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ÚVOD 

 

Ve své práci se budu zabývat problematikou informovanosti žen o ablaci prsu, o 

nádorových onemocněních prsu, možnostech prevence, samovyšetření, vzniku a vývoji 

nemoci a o možnostech léčby. Stejně tak se zaměřím na fáze léčby, druhy a typy 

prsních náhrad, na dostupnost pomůcek a zdravotního prádla.  

   Varující je, že rakovinou prsu onemocní i velmi mladé ženy, ačkoliv to bývala 

problematika převážně žen starších. Přibližně 100 žen do 35 let ročně rakovinou prsu 

onemocní.  Rakovina prsu patří bohužel stále k nejčastějším nádorovým onemocněním 

u žen. Za posledních 30 let vzrostl její výskyt o 120 %. Ročně onemocní 5500 žen a přes 

2000 jich zemře.  

   Na průřezu různého věku žen (15 let a více) budu mapovat, jaké informace o 

tomto onemocnění mají dívky a ženy, v návaznosti na jejich věk, vzdělání či místo 

bydliště.  

   Toto téma jsem si vybrala vzhledem k narůstajícímu počtu tohoto onemocnění 

a také díky osobnímu kontaktu s ním (v rodině, blízkém okolí či ve své profesi).  
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl:  

Hlavním cílem práce je zmapování informovanosti různých věkových kategorii 

žen o rakovině prsu s přihlédnutím k jejich vzdělání a místu bydliště. 

 

1.2 Dílčí cíle: 

• Definovat problematiku informovanosti 

• Navrhnout možnosti zlepšení informovanosti  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Co je to rakovina prsu 

 

Rakovina prsu patří mezi onkologické onemocnění ženského pohlavního ústrojí. 

Rakovina je poruchou spočívající v nekontrolovaném růstu buněk.  Neexistuje 

jednoduchá odpověď, co rakovinu prsu způsobuje, ale v mnoha případech je to podíl 

ženského pohlavního hormonu estrogenu, který podporuje růst buněk ve tkáních. 

Rakovina může vzniknout v jakékoliv části prsu. 

Pojem rakovina prsu zahrnuje velkou skupinu histologickou stavbou se lišících 

zhoubných nádorů. Různé typy se navzájem liší svým chováním i prognózou. Ve většině 

případů se neléčený nádor postupně zvětšuje, při určitém rozsahu postihuje spádové 

lymfatické uzliny a zakládá další ložiska ve vzdálených orgánech - metastázy (např. v 

játrech, plicích, kostech či mozku). Rakovina prsu je nejlépe zjistitelný nádor. Na rozdíl 

od jiných nádorů roste velmi pomalu, někdy i několik let. Proto je velká šance na jeho 

včasné objevení.  

 

2.1.1 Anatomie ženského prsu 

 

Prs je žláza s vnější sekrecí. Mění se v závislosti na tom, v jakém stádiu vývoje se 

nachází. 

puberta -  dochází k růstu a větvení duktů, zvětšuje se objem tkáně 

 

těhotenství – žlázová část mohutní, tvoří převážnou část prsu 

 

po skončení kojení – žlázová část postupně zaniká, prs se zmenšuje a          

                                  převažuje pojivová tkáň 

 

po přechodu – snižuje se počet lalůčků, vazivová tkáň se redukuje a je na- 

                       hrazena tukem 
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• Mléčná žláza – GLANDULA MAMMAE 

 

Základem jsou laloky, které se skládají z menších lalůčků, produkujících 

v období kojení mléko. K odvodu mléka slouží vývody, tzv. dukty, které se spojují do 

mlékovodu vyúsťující v bradavce.  

 

• Tuková a vazivová tkáň 

 

Vyplňuje prostor mezi lalůčky a okolo mléčných žláz, tvoří většinu prsu. 

Zaobluje prs a dává mu konečný tvar. 

 

• Lymfatické cévy 

 

Slouží k zásobení mléčných žláz. Míza proudící cévami je filtrována v mízních 

uzlinách, které jsou v podpaží, v mezižeberních prostorech a pod a nad klíční kostí. 

Stejně jako tkáňový mok se mohou lymfatickými cestami šířit i nádorové buňky, které 

mohou zakládat metastázy dceřiné nádory. 

Obrázek č. 1 – ženský prs 

 
1. Mezižeberní svaly s žebry 2. Pectorální svaly 3. Lalůčky prsní žlázy 4. Bradavka 5. 

Prsní dvorec 6. Ductus lactifer – mlékovod 7. Tuková tkáň 8. Kůže  
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2.1.2 Jaké druhy nádorů prsu známe  

 

2.1.2.1 Nezhoubné léze prsu 

Rostou jenom v místě vzniku. Nemají schopnost zakládat vzdálené nádorky  

metastázy. 

Cysta – patří mezi nejčastější změny tkáně prsu. Je to dutý patologický útvar s vlastní 

epitelovou vrstvou. Vyskytují se samostatně nebo v kombinaci s jinými benigními 

změnami. 

Fibroadenom – je převážně diagnostikován u mladších žen, má velmi tuhou konzistenci 

a obvykle roste pomalu. 

Juvenilní papilomatoza – vyskytuje se u mladých žen, více než dvě třetiny jsou mladší 

dvaceti let. Tuhá, dobře hmatná formace velikosti 2-3 cm, většinou v horním zevním 

kvadrantu.  

Fybrocystické změny – mastopatie – vyskytují se u žen v premenopauze, jako 

nezánětlivé onemocnění ženského prsu způsobené hormonálními vlivy, dochází 

k poruchám jednotlivých buněk i celých žlázových struktur. Jsou považovány za 

prekancerozy, a proto by měly být ženy pravidelně sledovány. V diagnostice se 

uplatňuje mamografie, sonografie a biopsie.  

Duktální adenom -  vzniká ze středně velkých duktů lokalizovaných pod 

bradavkou. Bývá spojen s výskytem dalších benigních změn.  

 

2.1.2.2 Zhoubné nádory 

Příčinou všech zhoubných nádorů je řada změn v některých buňkách těla. 

Buňky se začnou chovat abnormálně. Nekontrolovatelně se množí na úkor zdravé 

tkáně, kterou ničí. Buňky zhoubného (maligního) nádoru putují krví nebo mízou do 

různých částí těla a vytváří metastázy. 

 

Karcinomy prsu 

Duktální karcinom prsu in situ (DCIS) - Jedná se o rané stádium rakoviny prsu, 

nešíří se do okolí a je omezen na mlékovody, které transportují mléko k prsní bradavce 
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během kojení. Může se postupně změnit na nádor zhoubný, proto se doporučuje jeho 

kontrola. 

Lobulární karcinom prsu in situ (LCIS) - Nemá schopnost zakládat metastázy, 

roste v místě vzniku – in situ. Bývá náhodným histologickým nálezem v biopsii.  

 

Duktální karcinom - Invazivní duktální karcinom (IDC) tvoří 70-85 % všech 

maligních nádorů prsu. Mikroskopický tvoří špatně ohraničenou formaci závislou na 

množství fibrózní tkáně. Buňky pronikají přes stěnu vývodů a napadají okolní tkáň. 

Velikost kolísá od několika milimetrů po infiltraci celého prsu. Metastazuje především 

do kostí, plic a jater. 

 

Lobulární karcinom - Představuje 10-15 % invazivních karcinomů prsu s mírně 

zvýšenou frekvencí u uživatelek hormonální léčby. Je o něco málo tužší než okolní 

zdravá tkáň, nemá jasné ohraničení, neobsahuje jiné abnormality, netvoří 

mikrokalcifikace a tudíž může být obtížněji diagnostikován. Přednostně metastazuje do 

meningeálních prostor CNS, ovárií a dělohy, GIT, plic a kostí. 

 

Medulární karcinom - Výskyt je 1-7 %, převážně u žen ve věku 40-50 let. Řadí se mezi 

nádory s dobrou prognózou. 

 

Mikropapilární karcinom - Výskyt je 1-2 %. Má špatnou prognózu. Mívá až 70 % 

metastáz v regionálních lymfatických uzlinách. 

 

Pagetův karcinom prsu - Představuje přibližně 1 % nádorů prsu. Vychází z mlékovodů a 

postihuje prsní bradavky. Projevuje se ostře ohraničeným ložiskem, se šupinatěním, 

později se strupy. Bývá výhradně jednostranný. 

 

2.1.3 Stádia nádorového onemocnění 

 

Pro zvolení postupu léčby je určení stádia velmi důležité. Umožňuje určit 

chování nádoru a prognózu onemocnění, rozhoduje o léčebném postupu. Při jeho 
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určování se vychází z údajů o velikosti nádoru a šíření do lymfatických uzlin či jiných 

orgánů.  

Čím nižší stupeň, tím vyšší pravděpodobnost vyléčení. 

Čím vyšší stupeň, tím vyšší pravděpodobnost metastáz a tím nižší prognóza vyléčení. 

