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Tisková zpráva

Více než 700 lékáren se zapojilo v rámci Dne lékáren
do prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
Praha, 11. června 2014 – Tradiční akce lékárníků z celé ČR – Den lékáren – připadá
letos na čtvrtek 19. června. Zcela netradičně se však v tomto roce neuskuteční pouze
Den lékáren, ale tentokrát celý Týden lékáren od 16. do 22. června. Hlavním tématem
je prevence onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku. Česká lékárnická komora
pro tuto akci spojila síly s nadací manželů Havlových VIZE 97 a společně se podílejí
na osvětě v této oblasti.
Rakovina tlustého střeva a konečníku, odborně kolorektální karcinom, je velmi
závažné onemocněni, kterému v ČR podlehnou ročně zhruba 4000 pacientů. Mnozí z nich
však naprosto zbytečně, neboť při včasném záchytu je u tohoto onemocnění vysoká
šance na úspěšné vyléčení. Pro něj je však třeba o své zdraví pečovat, podstupovat
pravidelné preventivní prohlídky a nepodceňovat některé příznaky. Budou-li takto
pacienti postupovat, pak mají velkou šanci zachytit toto onemocnění včas, ještě v době,
kdy se nijak zásadně neprojevuje a neovlivňuje ani kvalitu života.
Pokud chodí pacienti na pravidelná vyšetření ke svému lékaři, jsou na správné cestě.
Pokud tomu tak není, mohou se (nejen) během Týdne lékáren zastavit v některé z více
než 700 přihlášených lékáren, v nichž s nimi lékárníci vyplní krátký dotazník, který jim
pomůže vyhodnotit riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku. Vysvětlí
také zásady preventivních opatření, do nichž patří zdravý životní styl včetně stravovacích
návyků a (ne)vhodnosti některých potravin, pacienti se mohou dozvědět i o některých
onemocněních, která mohou vznik tohoto typu karcinomu předcházet. Lékárníci budou
oslovovat některé pacienty aktivně také na základě přítomnosti rizikových faktorů, jejichž
přítomnost bude v konkrétním případě zřejmá. Pokud to bude na základě výsledku nutné,
odešlou pacienta k dalšímu lékařskému vyšetření.
Pro pacienty jsou připraveny i tištěné materiály ve formě letáku, kde najdou
nejdůležitější informace o tomto onemocnění, možnostech prevence i o tom, jak je dnes
jednoduché ho odhalit i doma v soukromí pomocí jednoduchého testu. Zde je vhodné
připomenout, že pozitivní výsledek testu na skryté krvácení do stolice nemusí nutně
znamenat onemocnění kolorektálním karcinomem, přesto je významným indikátorem
k rychlé návštěvě lékaře.
Jednotlivé lékárny zapojené do Dne lékáren najdete na webu České lékárnické komory
zde. Přijďte se kdykoliv v týdnu od 16. června poradit do lékáren, jsou Vám ze všech
zdravotnických zařízení nejblíže.
Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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