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ÚVOD
Téma této práce jsem si zvolila proto, že ačkoli je problematika nádorového
onemocnění prsu značně medializovaným tématem, a to i díky slavným osobnostem, zdá se,
že mnoho žen má i tak málo informací a nevěnuje otázce prevence dostatečnou pozornost.
Bohužel, ani ženy v mém blízkém okolí nemají velké povědomí o prevenci tohoto
onemocnění, přestože se často jedná o ženy se zdravotnickým vzděláním. To mě inspirovalo
ke zpracování tohoto tématu.
Cílem mé práce bylo zjistit, nakolik jsou ženy na Královéhradecku informovány a
kým, od koho by informace o prevenci tohoto onemocnění uvítaly nejvíce. Dále zda znají
a provádějí samovyšetření prsů a jestli znají rizikové faktory pro vznik nádorového
onemocnění prsu, včetně zjištění rizikových faktorů ve zkoumaném vzorku dotázaných žen.
Karcinom prsu je nejčastějším maligním onemocněním žen. Jeho incidence neustále
stoupá. V poslední době je v ČR každoročně diagnostikováno více než 6.500 žen s maligním
onemocněním prsu a až 2.000 žen na ně umírá. V roce 2011 dosáhl počet nově
diagnostikovaných nádorů prsu u žen 6.620 případů, a v témže roce zemřelo na karcinom prsu
2.032 žen. Podle hlášení NOR, Novotvary 2010 ČR, bylo v roce 2010 v Královéhradeckém
kraji karcinomem prsu nově postiženo 310 žen. V průměru je to 109,7 žen na 100.000 žen.
Přestože v České republice je od podzimu roku 2002 ženám od 45 let poskytováno
screeningové vyšetření bezplatně, a to v intervalu dva roky, stále je počet zjištěných
onemocnění ve stadiu III. a IV. vysoký. Alarmující je také fakt, že klesá věková hranice pro
výskyt rakoviny prsu.
Proto by prevence měla být orientovaná nejen na ženy ve vyšším věku, které jsou
odesílány svými ošetřujícími gynekology na screeningová vyšetření, ale i na ženy mladší, a to
ideálně od vstupní prohlídky u gynekologa. Čím dříve si ženy vytvoří rutinu v provádění
samovyšetření prsu, tím snáze se stane součástí jejich života. Ačkoli v dnešní době probíhá
spousta informačních kampaní, je k dispozici nepřeberné množství informačních brožur
a letáků i odborné literatury, zdá se, že tato forma ke zlepšení znalosti a úrovně prevence
nestačí. Proto si myslím, že by se zodpovědnost za informovanost měla stát povinností
gynekologů a zdravotních sester v ordinacích gynekologů, kde je přeci jen možnost určité
zpětné vazby.
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CÍLE
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část empirickou.
Cíle teoretické části:


Popsat anatomii a fyziologii prsu.



Uvést přehled maligních nádorových onemocnění prsu, jejich diagnostiku a terapii.



Představit epidemiologii maligního nádorového onemocnění prsu.



Informovat o rizikových faktorech pro vznik nádorového onemocnění prsu.



Seznámit se způsoby prevence vzniku nádorového onemocnění prsu a způsoby včasného
záchytu onemocnění.



Vysvětlit pojem s možnostmi „self-monitoring“ prsu.

Cíle empirické části:


Zjistit míru informovanosti žen v různých věkových kategoriích o prevenci nádorového
onemocnění prsu.



Zjistit a porovnat postoj žen v různých věkových kategoriích k prevenci a problematice
nádorového onemocnění prsu.

Dílčí cíle:


Zjistit, jakým způsobem ženy získávají informace o prevenci nádorových onemocnění
prsu.



Zjistit, zda ženy pravidelně provádějí samovyšetření prsu. Zmapovat důvody, proč ženy
samovyšetření prsu neprovádí.



Zjistit a porovnat, do jaké míry ženy informuje gynekolog/porodní asistentka; praktický
lékař/všeobecná sestra při preventivních prohlídkách.



Zmapovat výskyt rizikových faktorů v souboru.



Zjistit proč některé ženy tzv. zavírají před problémem oči.



Porovnat vliv vybraných demografických proměnných na informovanost a postoj
k problematice a prevenci karcinomu prsu.
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1 Anatomie a fyziologie prsu
Vývoj prsu
V embryonálním