 

Stádium in situ 0: neinvazivní 

Duktální karcinom in situ 

Lobulární karcinom in situ 

 

Stádium I: 

Lymfatické uzliny v podpaží nejsou postiženy, bez metastáz. Velikost nádoru do 

2cm. 

Stádium II: 

Axiální uzliny mohou i nemusí být zasaženy. Velikost nádoru 2 až 5cm. 

Stádium III: 

Zasaženy axiální uzliny, někdy i do prsního svalu, bez vzdálených metastáz. Velikost 

nádoru více než 5cm. 

Stádium IV: 

Metastická ložiska kdekoliv v těle, bez závislosti na velikosti či zasažení uzlin. 

 

2.1.4 Rizikové faktory 

 

Známe řadu faktorů, které jsou spojeny se zvýšeným vznikem rakoviny prsu u 

žen. Mohou to být faktory hormonální, genetické, zevního prostředí i nutriční. Hlavním 

rizikovým faktorem je však věk. Převažující počet nemocných, asi 75 % je nad 45 let. Ve 

věku nad 25 let se onemocnění vyskytují ojediněle, jejich incidence se začíná zvyšovat 

kolem 30. roku. Z toho důvodu pojišťovna hradí mamografické vyšetření ženám nad 45 

let jednou ročně. Pravá příčina onemocnění však dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. 

Studium rizikových faktorů je pro nás jednou z nejvýraznějších cest vedoucí 

k pochopení vzniku tohoto onemocnění. Umožňuje včasnou prevencí a diagnostikou 
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snižovat riziko vzniku tohoto onemocnění. U žen s vyšším faktorem rizika se může 

vhodnou úpravou zdravotní péče docílit úspěšnost léčby. 

Karcinom prsu není infekční onemocnění. Není prokázána ani souvislost 

karcinomu prsu s úrazem nebo jiným poraněním. 

 

2.1.4.1 Významné rizikové faktory 

 

Kouření – důležitou úlohu na vzniku nádor uhraje aktivita enzymu N-

acetyltransferázy (NAT2), karcinogen, který je obsažen v tabákovém kouři.  

Alkohol - mechanismus účinku alkoholu na vzniku onemocnění je dán 

prostřednictvím ovlivnění hladiny estrogenu v ženském organismu, narušením integrity 

buněčných membrán a inhibicí reparačních změn v DNA. 

Stravovací návyky – množství a složení potravy může hrát důležitý faktor na 

vzniku onemocnění. Energetická hodnota potravy ovlivňuje metabolismus organismu a 

produkci steroidních hormonů (hlavně nasycené mastné kyseliny obsažené např. 

v živočišných tucích, tučných sýrech, másle apod.). Potrava bohatá na vlákninu, 

zeleninu či ovoce je spojena s nižším výskytem tohoto onemocnění.  

Obezita - věk, množství a rozložení tělesného tuku ovlivňují metabolismus 

estrogenů a mohou tak zvýšit riziko vzniku onemocnění. Zvýšené riziko je prokázáno u 

žen po menopauze.  

Rasa - vývoj onemocnění a rizik je rozdílný u odlišných etnických skupin. 

Zatímco u bělošské populace je riziko výrazně vyšší než u černošské populace a Asiatek, 

mortalita karcinomu prsu vykazuje odlišný trend, vyšší mortalitu u černošek. U žen 

asijského a hispánského původu je riziko onemocnění nejnižší. 

Věk - jde o hlavní rizikový faktor vzniku tohoto onemocnění. U žen nad 45 let se 

vyskytuje ve více než 85 % z celkového počtu tohoto onemocnění. 

Menarché - časný nástup menstruace u dívek před dvanáctým rokem patří 

prokazatelně k rizikovým faktorům tohoto onemocnění. 

Menopauza - vyšší věk menopauzy nad 55 let zvyšuje riziko tohoto 

onemocnění, ovlivněné délkou expozice estrogenů.  
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Počet porodů - u žen s vyšším počtem porodů se snižují rizika v důsledku kratší 

expozice endogenních steroidních hormonů. 

Kojení - délka kojení přímo ovlivňuje hladinu estrogenů v organismu ženy. 

Gynekologické operace - odstranění vaječníků - ovarektomie a věk v době 

operace jsou rizikovým faktorem vzniku onemocnění. Dochází ke snížení expozice prsní 

tkáně endogenním steroidním hormonům. 

Léčba ozářením - u žen, které byly v dětství nebo mládí léčeny ozářením, 

dochází k vyššímu riziku nádorového onemocnění. 

Biopsie - u žen s nálezy abnormality při biopsii prsu je mírně vyšší riziko vzniku 

zhoubného nádoru prsu. 

Hormonální substituční léčba - substituční léčba estrogeny u žen v období 

menopauzy. Pozor na pozitivní rodinnou anamnézu, která může být důvodem 

onemocnění. Hormonální antikoncepce je riziková u nositelek mutací genu BRCA1 a 

BRCA2. Vhodnější je proto užívat jiné formy antikoncepce.  

Genetické mutace - zejména u genů BRC1 a BRC2, jejich mutace způsobují vyšší 

riziko onemocnění. 

Nádor vyskytující se v rodině - pokud se nádor u ženy objevil v jednom prsu, je 

riziko, že se objeví i v prsu druhém. Dále je to výskyt nádoru u matky či sestry, případně 

i vzdálenějších příbuzných, zejména pokud to bylo dříve než před dovršením 40 let. 

Hustota prsní tkáně – zvýšená hustota tkáně prsu znamená vyšší riziko 

onemocnění. 

   

2.1.5 Genová dědičnost 

 

Geny jsou předávány z generace na generaci, pokud jsou v pořádku, tělo se 

vyvíjí a pracuje bez problémů. Odchylka však může způsobit poruchu, deformaci či 

nemoc. Pokud je postižen gen, který má na starosti buněčnou smrt, dává možnost 

nádorovým buňkám dál se množit. Tímto způsobem může vzniknout rakovina prsu i 

řada jiných zhoubných nádorů. Pokrok v oblasti porozumění, jak geny fungují a jejich 

testování nám může odhalit vzniklé onemocnění, ale i případné riziko onemocnění 

v budoucnosti. 
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Geny, které v současné době hrají roli při rakovině prsu, jsou geny BRCA1 a 

BRCA2. Poškozením genu BRCA1 se zvyšuje riziko u karcinomu prsu, vaječníků či 

karcinomu prostaty. Přenašečky mají celoživotní riziko, že onemocní karcinomem prsu 

v 55-85 %, karcinom vaječníků 15-45 %. Porucha genu BRCA2 je spojena s prognózou 

horší. 

Poruchou těchto genů je tvorba bílkovin, které neplní svou funkci, kterou je 

údržba genetické informace a vyzrávání mléčné žlázy. Mutace těchto genů BRCA1 a 

BRCA2 normální funkci těchto bílkovin ruší. Dochází k náchylnosti k nádorovým 

onemocněním, především ke vzniku nádoru prsu a vaječníků. 

Z celkového počtu diagnostikovaného onemocnění prsu, což je v ČR asi 5500 

žen ročně, připadá 5-10 % na onemocnění na základě vrozených genetických poruch. 

V rodinách žen - přenašeček s mutací genu BRCA1 je riziko onemocnění prsu, až 10x 

vyšší než u běžné populace, u nádorů vaječníků je toto riziko vyšší až 30x. U mutace 

genu BRCA2 je to podobné jako u BRCA2, zvyšuje se však riziko např. nádoru slinivky 

břišní, žaludku, prostaty, tlustého střeva, žlučových cest či melanomu. 

V případě podezření z dědičné dispozice je možnost genetického vyšetření na 

specializovaném onkologickém pracovišti nebo oddělení klinické genetiky. Zjišťuje se 

celý rodokmen až do generace prarodičů. Je nutný písemný souhlas u plnoletých žen i 

mužů, z důvodu citlivých informací. Test vyžaduje pouze žilní odběr krve. Při pozitivním 

výsledku se provádí ještě druhé kontrolní vyšetření. U genetického testování musí být 

splňovány podmínky jako výskyt nádorového onemocnění u více členů v rodině, 

specifický obraz nádorového onemocnění v nízkém věku do 35 let atd. U testování se 

pravděpodobnost záchytu mutace pohybuje mezi 10-40 %, u nejrizikovějších skupin je 

to až 75%. U rodinných příslušníků se pravděpodobnost výskytu nádorového 

onemocnění blíží 50%. Genetického vyšetření se využívá u testování mladých žen, kde 

výskyt nádorového onemocnění je v rodinné linii babička, teta, matka či sestra. 

