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Pokračujeme 
i tento týden

MUDr. Josef Mališ z Kliniky dětské hema-
tologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol. 

Úterý 24. 2. ve 12 hod.
MUDr. Renata Koževnikovová 
z Onkocentra Zelený pruh v Praze 4

Doktorka Koževnikovová pracovala 
jako onkolog a radioterapeut. Nyní 
je klinickou onkoložkou a věnuje se 
léčbě karcinomu prsu ve všech sta-
diích a sledování rizikových pacien-
tek. Kromě problematiky karcino-
mu prsu se zabývá také paliativní 
medicínou.

Středa 25. 2. ve 13 hod.
Doc. Bohumil Seifert, Ph.D. z Ústavu 
všeobecného lékařství 1. LF Univerzity 
Karlovy v Praze.
Docent Seifert je praktický lékař, 
který se aktivně podílí na projektu 
screeningových programů zaměře-
ných na nádory tlustého střeva, prsů 
a děložního čípku. Je vědeckým se-
kretářem Společnosti všeobecného 
lékařství ČLS JEP.

Čtvrtek 26. 2. v 10 hod.
MUDr. Karel Urban z Kliniky Esthé a Kliniky 
plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce

Doktor Urban je členem týmu Cent-
ra komplexní chirurgické péče o ženy 
s onemocněním prsu v Nemocnici Na 
Bulovce a jedním z plastických chi-
rurgů, kteří u nás úspěšně provádí 
rekonstrukce prsů u žen, které v sou-
vislosti s onkologickým onemocně-
ním utrpěly jejich ztrátu.

Čtvrtek 26. 2. ve 13 hod.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., z Centra 
ambulantní gynekologie a 
primární péče v Brně 
Doktor Dvořák je místopředsedou Čes-
ké gynekologické a porodnické spo-
lečnosti a vedoucím programu scree-
ningu karcinomu děložního hrdla. 

Rakovina už není 
tabu! I díky Blesku

Rakovina je nemoc, 
které se děsí každý z 
nás. A proto je dobré o 
ní mluvit, ptát se a vě-
dět, jaké preventivní 
kroky můžeme udělat, 
abychom nemoci pře-
dešli. Proto i tento tý-
den navštíví redakci 
Blesku špičkoví odbor-
níci, kteří budou odpo-
vídat čtenářům na vše-
možné dotazy týkající 
se nejrůznějších onko-
logických onemocnění. 

Velmi citlivé je téma 
rakovina u dětí. Roč-
ně jich onemocní asi 

370. Už dnes může-
te klást otázky dětské-
mu onkologovi. Muži 
se ptají na nádory pro-
staty a prevenci. Čte-
nářky zase zajímá pře-
devším rakovina prsu, 
protože je nejčastějším 
ženským karcinomem. 
Ptají se na prevenci, 
léčbu, ale i na rekon-
strukci ňader po od-
stranění prsu. I na tyto 
a další dotazy odpo-
ví praktický lékař, on-
koložka, gynekolog a 
plastický chirurg.
 Iva Dvořáková

S leukemií S leukemií 
bojoval bojoval 
od 4 let
PRAHA – V únoru 2012 si malý Patrik čas-
to stěžoval na bolesti kostí, které prová-
zela horečka. A lékař diagnostikoval in-
fekci kostí. Jenže diagóza byla mylná.

Až za 4 měsíce, po mnoha 
vyšetřeních, přišla šokující 
zpráva. Patrik trpí lymfob-
lastickou leukemií. „Mu-
sela jsem ze dne na den 
skončit v práci, protože 
synova léčba vyžadova-
la častý pobyt v nemoc-
nici a chtěla jsem být v 
těchto těžkých chvílích sa-
mozřejmě s ním,“ vyprá-
ví maminka Michaela. Pa-
trikovi byly podávány kor-
tikoidy, po kterých hod-
ně ztloustl. Taky se muselo 
dbát na to, aby nechytil žád-
nou nemoc. „Vše jsem mu-
sela sterilizovat, uvařené 
jídlo musel sníst do dvou 
hodin, jinak by mu moh-
ly ublížit bakterie v jíd-
le pomnožené,“ vzpomíná 
maminka na těžkou dobu: 
„Zrovna jsem se rozvádě-
la a jediným mým příjmem 
byla podpora v nezaměst-
nanosti.“ Obrátila se pro-
to na nadaci Dobrý anděl, 
která jí po dobu Patrikovy 