období

se

u

obou

pohlaví

zakládá

pruh

epitelového

ztluštění tzv. mléčná lišta. Mléčná lišta vede od podpaží k tříslům a tvoří se na ní základy
apokrinních žláz, ze kterých se nakonec vyvine mléčná žláza, obvykle jako párový orgán.
U mužů většinou zůstává základ mléčné žlázy rudimentární (Měšťák, 2007).
Embryonální a fetální vývoj mléčné žlázy je podmíněn komplexním účinkem
ovariálních steroidních hormonů a prolaktinu. Nutná je přítomnost tzv. růstových hormonů a
to inzulinu, hormonů štítné žlázy a kortikoidů. Tyto hormony vyvolají sekreci růstových
faktorů z buněk stromatu, které se podílejí na vývoji a proliferaci tkání prsu. U mužů naopak
androgeny indukují regresi.
V období puberty mají na vývoj prsu největší vliv estrogeny, jejichž hlavním účinkem
je vývoj duktálního systému. Pro účinek estrogenů na růst duktů je nutná přítomnost inzulinu
a prolaktinu. Progesteron ovlivňuje růst terminální dukto-lobulární jednotky (TDLU).
V spolupráci s prolaktinem dochází k finální diferenciaci tkáně prsu.
Prs, jako jeden z mála orgánů, se ani v dospělosti nenachází ve zralém funkčním stavu.
K terminální diferenciaci prsu ženy dochází teprve v průběhu prvního donošeného
těhotenství, a to působením vysokých hladin estrogenů, progesteronu, choriového
gonadotropinu, prolaktinu, placentárního laktogenu a dalších růstových faktorů. Sekrece
mléka je v těhotenství blokována progesteronem, který na úrovni receptoru interferuje
s účinkem prolaktinu. Po porodu rychle klesá koncentrace estrogenů i progesteronu
v cirkulaci, a tím se ruší progesteronový blok účinku prolaktinu, který se tak stává hlavním
hormonem mléčné biosyntézy a začíná laktace (Strnad a Daneš, 2001).
Topografie prsu
Mléčná žláza, glandula mammaria je párová laločnatá žláza, která je uložena
v tukovém polštáři na přední ploše hrudní stěny. Vlastní žláza s tukovým polštářem vyklenuje
u dospělých žen kůži prsní krajiny a vytváří tak vyvýšeninu - prs, mamma. Na vrcholu prsu je
prsní dvorec a bradavka. Základ mléčné žlázy se vytváří u obou pohlaví. V dětství je mléčná
žláza malá a uložená v podkoží hrudní stěny. U mužů už prakticky zůstává na tomto stupni
vývoje. U dívek dochází k růstu v pubertě. Hmota žlázy se zvětšuje, a tak vyklenuje kůži.
Zároveň s růstem samotné žlázy se vyvíjí také zřetelná a od prsního dvorce ohraničená prsní
bradavka. Dospělý prsní dvorec je okrouhlý a má obvykle tmavě pigmentovanou kůži,
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ve které jsou hrbolky mazových žláz. V podkoží dvorce jsou snopce kruhově uspořádané
hladké svaloviny. Prsní bradavka vyčnívající ze středu prsního dvorce je tvořena spirálně
upravenou svalovinou, která napřimuje svým stahem bradavku a napomáhá vypuzování
mléka z mlékovodů. Mléčná žláza je plně vyvinutá a funkční v závěrečném období
těhotenství (Dylevský, 2000).
U dospělé ženy je prs umístěn na přední stěně hrudní od druhého žebra po žebro šesté.
Sternum tvoří mediální hranici. Laterálně prs dosahuje střední axilární linie. V horním zevním
kvadrantu prsu má žláza největší objem, který směrem k axile tvoří Spenceho (Reiffelův)
axilární výběžek. Tělo prsu leží mezi dvěma listy povrchové fascie (fascia superficialis), mezi
kterými probíhají vazivové pruhy (retinaculum Cooperi), fixující kůži prsu, mamiloareolární
komplex, lobuly žlázového tělesa a společně s pre- a retro mamární tukovou tkání tvoří
typický tvar prsu. Mezi hlubokým listem povrchové fascie a pektorální fascií je řídké vazivo;
tento submamární prostor umožňuje prsu volný pohyb proti hrudní stěně a je relativně
avaskulární (Strnad a Daneš, 2001).
Struktura prsu
Mléčná žláza se skládá z 15-20 laloků (lobi) těsně přiložených k sobě. Ty ústí svými
velkými dukty na mamile, která je tvořena těmito dukty a tuhým vazivem. Velké laloky se
větví v lalůčky (lobuly). Každý velký duktus drénuje přibližně 20-40 lobulů. Konečná
struktura tkáně mléčné žlázy se nazývá terminální duktolobulární jednotka (TDLU), jejíž
počet kolísá mezi 10-100 na jeden lobulus. Počet těchto struktur je velmi variabilní
v závislosti na stavu vývoje prsu, věku a hormonální stimulaci. Terminální duktolobulární
jednotka je základní hormonálně senzitivní a laktující jednotkou, jejíž velikost kolísá
mezi 0,3 až 0,6 mm. Skládá se z tzv. acinů a terminálního intralobulárního duktu, který tvoří
dvě vrstvy epitelových buněk. Vnitřní epitelovou vrstvu tvoří kuboidní nebo kolumnární
epitel a zevní myoepitelová vrstva, ohraničená bazální membránou. Vnitřní epitelová buňka
se dělí na A-buňky tzv. mlékotvořící buňky a B-buňky mající funkci kmenových buněk.
Buňky myoepitelové vrstvy jsou bez nervového zakončení, ale obsahují myofilamenta, která
jsou citlivá na působení prolaktinu a oxytocinu. Stroma obklopující žlázové struktury
obsahuje tukovou a vazivovou tkáň, nervový, lymfatický a cévní systém (Strnad
a Daneš, 2001). (Viz Příloha 1)
Lymfatická drenáž prsu
Drobné lymfatické cévy začínají v mezibuněčných prostorech, dále se sbíhají
do větších cév, odvádějících obvykle čirou lymfu z tkání do žilního systému. Lymfa odtéká
z bradavky, areoly a lobů mléčné žlázy do sítě drobných lymfatických cév (plexus
11

