. Ženy nad 25 rokov by sa mali zapojiť do skríningu krčka maternice v programe 

so zaistenou kontrolou kvality. 
9. Ženy nad 50 rokov by sa mali zapojiť do mamografického skríningu v programe 

so zaistenou kvalitou. 
10. Ženy a muži nad 50 rokov by sa mali zapojiť do skríningu hrubého čreva a konečníka 

v programe so zaistenou kontrolou. 
11. Zúčastňujte sa očkovacích programov proti infekcii spôsobenej vírusom hepatitídy B. 



Prostredníctvom rôznych aktivít a iniciatív sa na RÚVZ DS zdôrazňuje hlavne 

prevencia rakovinových ochorení a zdravý životný štýl.  

Aktívnym prístupom v boji proti rakovine od prevencie, včasnej diagnostiky, cez 

liečbu a starostlivosť môže každý na úrovni jednotlivca, spoločnosti a vlády využiť a 

mobilizovať urýchlenie pozitívnych zmien. „Nie je to mimo nás“. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zdroj : Liga proti rakovine 


