4. prosince 2017, Kyjov

Nemocnice Kyjov zdarma vyšetřila stovky mužů na rakovinu
prostaty
Překvapivě vysoký zájem provázel preventivní kampaň Movember v Nemocnici Kyjov. Do
listopadové akce se zapojilo více než sedm set mužů, kteří využili bezplatného vyšetření na
odhalení možných příznaků rakoviny prostaty.

Vyšetření spočívalo v odběru malého vzorku krve a zjištění hladiny PSA. To je látka, která se v krvi
vyskytuje a je základním ukazatelem možného zhoubného onemocnění prostaty. „U sedmi set
testovaných vzorků jsme zaznamenali třiatřicet pozitivních případů,“ vyzdvihuje přínos preventivní
akce primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Kyjov, Rostislav Kotrla.
Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů, jen v České republice na ni
umírá více než 1300 lidí ročně. Nemoc se dá úspěšně léčit, nezbytným předpokladem je však její
včasné zjištění. „Jednou z možností jsou preventivní vyšetření, která by muži po padesátce měli
absolvovat v pravidelných intervalech. Pokud se rakovina prostaty vyskytuje v rodině, věková hranice
se posouvá k čtyřiceti letům,“ upřesňuje Kotrla.
V návaznosti na obrovský zájem vedení nemocnice akci Movember v příštím roce nejspíš zopakuje.
Záchrana byť jen jediného života totiž mnohonásobně převýší výdaje spojené s vyhodnocením
odebraných vzorků. Zájemci ale nemusejí čekat až do listopadu 2018 - na oddělení klinické biochemie
Nemocnice Kyjov si může každý pacient objednat vyšetření z krve a moči. Přesné informace o cenách
vyšetření jsou k dispozici v laboratoři.
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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