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Snažíme sa hýbať 
a viesť k tomu aj deti. 
Náš jedálniček je plný 
ovocia a zeleniny

Diana 
Hágerová
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Na webe www.lekari.sk si budete môcť nájsť množstvo internetových stránok z oblasti lekárstva, zdravotníctva a zdravého životného štýlu.
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OBSAH KAMPANE VZNIKOL V SPOLUPRÁCI S

N
a po
vrchu 
čelíme 
ekono
mickej 
výzve. 
No pod 

ňou čelíme oveľa hlbším 
výzvam. Napríklad, či doká
žeme zvrátiť rastúce počty 
pacientov s cukrovkou, 
demenciami, fibriláciami 
predsiení alebo poruchami 
pohybového aparátu. Či sa 
dokážeme zdravšie stravo
vať, viac sa hýbať a menej sa 
stresovať, aby sme odľahčili 
systém zdravotnej starost
livosti.

Alebo – či nám bude sta
čiť iba polovica, alebo len 

tretina návštev u lekára. 
Namiesto dnešných 12 ná
vštev na obyvateľa by sme 
tak absolvovali iba 6 (ako 
vo Francúzsku), alebo len 4 
návštevy za rok (ako v Dán
sku). Alebo – či si vieme 
predstaviť, že sa k lekárovi 
nedostaneme vôbec, ak ne
budeme mať reálny zdravot
ný problém.

Vieme si predstaviť, že budú 
poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti odmeňovaní 
podľa výsledkov liečby a my 
budeme musieť s nimi úzko 
spolupracovať, aby tieto 
výsledky dosiahli? Alebo, 
že sa nám zvýšia zdravotné 
odvody, ak sa nebudeme 
o seba adekvátne starať – ak 

budeme fajčiť, piť, alebo 
keď nebudeme pravidelne 
chodiť na preventívne pre
hliadky? 

Dokážeme si predstaviť, že 
sa budeme musieť aktívne 
pripravovať na plánovanú 
operáciu, aby sme zlepšili 
jej výsledky a skrátili počet 
dní v nemocnici o pár dní? 
Že budeme musieť nutrične 
a fyzicky posilňovať naše 
telo, aby sa lepšie zotavova
lo po operácii, malo menej 
komplikácií a reoperácií? 

V zahraničí sa toto všetko už 
podarilo. A keď sa to podarí 
aj nám, budeme zdravší. 
Máme však skutočnú ocho
tu meniť sa? Uvidíme o rok. 

Radoslav Herda
predseda občianskeho 
združenia SLOVENSKÝ 
PACIENT
Venuje sa nízkoener
getickým zmenám 
správania. Lebo len to, 
čo v našich životoch 
dokážeme zmeniť, zlepší 
naše zdravie.

Epidémia, inflácia, vojna – nečakane nás postihli tri nešťastia, 
ktoré významne odkrojili zo štátneho rozpočtu. Starostlivý štát 
by to však mal všetko zvládnuť a, ako každý rok, tak aj tento, nájsť 
dostatok financií na riadny chod zdravotníctva. 

Ak sme ochotní sa zmeniť, 
môžeme byť zdravší

Dokážeme sa zdravšie 
stravovať, viac sa hýbať 
a menej sa stresovať, 
aby sme odľahčili 
systém zdravotnej 
starostlivosti?
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INZERCIA

Veľa mladých rodín plánovalo svoje životy úplne inak, 
kým jedného člena nezasiahla skleróza multiplex 
a všetko v domácnosti nezastavila. Teraz sa 
v dôsledku ochorenia niektoré rodiny ocitli na pokraji 
chudoby a potrebujú pomoc. 

O
 tom, ako vyzerá 
život mladej ma-
mičky s dvoma 
dcérami a so skle-
rózou multiplex, 
úprimne poroz-

právala pani Mariana zo Serede.