lymphaticus subareolaris). Odtud může lymfa odtékat několika směry. Asi 75% lymfy
z plexus subareolaris odtéká do lymfatických uzlin v axile, a to zejména ze zevních kvadrantů
prsu. Lymfa projde skupinami lymfatických uzlin v axile, sbírá se do truncus lymphaticus
subclavius a konečně do truncus lymphaticus dexter, který se vlévá do žil, které vedou shora
do srdce.
Lymfa často obsahuje mikroskopické částečky jako např. buňky, které odvádí z tkání.
Pokud lymfa vede z oblasti postižené nádorem, může obsahovat nádorové buňky, a ty se pak
mohou uchytit v uzlinách, ve kterých se mohou pomnožit a vytvořit tak sekundární nádor,
metastázu (Abrahams a Druga, 2003).
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2 Karcinom prsu
2.1 Epidemiologie a etiopatogeneze
Hlavním zdrojem dat o epidemiologii maligních nádorů je Národní onkologický
registr ČR (NOR). NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče. Jelikož je
registrace novotvarů ze zákona povinná, NOR při 100% pokrytí české populace má za období
1977-2011 více než 1,8 mil. záznamů (Mužík, Šnajdrová, Gregor 2014).
Incidence a mortalita
Jak už bylo v úvodu řečeno, je karcinom prsu nejčastějším zhoubným nádorem u žen
v ČR stejně tak, jako ve světě. V poslední době je v ČR každoročně diagnostikováno více než
6.500 žen s maligním onemocněním prsu a až 2.000 žen na ně umírá. Karcinom prsu je
charakteristický setrvale stoupající incidencí, ale zároveň stagnující až mírně klesající
mortalitou od poloviny 90. let (obr. 1). V roce 2011 dosáhl počet nově diagnostikovaných
nádorů prsu u žen čísla 6.620, což je téměř 124 nádorů na 100.000 žen. Ve stejném roce
zemřelo na karcinom prsu 2.032 žen, tj. 38 úmrtí na 100.000 žen (Mužík, Šnajdrová, Gregor
2014).

Obr. 1: Absolutní počty případů. Zdroj dat: NOR
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Prevalence
Asi od poloviny 90. let se postupně zlepšuje epidemiologická situace, a to tak, že se
stabilizuje a dokonce i mírně klesá mortalita. Zvyšuje se však, vzhledem ke stoupající
incidenci, prevalence, tedy počet žijících žen s dříve diagnostikovaným a léčeným
karcinomem. Od roku 2001 do roku 2011 vzrostla prevalence z 39.821 na 67.261 tj. 69%
(obr. 2).

Obr. 2: Absolutní počty žijících pacientek. Zdroj dat: ČSÚ
Věk žen diagnostikovaných s karcinomem prsu
Nejčastěji jsou karcinomem prsu postiženy ženy v produktivním věku. Typický věk
pacientky s karcinomem prsu v ČR je 60-69 let. Přesto více než 38% všech pacientek je
mladších 60 let (obr. 3), (Mužík, Šnajdrová, Gregor 2014).

Obr. 3: Podíl případů ve věkové kategorii (analyzováno období 2007–2011). Zdroj dat: NOR
14

Klinická stádia
Je zřejmé, že včasný záchyt onkologického onemocnění v mírně pokročilém stádiu
podstatně zvyšuje šance na úspěch terapie a dlouhodobé přežití. Díky programu
organizovaného screeningu, který v ČR funguje od roku 2002, dostupná data ukazují rostoucí
podíl časných stádií u nově diagnostikovaných případů onemocnění.(obr. 4), (Mužík,
Šnajdrová, Gregor 2014).

Obr. 4: Podíl klinických stádií. Zdroj dat: NOR.
Regionální přehled

Obr. 5: Regionální přehled incidence karcinomu prsu 1977-2011. Zdroj dat: ÚZIS ČR
V Královéhradeckém kraji v letech 1977-2011 připadlo na 100.000 žen 84 případů
onemocnění karcinomem prsu (obr. 5).
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Obr. 6: Počet úmrtí na 100.000 žen v krajích za období 1977-2011. Zdroj dat: ÚZIS ČR
Incidence a mortalita diagnózy karcinom prsu v jednotlivých krajích odráží samotnou
rizikovost regionu pro výskyt nádorových onemocnění prsu, je však ovlivněna i dalšími
faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích.
V Královéhradeckém kraji připadá za období od roku 1977-2011 na 100.000 žen
33 úmrtí na diagnózu karcinom prsu (obr. 6).

Obr. 7: Zastoupení klinických stádií v Královéhradeckém kraji. 1977-2011. Zdroj dat ÚZIS
ČR.
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Graf vývoje zastoupení klinických stádií karcinomu prsu v Královéhradeckém kraji
(viz Obr. 7) jednoznačně poukazuje na stoupající tendenci včasného záchytu karcinomů prsu
I. a II. stadia.
Tabulka č. 1: Hlášená maligní onemocnění prsu (rok 2011) v Královéhradeckém kraji.
Věk

Počet případů na 100000 žen

25-29

1

30-34

9

35-39

8

40-44

14

45-49

29

50-54

32

55-59

29

60-64

54

65-69

38

70-74

24

75-79

31

80-84

29

85+

18

Celkem

316

Zdroj: Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje, 2013
Z tabulky je patrné, že se shoduje nejvyšší počet žen s maligním onemocněním prsu
ve věkové kategorii 60-64 let na Královéhradecku s výsledky uváděnými za celou Českou
republiku.

