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• Informovať, prinášať reálne fakty o závažnosti CRCa,  
• rozpoznať prvé príznaky, primárna  a sekundárna prevencia, 

• včasná diagnostika – SKRÍNING !!! 
• Podpora chorých na CRCa +  príbuzných 

 → bezplatná infolinka: 0800 800 183  

→ elektronické online poradenstvo:   
     PORADŇA  www.europacolon.sk 

+ OSOBNE   PACIENTI PACIENTOM 
Klub podpory pacientov Bratislava NOU od 2012 
v Košiciach na VOU od 2014 

http://www.europacolon.sk/


Osveta v réžii pacientov 
ČREVOTOUR 

• štart v roku 2007 v EP Brusel 

• máj – október  2008 takmer celé Slovensko 

•Odvtedy každý rok - edukačná kampaň, regióny, prevencia 

spolupráca 
s Min. školstva SR 

a MZ SR 



 aj v roku 2013 – sme navštívili 23 miest Slovenska 

“zápcha“ 
návštevníkov 

v 
nafukovacom 

čreve 



europaCOLONoviny – 1. časopis pacientov s KRCa 



Ale... 



http://eco.iarc.fr/EUCAN/Ca
ncer.aspx?Cancer=10 

http://eco.iarc.fr/EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=10
http://eco.iarc.fr/EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=10


•AKTIVITA 

 včasná diagnostika 
 riziková populácia pre 50+ 



Pred pilotný projekt skríningu  2009 - 2010 

 tlačové konf. 

 denná tlač  

 časopisy  

 billboarding  

 TV spoty  

 prednášky  

•MZ SR 
 

•Slovenská 
Gastroentero 
logická spo-
ločnosť 
 

•Vedúci lekár 
SGES pre 
skrning KRCa 
 
•členovia 
europacolon 



Príklad medializácie projektu  
televízne správy 

Príklady medializácie – Noviny TV JoJ
Nebojte sa zachrániť si život,  12.3.2010



Vizuály Billboardy 



Slováci nad 50 rokov zdarma - test na skryté 
krvácanie do stolice 

mailom 

telefonicky korešpondenčný 
lístok 

80 000 objednávok  



Study FOBtest - 25% centrally tested 

under the supervision of the experts  
all worked without expectation of reward of pay  



!!! nedostatok financií => 1. fáza rozposlanie - 20 000 vzoriek 

 Pred pilotný projekt skríningu  2009 - 2010 

11 247 •  vyhodnotené vzorky 

795 
• 7 % - pozitívny FOBT 
• KOLONOSKOPIA 

131 

 

• pokročilý adenóm 
 

20 • karcinóm 

Spätná väzba  



•AKTIVITY  

 včasná diagnostika 
riziková populácia DO 50 rokov  



Prečo zomierajú stále mladší? 

1. 80% z CRCa pacientov je 50 +  /riziko vek/ 
2. Mladšie obete – z rodín s častejším  výskytom CRCa?  
3. Štatistiky: 20% CRCa pacientov -  familiárne riziko.  
4. Z nich 5% predstavujú vzácne genetické poruchy,  
5. 15% familiárne podmienený  CRCa 

 
15  zo 100 karcinómov môže byť dedičných 

Koľko Slovákov pozná svoje vlastné riziko ochorenia  
na kolorektálny karcinóm? 

Familiárne podmienený kolorektálny karcinóm 



Forma realizácie 



  Dotazník na www.europacolon.sk  

Familiárna 
história 
výskytu 
KRCa 

Aplikácia Bacelonskej 
deklarácie 



Billboardy po celej SR 
Inzercia v printových médiách 



Citylighty po krajských mestách SR 
 



Letáky vo vlakoch 
 



TV Markíza – marec 2013 

spontánna 
medialializácia 



 RTVS – marec 2013 



europaCOLONoviny 
v ambulanciách praktických lekárov 



Online kampaň, weby, facebook 



34 232 

5384  

navštívili 
web 

zaregistrovaní 
+ otestovaní 

Vyhodnotené výsledky   -   od 21.3 do 31. 5. 2013 
  



Výsledky 

2169 
• Rizikoví  z hľadiska veku, v kategórii 50+ 
• Upozornení na dostupnú prevenciu  

