
OHROZENÉ SKUPINY

KASKÁDA VÝVOJA

>
> 50 r.

90 % všetkých 
prípadov KRK 
majú pacienti po 
50. roku života

Kolorektálny karcinóm (KRK), zhubný nádor hrubého čreva a konečníka, 
je jedno z najčastejších nádorových ochorení v ekonomicky rozvinutých 
krajinách. Na kolorektálny karcinóm zomiera asi tretina pacientov, 
ktorým bol diagnostikovaný. Smutnou pravdou je, že Slovensko dlhodobo 
obsadzuje popredné priečky vo výskyte tohto závažného ochorenia.

3 OBLASTI PREVENCIE 

VÝSKYT OCHORENIA

VAROVNÉ PRÍZNAKY 
(POZOR NAJMÄ PO 50 ROKU ŽIVOTA)

PREVENTÍVNE
PREHLIADKY

PREVENCIA VIE ZACHRÁNIŤ 
KAŽDÉHO 2. ČLOVEKA

RIZIKO ZVYŠUJE RIZIKO ZNIŽUJE 

1Z 20 

Dodržiavať 
zásady pestrej 

a zdravej 
výživy

Pestovať 
systematickú 

pravidelnú 
telesnú 
aktivitu!

Udržiavať 
optimálnu 

telesnú 
hmotnosť!

2.

3.

1.
KRK má o 35 % viac 

mužov ako žien

1. normálna sliznica
 
2. hyperplastický polyp (výbežok)
 
3. adenóm (nezhubný nádor)
4. karcinóm (zhubný nádor)

konzumácia 
červeného mäsa 

konzumácia 
údeného mäsa 

obezita

pitie alkoholu 

nedostatok 
aktívneho 
pohybu a sedavá 
životospráva

fajčenie*

Súčasťou preventívnej 
prehliadky nad 50 
rokov je test na KRK.
 
Blízki príbuzní pa-
cientov, ktorí ochoreli 
na  KRK, majú test na 
okultné krvácanie už 
pred 50. rokom života.

!  Krv v stolici alebo na toaletnom papieri
!  Nechcené chudnutie bez dôvodu
!  Zmeny v konzistencii stolice - hnačky, 

zápchy, tenká stolica
!  Nové a nejasné kŕče a bolesti v bruchu
!  Trvalá potreba vyprázdňovania stolice  

aj po vykonaní potreby
!  Slabosť a únava (nápadná a nevysvetliteľná)

l Dodržujte optimálny životný štýl!
l Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť! 
l Cvičte, športujte a hýbte sa – ideálne 
 každý deň a akýmkoľvek spôsobom! 
l Každodenne jedzte rastlinnú potravu 
 bohatú na vlákninu!
l Obmedzte konzumáciu červeného mäsa 
 a nejedzte žiadne údeniny z mäsa!
l Nepite alkoholické nápoje! 

pravidelná telesná 
aktivita

strava s obsahom 
vlákniny

konzumácia 
nasledujúcich 
potravín alebo živín:

l mlieko,
l vápnik, 
l cesnak, 
l vitamín D*,
l ovocie,
l zelenina.
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2. 3.
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Týka sa 
každého 

z nás

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

ročne zomrie na následky KRK v EÚ
UEG (United European Gastroenterology)

*World Cancer Research Fund

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

2. najčastejším 
zhubným 
nádorom 

3. najčastejším 
zhubným 
nádorom 

215 000 ľudí

 EÚ




