25. října 2017, Kyjov

S kníry proti rakovině bojuje také kyjovská nemocnice
Do celosvětové akce Movember se letos premiérově zapojí i tým z Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Kyjov. Nejenže si od 1. listopadu začne primář Rostislav Kotrla i s dalšími kolegy
pěstovat knír coby symbol kampaně, současně bude během celého listopadu probíhat preventivní
akce, která zájemcům nabídne bezplatná vyšetření.

Třicetidenní akce má pomoci zabránit tomu, aby muži umírali zbytečně mladí. Rakovina prostaty tvoří
zhruba šestnáct procent ze všech nádorových onemocnění a ročně na ni jen v České republice umírá
více než 1300 mužů. „V pracovní dny od 1. do 30. listopadu jsme připraveni všem zájemcům provést
bezplatné vyšetření. Vítáni jsou všichni muži bez ohledu na věk,“ upřesňuje primář Oddělení klinické
biochemie, Rostislav Kotrla, a dodává, že riziko výskytu rakoviny prostaty s rostoucím věkem stoupá.
Na oddělení klinické biochemie si může každý pacient mimo „listopadovou“ akci objednat vyšetření z
krve a moči. Cena jaterního nebo lipidového souboru se pohybuje v desítkách korun, přesné
informace o cenách jsou k dispozici v laboratoři.
Není třeba se objednávat předem, jen je nezbytné dodržovat pracovní dobu od 8 do 14 hodin.
Vyšetření spočívá v běžném odběru krve, výsledek lidé na druhý den obdrží poštou.
Oddělení klinické biochemie sídlí v budově P1, v suterénu pod ORL. „Ročně provedeme více než
milion vyšetření, drtivá většina pacientů ale přichází na doporučení obvodního lékaře. Zájemci, kteří
se nechávají vyšetřit preventivně z vlastní iniciativy, se během roku dají spočítat na prstech jedné
ruky,“ upozorňuje na podceňování prevence primář Kotrla.
Movember Foundation je světová organizace, jejímž cílem je změnit tvář mužského zdraví. Vybízí
muže, aby si během listopadu nechali narůst knír a pomohli tak upozornit na problematiku rakoviny
prostaty a varlat. Česká republika se do kampaně zapojila v roce 2009, tehdy jako teprve osmá země
světa. O rok později se původně pár desítek zapojených lidí rozrostlo na tisíce, současně vzrostl i
počet vybraných finančních prostředků, které byly následně použity na podporu programů
zabývajících se zdravím mužů. V loňském roce se do akce zapojilo přes dvacet tisíc lidí.
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