Doporučuje se již ve věku 20 let, kdy se toto vyšetření běžně u mladých dívek 

neprovádí. Proto je nutné znát rodinnou anamnézu a odeslat ženu v čas 

k specializovanému vyšetření, aby se vypracoval preventivní program kontrol a 

sledování. Jen tak se může předejít možným rizikům vzniku tohoto závažného 

onemocnění.   
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2.1.6 Projevy nemoci 

 

V časných stádiích jsou projevy nemoci minimální, proto bývá často odhaleno 

příliš pozdě. Je proto nutné sebemenší změny a příznaky nepodceňovat a neodkládat 

návštěvu lékaře, ne všechny jsou příznaky úplně jednoznačné, proto je prevence vždy 

nejdůležitější. Jen tak můžeme předejít pozdní diagnostice nemoci. 

 

Příznaky rakoviny prsu 

 

. bulka v prsu 

. zvětšení mízní uzliny v nadklíčkové krajině 

. šupinatění bradavky (1 %) 

. výtok z prsní bradavky (2 %) 

. bolest prsu (5 %) 

. vtažení kůže bradavky prsu (5 %) 

. zvětšení prsu (1 %) 

. zvětšení mízní uzliny v podpaží 

. bolest zad 

. bolest hlavy 

 

Nejčastěji se objevuje v prsu bulka různé velikosti, vyskytující se zpravidla 

v zevní horní čtvrtině žlázy, má nepravidelné okraje a nebolí. Někdy se objeví bulka 

v podpažní jamce nebo nad klíční kostí, mohou být již postiženy lymfatické uzliny. 

Nehojící, mokvající ekzém dvorce a bradavky, tvoření šupinek může být příznakem tzv. 

Pagetovy nemoci, objevuje se krvavá, či čirá sekrece z bradavky. Jsou viditelné změny 

povrchu, vzhledu a symetrie bradavek. Objevující se zánětlivá a zarudlá pokožka, bez 

zjevné příčiny. V některých místech se může pokožka stahovat, zde se pak může 

nacházet ložisko nádoru.  Je třeba nepodceňovat příznaky tělesného vyčerpání, pocity 

dušnosti a úbytky na váze. Může docházet ke zvýšené míře zlomenin, v důsledku 

metastáz do kostí.  
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2.2    Diagnostika 

- samovyšetřování 

- vyšetření lékařem 

- mamografické vyšetření 

- ultrazvukové vyšetření 

- magnetická rezonance 

- biopsie 

- duktografie  

 

Prognóza rakoviny prsu závisí ve velké míře na stádiu, v jakém je nádorový 

proces diagnostikován. V tomto případě je důležitá sekundární prevence, zejména pak 

pravidelné samovyšetření prsu. Samovyšetřování prsů by měla žena provádět každý 

měsíc, nejlépe mezi 7. až 8dnem skončení menstruace. Vleže na zádech si vyšetřuje prs 

prsty protilehlé ruky tak, že prsní žlázu tlačí proti hrudní stěně, krouživými pohyby 

zjišťuje přítomnost rezistence pod prsty. Postupuje se od bradavky k okrajům prsu. 

Stejně postupujeme i u prsu druhého. Žena by měla dobře znát své prsy, aby v případě, 

že při samovyšetření dojde k nálezu neznámého útvaru, kontaktovala svého lékaře.  

Každá žena nad 15 let by měla chodit jednou ročně na gynekologické kontroly. 

U žen po menopauze by lékař pohledem a pohmatem měl vyšetřit oba prsy. Pozornost 

se také věnuje změnám kůže, dvorce a bradavky. Pokud shledá, že by nález mohl 

znamenat nádorové onemocnění, odešle ženu k dalšímu vyšetření. 

 

2.2.1 Mamografie  

 

Hlavní zobrazovací metodou je mamografie. Nehodí se u mladých žen, u 

kterých je žláza bohatá a hutná.  Tehdy se využívá ultrazvukového vyšetření. Při 

vyšetření se musí prs dostatečně stlačit, aby se dosáhlo dostatečné kvality snímku. 

Touto metodou je možné objevit různé abnormality a rakovinu v počátečním stádiu. 

Současné přístroje jsou schopny odhalit nádor velikosti 1-3mm. Nejčastějšími příznaky 

nádoru bývá hvězdicovitá zahuštěná tkáň prsu, nebo malé zvápenatělé okrsky na 

snímku viditelné jako bílé tečky. Toto vyšetření je vhodné pro mamografický screening 
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u žen v rizikovém věku nad 45 let, a to jednou za dva roky. Toto vyšetření je hrazeno 

zdravotními pojišťovnami.  

 

2.2.2 Ultrazvukové vyšetření 

 

Ultrazvukové vyšetření je určeno pro ženy od 18 do 40 let, z důvodu expozice 

prsní tkáně měkkým zářením. Cena tohoto vyšetření, které obvykle pojišťovny, pokud 

nepatří do rizikové skupiny, nehradí je 400-800 Kč. Ultrazvukové vyšetření by měly 

ženy absolvovat ve specializovaných centrech s akreditací, kde se problematikou 

onemocnění prsu zabývají zkušení odborníci.  

 

2.2.3 Magnetická rezonance 

 

    Magnetická rezonance je nejdokonalejší zobrazovací metodou vyšetření měkkých 

tkání. Pro ženy z rizikových skupin mutací genu BRCA je nadějí na záchyt onemocnění 

v raném stádiu. Rovněž zjištění rakoviny prsu ve stádiu duktálního karcinomu in situ 

(DCIS), či invazního karcinomu ve stádiu I, je oproti ostatním vyšetřovacím metodám 

vyšší. 

 

           2.2.4 Biopsie 

 

Biopsie slouží k odběru vzorku pro histologické vyšetření. Provádí se tehdy, kdy 

nález není jednoznačný. Pomocí zobrazovacích metod (ultrasonografií či mamografií), 

se zavádí odběrová jehla do požadovaného místa. Provádí se při místním znecitlivění, 

ambulantně, trvá maximálně půl hodiny.  Komplikace jsou zcela minimální.  I díky 

tomuto vyšetření se snížil počet zbytečných operací. 

 

          2.2.5 Duktografie 

 

Duktografie patří mezi rentgenová vyšetření. Provádí se u žen s patologickou 

sekrecí z prsní žlázy, která může být způsobena velmi malými nádorky v mlékovodu. 
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Kontrastní látka se pomocí speciálních kanyl zavede do mlékovodu, poté jsou 

zhotoveny rentgenové snímky, které mohou odhalit případné nádorky tzv. papilomy.  

 

2.3 Možnosti léčby 

 

Při určení diagnózy, na základě předešlého vyšetření se zvolí nejvhodnější 

léčebný program. Žena by měla být informována o všech existujících možnostech 

léčby. Rozhodující pro léčbu je také, zda žena má nebo nemá metastázu v uzlinách, 

nebo ve vzdálených orgánech, na jejím hormonálním stavu (přítomnost/nepřítomnost 

receptorů), celkové kondici a věku. Pro stanovení léčby je také důležité biochemické 

vyšetření, pro stanovení nádorových markerů, molekul specifických pro daný nádor, 

který je vylučuje do krve, či přítomnost některých receptorů, důležitých pro stanovení 

hormonální léčby. Některé nádory prsu tyto receptory nemají a musí se zvolit jiný 

postup léčby.  

 

2.3.1 Chirurgický výkon 

 

Základní léčbou je chirurgický výkon. Může se odebrat buď prs celý, nebo jen 

jeho část, v tomto je prs zachován. Zákrok bývá doplněn o radioterapii. Rozsah 

chirurgického zásahu záleží na mnoha faktorech, velikosti nádoru, zasažení lymfatické 

uzliny v podpaží, v mnoha případech se tam mohl nádor již rozšířit. V současné době je 

možnost během operace udělat scintigrafické vyšetření (aplikace radioizotopu), tzv. 

sentinelové uzliny, první uzliny, která by mohla být postižena. Pokud je vyšetření 

negativní, nemusí se uzliny odstraňovat.  

 

Typy zákroků 

 

Lumektomie – odstraňuje se pouze nádor s centimetrovým okrajem tkáně (u 

velikosti nádoru do 2cm), s vyjmutím podpažních mízních uzlin (axiální direkce), pro 

zjištění možného rozšíření.  
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Mastektomie částečná (kvadraktektomie) – odstraňuje se jen čtvrtina (kvadrát), 

nebo část prsu obsahující nádor (u nádoru velikosti do 3 cm), doplněnou o axilární 

direkci (viz výše).  

Mastektomie radikální (ablace) – odstraňuje se celý prs (tj. celá prsní tkáň, malý 

prsní sval). Často je nutné odebrat mízní uzliny v podpaží, pro zamezení šíření 

onemocnění.  

