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Imagine you could save one life by 
writing an article … 

 
Would you do that ? 

 
 
 



 
 

Představte si, že napsáním článku 
byste mohli zachránit sto životů. 

 
Udělali byste to? 

 
 
 



 
 

Why doesn’t this happen more often ? 
 
 
 

Proč se to neděje častěji? 
 













Our budget = 0,000  Euro 



Our budget = 0,000  Euro 



















COLORECTAL CANCER 
= 

SILENT KILLER 



IF YOU DON’T KNOW THE ENEMY, 
 

 YOU CAN’T WIN THE WAR… 



How many people know …. 

• the story about the little polyp ? 
• that it takes 8 to 10 years to develop cancer ? 



FROM POLYP TO CANCER 
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FROM POLYP TO CANCER 





1000 
poliepen 

100 
> 1cm 

25 kanker 





Kolik lidí ví ... 

• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• that there is a simple stool test to screen ? 
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i-FOB test  
     
“Mascara-test” 
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i-FOB tests 2010 



Annual FOBT saves lives ! 

Mandel JS et al. N Engl J Med 1993 328:1365-71. 
 

33% 
reduction } 





iFOB-test    50-plus   

95 % negative 

5 % positive  Colonoscopy 
 

Repeat after 2 year 



Kolik lidí ví ... 

• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• že je k dispozici jednoduchý test stolice? 
• that a colonoscopy is not painful ? 



Věznice praskají ve švech, takže dostanete alternativní trest–kolonoskopii. 



• Difficult 
• Painful 
• Invasive 
 
 

The Colonoscopy myth 



• Difficult 
• Painful 
• Invasive 

 
• Not difficult 
• Not painful 
• Not invasive 

The Colonoscopy truth 
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Hey Luc, how was your colonoscopy 



Kolik lidí ví ... 

• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• že je k dispozici jednoduchý test stolice? 
• že kolonoskopie nebolí? 
• that 75% of CRC are sporadic or isolated cases ? 



„Sporadická“ 

„Dědičná či familiární“ 
 

kolorektálního  
karcinomu 

25 % 

75 % 



Kolik lidí ví … 

• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• že je k dispozici jednoduchý test stolice? 
• že kolonoskopie nebolí? 
• že u rakoviny tlustého střeva a konečníku se ze 75 

% jedná o sporadické či ojedinělé případy? 
• that the risk to have CRC is 1/20 ? 



Riziko = 5 % 



19/20 not to have CRC, but you have to know what to do ! 



Kolik lidí ví ... 
• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• že je k dispozici jednoduchý test stolice? 
• že kolonoskopie nebolí? 
• že u rakoviny tlustého střeva a konečníku se ze 75 

% jedná o sporadické či ojedinělé případy? 
• že pravděpodobnost, že dostanete rakovinu 

tlustého střeva nebo konečníku, je 1:20? 
• that the blue ribbon is the CRC symbol ? 





MARCH 

International 
CRC 

Awareness Month 



Kolik lidí ví ... 
• o příběhu o malém polypu? 
• že rozvoj rakoviny trvá 8 až 10 let? 
• že je k dispozici jednoduchý test stolice? 
• že kolonoskopie nebolí? 
• že u rakoviny tlustého střeva a konečníku se ze 75 % 

jedná o sporadické či ojedinělé případy? 
• že pravděpodobnost, že dostanete rakovinu tlustého 

střeva nebo konečníku, je 1:20? 
• že symbolem rakoviny tlustého střeva a konečníku je 

modrá stuha? 
• that if detected early, the survival is 95 % ? 





Lack of knowledge of early detection of CRC   



Populace obecně 

Nedostatek znalostí o včasném odhalení  
rakoviny tlustého střeva  a konečníku 



Praktičtí lékaři 

Populace obecně 

Nedostatek znalostí o včasném odhalení  
rakoviny tlustého střeva  a konečníku 



Praktičtí lékaři 

Populace obecně 

Specialisté 

Nedostatek znalostí o včasném odhalení  
rakoviny tlustého střeva  a konečníku 





    9782 Numbers in Belgium 



    9782 Numbers in Belgium 



    9782 Numbers in Belgium 



    9782 Numbers in Belgium 



European Code against Cancer and EU 
council recommendation 

(December 2003) 

“Men and women from 50 years of age should participate 
 in colorectal screening. This should be within programmes 
 with built-in quality assurance procedures” 
 
“Faecal occult blood testing is actually the only 
 recommended screening strategy” 





COUNTRY STOP COLON CANCER RATING 

UNITED KINGDOM AAA 

GERMANY AA 

FRANCE AA 

ITALY A+ 

MACEDONIA AA+ 

POLAND AAA 

SPAIN AA+ 

CZECH REPUBLIC AAA 

BELGIUM B+ 





3 Februari 2011 
European guidelines for quality assurance in colorectal 
cancer screening and diagnosis  -  first edition 



Guidelines 

Practice 



ZNÁTE STATISTIKY O RAKOVINĚ TLUSTÉHO 
STŘEVA  A KONEČNÍKU?  

 

DO YOU KNOW THE NUMBERS  
OF CRC ? 



DO YOU KNOW THE NUMBERS  
OF CRC ? 

WE REALIZE 



        400.000 new cases/year                        



        1095 new cases/day                        





2 TSUNAMI’s 
of CRC each year 



        TV station – 1.000.000 viewers                        

                                          



        TV station – 1.000.000 viewers                        

                 50.000 CRC’s                        



        Newspaper – 300.000 readers                        



        Newspaper – 300.000 readers                        

        15.000 CRC’s                        



      Stadium  50.000 spectators                        



 5.000 CRC’s                         

      Stadium  50.000 spectators                        



    754  MEP’s                         

       



    754  MEP’s                         

      38 CRC’s                         



    Brno     404.747 people                        



    Brno     404.747 people                        

      20.237  CRC’s                        



27 JULY 2012 



From today until the opening 
ceremony 48.208 Europeans 

will die of CRC … 
 



From today until the opening 
ceremony 48.208 Europeans 

will die of CRC … 
 

That’s too much ! 



SCREENING and PREVENTION 
 



SCREENING and PREVENTION 
 
DIAGNOSIS and TREATMENT 



SCREENING and PREVENTION 
 
DIAGNOSIS and TREATMENT 

INFORMATION and EDUCATION 





Fear of embarrassment during screening 
 
Fear of getting AIDS 
 
Fear that exam might be painful 

Why people are unwillingfull to 
participate in CRC screening ? 



  
CRC health initiatives should focus on 

 
 
  - increasing knowledge 
 
  - addressing fears and mistrust 
 
   - normalizing CRC screening as a beneficial     
      preventive practice 



 
 
 

The E.C. asked for action…. 
 
 
 









 
The E.C. asked for action…. 

 
I hope you will give reaction 

 
join UEACC ! 

 
www.stopcoloncancer.info 

 
And write about it ! 



 
 

VÍCE INFORMACÍ 
= 

MÉNĚ RAKOVINY TLUSTÉHO 
STŘEVA 



 
 
 

MORE INFORMATION 
= 

LESS COLON CANCER 
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Nedoporučujeme provádět 
samovyšetření 



TOGETHER  
STRONG 
AGAINST 
COLON  

CANCER ! 
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