Tisková zpráva
Obrovské „střevo“ navštíví Jihlavu
V Jihlavě bude 16. listopadu zahájena netradiční osvětová kampaň
Střevo tour 2009 – 2010.
Hlavní roli hraje obrovská maketa tlustého střeva, která formou road show
navštívila již Hradec Králové (29. 10. – 8. 11., v Nákupním centru Eurocenter, Víta
Nejedlého 1063) a v roce 2010 další velká města v České republice.
Kampaň, kterou připravuje občanské sdružení Onkomaják, je zaměřená na zvýšení
povědomí o prevenci a včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Onkomaják o.s. také navázal spolupráci s Nadací VIZE 97, která se již dlouhá léta
zabývá problematikou prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Již podruhé v České republice budou veřejnosti pomocí obrovské průchozí makety
tlustého střeva poskytnuty informace o jednom z největších nádorových zabijáků –
rakovině tlustého střeva a konečníku.
Střevotour 2009 – 2010 v Jihlavě bude zahájena v obchodním centru City
Park Jihlava, Hradební 1, (které poskytlo za tímto účelem prostory zdarma a
celou akci tak podpořilo), v pondělí 16. listopadu v 10:00 hodin. Slavnostního
zahájení a průchodu makety střeva se zúčastní představitelé města, regionu a
odborné a laické veřejnosti a občanského sdružení Onkomaják.
Dostatek kvalitních informací o zákeřné chorobě je jedním ze škály opatření, které
mají vést ke snížení výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku a k záchytu
onemocnění ve včasných stadiích.
Existuje totiž snadné, nebolestivé a finančně dostupné vyšetření, které si může u
svého praktického lékaře či gynekologa vyžádat každý. Jedná se o jednoduchý test
na přítomnost krve ve stolici.
V naší zemi je také spuštěn program celonárodního skríninku – vyšetření na skrytou
přítomnost krve ve stolici. Toto lze preventivně absolvovat na účet zdravotní
pojišťovny ve věku nad 50 let, od 55 let jednou za 10 let je možné podstoupit i
primární skríninkovou kolonoskopii.
Neméně důležité je, aby nemocní i jejich rodinní příslušníci byli informováni o
principech a všech možnostech léčby, aby věděli, kteří odborníci se na léčbě mají
podílet a kde je hledat.
Mnoho informací je možné nalézt v pacientské části internetových stránek České
onkologické společnosti ČLS JEP www.linkos.cz. Nicméně názorné předvedení
nálezů v tlustém střevě společně s možností položit dotaz vyškoleným

Občanské sdružení Onkomaják o.s.
Sídlo: E. Krásnohorské 2956, 738 01 Frýdek Místek | IČ: 26562138 | Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc - Hodolany, č. účtu: 43-4919050247/0100
Korespondenční adresa: Pelušková 1441, 198 00 Praha 9 - Kyje | Kontakt: Pavla Šlosserová, e-mail: pavla.slosserova@onkomajak.cz, tel.: +420 725 04 66 88

dobrovolníkům nabízí navíc lidský kontakt.
„Střevem“ se dá projít jako tunelem a lidé si budou moci prohlédnout, jak vypadá
uvnitř. Názorně uvidí, jak vypadá zdravé střevo a také se dozvědí více o dalších
sedmi různých střevních diagnózách – od běžných až po kolorektální karcinom
(rakovinu tlustého střeva a konečníku).
Kromě toho, že si budou moci vše prohlédnout, dostanou také komplexní informace
o včasném záchytu rakoviny tlustého střeva a konečníku. „Lékaři tvrdí a statistiky
potvrzují, že pokud se toto onemocnění zachytí včas, dá se vyléčit až 95%
postižených!“ říká Pavla Šlosserová, ředitelka Onkomajáku o.s.
Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn
asi u 8000 osob. Společně s Maďarskem a Slovenskem se dělíme o smutné
celosvětové prvenství ve výskytu tohoto nádoru u mužů. Ročně u nás umírá více
než 4 000 pacientů postižených kolorektálním karcinomem hlavně proto, že přišli
k lékaři příliš pozdě.
Onkomaják o.s. bude proto informovat a vzdělávat veřejnost také prostřednictvím
letáků, které obsahují důležité informace pro zachování zdraví a laické veřejnosti
tak pomohou se zorientovat v problematice.
V příštím roce Střevotour zavítá do Ostravy, Zlína, Plzně, Brna, Nového Jičína,
Prahy, Ústí nad Labem, Liberce, Chomutova, Českých Budějovic, Olomouce,
Ostravy, Zlína, Pardubic a znovu se vrátí do Jihlavy a Hradce Králové.
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