Ako vyzerá bežný deň vo vašej 
rodine?
Začíname ako bežná rodina ra-
ňajkami, ale musím sa priznať, 
že aj príprava jedla ma vie veľmi 
rýchlo unaviť. Bez pomoci asis-
tentky si to neviem predstaviť. 
Mám ju na päť a pol hodiny den-
ne. Ráno odprevadí staršiu dcér-
ku Lauru do škôlky a potom mi 
pomáha so šesťmesačnou Ester. 
Musím sa však priznať, že malú 

nemám často na rukách. Mám 
slabé ruky aj nohy a problém 
s koordináciou. Bojím sa, aby mi 
malá nespadla z rúk. Keď prive-
zie asistentka dcérku zo škôlky, 
Laura mi pomáha s domácnosťou 
aj s malou. Je veľmi zlatá a som 
jej vďačná, že sme taký dobrý 
tím.

Skleróza multiplex je vo vašom 
živote už 9 rokov. Ako vám ho 
zmenila?
Zmenila ho od základov. Môj syn 
mal vtedy len 4 mesiace, keď som 
prestala vidieť na jedno oko. Za-
čala som to riešiť a vyšetrenia po-
tvrdili sklerózu multiplex. Prvé 
roky boli veľmi náročné, táto 
choroba má mnoho pridružených 

chorôb a môj život ovplyvnila 
hlavne únava. Ťažkosti sa preja-
vili aj na vzťahu s manželom a po 
pár rokoch sme sa rozviedli.

Ako teraz zvládate sama 
starostlivosť o domácnosť 
a výchovu detí?
Je to náročné z finančnej, fyzickej 
aj psychickej stránky. Môj život 
ovplyvňuje hlavne únava a prob-
lémy s pohybom. Pracovať nemô-
žem, už dlhšie som na invalidnom 
dôchodku. Niekedy nie som 
schopná postarať sa o seba, nieto 
ešte o deti. Kvôli môjmu zdra-
votnému stavu mám asistentku, 
ktorá mi pomáha s upratovaním, 
nákupmi a deťmi, je to pre mňa 
veľká pomoc.

Spomínali ste finančné 
ťažkosti. Ako ste sa s tým 
vyrovnali?
Hľadám všetky možné spôsoby, 
ako dať deťom normálny život. 
Naše príjmy sú môj invalidný dô-
chodok a rodičovský príspevok. 
Mám nárok na preplatenie benzí-
nu, ale je to len pár eur, a to nám 
nestačí. Cestujem zo Serede do Bra-
tislavy na vyšetrenia skoro každý 
týždeň kvôli mne a kvôli mladšej 
dcérke, ktorá sa narodila s heman-
giómom na tváričke. Naše príjmy 
sú nižšie ako náklady na život. Keď 
ja alebo deti potrebujeme nové ob-
lečenie, chodím do charity. Nájdu 
sa tam aj hračky pre dievčatá. Po-
moc od Dobrých anjelov je mojím 
svetielkom nádeje každý mesiac.

Dobrý Anjel 
rozprestiera krídla 
už aj nad rodiny so 
sklerózou multiplex
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Diana Hágerová, moderátorka a influencerka, má s partnerom, 
moderátorom Romanom Juraškom, dve deti, štvorročnú 
Izabelku a ročného Tristanka.

P
orozprávala nám 
o zmenách, ktoré 
jej prinieslo mater
stvo, aj o tom, ako 
sa stará o zdravie 
svojej rodiny.

Ste dvojnásobnou 
mamičkou. Ako spolu vychádza-
jú vaše deti?
Odkedy sme Tristanka priniesli do
mov z pôrodnice, Izabelka sa doňho 
zaľúbila. Stále ho hladká, mojká, 
keď bol úplne maličký, museli sme 
ich strážiť, lebo ho stále chcela nosiť 
na rukách. Teraz, keď je väčší, po
máha mu chodiť, vedia sa už spolu 
aj trošku zahrať. Verím, že im dobrý 
vzťah vydrží aj v dospelosti. Samo
zrejme, ako všetky deti majú tiež 
svoje nálady a dni, keď potrebujú 
viac pozornosti len pre seba. 