 

Obrázek č. 2 – odstranění celého prsu 

 

 

 

 Po operaci jsou ženy propouštěny z nemocnice po několika dnech. Je třeba 

dbát na rady a doporučení lékaře. Z důvodu odstranění podpažních uzlin bývá problém 

s omezením hybnosti paže (vzniká lymfedém - otok tkání, v nichž se hromadí lymfa), 

proto je nutné začít co nejdříve s rehabilitací, jen tak se předejde pozdějším 

problémům. Ženy dochází na rehabilitace, kde se naučí pod dohledem rehabilitační 

sestry potřebné cviky.  Důležité je cvičit pravidelně několikrát denně. Je také nutné co 

nejdříve vyrovnat tah hrudní páteře ke zdravé straně. Nerovnováha vede k bolestem 

zad, ztuhlosti páteře, hlavně v případě, že byl odstraněný prs značně objemný. Po 

zhojení jizvy se doporučuje nosit prsní náhradu tzv. epitézu.  

 

2.3.2 Používané typy epitéz 

 

 Pooperační -  bývají lehké, jemné, nedráždí pokožku, netlačí a nedráždí 

pooperační jizvu. Nebo silikonové kosmetické epitézy, které se používají tehdy, je-li 

rána dobře zhojená.  
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Silikonová epitéza – používá se tehdy, je-li rána dobře zhojená. V dnešní době je 

široký výběr silikonových epitéz, různých velikostí, tvarů, vyrobených pro různé 

příležitosti (sport, plavaní, odlehčené, nalepovací atd.).  

Korekční epitéza – umožňuje doplnit chybějící kvadrant prsu po částečné ablaci, 

nebo dojde-li k vývojové vadě a prsy se liší velikostí či tvarem. 

Nalepovací epitéza – je vhodná u menších a středních velikostí prsou. Epitéza se 

nalepuje přímo na tělo, není potřeba speciální prádlo. Její nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena, a zvýšená péče o epitézu, pro zachování její vlastnosti lepivosti. 

 

Obrázek č. 3 - Silikonová epitéza 

 

 

 Nejrozšířenější sortiment speciálního prádla, plavek a doplňků nabízejí firmy 

Anita a Amoena, není však hrazen ze zdravotního pojištění. Výběr epitézy by měl být 

pro ženu velmi důležitý, měla by se v ní cítit co nejvíce přirozeně, pocity cizosti či 

tuposti v oblasti jizvy mohou ještě nějaký čas přetrvávat, často odeznějí samy během 

několika týdnů až měsíců. Pojišťovna hradí pacientce prsní náhradu v hodnotě 1800,-Kč 

1x za dva roky. 

 

2.3.3 Léčba radioterapií 

 

Za cíl si klade zničení nádorových buněk či znemožnění jejich růstu. Pomocí 

gama záření radioizotopů uzavřených kontejnerech tzv. bomb, nebo 

vysokoenergetického záření X vyráběné v linárních urychlovačích. Jedná se léčbu 

lokální tzn. působí v místě záření. Probíhá v cyklech (frakcích). Počet ozáření se určuje 

podle typu a rozsahu nádoru se spočítá počet ozáření. Ozařuje se obvykle pět dní 
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v týdnu po dobu 4 – 6 týdnů. Ozáření je nebolestivé a trvá jen několik minut. V ozářené 

oblasti se může objevit zarudnutí nebo zánět, který je nutné ošetřit. 

 

Ošetření a ochrana 

 

 Chráníme kůži před mechanickým drážděním (těsný neprodyšný oděv, mýdla, 

parfémy atd.). Prostředky k aplikaci na kůži u ozáření je velká řada, patří sem např. 

nesolené sádlo, Calcium panthotenicum, Panthenol gel, Bepanthen mast a mnohé jiné. 

Podle rozsahu a stupně poškození, je však nutná domluva s ošetřujícím lékařem.    

 

Podle způsobu ozáření se dělí na:   

 

Teleterapii – zdroj záření je mimo tělo pacienta, přes kůži se ozařuje cílený 

nádor. 

Brachyterapii – zářič (tekutina, pevný útvar) se dostává do blízkosti nádoru, 

který ozařuje, šetří okolní tkáň. 

 

Léčba chemoterapií – adjuventní terapie 

Doplňková léčba chirurgického zákroku a ozařování. Jedná se o chemickou 

systémovou léčbu pomocí cytostatik, léků s protinádorovým účinkem (narušují 

buněčné dělení), narušují hlavně ty buňky, které se rychle, překotně dělí. Nejčastěji je 

to ve formě nitrožilní infuze, nitrosvalové aplikace, či aplikace do tělních dutin. 

Prostřednictvím krevního oběhu se cytostatika dostávají do celého těla. Chemoterapie 

probíhá v opakovaných cyklech, tak aby se snížil počet nádorových buněk v organizmu. 

Cytostatika jsou látky toxické, po podání se objevují nepříjemné vedlejší účinky.  

Hlavním problémem je, že cytostatika nepoškozují pouze nádorové buňky, ale i buňky 

zdravé. Hlavně ty, které se rychle vytvářejí tj. v kostní dřeni, trávicí sliznici a koříncích 

vlasů. Ženy se obvykle nejvíce obávají vypadávání vlasů a celkové nevolnosti. Období 

než vlasy opět narostou, lez vyřešit parukou, kterou částečně hradí pojišťovna, úhrada 

VZP je 1.000,-Kč.   

 

 



 22

Přechodné a vedlejší účinky chemoterapie 

 

Dočasný pokles bílých krvinek – dochází ke snížení obranyschopnosti, 

náchylnosti k infekcím.  

Pokles krevních destiček (trombocytů) - podílející se na stavění krvácení, mohou 

se objevovat modřiny, či krvácení (v moči, stolici, z dásní, nosu).  

Pokles červených krvinek (erytrocytů) – anemie, se může projevovat únavou, 

slabostí, nechutenstvím, závratěmi, zimomřivostí, či dušností. 

 

 Dále: 

- záněty ústní dutiny  

- zažívací obtíže 

- paralytický ileus – neprůchodnost střev způsobená porušením prostatiky 

- nauzea – pocit na zvracení 

- místní nekróza – odumření tkáně v místě vpichu 

- kožní reakce – přecitlivost na sluníčko 

- celková alergická reakce – anafylaktický šok 

- zvýšená hladina kyseliny močové – rozpadem nádorových buněk 

          

         Dlouhodobé účinky chemoterapie 

- sterilita – neplodnost 

- jaterní cirhóza – poškození jater 

- osteoporóza – zvýšená křehkost kostí 

- encefalopatie – poškození mozku 

- sekundární malignity – v důsledku poškození tkání 

 

2.3.4 Léčba hormonální 

     

  Karcinom prsu je onemocněním hormonálně závislé. Pokud se sníží koncentrace 

hormonů v těle pacientky, dochází k výraznému zpomalení růstu nádoru. 
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      Hormonální léčba je rozdílná u žen před a po menopauze. U žen před 

menopauzou se provádí blokáda funkce vaječníků. Ovarektomií - odstraněním 

vaječníků, nebo radiační kastrací, jejich ozářením. U žen po menopauze je to podávání 

léků např. Tamoxifen, který působí proti estrogenu v prsu. Dnes se do popředí 

dostávají i jiné preparáty jako Letrozol nebo Formestan, látky blokující tvorbu 

estrogenů v nadledvině a ve vaječníku.  

     Blokádou vaječníkové činnosti, před klimakteriem je umělá menopauza, 

projevující se zvýšeným pocením, návaly horka, podrážděností, suchostí pohlavní 

sliznice. Po poradě s lékařem lze příznaky zmírnit.  

 

2.3.5 Léčba biologická 

 

Biologická léčba je velkou nadějí, předmětem studií a rozsáhlých výzkumů v boji 

proti tomuto onemocnění. Vychází z nejnovějších poznatků týkajících se znalostí 

pochodů struktur uvnitř i na povrchu buňky. Při tradiční léčbě jsou ničeny patogenní i 

zdravé buňky (dochází např. k padání vlasů, zvracení, trávicím obtížím, sexuálním 

dysfunkcím). Biologická léčba je zaměřena na nádorové buňky, které jsou blokovány, 

aby se nemohly dále množit, zdravé buňky jsou obvykle nedotčeny. V současnosti je 

používána asi u 20 % pacientek, protože je potřeba, aby nádorové buňky vytvářely 

bílkovinu HER2, u zbylých typů nádorů se tyto bílkoviny netvoří a lék je neúčinný (dnes 

používané léky Trastuzumab, Lapatinis). Léčiva se podávají ve dvou fázích, v první fázi 

ve formě infuze, v druhé fázi pak orálně ve formě tablet. Tímto způsobem se léčí i jiné 

typy nádorů jako plic, ledvin, tlustého střeva či konečníku. Biologická léčba je 

mimořádně nákladná, je ale plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Provádí se v 

onkologických centrech s akreditací k biologické léčbě. Jejich seznam lze najít na 

internetové adrese http://www.rakovinaprsu.cz/centra-v-ceske-republice/. 