2.2 Rozdělení karcinomu prsu
Maligní nádory prsu dělíme na invazivní a neinvazivní. Do neinvazivních karcinomů
patří duktální karcinom in situ a lobulární karcinom in situ. Mezi invazivní karcinomy se pak
řadí karcinom duktální, lobulární, tubulární, medulární, mucinózní-koloidní, papilární a
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specifické typy nádorů. Jako specifický typ se označuje Pagetův karcinom, zánětlivý
karcinom a vzácně se vyskytující karcinomy (Adam, Vorlíček a kolektiv 2004).
Histologická klasifikace
1) Premaligní změny – karcinom prsu může vzniknout i na základě benigních změn
prsní žlázy. Mezi nemaligní změny řadíme duktální hyperplazii a atypickou duktální
a lobulární hyperplazii.
2) Maligní neinvazivní změny – maligní, avšak neinvazivní, jsou duktální karcinom
in situ a lobulární karcinom in situ
3) Maligní invazivní nádory – invazivní nádory prsu dělíme na duktální (84 %),
lobulární (15 %) a nezařaditelné (1 %), (Adam, Vorlíček a kolektiv 2004).

2.2.1 Neinvazivní karcinomy
 Lobulární karcinom in situ (LCIS)
Obvykle bývá zjištěn náhodně a téměř vždy je asymptomatický. Vyskytuje se většinou
u žen v menopauze. K nálezu obvykle dochází při biopsii provedené z jiných důvodů,
většinou pro abnormalitu na mamografii. Vzniká plynulým přechodem atypické lobulární
hyperplazie v LCIS. V 50% se vyskytuje multicentricky, a v 15-40% postihuje oba prsy.
 Intraduktální karcinom in situ (DCIS)
Klinicky se může projevit nálezem hmatné rezistence v prsu, nebo také výtokem
z prsní bradavky. Na mamografii se často ukazuje jako shluk mikrokalcifikací. Se zavedením
mamografického screeningu výrazně stoupla incidence DCIS. Diagnostikuje se pouze
mikroskopicky. DCIS je charakteristický transformací nebo nahrazením duktálního epitelu
nádorovým růstem.
Histologicky se DCIS dělí na typy:
Komendový, který bývá nejčastějším typem, a kde jsou téměř vždy přítomny
mikrokalcifikace. Bývá největší z DCIS, někdy i hmatný a snadno detekovatelný mamografií.
Má nejvyšší maligní potenciál.
Solidní, u kterého se nevyskytuje nekróza nebo jiné růstové vzorce. Atypické buňky
vyplňují a distendují lumen duktu.
Mikropapilární, kde nádorové buňky rostou v chomáčích z mikroklků.
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Papilární, kde papilární výběžky směřují do lumen. Není přítomna nekróza (Mačák,
Mačáková, Dvořáčková 2012, Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Strnad,
Daneš 2001).

2.2.2 Invazivní karcinomy
 Invazivní duktální karcinom
Tvoří 70-80% všech karcinomů a bývá velmi častým. Palpačně je hmatné tuhé až
tvrdé ložisko o velikosti 1-2 cm. Často se fixuje do okolí, dolíčkovitě vtahuje kůži a někdy se
projevuje vpáčenou bradavkou. Metastázuje do kostí a podpažních lymfatických uzlin, což se
často projeví otokem paže, a to přivede pacientku k lékaři. Histologicky se jedná o vazivem
obklopené pruhy nádorových buněk, solidní ložiska a tubuly.
 Invazivní lobulární karcinom
Zastupuje 5-10% karcinomů prsu. Ve žláze se tvoří multicentrická ložiska. Často je
oboustranný. Metastázuje do vzdálených míst např. do dělohy, ovarií, kostní dřeně
nebo mozku. Roste difuzně, a tím je snížena možnost oddělit primární ložisko od metastáz.
Histologicky lze vidět ve fibrózním vazivu ojedinělé malé nádorové buňky, nebo řádky
buněk, které bývají přirovnávány k „pochodujícím indiánům“.
 Medulární karcinom
Představuje 1-5% všech karcinomů prsu. Typicky se vyskytuje u mladších žen.
Na rozdíl od předchozích typů jsou medulární karcinomy měkké konzistence a netvoří velké
množství vaziva. Nádorové buňky tvoří solidní ložiska s velkými buňkami. Prsní tkáň v okolí
nádoru bývá stlačená, ale nádor ji neinfiltruje (Mačák, Mačáková, Dvořáčková 2012,
Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Strnad, Daneš 2001).
 Tubulární karcinom
Není příliš častým typem nádoru prsu. Vyskytuje se asi ve 2% všech invazivních
nádorů. Bývá spíše menších rozměrů. Makroskopicky je popisován jako tuhý a špatně
ohraničený uzel, který nelze odlišit od karcinomu duktálního. Předpokládá se, že je pouhým
mezistupněm vzniku invazivního duktálního karcinomu. Je-li velikost primárního nádoru
pod jeden centimetr, mívá obvykle dobrou prognózu a nebývají postiženy axilární lymfatické
uzliny.
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 Mucinózní karcinom
Tvoří 1-6% všech invazivních karcinomů. Je měkký, s gelatinózním povrchem. Jeho
velikost je značně variabilní, a to od jednoho centimetru až po karcinom zabírající celou
velikost prsu. Bývá dobře ohraničený. Patří mezi nádory typické pro vyšší věk. U mladých
žen je vzácný. Roste pomalu a pozdě metastázuje. Prognosticky se jedná o příznivý typ
karcinomu.
 Papilární karcinom
Není častým typem nádoru. Je zastoupen pouze v 0,3-3% všech karcinomů prsu.
Objevuje se většinou v postmenopauzálním období života ženy. Projevuje se expanzivně a
bývá dobře ohraničen. Častým příznakem tohoto typu karcinomu je výtok z bradavky.
Postihuje mnoho duktů. Prognóza bývá příznivá (Mačák, Mačáková, Dvořáčková 2012,
Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Strnad, Daneš 2001).