Ako sa zmenil váš život, odkedy 
ste sa stali mamou?
Môj život sa zmenil výrazne. Kla
sickú prácu som vymenila za „prá
cu“, ktorú milujem. Čas strávený 
s deťmi ma napĺňa, rada sledujem 
ich pokroky, rozmýšľanie, vediem 
debaty s Izabelkou. Prichádza však 
aj únava a vyčerpanie, to k tomu 
patrí. Zmenou prešiel aj náš part
nerský život, keďže je veľmi málo 
chvíľ, keď sme s Romanom len my 
dvaja. 

Uvažovali ste počas 
tehotenstiev nad možnosťou 
prenatálnej diagnostiky, ktorá 
môže odhaliť rôzne ochorenia 
detí ešte pred narodením?
Priznám sa, že pri prvom teho
tenstve som bola celý čas v takej 
eufórii, že niečo podobné mi ani 

nenapadlo. Naopak, pri 
druhom som pociťovala 
väčšie obavy a prenatál
nu diagnostiku som aj 
absolvovala. 

Ako sa staráte 
o zdravie vašej 
rodiny? Potrpíte 
si napríklad na 
životosprávu?
Chodievame pravi
delne na preventívne 
prehliadky. Denne sa 
prechádzame, v zime 
lyžujeme, v lete zase 
obľubujeme korčule, 
bicykle či plávanie. Snažíme sa 
hýbať a viesť k tomu aj deti. Náš 
jedálniček je plný ovocia a zele
niny. A, samozrejme, dávame si 
vitamíny. 

Snažíme sa 
hýbať a viesť 
k tomu aj deti. 
Náš jedálniček 
je plný ovocia 
a zeleniny.

Čas s deťmi ju napĺňa
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Diana miluje denné 
prechádzky a čas 
strávený v prírode.



5Viac na info-zdravie.sk 5ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET

INZERCIA

Žiť zdravý život. Žiť zdravý život.

NAŠE HODNOTY
RÝCHLOSŤ A FLEXIBILITA

PARTNERSTVO A DÔVERA

KREATIVITA A EFEKTÍVNOSŤ

NAŠE VEDOMOSTI 
PRE VAŠE ZDRAVIE

www.krka.sk

D
ocent
ka Eva 
Gonçalve
sová zdô
razňuje, 
že ľudia 

v rámci prevencie hyper
tenzie a vysokého choles
terolu toho môžu urobiť 
pomerne veľa.

Čo všetko sa dá robiť 
proti hrozbe vysokého 
tlaku a cholesterolu?
Pri vysokom krvnom tlaku 
je zásadným opatrením re
dukovať množstvo prijatej 
soli. Nie je to jednoduché, 
pretože každá potravina, 
ktorú kúpite, už nejakú soľ 
má. Dôležité je neprisáľať 
jedlo, čiže soľničky zo stola 
treba odstrániť. V domác
nosti hypertonika soľničky 
neexistujú. Pri cholesterole 
je situácia komplexnejšia 
a aj názory sa menia. Platí, 
že treba vylúčiť zo stravy 
látky, ktoré majú veľa nasý
tených mastných kyselín, 
teda predovšetkým živočíš
ne tuky a palmový olej. Mô
žeme ich nahradiť olivovým 
alebo repkovým olejom. 
Najhoršia kombinácia, ktorá 

zvyšuje hladinu cholestero
lu, sú zlé tuky a sladké.

Ako sa prejavuje vysoký 
tlak a cholesterol?
Najväčší problém je, že 
takmer nijako. Pre vysoký 
krvný tlak je typické, že 
nemá žiadne príznaky. To 
je na tom najzákernejšie 
a najzložitejšie, pretože 
chorí ľudia sa cítia zdraví, 
neprikladajú význam pre
ventívnym prehliadkam. 
V každom prípade, ľuďom 
nad 40 rokov sa odporúča 
dať si zmerať krvný tlak 
aspoň raz do roka. Ak cho
lesterol nemá extrémne 
hodnoty, tiež ho nevidieť 
ani nebolí. Mierne zvýšené 
hladiny cholesterolu sú bez 
akýchkoľvek príznakov. 

