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Sledujte příběhy pacientek 
s rakovinou děložního čípku 
a pacienta s maligním 
melanomem a MEDx Talks
Mgr. Veronika BačoVá 
Roche s.r.o., Pharma Division

Rakovina děložního čípku. 
Jedna diagnóza. Pět příběhů.

„Nejtěžší moment byl, když mi pan primář 
řekl, že to je zhoubný.“ (Denisa)

„Když jsem se dozvěděla tu diagnózu, tak 
mi to úplně rozervalo srdce, že už nebudu 
nikdy moct mít miminko.“ (Lucie)

„Mně to připadalo, že je to nesmysl, že 
mám rakovinu.“ (Hana)

„Ať si vezmou, co potřebujou. Dělohu, va-
ječníky, všechno. Hlavně ať to pomůže. Ať 
jsem zdravá.“ (Martina)

„A v tu chvíli to ze mě úplně spadlo. Proto-
že to asi dobře dopadlo. To byl pro mě ten 
nejlepší okamžik.“ (Jana)
 
Hana, Lucie, Denisa, Jana a Martina mají 
každá jiný životní příběh. Všechny ale 
spojuje stejná diagnóza. Rakovina dě-
ložního čípku. Leden je tradičně měsí-
cem boje proti rakovině děložního čípku 
a my jsme se už podruhé tomuto tématu 
na MojeMedicina.cz věnovali.

Jaké měly pocity, když jim lékař poprvé 
sdělil diagnózu? Jak zvládaly náročnou 
léčbu? O  co je nemoc připravila a  co 
jim naopak dala? Tyto ženy se rozhod-
ly svůj příběh sdílet s  ostatními v  krát-
kém filmu Rakovina děložního čípku. 
Jedna diagnóza. Pět příběhů. Zhlédnout 
ho můžete na  www.mojemedicina.cz/ 
1diagnoza5pribehu.

Video je součástí kampaně Nenech to ná-
hodě, která upozorňuje na význam pre-
vence této nemoci a možnost testování 
HPV DNS testem. Ten je revoluční v tom, 
že dokáže odhalit riziko onemocnění ješ-
tě dříve, než se objeví varovné symptomy.

► Denisa
►► Lucie

► Hana
►► Martina
►►► Jana
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Zdravobrazy: příběh pacienta 
s maligním melanomem

„Já měl štěstí, že jsem maloval. Moje myš-
lenky na tu nemoc se tím otupily.“ (Martin 
Hub, maligní melanom) 

Nevyhýbají se dospělým ani dětem. 
Stačí jedno spálení slunečními paprs-
ky a  pravděpodobnost jejich vzniku se 
zdvojnásobí. Přitom 90 procentům lze 
předejít vhodnou prevencí. Zhoubné ná-
dory kůže patří k nejčastějším onemoc-
něním rakovinou.

Martin Hub je pacient s pokročilým me-
lanomem a současně přední český kaska-
dér. Jeho jméno je spojeno s filmy Titanic, 
Gladiátor, Zachraňte vojína Ryana a Trója. 
Vyrovnat se s nemocí a léčbou mu pomá-
halo malování. Tak vznikl cyklus obrazů 
Zdravobrazy. Podívejte se na  Martinův 
příběh na: mojemedicina.cz/melanom. 

Na stejné stránce také najdete nejdůležitěj-
ší informace o prevenci a včasném záchytu 
zhoubných nádorů kůže. Vyzkoušejte si 
kvíz o  této diagnóze nebo si stáhněte in-
fografiku s fakty a čísly o maligním mela-
nomu. 

MEDx Talks

Poslední novinkou na  MojeMedicina.cz  
jsou MEDx Talks, záznamy z večerů in-
spirativních příběhů. 

Miroslav Etzler jako ambasador preven-
ce kolorektálního karcinomu, herec Ka-
rel Zima jako dárce ledviny, onkoložka 

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.

▲ Martin Hub

▲ Miroslav Etzler

▲ Hudebník Karel Vaněk, příjemce ledviny (vlevo), a herec Karel Zima, dárce ledviny (vpravo)

se specializací na  rakovinu prsu Petra 
Tesařová nebo Jana Altmanová, pře-
našečka hemofilie a  matka hemofilika. 
Na MEDx Talks vystupují nejen tito, ale 
i  další inspirativní lidé, kteří překona-
li na  první pohled nezdolatelné životní 
překážky a  odnesli si z  nich nakonec 
i něco pozitivního. Všechny příběhy na-
jdete na www.medxtalks.cz. 