2.2.3 Specifické typy karcinomů prsu
 Pagetův karcinom
Toto onemocnění popsal už v roce 1874 anglický chirurg James Paget. Typicky se
projevuje pálením, svěděním bradavky, nebo povrchovou ulcerací či erozí. Vyskytuje se
pouze v 1% všech karcinomů prsu. Mikroskopicky jsou popisovány tzv. Pagetovy buňky,
infiltrující epitel bradavky. Pagetovy buňky jsou nádorové a pocházejí ze základní léze,
kterou je infiltrující a dobře diferencovaný duktální karcinom. Předpokládá se, že na jeho
vzniku se podílí infekce HPV virem.
 Zánětlivý karcinom
Je nejmalignějším typem nádoru prsu. Vyskytuje je v postmenopauze a tvoří 3% všech nádorů
prsu. Projevuje se zvětšeným, bolestivým prsním edémem a erytémem kůže prsu. Může být
lokálně zvýšená teplota. V počátku bývá často léčen jako mastitida antibiotiky. Nádor
infiltruje celý prs a mamograficky lze popsat pouze ztluštění kůže. V čase diagnózy už téměř
vždy bývají přítomné metastázy v regionálních lymfatických uzlinách. Prognóza je velmi
špatná. Chirurgická léčba je vždy až sekundární. Pět let přežívá pouze asi 30% pacientek.
 Vzácné typy karcinomů
Vyskytují se velmi ojediněle. Vzhledem k velmi malému množství případů je těžké
stanovení prognózy. Většinou se jedná o epitelové nádory. Vzácné jsou mezenchymální
nádory-sarkomy.

Patří

sem

např.

metaplastický

karcinom,

skvamózní

karcinom,

pseudosarkomatózní varianta metaplastického karcinomu, apokrinní karcinom a další.
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 Metastatický karcinom prsu
Do prsu nejčastěji metastazuje karcinom plic, maligní melanom, karcinom děložního
hrdla, karcinom močového měchýře, ovaria, žaludku (Mačák, Mačáková, Dvořáčková 2012,
Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Strnad, Daneš 2001).

2.3 Příznaky karcinomu prsu
Maligní nádor prsu se ve svém počátku projevuje asymptomaticky. Teprve při dalším
růstu může způsobovat změny a příznaky.
Mezi nejčastější příznaky patří:
Vtahování kůže - to je způsobeno rezistencí, která při pohybu svou částečnou fixací
kůži zatahuje.
Důlkovatění - rezistence v prsu vtahuje část tkáně dovnitř, čímž vytváří viditelnou
změnu tvaru - důlek.
Váznutí při pohybu - při pohybech paží se projevuje asymetrie prsů. Zdravý prs se
oproti prsu s rezistencí hýbe vláčně a dynamicky.
Nepravidelnosti bradavky - můžeme pozorovat různé změny jako je oploštění, vtažení
bradavky nebo duktektazii.
Pomerančová kůra, „pig skin“, je způsobená infiltrací drobných lymfatických cév
kůže. Projevit se může při palpačním vyšetření, nebo to být příznak trvalý.
Asymetrie ze zvětšeného objemu prsu. Asymetrie může být fyziologická. Na patologii
pomýšlíme, dochází-li ke zvětšení a zatuhlosti jednoho prsu.
Sekrece z bradavky vždy bývá varovným příznakem.
Zarudnutí a oteplení kůže může být způsobeno zánětem, ale také se může jednat
o zánětlivý karcinom.
Rozšířená žilní pleteň může znamenat zvýšenou aktivitu prsu postiženého tumorem.
Bolest prsu.
Hmatná rezistence v prsní tkáni nebo v oblasti axily (Abrahámová a kolektiv 2009).

