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Milé kolegyne a kolegovia, 

v týchto dňoch sa Vám do rúk dostáva časopis Onkológia s hlav-

ným zameraním na karcinóm prsníka. Karcinóm prsníka je najčastejšie 

onkologické ochorenie v ženskej populácii a stretávame sa s ním nielen 

v ambulanciách a oddeleniach zdravotníckych zariadení, ale často aj 

v našich rodinách, u našich blízkych a známych. Karcinóm prsníka je 

veľký celosvetový ekonomický a spoločenský problém, predstavuje 1/4 až 1/5 zo všetkých onko-

logických ochorení u žien.

V posledných rokoch je celosvetovo viac novodiagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka 

u žien v mladšej vekovej kategórii. Zvyšuje sa podiel žien s týmto ochorením vo veku menej ako 

35 rokov života. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných vyše 2 000 žien s novozistenou 

rakovinou prsníka a z toho je stále približne 15 % žien v pokročilom štádiu ochorenia. Veľa žien 

prichádza do zdravotníckeho zariadenia v takom štádiu a stave, že je len malá šanca na vyliečenie. 

Pokročilých ochorení je na Slovensku stále viac ako vo vyspelých krajinách sveta. Táto situácia 

poukazuje na zlú zdravotnú uvedomelosť našich starých mám, matiek, sestier, dcér a iných 

rodinných príslušníkov. Ženy na Slovensku chodia na vyšetrenie prsníkov často až keď je neskoro, 

preto je u nás úmrtnosť na toto ochorenie relatívne vyššia ako v Amerike a v západnej Európe. 

Kde hľadať príčinu tohto stavu? Ženy sú málo zdravotne uvedomelé, boja sa prevencie ra-

koviny prsníka ako i samotnej choroby, v mnohých prípadoch bagatelizujú či ignorujú vážnosť 

situácie. Ešte stále prevláda mýtus, že rakovina prsníka je neliečiteľné ochorenie. Nesmierne dôležitá 

je edukácia žien o význame samovyšetrovania prsníkov a pravidelnom absolvovaní preventívnych 

prehliadok, o rizikových faktoroch a príznakoch onkologického ochorenia prsníkov...

Žiaľ, prevencia, ktorou by sme zabránili vzniku rakoviny prsníka stále neexistuje. Jedinou 

možnosťou ako zvládnuť toto ochorenie, je pravidelné vyšetrovanie prsníkov od mladého veku 

ženy, čím sa zvyšuje šanca odhaliť rakovinu vo včasnom štádiu a efektívne ju liečiť. Karcinóm 

prsníka (podobne ako iné malígne ochorenia) má oveľa lepšiu prognózu na vyliečenie pri začatí 

liečby vo včasnom štádiu ochorenia.

Teší nás, keď sa dočítame o nových dostupných diagnostických metódach. Môže nás „tešiť“, 

že prevalencia karcinómu prsníka je vysoká a neustále stúpa všade vo svete. Niektoré diagnos-

tické a terapeutické metódy sa v posledných rokoch zaviedli už aj do bežnej praxe a sú pre nás 

samozrejmosťou. Prebiehajú rôzne štúdie, ktorých výsledky odhaľujú vplyv rizikových faktorov 

na vznik karcinómu prsníka. V posledných rokoch, možno aj vďaka zavedeniu preventívnych 

opatrení, v niektorých štátoch sveta prvýkrát v dejinách zaznamenali zníženie incidencie kar-

cinómu prsníka. 

Diagnostika včasných štádií tohto ochorenia je v posledných rokoch čoraz častejšia. 

Zvyšovaním incidencie včasných štádií na úkor pokročilých ako i novými liečebnými postupmi 

sa podarilo v mnohých krajinách sveta aspoň stabilizovať mortalitu karcinómu prsníka. V bu-

dúcnosti sa očakávajú na tomto poli ďalšie štúdie, zavádzanie nových diagnostických zobra-

zovacích metód a terapeutických postupov, zisťovanie ďalších prognostických parametrov ako 

i genetických rizík, ktoré sa podieľajú na vzniku karcinómu prsníka.

MUDr. Vladimír Bella, PhD.
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