Lymfoblastická 
leukemie

Leukemie je nejčastější rakovino-
vé onemocnění u dětí a tvoří 30 % 
zhoubných nádorů v dětském 
věku. Nejčastějším typem leuke-
mie je akutní lymfoblastická leu-
kemie, která tvoří 80 % všech leu-
kemií a 25 % dětských nádorů. U 
této nemoci je v krvi, kostní dřeni 
nebo v obojím abnormálně zmno-
žen jeden typ nezralých bílých kr-
vinek – lymfomblastů. 
Příznaky: Nemocní jsou slabí, 
unavení a chudokrevní. Navíc mají 
bolesti v kloubech a kostech, pro-
tože tam z krevní dřeně pronikají 
leukemické buňky.

Doktor Mališ učí na 2. lékařské fakultě 
UK Praha, je vedoucím lékařem na od-
dělení menších dětí na Klinice dětské 
hematologie a onkologie FN v Moto-
le. Je také členem mezinárodních studií 
pro léčbu neuroblastomů, nádorů led-
vin a jater a národním koordinátorem 
pro léčbu dětí s neuroblastomem v ČR.

é
Pozor, již dnes ve 13 hod.

Text: Iva Dvořáková
Foto: archiv rodiny

● změny ve vyprazdňo-
vání stolice a moči
● přetrvávající potíže 
polykací, žaludeční a 
střevní
● přítomnost krve v 
moči, ve zvratcích, při 
kašli
● nehojící se rána na 
kůži nebo sliznici
● změny mateřských 
znamének 

● zduření mízních uzlin
● přetrvávající kašel, 
chrapot, změna hlasu
● zduření nebo zatvrd-
nutí v prsu nebo výtok z 
bradavky
● nepravidelná men-
struace, krvácení po 
pohlavním styku, výtok
● jakákoliv jiná déle tr-
vající a nevysvětlitelná 
změna v organismu

Co by vás mělo varovat aneb
Mezi nejzávažnější 

příznaky rakoviny patří

Patrik (7): Patrik (7): 

nemoci fi nančně pomáha-
la. Štěstí bylo, že se Patrik 
léčil na dětské onkologii v 
Motole, kde působí přední 
specialisté. Jeho léčba je 
nyní ukončena a mamin-
ka pevně věří, že se rako-
vina nikdy nevrátí.

Malý bojovník na dětské Malý bojovník na dětské 
onkologii v Motole.onkologii v Motole.

Patrik po léčbě Patrik po léčbě 
kortikoidy kortikoidy 
výrazně otekl.výrazně otekl.

V současné době V současné době 
je Patrik po léčbě je Patrik po léčbě 

a všichni pevně a všichni pevně 
věří, že se nemoc věří, že se nemoc 
už nikdy nevrátí.už nikdy nevrátí.
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Mužem hned.

V HLAVNÍCH ROLÍCH:

*Účinnost Clavin PLATINUM zajišťuje / obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), Tribulus Terrestris, Se, Zn a Crocus.
**92 % uživatelů potvrdilo účinnost doplňku stravy Clavin na erekci (Studie ČR a SR: 2011-2012)

infolinka 800 555 568      www.clavin.cz      žádejte v lékárně

ÚČ
INNOST

PROKÁZ
ÁN

A

uvádí do ceských lékáren...

... NEJSILNEJSÍ CLAVIN VSECH DOB!

Kvalitní erekce*

Posílení libida*
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DIOPTRICKÉ BRÝLE

KOMPLETNÍ

Slevy se nesčítají.
Sleva neplatí v outletech FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.

Více informací a podmínky akce v prodejnách nebo na www.fokusoptik.cz.
Akce trvá od 19. 1. 2015 do odvolání.www.fokusoptik.cz

POZOR!

AKCE KONČÍ 

JIŽ ZA

6 DNÍ
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Cena SMS je 80 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a. s. Více v tiráži a na www.platmobilem.cz 
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HRA NA MOBIL! Pošlete SMS 
918413 na číslo 904 99 80


