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Na mojemedicina.cz 
je to o prsa
Mgr. VERONIKA BAČOVÁ 
Roche s.r.o., Pharma Division

Interaktivní stránka 
o nehodgkinských lymfomech

Nádorová onemocnění krve jsou celo-

světově pátou nejčastější příčinou smrti 

na  nádorové onemocnění. Lymfom je 

typ rakoviny krve, která vzniká v  bílých 

krvinkách. Nejčastější typ lymfomu je 

tzv. nehodgkinský lymfom. Vyskytuje se 

u 4 z 5 pacientů. Co je to folikulární lym-

fom a lze ho vyléčit? V kolika letech bývá 

průměrně pacientům diagnostikován? 

Na  tyto a  další otázky najdete odpovědi 

na stránce o lymfomech. Můžete si také 

stáhnout přehlednou infografi ku. 

Je to o prsa

„Společně jsme to zvládli, partnerku 
bych v  těžké nemoci neopustil,“ uvádí 

Jiří, partner Petry. Té pouze měsíc a půl 

po  seznámení s  Jiřím diagnostikovali 

rakovinu prsu. V  rámci léčby podstou-

pila oboustrannou mastektomii. Pro oba 

partnery byly poslední čtyři roky velkou 

zkouškou.

Jiné pacientce se stejnou diagnózou našel 

bulku v prsu přítel. „Partner mi byl sku-
tečnou oporou, dceři jsem situaci vysvětlila 
úměrně jejímu věku, díky tomu se o mě ne-
bála,“ říká Radka. Její dceři Natálce bylo 

v té době 8 let. Kromě strachu o svůj život 

musela Radka také řešit, jak svou diagnó-

zu vysvětlit malému dítěti. 

To jsou pouze dva příběhy z tisíců. Kaž-

dý rok se v Česku na závod s rakovinou 

prsu vydává 7  400 lidí. Nejčastěji ženy. 

Mámy, partnerky, babičky. Jejich rodiny 

15. září byl Mezinárodní den lymfomu. V říjnu jsme si jako každý rok připomněli vý-
znam prevence rakoviny prsu. I na portálu mojemedicina.cz jsme připravili kampaně 
zaměřené na tyto diagnózy. V prosinci jsme pak představili nejnovější přístup k léčbě 
onkologických onemocnění, tzv. personalizovanou zdravotní péči.

 Petra a Jiří
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začínají sledovat závod s časem. Na boj 

s  nemocí je každá žena sama. Pokud 

má oporu v rodině, může léčbu zvládat 

mnohem lépe. Důležité je mít před ne-

mocí náskok.

Na  nové stránce www.jetooprsa.cz na-

jdete inspirativní příběhy Radky a Petry, 

které s podporou rodiny dokázaly zvlád-

nout boj s touto nemocí. V online kvízu 

si můžete vyzkoušet, co vše (ne)víte o ra-

kovině prsu. 

Žádná žena by neměla vynechat článek 

Osm příznaků rakoviny prsu. Co čeká 

ženu poté, co jí je diagnostikována ra-

kovina prsu, vysvětluje přehledně info-

grafi ka Od  diagnózy k  léčbě: nádorové 
onemocnění prsu. 

Personalizovaná zdravotní 
péče – péče šitá na míru

Stejně jako je každý člověk jedinečný, je 

jedinečné i  jeho nádorové onemocně-

ní. A  tomu by měla odpovídat i  léčba. 

Personalizovaná zdravotní péče dokáže 

proměnit životy pacientů tím, že jim po-

skytne péči šitou na míru a napomůže tak 

rychlejší a  účinnější prevenci, diagnóze 

a léčbě. 

Jak vznikají v lidském těle nádory? Jaký 

pokrok jsme udělali ve  studiu lidského 

genomu pro zlepšení léčby nádorových 

onemocnění? Seznamte se s technologií 
komplexního genomového profi lování 

nádoru a podívejte se na krátké animo-

vané video o  genomovém profi lování  

bit.ly/LecbaSitaNaMiru. Další infor-

mace o  personalizované zdravotní péči 

najdete na www.mojemedicina.cz/phc. 

Mojemedicina.cz je multimediální portál 

pro lékaře i pacienty. Odborný medicín-

ský obsah portálu je určený pouze regi-

strovaným odborníkům po přihlášení.

Mgr. Veronika Bačová
Roche s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8

Kontakt: veronika.bacova@roche.com

V Roche má na starosti vše, co se týká digitální komunikace směrem k veřejnosti. Především vytváření obsahu a správu 

webových stránek mojemedicina.cz a roche.cz. Spravuje také Facebook a Twitter MojeMedicina a YouTube kanál 

společnosti. Mojemedicina.cz a sociální sítě podávají interaktivní a srozumitelnou formou informace o diagnózách, 

vyšetřeních a typech léčby. Roche tak pomáhá lidem lépe se připravit na vyšetření, porozumět své nemoci anebo se 

dozvědět o nových způsobech léčby.

 Radka s dcerou Natálkou