2.3.1 Stanovení klinického stádia nemoci (staging)
Metoda a rozsah terapie maligního onemocnění prsu závisí na jeho rozsahu. Klinické
stádium nemoci stanovujeme pomocí klasifikace T, N, M. (tumor-nodus-metastasis)
Stanovení kategorie T – kategorie T je vlastní popis primárního tumoru. Předoperačně
se u stanovení velikosti primárního nádoru vychází z palpačního nálezu a výsledků
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zobrazovacích metod. O skutečném nálezu informuje až operační protokol. V operačním
protokolu jsou zaznamenány informace o velikosti a umístění nádoru a jeho vztahu k okolí.
Další informace o velikosti a vztahu k okolí jsou v kompetenci patologa.
Stanovení kategorie N – tato kategorie popisuje regionální uzliny. Regionální uzliny
mohou být postiženy metastázami. Hodnotí se jejich velikost a vztah k okolí. Vyšetřuje se
palpačně a často s doplněním ultrasonografie. Mapping, neboli popis počtu a umístění uzlin,
určuje chirurg. Informaci o tom, kolik uzlin bylo postiženo, zjistí patolog.
Stanovení kategorie M – písmeno M zastupuje vzdálené metastázy. Provedením
dalších vyšetření se potvrdí nebo vyloučí vzdálené metastázy. Tím se zároveň dokončuje
staging (viz Tabulka 2,3), (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
Tabulka č. 2: TNM klasifikace
T Primární nádor
TX primární nádor nelze posoudit
T0 žádné známky primárního nádoru
Tis carcinoma in situ
T1 nádor je menší než 2 cm
T2 2-5 cm
T3 nádor je větší než 5 cm
T4 jakákoliv velikost nádoru s šířením do kůže nebo na hrudní stěnu
N Regionální mízní uzliny
NX regionální mízní uzliny nelze posoudit
N0 bez metastáz do regionálních uzlin
N1 s infiltrací regionálních uzlin, bez fixace
N2 fixované axilární uzliny
N3 infiltrace nitrohrudních uzlin
M Vzdálené metastázy
MX přítomnost vzdálených metastáz nelze posoudit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 jsou i vzdálené metastázy (plíce, pleura, kosti, játra, nadledvinky, mozek, ovarium)
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Tabulka č. 3: Klinická stádia karcinomu prsu dle TNM klasifikace
Klinická stádia karcinomu prsu dle TNM klasifikace
0

Tis

N0

M0

I

T1

N0

M0

II A

T0,1

N1

M0

II B

T2,3

N1

M0

III

T0-4

N2

M0

IV

T0-4

N0-3

M1

(Třeška a koletiv 2003)
Histologický grading
Karcinomy prsu se dále dělí podle mikroskopických vlastností tzv. histologickým
gradingem. Grading zahrnuje tkáňovou diferenciaci, tedy množství vytvořených tubulárních
struktur. Buněčnou diferenciaci, tedy velikost buněk, jader a počet jadérek. Proliferaci,
tj. počet mitóz. Používá se čtyřstupňový systém G1 – G4. G1 znamená dobrou diferenciaci,
G2 střední diferenciaci, G3 nízkou diferenciaci a G4 buňky nediferencované (Adam, Vorlíček
a kol. 2004).

2.4 Diagnostika karcinomu prsu
Včasná diagnostika karcinomu prsu je základním principem léčby tohoto onemocnění.
 Klinické vyšetření
Zaujímá celou horní polovinu těla. Vyšetření se začíná čelem k pacientce, která sedí
či stojí a ruce má založené v bok, čímž se relaxuje m. pectoralis a snáze se ukáže vklesnutí
kůže. To celé ještě zopakujeme v poloze vleže s rukama za hlavou.
Pohledem se hodnotí stupeň vývoje prsů, symetrie, bradavky, dvorce. Dále také axily,
paže, krk a nadklíčkové prostory. Sledují se změny na kůži, jako např. svraštění
nebo vytažení, vzhled pomerančové kůry, zabarvení, edém, ekzém. Hodnotí se deformity,
změny zabarvení prsního dvorce, nadbytečné orgány, sekrece z bradavky, otok paže.
Palpace se provádí ve stejných polohách jako aspexe. Vyšetřuje se palmární stranou
prstů, nikoli celou plochou dlaně. Vyšetřuje se celý prs včetně axilárního výběžku žlázy.
V případě nalezené rezistence se hodnotí konzistence, tvar, velikost, povrch okraje a vztah
k okolí. Dále se palpuje bradavka a její okolí. Je-li přítomen patologický výtok, odebírá se
vzorek k biochemickému a cytologickému vyšetření. Axily a horní končetiny se vyšetřují

