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Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Každý rok pribudne 30 000 Slovákov chorých na rakovinu. Slovensko je na jednom z prvých 
miest na svete vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka u mužov aj žien. Podľa lekárov 
za to môže aj nezdravý životný štýl. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti 
rakovine. 
 
Timea CIMERMANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave Jozef Dolinský tvrdí, že počet 
nádorových ochorení na Slovensku alarmujúco narastá. Len v minulom roku navštívilo tento 
ústav 530 000 pacientov. Vykonali 10 000 hospitalizácií, podali 30 000 chemoterapií a 30 000 
rádioterapií. 
 
Jozef DOLINSKÝ, riaditeľ, Národný onkologický ústav 
-------------------- 
Tie najčastejšie ochorenia, s ktorými sa stretávame u mužov, sú nádory hrubého čreva a 
konečníka, potom nádory pľúc a prostaty a u žien zas na druhej strane dominujú karcinómy 
prsníka, takisto nádory hrubého čreva a konečníka a pribúdajú takzvané gynekoonkologické 
či nádory tela maternice, krčku maternice a ovariálne, čiže vaječníkové karcinómy. 
 
Timea CIMERMANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Slovensko je na jednom z prvých miest na svete vo výskyte rakoviny hrubého čreva a 
konečníka u mužov aj u žien. Na rakovinu zomrie každý rok približne 12 000 ľudí, 6000 mužov 
a 5000 žien. Rakovina si vek nevyberá. 
 
Eva KOVÁČOVÁ, výkonná riaditeľka, Liga proti rakovine 
-------------------- 
Keď sa pozrieme na štatistiky, je to pol na pol, muži-ženy. V tom poslednom období mám 
pocit, že vek pacientiek ide prudko dole. 
 
Timea CIMERMANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Onkológovia tvrdia, že za to môže veľakrát aj nezdravý spôsob života, pitie, fajčenie, 
nechránený sex i obezita. 
 
Jozef DOLINSKÝ, riaditeľ, Národný onkologický ústav 
-------------------- 
Veľmi dôležité je dostatok telesnej aktivity, znížiť svoju telesnú hmotnosť, správne sa 
stravovať, to znamená znížiť príjem živočíšnych tukov, znížiť príjem červeného mäsa, neúdiť, 
nevyprážať, naopak zvýšiť príjem vlákniny, ovocia a zeleniny. 
 
Timea CIMERMANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 



Dobrým znamením je, že u mužov je na ústupe rakovina pľúc. U žien sa zas onkológom včas 
darí diagnostikovať čoraz viac pacientiek, ktoré majú takzvaný krčkový karcinóm v 
počiatočnom štádiu. 
 
Katarína, onkologická pacientka 
-------------------- 
Je to choroba ako každá iná. Dá sa liečiť dneska, možno to je liečenie nie je také príjemné, 
ako pri chrípke a podobných ochoreniach, ale si myslím, že dnešná doba je na takej úrovni, 
čo sa týka liečenia, že netreba mať dopredu nejaké scenáre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