Vedia si ľudia 
skontrolovať tlak či 
cholesterol aj doma?
Tlak je veľmi jednoduché 
merať doma. Na trhu je 
celé spektrum veľmi jed
noduchých a spoľahlivých 
tlakomerov. Nie je však 
vhodné kupovať prístroje, 
ktoré merajú tlak na zápäs
tí. Môže to byť pohodlné, 

ale presne sa tlak krvi dá 
odmerať jedine na ramene. 
Ideálne je merať ho ráno 
a večer v pokoji pred užitím 
liekov. Existujú aj prístroje 
na meranie cholesterolu 
doma, ale sú veľmi drahé 
a nie veľmi presné. 

Ktoré faktory vplývajú 
na zvýšený tlak či 
cholesterol?
Obezita, alkohol, fajčenie, 
prejedanie sa, nedostatok 
telesného pohybu, stresujú
ce zamestnanie alebo ži
votné situácie. Toto všetko 
sa podieľa na vysokom krv
nom tlaku a cholesterole. 

Ktorí ľudia patria do 
rizikovej skupiny týchto 
ochorení?
Každý z nás. Závisí to od 
životosprávy aj veku. Vie
me, že po 50. roku života 
bude mať hypertenziu 50 
až 60 % populácie. Preto je 
extrémne dôležité chodiť 
každé 2 roky na preventív
ne prehliadky. 

Čo by ste odporučili 
zdravým ľuďom, aby 
nemali problémy 

s vysokým krvným 
tlakom a cholesterolom?
Je to jednoduché. Nefajčiť, 
alkohol piť veľmi obme
dzene, zdravo sa stravovať, 
chodiť na preventívne 
prehliadky a nájsť si čas na 
pohyb na čerstvom vzdu
chu. Toto sa stále opakuje, 
ale je dôležité to ľuďom 
pripomínať, aby sa vyhli 
prípadným zdravotným 
problémom. 

doc. MUDr. Eva  
Gonçalvesová, CSc., 
FESC, FHFA, prezidentka  
Slovenskej kardiologic
kej spoločnosti

Vysoký krvný tlak a zvýšená hladina cholesterolu hrozia  
každému z nás. Dá sa im však účinne predchádzať 
a, samozrejme, nezanedbávať preventívne prehliadky.

Pri vysokom krvnom tlaku 
a cholesterole je dôležitá 
najmä životospráva

Pre vysoký krvný tlak 
je typické, že nemá 
žiadne príznaky. To je 
na tom najzákernejšie 
a najzložitejšie, pretože 
chorí ľudia sa cítia 
zdraví...
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MUDr. Denisa 
Jankovičová, PhD.
hematológ 
a transfúziológ
Národné hemofilické 
centrum 
Klinika hematológie 
a transfúziológie  
LFUK a SZU Bratislava

INZERCIA

Digitálny denník liečby hemofílie

Stiahnete na 

ZERO BLEEDS logo/ochranná známka 
je ochrannou známkou alebo 
registrovanou ochrannou známkou 
spoločnosti Shire PLC vo vlastníctve 
spoločnosti Takeda. TAKEDA a logo 
TAKEDA sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky 
spoločnosti Takeda Pharmaceutical 
Company Limited alebo jej pobočiek.

© 2021 Takeda Pharmaceutical 
Company Limited.  
Všetky práva vyhradené.

Všetky obchodné značky sú 
majetkom ich príslušných vlastníkov.

