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Zeptejte se nás nebo lékařů, co pro sebe a pro svoje blízké můžete udělat! Není to vůbec složité.

Jaké jsou příznaky rakoviny tlustého střeva? 
K příznakům může patřit:

 • změna ve vyprazdňování — zácpa nebo průjem trvající déle než několik týdnů 

 • pocit ne zcela vyprázdněného střeva

 •  jasně červená nebo tmavě červená krev ve stolici, černá stolice může též znamenat sraženou krev ve stolici 

 • stolice, užší či tenčí než obvykle 

 • bolesti břicha, jako např. větry, nadýmání, pocit plnosti nebo křeče 

 • úbytek na váze bez zřejmého důvodu

 • permanentní únava nebo schvácenost

 • chudokrevnost bez zjevné příčiny (nízký počet červených destiček)

Tyto příznaky ale nemusí znamenat, že máte rakovinu. Existují snadno dostupná základní vyšetření. 
Informujte se včas u svého praktického lékaře!

Základní vyšetření jsou dobře dostupná, jednoduchá a není třeba se jich bát. 

Test na vyšetření krve ve stolici provádí praktičtí lékaři nebo gynekologové. V soukromí domova si odeberete malou část 
stolice a odnesete ji lékaři. Vyhodnocení trvá jenom chvilku a stojí kolem 100 až 200 Kč. 

Pokud se zjistí krev ve stolici, neznamená to ještě, že jde o rakovinu. Je potřeba absolvovat druhé základní vyšetření – 
kolonoskopii. Vybrat pracoviště, kde se toto vyšetření provádí, Vám Vám pomůže praktický lékař, anebo se můžete sami 
informovat na www.kolorektum.cz.

Lidé se často kolonoskopie bojí – ale úplně zbytečně. Příprava před vyšetřením není složitá – dieta a vyprázdnění střeva. 
Vlastní vyšetření se provádí v intimním prostředí v poloze na boku. Bolesti se vůbec bát nemusíte, protože lékaři podávají 
utlumující přípravky.

V České republice byl zahájen program časného záchytu rakoviny tlustého střeva. Pokud je Vám přes padesát
(50–54 let), měli byste jednou ročně zajít na vyšetření stolice na přítomnost krve. Pětapadesátníci a starší mohou jít na tato 
vyšetření jednou za dva roky nebo jednou za deset let na preventivní kolonoskopii. Vše hradí zdravotní pojišťovna.

Rakovina tlustého střeva, na kterou se přijde pozdě, zabíjí. Lékaři dnes sice díky chirurgii, radioterapii, chemoterapii a léč-
bě tzv. cílenými léky dovedou život prodloužit, ale ne zachránit. Léky jsou již výrazně účinnější než dřív – ale také dražší 
– a léčba je soustředěna do onkologických center. Jejich přehled naleznete na www.onkonet.cz.

Přesto PLATÍ to hlavní:

Rakovina tlustého střeva zbytečně zabíjí!
Poznání chrání!

Většina z nás nežije moc zdravě. Ruku 

na srdce: klobáska nám chutná, pohybu 

se vyhýbáme, stres máme v práci 

i doma… Bohužel nám ale hrozí řada 

hodně vážných nemocí.  Jednou z nich je 

RAKOVINA TLUSTÉHO RAKOVINA TLUSTÉHO 

STŘEVA A KONEČNÍKUSTŘEVA A KONEČNÍKU

Přibývá jí. Každý rok lékaři zachytí kolem 

8000 lidí s touto nemocí. Problém je v tom, 

že velký počet z nich přichází na vyšetření 

pozdě. Rakovina je již rozlezlá v celém těle v podobě 

metastáz – a takových případů je skoro třetina!! Léčba se 

pak soustředí na prodloužení života – už nejde o vyléčení.

Když je rak chycený včas, je možné ho vyléčit!Když je rak chycený včas, je možné ho vyléčit!

A není to tak těžké! Stačí přijít na testy, jestli je ve stolici 

krev a také na kolonoskopii. Praktický lékař Vám poradí, jak 

na to…

Partneři projektu:
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Projekt je sponzorován společností Roche s.r.o.
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