 

2.3.6 Rekonstrukce prsu 

 

Prsy jsou symbolem ženství, proto je přirozené, že se rekonstrukce prsu stává 

nedílnou součástí léčebné rehabilitace a je dalším stádiem léčby somatopsychického 
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procesu. Rekonstrukce se provádí za 1-2 roky po ablaci. Musí však být splněny určité 

podmínky, jako ukončená onkologická léčba a nejsou-li známy známky nádorové 

tvorby. Operace se provádí v celkové anestezii s několikadenní hospitalizací. Při operaci 

se používá silikonový implantát, nebo vlastní tuková tkáň a svalová tkáň z břicha. 

Někdy je obtížné vytvořit nový prs symetrický s druhým, proto je nutné upravit velikost 

či vzhled i prsu zdravého. Někdy je nutné podstoupit i více následných výkonů, aby 

výsledný efekt byl co nejlepší a nejpřirozenější. Operace je plně hrazena ze zdravotního 

pojištění.  

 

Obrázek č. 4 – rekonstrukce prsu 

 

 

2.4 Následná péče po léčbě 

 

Cílem léčby je, návrat ženy do normálního života. Závisí však na mnoha 

faktorech. Důležitý je rozsah onemocnění, typ prodělané léčby či psychická a fyzická 

kondice. Po ukončení terapie je žena trvale sledována. Dochází na pravidelná kontrolní 

vyšetření do mamologické poradny, je jí odebírána krev na zjištění nádorových 

markerů, či bílkovin krevního séra. V případě zvýšení jejich hladin může dojít k recidivě 

nemoci. Pravidelně se provádí rentgen plic. Je důležité, aby byl lékař informován o 

případných změnách na kůži, výskytu bolesti, ztráty chuti k jídlu, hubnutí atd. 

S lékařem je nutné také konzultovat podpůrnou léčbu vitamíny, enzymoterapií apod. 

  Zdravotní stav se sleduje pět let. Poté se frekvence vyšetření snižuje. Deset let 

bez příznaků, znamená, že je žena vyléčena. Není však dobré podceňovat sebemenší 
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příznaky, ani po uplynutí této doby. Ženám se doporučuje jednou ročně podstoupit 

kontrolní vyšetření.  

 

Organizace zabývající se nádorovým onemocněním 

 

Mezi nejznámější patří:  

 

Liga proti rakovině  

Její činnost je datována od roku od roku 1990. Patří mezi nejznámější 

dobrovolné, nevládní a neziskové organizace. K jejím cílům patří nádorová prevence, 

zlepšení kvality života onkologicky nemocných, nebo podpora výzkumných projektů. 

Její projekt „ Květinový den“ je znám široké veřejnosti, díky její celostátní mediální 

podpoře. 

 

Mamma Help  

Nevládní, nezisková organizace, která sdružuje ženy s rakovinou prsu. Cílem 

sdružení je zlepšení kvality informovanost o tomto onemocnění, organizování 

doprovodných akcí, besed, seminářů a programů atd. Zastoupení center v ČR se 

nachází v Praze, Brně, Hradci Králové, Přerově, Zlíně a Plzni.  

 

Obrázek č. 5 – zastoupení center Mamma help v ČR 
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Avon proti rakovině prsu 

Avon Cosmetic ČR bojuje již 15. rokem proti tomuto onemocnění. Prodejem 

produktů s růžovou stužkou, které prodávají Avon lady a Avon gentlemani, bez nároku 

na provizi. Získané finanční prostředky slouží jako sponzoring bezplatné Avon linky 

800 180 880, kde se ženy mohou dozvědět více o této problematice, či jako příspěvek 

na ozdravné pobyty pacientek, nebo vyšetření prsu v projektu Ženy ženám.  

 

Eva35 

Jedná se o projekt pro mladé ženy s rakovinou prsu a jejich lékaře. Na 

internetových stránkách www.eva.cz, mohou pacientky využít poradny k zodpovězení 

dotazů týkajících se léčby a poléčebné péče. Návštěvnice stránek si mohou vypočítat 

vlastní riziko onemocnění – program jim vyhodnotí, zda se nemusejí bát, nebo mají 

navštívit specializované centrum k vyšetření. 
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3 Praktická část 

 

Hlavním cílem absolventské práce je zmapování informovanosti o rakovině prsu 

u žen a dívek v návaznosti na věk, vzdělání a místo bydliště.  

 

3.1 Hlavní a dílčí cíle 

 

K dílčím úkolům praktické části patří zjištění údajů: 

 

- zda vědí, jaké riziko onemocnění přináší 

- zda vědí, kde se mohou o problematice nádorového onemocnění dozvědět 

- kde získaly získané informace o rakovině prsu 

- zda znají rodinnou anamnézu nádorového onemocnění v rodině 

- zda znají způsoby a průběh léčby 

- zda provádí pravidelně samovyšetření svých prsů 

- zda věk, vzdělání a místo bydliště ovlivňuje dostupnost informací o tomto onemocnění 

- podíl praktických lékařů a gynekologů na prevenci onemocnění 

- co by se dalo v této problematice informovanosti zlepšit 

 

K získání potřebných informací jsem použila anonymní dotazník, který řadíme 

mezi základní kvantitativní metody. Je charakterizován jako soubor otázek, 

předkládaných osobám ve standardizované podobě, za účelem zjištění specifických 

údajů. Dotazník by měl být dostatečně srozumitelný a pochopitelný. Otázky by se měly 

volit tak, aby bylo možné odpovědět co nejrychleji. K výhodám patří získání velkého 

počtu dotazovaných respondentů v krátkém čase. 

 

Pilotní studie 

Nejdříve jsem připravený dotazník rozdala v rodině a známým. Chtěla jsem 

zjistit, zda bude pro respondenty dostatečně srozumitelný, a jaký čas bude potřeba 

k jeho vyplnění. Po zjištění potřebných údajů jsem dotazník rozdala přátelům a 

známým svých dcer (17,26 let). Dále členkám organizací Mama Help a Liga proti 
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rakovině sídlící v Hradci Králové. Část dotazníků jsem rozdala zákaznicím své výdejny 

zdravotnických potřeb Zdravíčko, kterou navštěvují pacientky po ablaci prsu pravidelně 

(výběr epitéz a protetického prádla). 

Dotazník obsahoval 22 otázek. První část otázek byla společná všem ženám a 

dívkám, druhá část byla rozdělena na věkovou kategorii do 35 let, a na kategorii od 35 

let výše. 

 

Celkový počet dotazovaných  

Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků. Návratnost byla 103 dotazníků. Pro své 

zpracování jsem použila dotazníku 100, 3 dotazníky nevyhověly potřebám zpracování.  

Nejmladší respondentce bylo v době šetření 15 let, nejstarší 85 let. 
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3.2 Zpracování získaných dat 

 

   3.2.1  Věková struktura dotazovaných 

 

Otázka č. 1. Kolik je vám let? 

 

Tabulka č. 1 

VĚK počet respondentek 
 16-25 12 
 26-35 15 
 36-50 32 
 50-více 41 
celkem 100 
 

Graf č. 1 

 

Z celkového počtu dotazovaných vyplývá, že větší část respondentek jsou ženy nad 40 

let, tedy ze skupiny nejvíce ohrožené touto nemocí. V procentech to činí celkem 73 %. 

Věková různorodost je důležitá, pro porovnání zjištěných odpovědí na zjišťované 

skupině žen. 

 

   3.2.2   Období začátku menstruace 

 

Otázka č. 2  V jakém věku jste začala menstruovat? 
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Tabulka č. 2 

VĚK   méně než 11 let 12 až 15let  15 let a více 
 16-25 let 1 9 2 
 26-35 let 1 10 4 
 36-50 let 2 25 5 
 50 let a více 0 36 5 
celkem 4 80 16 
 

Graf č. 2 

 

Z šetření je patrné, že větší část respondentek začala menstruovat, v období mezi 12 až 

15 lety, četnost je 80 %, v období méně než 11 a více než 15 let však může být rizikové 

pro vznik této nemoci u 16 % dotazovaných. V dnešní době, kdy mladá děvčata 

dospívají dříve než v minulosti, je i nástup menstruace urychlen. Přináší to i zvýšené 

riziko pozdějších vzniku onemocnění. 

 

  3.2.3  Užívání hormonální antikoncepce 

 

Otázka č. 3    Užíváte hormonální antikoncepci? 

 

Tabulka č. 3 

VĚK ANO NE 
 16-25 let 10 2 
 26-35 let 14 1 
 36-50 let 28 4 
 50 let a více 0 41 
celkem 52 48 
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Graf č. 3 

 

Vzhledem k věkovému poměru respondentek, je zřejmé, že většina mladých dívek a 

žen hormonální antikoncepci užívá. 52 % dotazovaných odpovědělo kladně, 48 % žen, 

převážně ve věku 50 let a více odpovědělo záporně. U rizikových skupin však může být 

užívání hormonální antikoncepce nebezpečné. Mladé dívky nevědí, jaká rizika užívání 

antikoncepce mohou přinášet. Informace by jim měl podat jejich ošetřující lékař 

gynekolog.  