Číslo schválenia:  
C-APROM/SK/HG/0010

Dátum schválenia: 12. 3. 2021

ZEROBLEEDS . S K

TERAZ NA

O
tom, ako sa 
zmenili po
stupy liečby 
hemofílie 
a čo je pre 
pacientov 
trpiacich 

touto chorobou dôležité, nám 
porozprávala MUDr. Denisa 
Jankovičová, PhD. 

Zmenila sa liečba hemofílie 
a starostlivosť o pacientov za 
ostatných 15 rokov?
V minulosti boli hemofilici 
liečení len v prípade krvácania, 
dnes sa liečba ťažkej hemofílie 
posunula k preventívnemu po
dávaniu chýbajúceho zrážacie
ho faktora. Táto tzv. profylak
tická liečba má zabrániť vzniku 
spontánnych zakrvácaní, 
predovšetkým do pohybového 
aparátu, ktoré spôsobujú trvalé 
poškodenie kĺbov. Lekár kladie 
dôraz na bezpečnosť liečby 
aj na maximálnu efektívnosť 
s cieľom dosiahnuť kvalitu ži
vota hemofilikov porovnateľnú 
s nehemofilickou populáciou.

Čo trápi hemofilikov viac a čo 
menej?
Na Slovensku vyrastá generácia 
mladých mužov – hemofilikov, 
ktorí majú prístup k liečbe 
v dostatočnom množstve. 
V minulosti to nebolo pravidlo. 
Vedú plnohodnotný život, ob
medzenia však existujú. Rekre
ačné športy sú vítané, rizikové 
činnosti ani pri kvalitnej liečbe 
neodporúčame. 

Čo je pre hemofilikov pri 
liečbe najdôležitejšie? 
Preferujú účinnosť/
bezpečnosť, alebo napríklad 
komfort pri infúziách?
Oboje. Dôležité je nastaviť 
pacienta na liečebný režim 
rešpektujúci individuálne 
potreby. Chýbajúci faktor sa 
podáva vnútrožilovo a pacienti 
si liečbu aplikujú sami alebo 
za asistencie člena rodiny. To 
sú desiatky až stovky aplikácií 
ročne, preto musí byť liečba 
maximálne efektívna. Máme 
prípravky s predĺženým bio
logickým polčasom, v tele 
pôsobia dlhšie. Tým sa zníži 
frekvencia podávania. Na 
Slovensku máme aj najmoder
nejšiu, tzv. nefaktorovú liečbu 
pre vybranú skupinu detí s he
mofíliou A, u ktorých choro
bu komplikoval vznik protilát
ky proti FVIII. Liek sa podáva 
raz týždenne podkožne a malí 
pacienti nemajú spontánne 
krvácania. 

Aká dôležitá je správna 
hladina faktora v krvi 
v súvislosti s kvalitou života 
a aktívnym životným štýlom?
Ťažký hemofilik má hladinu 
chýbajúceho faktora FVIII 
alebo FIX menej ako 1 %. Pre
ventívne podávanie chýbajúcej 
bielkoviny eliminuje spontán
ne krvácania a pacient môže žiť 
aktívne. Pacienti podstupujú 
farmakokinetické vyšetrenie. 
Po ňom poznajú bezprostrednú 
hladinu faktora po jeho podaní 

Na Slovensku vyrastá 
generácia mladých 
mužov – hemofilikov, 
ktorí majú prístup k liečbe 
v dostatočnom množstve. 
Vedú plnohodnotný život, 
obmedzenia však existujú.

Efektívna liečba umožňuje 
hemofilikom plnohodnotný život
Hemofília je vrodená porucha zrážania krvi, pri ktorej telo nie je schopné produkovať 
jeden z trinástich faktorov potrebných v procese krvného zrážania. 

a vedia, ako postupne klesá. 
Tomu prispôsobujú svoje 
denné aktivity.