23

vsedě nebo vstoje s rukama založenýma v bok (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv
2012, Třeška a kolektiv 2003, Strnad, Daneš 2001).
 Zobrazovací metody
Mamografie je speciální rentgenová metoda, která využívá měkké záření. Je možné ji
provádět digitální nebo filmovou technikou. Měkké záření je nízkoenergetické, má delší
vlnovou délku a umožňuje tak zobrazit struktury prsu s dostatečným kontrastem. Přístroj
k provedení mamografie se nazývá mamograf. Využívá se k prevenci k tzv. screeningu,
ale také ke zhodnocení již hmatného nálezu a jeho vztahu k okolí u žen starších 35 let.
Obvykle se vyšetřují obě prsa. Vyšetřují se ve dvou na sebe kolmých projekcích, které
umožňují zachytit prakticky celý prs i s významnou částí axily. V případě podezření
na patologický proces v mediální části prsu a oblasti pod prsem je možné doplnit vyšetření
o doplňující projekce nebo ultrazvukové vyšetření. Snímek se provádí za dostatečné komprese
prsu, kterou může žena vnímat nepříjemně a je důležité ji na toto připravit před vyšetřením.
Modifikací mamografie je tzv. duktografie. V porovnání s prostou mamografií jsou
při ní mlékovody naplněny kontrastní látkou. S výhodou je využívána k diagnostice
intraduktálních patologických procesů, a to především papilomů a papilokarcinomů.
Duktografie je indikována u žen, u kterých se projeví patologická sekrece. Provádí se pomocí
tenké kanyly, kterou se aplikuje kontrastní látka do ústí mlékovodu. Následuje zhotovení
snímků ve dvou projekcích (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Třeška a
kolektiv 2003, Strnad, Daneš 2001).
Ultrasonografie. V diagnostice karcinomu prsu je ultrasonografie považována
za doplňující vyšetření při nejednoznačném mamografickém nálezu mamografií. Nevýhodou
je menší spolehlivost při detekci menších nádorů. Výhodou je absence ionizujícího záření.
Využívá se hlavně při podezření na patologický proces u mladých, těhotných a kojících žen.
Dále u žen nad 30 let při nejednoznačném mamografickém nálezu, pro vyšetření axily při
podezření na její onemocnění. Ultrasonografie je také vhodným vyšetřením jizvy po ablaci při
podezření na recidivu a vyšetření u žen s vyšším rizikem vzniku maligního onemocnění, kde
se kombinuje v pravidelných intervalech s mamografií, ke snížení radiační zátěže (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Třeška a kolektiv 2003, Strnad, Daneš 2001).
Magnetická rezonance je relativně novou metodou. Využívá rozdílného sycení
benigních a maligních lézí podanou kontrastní látkou. Nevýhodou je její relativně vysoká
cena a také potřeba aplikace kontrastní látky. Indikací pro vyšetření MRI bez kontrastní látky
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je pouze podezření na narušení integrity silikonové protézy. Contrast-enhanced MRI tedy MR
s podáním kontrastní látky je indikován ke zjištění recidivy karcinomu po rekonstrukci
s použitím silikonové protézy. Při plánované operaci se zachováním prsu, kdy MR schopno
přesně zobrazit tumor. U nejednoznačných nálezů je MR schopné odlišit jizvu od malignity.
Využívá si při hledání primárního nádoru při nalezených metastázách a jako sledování
odpovědi na předoperační chemoterapii (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012,
Třeška a kolektiv 2003, Strnad, Daneš 2001).
 Další vyšetřovací metody v mamologii
Pozitronová emisní tomografie (PET) je metodou nukleární medicíny. Využívá
metabolismu glukózy v karcinomu prsní žlázy. Tato metoda dosahuje vysoké sensitivity
i specificity.
Vyšetření sentinelové uzliny je lymfoscintigrafická metoda. Jejím principem je
aplikace značeného radiofarmaka do oblasti kůže nad karcinomem a díky lymfatické drenáži
se zobrazí první spádová uzlina. Tato uzlina se během operace extirpuje a odesílá
k pooperačnímu histologickému vyšetření. Neobsahuje-li nádorové buňky, lze předpokládat,
že se nádor nešíří ani do dalších uzlin v axile.
Cytologické vyšetření se provádí z aspirační punkce hmatného ložiska. Negativní
cytologie však nezaručuje, že ložisko není karcinomem (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a
kolektiv 2012, Třeška a kolektiv 2003, Strnad, Daneš 2001).
Vakuová biopsie je odběr vzorku tkáně pomocí přístroje mamotomu za pomoci
podtlaku. Podtlak umožňuje odběr kvalitního vzorku. Odběr se provádí pod kontrolou
ultrazvuku nebo stereotaxe. Z jednoho vpichu lze odebrat i několik vzorků.
Metoda zmrazení preparátu („frozen section“) umožňuje určit rychlou peroperační
diagnózu z biopsie ložiska, a tím i rozhodnutí o dalším operačním postupu. Umožňuje tak
například provedení mastektomie v jedné době, v případě, že je potvrzen karcinom.
Punkční biopsie („fine needle biopsy“). Při tomto vyšetření se pomocí jehly aspiruje
část nádorové tkáně, ta se natře na sklíčko a cytologicky vyšetří pod mikroskopem.
„Truthcut biopsy“ využívá speciální seříznutou jehlu, kterou se odebere tenký válec
tkáně k histologickému zpracování.
Vyšetření nádorových markerů v séru. Nádorové markery mohou doplňovat
diagnózu primárního nádoru. Své uplatnění mají spíše v detekci aktivity nádoru, v časné
detekci metastáz a v monitoringu onkologické terapie. Nejdůležitějšími markery jsou Ca 15-3
a CEA.
25

Vyšetření hormonálních receptorů má význam pro další onkologicko-hormonální
léčbu. Toto vyšetření určuje pozitivitu estrogenových receptorů v nádoru. Jsou-li přítomny
estrogenové a progesteronové receptory, je dokázána větší účinnost hormonální terapie
(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv 2012, Třeška a kolektiv 2003, Strnad, Daneš
2001).