 

  3.2.4  Pravidelné gynekologické prohlídky 

  

Otázka č. 4   Chodíte na pravidelné gynekologické prohlídky? 

 

Tabulka č. 4 

VĚK ANO-1x ročně ANO nepravidelně NE 
 16-25 let 6 4 2 
 26-35 let 11 3 1 
 36-50 let 19 9 4 
 50- více 12 18 11 
celkem 48 34 18 
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Graf č. 4   

 

Z šetření vyplynulo, že stále velký počet žen podceňuje pravidelné gynekologické 

vyšetření, které mohou včas zachytit vznikající onemocnění. Je to převážně problém 

velmi mladých dívek, nebo naopak žen v pozdějším věku. Součet odpovědí 

nepravidelně a ne je 52 %, toto číslo je alarmující. Prevence v tomto případě hraje 

velkou roli. Mladé dívky by měly vědět, že pravidelností vyšetření chrání své zdraví. 

V minulosti byly ženy zvány na preventivní prohlídky písemně. Nemusely kontrolovat 

termín kontroly. Dnes si musí vše kontrolovat sama.  

 

   3.2.5  Samovyšetření prsou 

 

Otázka č. 5    Provádí Vám Váš gynekolog při preventivní prohlídce vyšetření prsou?      

 

Tabulka č. 5 

VĚK ANO, pravidelně ANO, spíš výjimečně Neprovádí 
 16-25 let 0 0 12 
 26-35 let 0 1 14 
 36-50 let 5 11 16 
 50 let-více 20 4 17 
celkem 25 16 59 
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Graf č. 5 

 

Z odpovědí je patrné, že zodpovědnost ošetřujících lékařů není stále na takové úrovni, 

na které by měla být, 59 % dotazovaných odpovědělo záporně, 16 % jen výjimečně a 

25 % kladně. Poměr odpovědí je znepokojující, protože právě lékař může zjistit 

počínající změny, nebo odchylky ve vyšetřovaných prsou. Má-li podezření, že objevil 

neznámý útvar, měl by ženu neprodleně poslat na důkladné vyšetření.  

 

Otázka č. 6    Znáte pojem samovyšetření prsou? 

 

Tabulka č. 6 

VĚK ANO NE 
 16-25 let 6 6 
 26-35 let 13 2 
 36-50 let 29 3 
 50 let- více 26 15 
celkem 74 26 
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Graf č. 6 

 

Překvapilo mne, že 26 % záporných odpovědí je tak veliké. Dostupnost informací je 

dnes poměrně veliká, měla by se však zvýšit osvěta důležitosti tohoto samovyšetření. 

 

Otázka č. 7    Víte jak postupovat při samovyšetření prsu? 

 

Tabulka č. 7 

VĚK ANO ANO, ale jen částečně NE 
 16-25 let 3 3 6 
 26-35 let 7 6 2 
 36-50 let 21 8 3 
 50 let-více 10 16 15 
celkem 41 33 26 
 

 Graf č. 7 

 

Nesprávnost samovyšetření může zpozdit odhalení vniklého onemocnění, proto je 

důležité, aby kromě pravidelnosti byla i znalost správného postup vyšetřování prsu. 
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Dívky a ženy, často tuto techniku neznají, nebo jen částečně a nepřesně. Gynekolog by 

měl přesně popsat a vysvětlit techniku a důležitost tohoto samovyšetření.  

 

   3.2.6   Mamografické vyšetření 

 

Otázka č. 8    Co je mamografické vyšetření? 

 

Tabulka č. 8  

VĚK Vyšetření prsu Jiné vyšetření Nevím 
 16-25 let 10 1 1 
 26-35 let 14 1 0 
 36-50 let  32 0 0 
 50 let-více 37 2 2 
celkem 93 4 3 
 

 

Graf č. 8 

 

Výsledek je alarmující. Toto vyšetření by měla znát každá žena bez ohledu na věk. Jen 

tak bude naděje tomuto onemocnění předcházet. Vyšetření odhalí i velmi malé útvary. 

 

Otázka č. 9     Hradí mamografické vyšetření pojišťovna? 
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Tabulka č. 9 

VĚK 
Ano, všem bez 
ohledu na věk 

Ano, ženám od 
45 let 

Ano, s podezřením 
onemocnění Ne 

 16-25 let 4 6 1 1 
 26-35 let 1 13 1 0 
 36-50 let 1 27 4 0 
 50 let-více 2 28 7 4 
celkem 8 74 13 5 
 

Graf č. 9 

 

74 % dotazovaných žen odpovědělo správně, zbývajících 26 % nesprávně, nebo 

nepřesně. 

Každá žena by měla vědět, od jakého věku je toto vyšetření hrazeno pojišťovnou, a 

pravidelně na tato vyšetření docházet, (vyšetření je hrazeno od 45 let, jednou za dva 

roky). 

 

Otázka č. 10  Víte, kde je nejbližší mamologické centrum ve vašem okolí? 

 

Tabulka č. 10 

  VĚK ANO NE 
 16-25 let 9 3 
 26-35 let 11 4 
 36-50 let 27 5 
 50 let-více 30 11 
celkem 77 23 
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Graf č. 10 

 

Je dobré, když žena ví, kam se v případě potřeby obrátit, 77 % kladných odpovědí, 23 % 

záporných. Její ošetřující lékař ji dá potřebné informace. Lhůty na objednání však 

mohou být poměrně dlouhé, proto je dobré znát i jiná místa, než v místě bydliště.  

 

Otázka č. 11    Vyskytlo se ve Vaší rodině nádorové onemocnění prsu?  

 

Tabulka č. 11 

VĚK ANO NE NEVÍM 
 16-25 let 3 2 7 
 26-35 let 7 4 4 
 36-50 let 11 9 12 
 50 let-více 21 12 8 
celkem 42 27 31 
 

Graf č. 11 

 

Znalost rodinné anamnézy (u dotazovaných 69 %), je důležitá s ohledem na to, že 

rizikové faktory, které jsou v souvislosti s výskytem nádorového onemocnění v rodině 
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velmi vysoké. Neznalost 31 % dotazovaných, převážně mladých lidí, je 

nezodpovědností ke svému zdraví. 

Sledováním rizikových skupin se pak, může předejít možnému rozšíření onemocnění, či 

jeho následků. Výskyt tohoto onemocnění se stále zvyšuje a v budoucnosti se očekává, 

že i přes veškerou zdravotnickou péči se nesníží.  

 

Otázka č. 12   Jste nositelem genové mutace BRCA1 nebo BRCA2? 

 

Tabulka č. 12 

VĚK ANO NE NEVÍM 
 16-25 let 0 0 12 
 26-35 let 1 2 12 
 36-50 let 2 5 25 
 50 let-více 0 1 40 
celkem 3 8 89 
 

Graf č. 12  

 

Neznalost s výskytem genové mutace 89 % je vysoká, jen malé procento 3 %, ji zná.  

Vyšetřovací metody jsou dnes schopny zjistit, zda jste ohroženi touto mutací genů, 

která způsobuje zvýšený výskyt nádorového onemocnění v rodině. Sledováním 

ohrožených skupin, lze odhalit onemocnění i u mladých lidí, kteří by jinak na vyšetření 

nešli. 

 

  3.2.7   Informovanost o onemocnění rakoviny prsu 

 

Otázka č. 13   Myslíte, že máte dostatek informací o rakovině prsu? 
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Tabulka č. 13 

VĚK Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
 16-25 let 2 6 2 2 
 26-35 let 11 2 1 1 
 36-50 let 20 8 2 1 
 50 let-více 28 7 11 6 
celkem 51 23 16 10 
 

Graf č. 13 

 

51 % dotazovaných je přesvědčena, že má dostatek informací o tomto onemocnění, 23 

% spíše ano, 26 % spíše ne, nebo vůbec ne. Přitom jen na základě dostatečného 

množství informací o tomto onemocnění, můžeme předcházet rizikům, spojeným 

s výskytem tohoto onemocnění. Je jen na nás, jak o své zdraví pečujeme. 

 

Otázka č. 14  Odkud získáváte informace o rakovině prsu? 

 

Tabulka č. 14 

VĚK 16-25 let 26-35 let 36-50 let 50 let-více celkem 
Ze sdělovacích 
prostředků (TV, 
noviny, časopisy) 3 2 10 16 31 
Rodina, známí 2 1 4 8 15 
Od lékaře (gynekolog, 
praktický lékař) 0 2 10 10 22 
Z internetu 5 9 8 5 27 
Nezajímám se o 
problematiku 2 1 0 2 5 
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Graf č. 14 

 

Součet možností získání informací 90 %, není malý. Zarážející je 10 % dotazovaných, 

které se o tuto problematiku, vůbec nezajímají.   