Ovplyvnil koronavírus 
manažment liečby 
hemofilikov?
Vďaka dobre nastavenému 
liečebnému režimu sme toto 
obdobie zvládli celkom dobre. 
Mnoho problémov sme riešili 
pomocou telemedicíny. Sna
žili sme sa, aby pacienti pri
chádzali do ambulancie len 
v nevyhnutných prípadoch. 
Dohliadali sme však, aby lieč
bu nevynechávali.
Pozastavili sa plánované 
operácie. To sa dotklo pre
dovšetkým čakateľov na 
veľké ortopedické výkony 
– náhrady kolenných a bed
rových kĺbov. S postupujúcim 
uvoľnením opatrení budeme 

môcť odložené zákroky rea
lizovať. 

Ako vnímate spoločnosť 
Takeda v liečbe hemofílie 
z dlhodobého hľadiska?
Spolupráca s farmaceutický
mi firmami na Slovensku je 
dlhodobo na profesionálnej 
úrovni. Zaisťujú dostupnosť 
bezpečných a kvalitných 
produktov na liečbu hemo
fílie aj iných porúch zráža
nia krvi. Spolupracujú so 
Slovenským hemofilickým 
združením, podporujú lie
čebnorehabilitačné pobyty 
hemofilikov. Podieľajú sa 
na organizácii vzdelávacích 
podujatí i takých, kde sa 
stretávajú pacienti a ich ro
diny s lekármi a vymieňajú 
si skúsenosti v manažmente 
choroby.

CANPROM/SK/HEM/0003
Dátum prípravy: 05.16.2022 
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Ing. Jaroslav Janovec
predseda Slovenského 
hemofilického združenia

T
áto liečba bola 
nedostatoč
ná a každé 
krvácanie 
zanechávalo 
na organizme 
a pohybovom 

aparáte neodstrániteľné násled
ky, vedúce k postupnej invalidi
zácii už vo veľmi mladom veku. 
Po roku 1992 sa rapídne zmenila 
liečba hemofilikov na Slovensku 
a začali sa dovážať vysokokva
litné, čisté a bezpečné koncen
trované prípravky koagulačných 
faktorov.
Vývoj a výskum novej liečby pre 
ľudí s hemofíliou pokračoval 
a od roku 2010 sa začali používať 
rekombinantné faktory VIII a IX 
a zavádzala sa profylaktická 
liečba, spočívajúca v ich pre
ventívnom podávaní s cieľom 
zabrániť vzniku akéhokoľvek 
krvácania do kĺbov.
Primárna profylaxia, ktorá sa 
začína už pred 1. rokom života, 
je dnes „zlatým štandardom“ 
liečby hemofílie. Jedine profy
laktickou liečbou sa dá zabrániť 
včasnému poškodzovaniu kĺ
bov. Opakované krvácania do 
kĺbov spôsobujú degeneratívne 
poškodenie kĺbov, hemofilickú 
artropatiu, ktorá už vo veľmi 

mladom veku vedie k invalidi
zácii. Vzhľadom na dostupnosť 
koncentrátov koagulačných fak
torov a edukáciu pacientov bolo 
možné zaviesť domácu liečbu.
Nevýhodou profylaktickej liečby 
je nutnosť intravenóznej apliká
cie koncentrátov raz za dva až 
tri dni, čo predstavuje ročne 121 
až 182 injekcií. V súčasnosti sú 
už na našom trhu dostupné kon
centráty s predĺženým biologic
kým polčasom, ktoré účinkujú 
dlhšie. Tak sa predlžuje frek
vencia aplikácie koncentrátov. 
Pri faktore VIII môže dôjsť k po
klesu počtu injekcií za rok na 96 
až 120. Pri faktore IX dokonca 
stačí jedno podanie za týždeň, 
prípadne raz za desať dní, čím 
sa zníži počet podaných injekcií 
na 56 až 70 za rok. Menší počet 
injekcií tak zabezpečí dostatoč
nú profylaxiu, čo pre pacienta 
predstavuje výrazný pokrok 
a menšiu záťaž.
Na Slovensku sa v ostatných 
rokoch aplikuje personalizovaná 
profylaxia, ktorá umožňuje pri
spôsobovať dávkovanie liekov 
životnému štýlu pacienta, jeho 
fyzickej aktivite či typu zamest
nania.
S veľkou nádejou sledujeme vý
skum génovej liečby hemofílie. 