2154 
• Cca 40% V kategórii familiárne vysoko rizikoví 
• jeden a viac členov mali KRCa pred  50 r. 
• informovaní o vyšetreniach skôr než v 50.  
• Zoznam pracovísk  kde môžu absolvovať 

41 
• 0,7% vysoko rizikových 
• pravdepodobne nositeľmi génu Lynch syndróm 
• mailing,  online formulár, ponuka monitoring  

FOBT 

Kolonoskopia 

=>monitoring 

5384   Otestovaní respondenti 



                  Závery 

• Úspešný výsledok kampane predstavuje niekoľko tisícok 
osudov ľudí, do ktorých sme pozitívne zasiahli, informovali ich 
ako sa chrániť pred rizikom vzniku KRCa o ktorom nevedeli.  
 

• Kolízia!!!  Ochrana osobných údajov 
• Zamyslenie na záver: 

• Chráni náš štát osobné údaje viac ako zdravie ľudí? 
• Nová misia pre Europacolon Slovakia NGO 

 



Poďakovanie 

MUDr. Rudolf Hrčka, PhD. 
vedúci skupiny pri SGES zodpovednej 
za skríning kolo-rektálneho karcinómu 
na Slovensku, primár GE kliniky SZU 
Univerzitná nemocnica Bratislava 
 
Čestný člen správnej rady o.z. 
Europacolon Slovensko 



•AKTIVITY  

 podpora chorých +  príbuzných 



 Klub podpory pacientov s KRCa  
 Bratislava  NOU  - 2 x týždenne 

 
*školenie s onkopsychologičkou 
*mesačné supervízie 

bývalí pacienti           cielený druh podpory a spolupatričnosti  



18 mesiacov =>pomoc vyše 350- tim pacientom 

• KRCa potázky psychiky, životosprávy, kvality života, života so 
stómiou, vzťahov v rodine, začleňovania sa do života. Radíme o sociálnej 
pomoci, ako vybaviť ZŤP, kompenzačné príspevky od štátu. 

  

• problematika iných druhov rakoviny 
ako je KRCa  
 

• rady počas chemoterapie a 
rádioterapie ako lepšie zvládať vedľajšie účinky, stravou, 
pitným režimom, prechádzkami, šetriacim pohybom, psychicky 

 
• odporučenie na odbornú konzultáciu 

k onkopsychologičke, lekárom 
 

76 

176 

87 

11 



 
 
 

 

 

 
 
 

Zdieľať poznatky, nájsť radosť zo života... 
pacientsky seminár november 2013 



   This is the power of community  

Europacolon 
 

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4561?date=04.03.2014 
 

Thank You for attention 
  

 

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4561?date=04.03.2014


• Kontakt: 
Ing. Jana Pifflová Španková, president  Europacolon Slovakia, NGO 
info@europacolon.sk,  pifflova.spankova@gmail.com 

•Cancer Epidemiology,  3rd ed.  2006. Oxford University Press  
•Centers for Disease Control 
•American Cancer Society 
•Europacolon.sk 
•Europacolon.com 
•Ferlay J, Parkin DM & Steliarova-Foucher E (2010), Estimates of cancer 
incidence and mortality in  
•Europe in 2008, Eur J Cancer, vol. 46, no. 4, pp. 765-781 
•GLOBOCAN 2002: Cancer. Epidemiology of colorectal cancer in European 
countries. A: Incidence in international comparison-European countries; B: 
Mortality in international comparison-European countries. Adapted from: 
Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM 
•Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 
March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare 
•Miroslav Zavoral, Stepan Suchanek, et al Colorectal cancer screening in 
Europe World J Gastroenterol. 2009 December 21; 15(47): 5907–5915 

Zdroje: 

mailto:info@europacolon.sk
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