Možnost dostupnosti informací o tomto onemocnění, může hrát důležitou úlohu 

v prevenci vzniku, průběhu a úspěšnosti léčby. Můžeme bojovat jen proti tomu, co 

známe. V některých ordinacích jsem letáčky ani brožůrky, které by se touto 

problematikou zabývaly, nenašla. 

 

Otázka č.15   Jaké jsou podle Vás rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu?   

 

Tabulka č. 15 

VĚK 16-25 let 26-35 let 36-50 let 50 let-více celkem 
 Věk, genetika 9 14 30 25 78 
 Nezdravý způsob života 
(kouření, alkohol...) 2 1 2 11 16 
 Promiskuitní chování 0 0 0 3 3 
 Gynekologické operace 1 0 0 2 3 
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Graf č. 15 

 

94 % z dotazovaných rizikové faktory, které mohou ovlivnit vznik onemocnění, zná,  

 ale ty nejdůležitější by měla znát každá žena. Jen tak je možné onemocnění předejít.  

 

Otázka č. 16 Vykonáváte tělesnou aktivitu alespoň půl hodiny denně, nebo minimálně 

tři hodiny týdně? 

 

Tabulka č. 16 

VĚK ANO NE 
 16-25 let 7 5 
 26-35 let 11 4 
 36-50 let 24 8 
 50 let-více 30 11 
celkem 72 28 
 

Graf č. 16 

 

72 % dotazovaných odpovědělo kladně, 28 % záporně.  
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Pohyb by měl být nedílnou součástí péče o zdraví, procházka po celodenním sezení u 

počítače, televize atd. našemu zdraví jen prospěje. Fyzickou aktivitu by si měl každý 

držet, pokud to zdraví dovolí, až do pozdního věku. 

 

Otázka č. 17 Znáte organizace zabývající se propagací a problematikou onemocnění 

rakoviny prsu? 

 

Tabulka č. 17 

VĚK ANO NE 
 16-25 let 8 3 
 26-35 let 13 2 
 36-50 let 28 4 
 50 let-více 29 13 
celkem 78 22 
 

Graf č. 17 

 

Jen 78 % dotazovaných odpovědělo kladně, převážně ženy ve středním věku a ženy, 

které onemocněly tímto onemocněním. Záporných 22 % tvořily převážně mladé dívky a 

nejstarší dotazované. 

Organizace zabývající se problematikou onemocnění pořádají celostátní akce na 

podporu tohoto onemocnění, jedna z nejznámějších je Květinový den. 

 

  3.2.8  Dosažené vzdělání 

 

Otázka č. 18 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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Tabulka č. 18 

VĚK Základní Vyučena 
Střední s 

maturitou Vysokoškolské 
 16-25 let 0 3 6 3 
 26-35 let 0 5 6 4 
 36-50 let 1 10 14 7 
 50 let-více 3 16 14 8 
celkem 4 34 40 22 
 

Graf č. 18 

 

Největší skupinu 40 % tvořilo středoškolské vzdělání, poté vzdělání odborné – vyučena 

34 %, vysokoškolské 22 %, základní 4 %. 

V některých studiích se poukazuje na spojitost výše vzdělání se znalostmi o tomto 

onemocnění. Ženy se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, umějí lépe naložit 

se informacemi, které jsou schopny samy vyhledat a zpracovat. Umějí k tomu využít i 

moderní techniku (internet, sociální sítě, atd.). Starší ženy, které neumějí pracovat 

např. s počítačem, mají dostupnost k informacím o tomto onemocnění značně 

ztíženou. 

 

   3.2.9   Místo bydliště 

 

 V této kapitole jsem se chtěla věnovat problematice dostupnosti informovanosti u žen 

a dívek, které žijí ve městě a na vesnici. Zda bydliště ovlivňuje tuto problematiku. 

 

Otázka č. 19 Kde bydlíte? 
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Tabulka č. 19 

VĚK Ve městě Na vesnici 
 16-25 let 8 4 
 26-35 let 11 4 
 36-50 let 23 9 
50 let-více 26 15 
celkem 68 32 
 

Graf č. 19 

 

Vzhledem k tomu, že mé dotazníkové šetření probíhalo v Hradci Králové, byly i 

respondentky z blízkého okolí. Bydliště ve městě udalo 68 % dotazovaných, bydliště na 

vesnici udalo 32 % dotazovaných. Průřez dotazovaných není dostatečně vyvážený. 

Nedokážu objektivně posoudit, zda místo bydliště zásadně ovlivňuje 

možnosti informovanosti žen o rakovině prsu. Pro dosažení objektivních dat by bylo 

potřeba větší počet dotazovaných žen. 

 

  3.2.10  Otázky pro věkovou skupinu nad 35 let 

 

Otázka č. 20 – 22 byla určena věkové kategorii nad 35 let. Odpovídalo 73 žen. 

 

Otázka č. 20  Kolik jste porodila dětí? 
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Tabulka č. 20 

počet 
narozených dětí 36-50 let 50 let-více celkem 

0 1 1 2 
1 6 2 8 
2 21 27 48 
3 4 8 12 

více 0 3 3 
 

Graf č. 20 

 

Největší počet 48 % dotazovaných udalo, že porodilo dvě děti, 12 % dotazovaných pak 

počet tři, 8 % jedno dítě, 2 % pak žádný porod. 

Podle některých studií, má počet narozených dětí souvislost s výskytem onemocnění.  

 

Otázka č. 21  Kolik Vám bylo při prvním porodu?  

 

Tabulka č. 21 

VĚK 36-50 let 50 let-více celkem  
 Méně než 35 let 7 2 9 
 Více než 35 let 25 39 64 
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Graf č. 21 

 

I když se věková hranice prvního porodu zvyšuje v mém dotazníkovém šetření větší 

skupina 64 % dotazovaných, odpovědělo, že první porod proběhl před dovršením 35 

let. Jen 9 % žen své první dítě porodilo po dovršení 35 let.  

Období prvního porodu může mít vliv na pozdější výskyt nemoci. Hormonální hladina 

hraje důležitou roli každé ženy, její zvýšení nebo snížení ovlivňuje řadu pochodů v těle.  

 

Otázka č. 22 Měla jste již někdy rakovinu? 

 

Tabulka č. 22 

VĚK ANO NE 
 36-50 let 9 23 
 50 let-více 18 23 
celkem 27 46 
 

Graf č. 22 

 



 47

V odpovídající skupině byly ženy, které dotazníky vyplňovaly prostřednictvím 

dotazníkového šetření v organizacích Liga proti rakovině a Mama Help. Proto měly 

osobní zkušenost 27 % s tímto onemocněním.  Ostatní ženy 46 % odpovědělo záporně.  

Vlastní zkušenost s tímto onemocněním zásadně změní postoj k tomuto onemocnění. 

Nemusí jít vždy jen o nemoc vlastní, ale i o onemocnění v rodině, či přátel. Zásah do 

běžného života je veliký. Jen dostatek znalostí a informací nám může pomoci toto 

nelehké období překonat. 
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4 Diskuse 

 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo, získání informací o informovanosti 

žen a dívek o rakovině prsu. U různých věkových skupin jsem zjišťovala jejich znalosti o 

metodě samovyšetření prsou, rizikových faktorech vzniku onemocnění, projevech 

nemoci, diagnostice, možnostech léčby, kolik respondentek dochází na pravidelné 

gynekologické prohlídky, či zda vědí, kde informace získat a jaké organizace se 

problematikou onemocnění zabývají. Chtěla jsem zjistit, zda věk, vzdělání, nebo 

bydliště, ovlivňují tyto znalosti.  

Formou dotazníku jsem pokládala jednoduché a srozumitelné otázky, na které 

odpovídaly ženy různého věku. Nejmladší dívce bylo v době šetření 15 let, nejstarší 85 

let. Největší zastoupení dotazovaných žen bylo ve věkové kategorii 50 let a více 41 %. 

Druhou největší skupinu tvořily ženy ve věku 36 – 50 let tj. 32 %, následované skupinou 

ve věku 26 – 35 let, 15 %. Nejmenší skupinou byly dívky ve věku 16 – 25 let, 12 %. 

Největší počet dotazovaných byl v nejrizikovějších skupinách.  Šetřením se mi 

potvrdilo, že užívání hormonální antikoncepce je v dnešní době velmi vysoké. Znalost o 

vlivu hormonů na vznik onemocnění je však malá. Velké rezervy jsem zjistila i u lékařů 

gynekologů. Jen v minimálním množství jsem viděla prospekty a letáky zabývající se 

problematikou onemocnění rakovinou prsu. V některých čekárnách chyběly zcela. 