Personalizovaná profylaxia 
zlepšuje kvalitu života

Hemofília je nevyliečiteľné 
dedičné ochorenie, avšak 
v súčasnosti vďaka modernej 
liečbe môžu hemofilici prežiť 
rovnako dlhý a naplnený život 
ako ostatná populácia.

Hemofília je vrodené krvácavé ochorenie. Každé krvácanie zanecháva neodstrániteľné 
následky predovšetkým na pohybovom aparáte. Pred rokom 1992 boli hemofilici liečení 
zmrazenou ľudskou plazmou alebo antihemofilickým kryoproteínom. 

V súčasnosti sú už známe prvé 
výsledky klinických štúdií. Gé
nová liečba znamená, že do tela 
hemofilika sa injekciou vpraví ge
netická informácia na tvorbu fak
tora VIII alebo faktora IX a jeho 
telo ich začne vyrábať samo. Pre 
budúce generácie hemofilikov 
bude mať takáto liečba obrovský 
význam a prinesie pokrok v zlep
šení kvality života.

Primárna profylaxia, 
ktorá sa začína už  
pred 1. rokom života, 
je dnes „zlatým 
štandardom“ liečby 
hemofílie.
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Najrizikovejší zhub
ný kožný nádor je 
malígny melanóm. 
Je to pre nebezpe

čenstvo tvorby metastáz.

Čo najčastejšie spôsobuje 
malígny melanóm a kto 
patrí do najrizikovejšej 
skupiny?
Malígny melanóm, prípadne 
jeho predstupeň, je zväčša 
na koži viditeľný a dobre 
prístupný klinickej diagnos
tike a dermatoskopickému 
vyšetreniu. Na vznik tohto 
agresívneho nádoru majú 
predispozíciu ľudia s bledým 
typom pokožky so sklonom 
k jej spáleniu – fototypy 
I a II, ľudia s vysokým poč
tom pigmentových névov 
– znamienok –, nad 50, tí, 
u ktorých sa tento typ rako

viny už vyskytol u pokrv
ných príbuzných alebo už 
takýto nádor mali. Ohrození 
sú aj ľudia, ktorí sa nadmer
ne vystavovali UV žiareniu, 
prípadne pacienti s oslabe
nou imunitou.

Je niečo, čo môžu ľudia 
urobiť, aby sa chránili pred 
rakovinou kože?
V prvom rade by sme mali ve
dieť o svojom osobnom riziku 
možného vzniku kožnej rako
viny. Tomu by sme mali pri
spôsobiť svoje denné aktivity 
vonku v čase, keď je intenzita 
slnečného žiarenia vysoká. 
Ochrana pred spálením a nad
merným opálením kože je 
základom v prevencii kožnej 
rakoviny. Návyky ochrany 
pokožky pred spálením by sa 
mali začať už v detstve, keďže 

v tomto období deti trávia veľa 
času vonku.

Vedia sa ľudia vyšetriť aj 
sami? Ako sa odlišuje ma-
lígny melanóm od bežného 
znamienka?
Samovyšetrovanie kože je 
veľmi dôležité, hlavne pre 
ľudí s mnohopočetnými 
névami. Nutné je prehliad
nuť celý kožný povrch 
v pravidelných intervaloch 
niekoľkokrát ročne. Ľuďom 
s mnohopočetnými zna
mienkami odporúčame pra
videlnú fotodokumentáciu 
rizikových miest. Varovný 
signál je čokoľvek nové, čo 
nám vznikne na koži a je 
to pigmentované alebo bez 
pigmentu, zdurené alebo 
dlhodobo zapálené, krváca
júce niečo, čo tam nebolo. 

