
Oč pohodlněji žijeme, o to choulostivější je naše zdraví. Nehrozí nám
už sice epidemie moru či cholery, zato však nás sužují nádorová one-
mocnění, srdeční i cévní choroby a jiné civilizační nemoci. Platí to pro
celý svět. Například riziko rakoviny tiše tiká v každé české rodině.
Některým z mnoha typů zhoubného bujení bude postižen každý třetí
z nás! A každý čtvrtý na rakovinu zemře! Přitom za podstatnou část
smutných konců může naše neznalost, pasivita a lehkomyslný vztah
k vlastnímu zdraví.

Aktivnější postoj k sobě sa-
mým, zdravější způsob živo-
ta, informované a důsledné
využití nabídky preventivních
vyšetření zmůže mnohem víc,
než si myslíme! To je základ
prevence – nejsnazší a nej-
levnější cesty k udržení zdra-
ví, fyzické kondice, osobní
i rodinné pohody.

Nejdůležitější příležitosti 
pro aktivní prevenci zdraví: 

Mamografický skríning pro ženy – prevence
a včasný záchyt rakoviny prsu (od 45 let).
Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení –
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku. Po
50. roce věku lze šetrný bezbolestný test podstoupit kaž-
doročně.
Vyšetření prostatického antigenu (PSA) a kontrola
urologem při obtížích – aktivní prevence karcinomu pro-
staty pro muže nad 50 let.
Očkování proti rakovině děložního čípku – aktivní
prevence zaměřená na dívky a mladé ženy, ideální před
zahájením sexuálního života. Nutné jsou i pravidelné
preventivní gynekologické kontroly.
Očkování proti žloutence – prevence cirhozy a karci-
nomu jater.
Pravidelné roční preventivní prohlídky hrazené
pojišťovnami u praktického lékaře. U mladších ročníků
mohou včas zachytit systémová onemocnění, z hlediska
rakoviny např. tzv. hodgkinské i nehodgkinské lymfomy,
rakovinu varlat apod.

Nebojte se, 
nestyďte se, 
včasný test 
se snadno snese! 

Kdo přijde včas,
vrátí se ke zdraví.
Avšak kdo pozdě,

moc se už nespraví.

VĚNUJ TĚLU TROCHU PÉČE,
AŤ TI ZDRAVÍ NEUTEČE!
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Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET
na číslo 87 777 můžete do 30. 9. 2011.

Cena jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 27 Kč.
Přispívat na sbírkový účet Českého dne proti rakovině

65 000 65/0300 lze do 31. 12. 2011.
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KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM
!