Naopak dobou zkušenost jsem měla v Sanus Hradec Králové, jedná se o specializované 

pracoviště. V čekárně se na obrazovce pouštěla instruktážní kazeta o samovyšetření 

prsou s doprovodným komentářem. Ženy čekající na vyšetření mohly nenásilnou a 

srozumitelnou formou získat potřebné informace. Nápad se mi velice líbil. Překvapilo 

mne, že poměrně vysoký počet žen, 34 % uvedlo nepravidelně, 18 % ne, podceňuje 

preventivní prohlídky u svého gynekologa. Často se přichází na vyšetření, až 

s problémem, který se už obtížně řeší. Časné objevení nemoci je nejdůležitější.  

Navrhovala bych povinné preventivní prohlídky 1x ročně, bez ohledu na věk. 

Problémem však může být nutná evidence, kontrola a financování.  Neznalost 

momologického vyšetření a mamologických center, může znamenat pozdní 

diagnostiku. Žena by měla vědět, kam se má v případě problému obrátit. Ve své profesi 

jsem se setkala s desítkami žen, které po chirurgickém zákroku samy zjišťovaly, jaké 
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pomůcky jsou po ablaci dostupné. Pojem epitéza neznala téměř žádná. Problémem 

zůstává nedostatek odborně vyškoleného personálu. Specializací se zabývá jen několik 

málo zdravotnických potřeb, či nemocničních lékáren. Problém jsou nevyhovující 

prostory, protože je zapotřebí zkušební kabinka. Pacientka si potřebné údaje musí 

zjišťovat sama. Je dobré znát organizace, které se touto problematikou zabývají. 

Z dotazníků jsem zjistila, že potřebné informace má malá část žen. O problematiku se 

začínají zajímat teprve tehdy, kdy sami onemocní, nebo se onemocnění objeví u 

příbuzných, či známých. Ze šetření vyplynulo, že je stále mnoho rezerv, jak dostupnost 

informovanosti o problematice rakoviny prsu u žen zlepšit. 
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda na informovanost žen a dívek má vliv věk, 

vzdělání a místo bydliště.  

V teoretické části jsem popsala stavbu ženského prsu, rizikové faktory, druhy 

vyšetření a následnou léčbu.  

V praktické části jsem se zaměřila na skupinu dívek a žen různého věku, které 

odpovídaly formou dotazníku na jednoduché otázky, týkající se znalostí o tomto 

onemocnění. Cílem bylo zjistit, zda jsou informace o onemocnění rakoviny prsu 

dostatečné. Šetřením jsem zjistila, že informovanost dívek a žen není stále na takové 

úrovni, na jaké by měla být. Je stále málo zdůrazňována nutnost prevence. Problém je 

stále v kategorii mladých dívek a starších žen. Stupeň vzdělání a místo bydliště nebyl 

v problematice potvrzen. Velké rezervy vidím také v informovanosti u ošetřujících 

lékařů. Osobní zodpovědnost o své zdraví není na takové úrovni, na jaké by měla být. 

Sdělovací prostředky by se měly také více podílet na předávání informací o nutnosti 

prevence a riziku tohoto onemocnění.  

Cena lidského života a zdraví je nevyčíslitelná, prevence je levnější než léčba. Je 

jen na nás, jak se o své zdraví staráme.  
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Резюме 

Степень информированности женщин о раке груди 

 

Проблематикику информированности о раке груди я выбрала как тему 

своей выпускнавой работы потому, что за последние годы число заболеваемости 

возрастает. 

Рак груди относится к наиболее частым опухолевым заболеваниям у 

женщин. Предупреждаюшим  есть и то, что раком могут заболеть и молодые 

женщины. Каждий год этой болезнью заболевает 6000 женщин и 2000 от неё 

умирает. Информация и знария очень важны. Естли болезнь определить вовремя, 

то она излечима.  

В теоретической части своей работы я обратила внимание на такие пункты  

- строение женской груди 

- стадии развития 

- виды опухолей 

- стадии заболевания 

- факторы риска 

- влияние генетической наследственности 

- признаки и проявления болезни 

- диагностика 

- возможности леченя 

 

Также важным является и период после лечения. Знание вспомодательных 

и других возможностей лечения. Очень важно знать организации, которые 

занимаются этой проблематикой.  У нас это Лига против раку, Мамма Гелп, Авон 

и т.д. 

В практической части главной целью было определение степени 

информированности у женщин и девушек в соответствии с возрастом, 

образованием и местом проживания. Для получения нужной информации я 

провела анонимную анкету.  Анкеты подвергалось 100 женщин. На основе 

ответов я составила таблицы, графы, процентные соотношения. 
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В результате моих исследований я определила, что информированность о 

этой балезни по прежнему недостаточна. Очень много женщин эту болезнь 

недооценивают. Нет базовой информации о этом заболевании. По прежнему 

существуют большие резервы у средств массовой информации, врачей и 

общественности. 

Болезнь может повлият на жизнь всех нас. Берегите здоровье вас и ваших 

влизких. 
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Příloha 

 

                                                  Dotazník    

 

                                            

Dobrý den, 

Prosím o vyplnění uvedeného dotazníku, který je součástí mé absolventské práce na 

téma: „Míra informovanosti ženy o rakovině prsu“ a bude sloužit pouze a jen jako 

podkladový materiál k mé absolventské práci.  

Za jeho vyplnění Vám děkuji.  

Pospíchalová Alena, studentka VOŠ MILLS s.r.o., obor Diplomovaný farmaceutický 

asistent 

 

1. Kolik je Vám let? 

Věk  :    16 – 25           

              26 -  35 

              36 -   50 

              50 – více 

 

 2. V jakém věku jste začala menstruovat? 

      A)   Méně než 11 let 

       B)   12 – 15 let 

       C)   15 let, více                        

 

3. Užíváte hormonální antikoncepci? 

     A)  Ano 

     B)   Ne   

                                         

4. Chodíte na pravidelné gynekologické prohlídky? 

     A)    Ano, 1x ročně 

     B)   Ano, nepravidelně 
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     C)   Ne 

 

5. Provádí Vám Váš gynekolog při preventivní prohlídce vyšetření prsou? 

     A)  Ano, pravidelně 

     B)  Ano, spíš výjmečně 

     C)  Neprovádí                         

 

6. Znáte pojem samovyšetření prsou? 

     A)  Ano 

     B)  Ne 

 

7. Víte jak postupovat při samovyšetření prsu? 

     A)  Ano 

     B)  Ano, ale jen částěčně 

     C)  Ne 

                           

8. Co je mamografické vyšetření? 

     A)  Vyšetření prsu 

     B)  Jiné vyšetření 

     C)  Nevím 

 

9. Hradí mamografické vyšetření zdravotní pojišťovna? 

     A)  Ano, všem bez ohledu na věk 

     B)  Ano, ženám od 45 let 

     C)  Ano, s podezřením onemocnění 

     D)  Ne 

 

10. Víte, kde je nejbližší myologické centrum ve vašem okolí? 

       A)  Ano 

       B)  Ne 

 

11. Vyskytlo se ve Vaší rodině nádorové onemocnění? 
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       A)  Ano 

       B)  Ne 

       C)  Nevím 

 

12. Jste nositelem genové mutace BRCA1 nebo BRCA2? 

       A)  Ano 

       B)  Ne 

       C)  Nevím 

 

13. Myslíte, že máte dostatek informací o rakovině prsu? 

       A)  Ano 

       B)  Spíše ano 

       C)  Spíše ne 

       D)  Ne 

 

14. Odkud získáváte informace o rakovině prsu? 

       A)  Ze sdělovacích prostředků (TV, noviny, časopisy) 

       B)  Rodina, známí 

       C)  Od lékaře (gynekolog, praktický lékař) 

       D)  Z internetu 

       E)  Nezajímám se o tuto problematiku 

 

15. Jaké jsou podle Vás rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu? 

       A)  Věk, genetika 

       B)  Nezdravý způsob života (kouření, alkohol…) 

       C)  Promiskuitní chování 

       E)  Gynekologické operace 

 

16. Vykonáváte tělesnou aktivitu alespoň půl hodiny denně, nebo minimálně tři   

       týdně? 

       A)  Ano 

       B)  Ne 
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17.  Znáte organizace zabývající se propagací a problematikou onemocnění rakoviny  

        prsu? 

        A)  Ano 

        B)  Ne 

 

18.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

       A)  Základní 

       B)  Vyučena 

       C)  Střední s maturitou 

       D)  Vysokoškolské 

 

19. Kde bydlíte? 

       A) Ve městě 

       B)  Na vesnici 

 

Otázky  č. :   20  -  22  určeno pro věkovou kategorii nad 35 let 

 

20. Kolik jste porodila dětí? 

       A)  0 

       B)  1 

       C)  2 

       D)  3 

       E)  Více 

 

21.  Kolik Vám bylo let při prvním porodu? 

        A)  Méně než 35 let 

        B)  Více než 35 let 

 

22.  Měla jste již někdy rakovinu? 

        A)  Ano 

        B)  Ne 
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Děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

S pozdravem       Alena Pospíchalová 

 

     

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