MUDr. Zuzana 
Murárová, PhD.
dermatovenerológ 
Národný onkolo
gický ústav

A
j rakovina sa 
dá liečiť u kaž
dého pacienta 
inak. Persona
lizovaný prí
stup má obrov
ský význam. 

Viacerí pacienti môžu mať 
rovnaký druh diagnózy, hoci 
každý z nich môže reagovať na 
lieky inak. Na jedného pacienta 
môžu pôsobiť určité lieky veľmi 
priaznivo, no u iného pacienta 
s rovnakým typom rakoviny ne
musia mať takú vysokú účinnosť 
napriek tomu, že obaja majú rov
nakú diagnózu. Z tohto dôvodu 
je veľmi dôležité pristupovať 
k diagnostike a liečbe onkolo
gického ochorenia u každého 
pacienta individuálne a neliečiť 

chorých univerzálnym spôso
bom. V každodennej medicínskej 
praxi sa to však nerobí a k diag
nostike a liečbe sa pristupuje 
u všetkých pacientov rovnako. 
Existuje však novodobý typ 
liečby, keď vzorku z biopsie diag
nostickým expertom a lekárom 
pomáhajú analyzovať najmo
dernejšie prístroje a inteligentné 
softvérové systémy. Tie vzorku 
analyzujú a prostredníctvom 
inteligentného spracovania 
a porovnania histologických 
a genomických dát pomáhajú 
nájsť najlepší možný spôsob, 
ako pacientovi s onkologickým 
ochorením ušiť liečbu na mieru. 
Prikladajú teda dôležitosť roz
dielnym potrebám pacientov, ich 
rôznym reakciám na lieky a in

dividuálnym stratégiám liečby. 
V blízkej budúcnosti už nemusí 
byť onkologické ochorenie takým 
strašiakom, ako bolo doteraz, 
môže sa liečiť veľmi efektívne.

Onkologické ochorenia sú zákerné, súčasná medicína si s nimi vie poradiť 
len ťažko. Ale čo ak sa dá na liečbu rakoviny pozrieť personalizovane a zistiť 
najlepšiu možnosť vyzdravenia pre každého pacienta? Dnes existujú spoločnosti 
s najmodernejšími prístrojmi, laboratóriami a personalizovaným prístupom.

Ak sa nám na koži objaví čokoľvek nové a je to pigmentované alebo 
bez pigmentu, zdurené alebo dlhodobo zapálené, krvácajúce niečo, 
čo tam nebolo, treba vyhľadať dermatológa a poradiť sa.

Aj onkologických pacientov 
možno liečiť personalizovane

V blízkej budúcnosti už 
nemusí byť onkologické 
ochorenie takým strašiakom, 
ako bolo doteraz, môže sa 
liečiť veľmi efektívne.

Viac informácií nájdete na: www.personalizovanezdravotnictvo.sk MCSK00280

Vtedy treba vyhľadať derma
tológa a poradiť sa. K ďalším 
varovným signálom patria 
zmeny pôvodného pigmento
vého névu.
Dermatologické vyšetrenie 
odporúčame raz ročne, je 
rýchle a bezbolestné. Skúsený 
dermatológ vie už v tomto 
kroku odhaliť zhubný kožný 
nádor. 

Ako sa malígne melanómy 
liečia?
Základnou liečbou je komplet
né chirurgické odstránenie 
nádoru s následným histolo
gickým vyšetrením. Súčasťou 
diagnostického postupu sú 
aj vyšetrenia krvi, ultrazvuk 
alebo CT – keď zisťujeme, či sa 
ochorenie z kože nerozšírilo 
na lymfatické uzliny alebo 
na vnútorné orgány. Pacienti 
s metastatickým ochorením 
sú liečení modernou liečbou 
podľa rozhodnutia medziod
borových liečebných tímov. 
K takejto liečbe patrí biologic
ká liečba – BRAF+MEK inhibí
tory a imunoterapia.

Malígny melanóm
je najrizikovejší zhubný kožný nádor