2.5 Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu
Příčina vzniku karcinomu prsu není známa. Jedná se o genetické onemocnění, které vzniká
na základě mutace tumor-supresorických genů a protoonkogenů. Faktory zevního prostředí a
hormonální faktory se svým dílem podílejí na procesu maligní transformace buňky duktálního
epitelu, a proto jsou označovány jako tzv. rizikové faktory vývoje karcinomu prsu.
V rozvinutých zemích je karcinom prsu nejčastější neoplazií u žen. Nejvyšší incidence
karcinomu prsu je mezi americkými běloškami, a naopak nejnižší incidence je v zemích
jihovýchodní Asie a Japonska. Za geografické rozdíly v incidenci karcinomu prsu a za trend
incidence je výrazně odpovědný životní styl, stav výživy, životospráva a nutriční zvyklosti
dané oblasti. Orientální země mají nižší riziko, incidenci i mortalitu na karcinom prsu.
Západní životní styl, tzv. „westernalizace“ zaznamenal stoupající incidenci karcinomu prsu.
Pro západní životní styl je typický vysoký příjem proteinů a živočišných tuků. Živočišná
potrava zde tvoří více než 40% přijaté energie. Opakem je „východní typ životosprávy“, který
má projektivní vliv na incidenci i mortalitu karcinomu prsu (Strnad, Daneš 2001).
 Rizikové faktory osobní charakteristiky
Věk
Věk je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů karcinomu prsu, ale i jiných neoplazií.
Při vývoji karcinomu prsu hraje významnou roli oxidační poškození buněčné DNA způsobené
degenerativními procesy stárnutí. Přestože s věkem klesá schopnost buněčného dělení, výskyt
karcinomů naopak stoupá. Nejčastěji se karcinom prsu vyskytuje u žen mezi 50-60 rokem
věku (Strnad, Daneš 2001).
Rasa a geografie
V úvodu této podkapitoly již bylo uvedeno, že nejvyšší incidence karcinomu prsu je mezi
americkými běloškami, a naopak nejnižší incidence je v zemích jihovýchodní Asie a
Japonska. Orientální země tedy mají nižší riziko, incidenci i mortalitu na karcinom prsu. Bylo
ale zjištěno, že potomci migrantů z jihovýchodní Asie, kde je incidence nádorů prsu nejnižší,
žijící ve Spojených státech, mají stejnou incidenci karcinomu prsu jako obecná populace
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v USA. Tento fakt svědčí o vlivu zevních rizikových faktorů na vznik karcinomu prsu,
viz předchozí text (Strnad, Daneš 2001).
Tělesná výška
Podle některých studií je vyšší riziko vzniku karcinomu prsu u žen s vyšší tělesnou
výškou.
Benigní onemocnění prsu
Ženy s bujícími buňkami výstelky mlékovodů, které sice nejsou zatím zhoubné, ale již
jsou odchylkami, mají 4-5krát vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, než ženy, u kterých se
podobné změny nikdy nevyskytly. U žen s cystickými změnami zvýšené riziko není.
Výskyt jiných malignit
Výskyt jedné malignity zvyšuje riziko vzniku malignity jiné. V případě karcinomu
prsu tento vztah platí s gynekologickými malignitami a s kolorektálním karcinomem.
V kanadské studii byl prokázán výskyt více primárních nádorů v rodině (prs, tlusté střevo) a
s tím spojené zvýšení rizika pro příbuzné první linie. Pro pacientku s diagnostikovaným
gynekologickým nebo kolorektálním karcinomem to znamená, že by u ní mělo být provedeno
vyšetření prsu a mamografie. Následně by měla být dispenzarizována, nejen z důvodu rizika
recidivy, ale také z důvodu včasného záchytu karcinomu prsu. Také anamnéza Hodgkinovy
nemoci je rizikovým faktorem karcinomu prsu. U dětí starších deseti let při zahájení terapie
zářením/chemoterapií je riziko karcinomu prsu 75krát vyšší než v obecné populaci. Tyto ženy
představují vhodnou skupinu pro chemoprevenci a také jsou indikovány k pečlivému
sledování a pravidelné mamografii (Strnad, Daneš 2001).
 Rizikové faktory životního stylu
Kouření
Kouření se nepovažuje za významný rizikový faktor pro vznik karcinomu prsu.
Každopádně

cigaretový

kouř

je

směs

mnoha

aromatických

aminů,

z nichž

hlavně N-nitrosaminy jsou silně kancerogenní (Strnad, Daneš, 2001).
Alkohol
Ačkoli není zcela jasné jakým mechanismem, alkohol mírně zvyšuje riziko vývoje
karcinomu prsu. Holandská studie 63.573 žen ve věku 55-69 let potvrdila zvýšené riziko
u žen, které alkohol pily, oproti ženám, které jej nepily. Zajímavé je, že bylo zjištěno zvýšené
riziko pouze u vína a tvrdého alkoholu, nikoli však u piva (Strnad, Daneš, 2001).

27

Strava, životospráva, obezita
Nadváha, obezita, životospráva a riziko karcinomu prsu jsou kontroverzním tématem.
Předpokládá se, že tyto faktory tvoří až jednu třetinu z celkového rizika karcinomu prsu. Toto
tvrzení však nebylo potvrzeno přímým důkazem. Geografické rozdíly v incidenci karcinomu
prsu, které jsou provázeny zásadními rozdíly životního stylu a životosprávy, dokumentují
jejich souvislost. V průběhu posledních dvaceti let došlo v Japonsku ke změně životního stylu
a složení stravy z tradiční japonské stravy na stravu bohatou na proteiny a živočišné tuky.
Změna životního stylu je u Japonců spojena také se zvýšením průměrné výšky a u žen
s urychlením začátku menarche (Strnad, Daneš, 2001).
 Rizikové faktory hormonální a gynekologické
Věk v době menarche a menopauzy
Z výsledků velkých studií vyplývá, že ženy, u kterých byl časný nástup první
menstruace (menarche), nebo pozdní nástup menopauzy (klimakteria), mají zvýšené riziko
onemocnění rakovinou prsu. U žen, u kterých proběhla menopauza až po 55. roce života, je až
dvojnásobně vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, než u žen s menopauzou do 45. roku života
(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
Věk ženy při prvním porodu a počet porodů
V riziku vzniku karcinomu prsu jsou také ženy, které nikdy nerodily nebo rodily
ve vyšším věku. Prvorodičky, které rodily až po 35. roce jsou dokonce ve vyšším riziku než
ženy, které nerodily vůbec. Také potrat v prvním trimestru, který předchází prvnímu
donošenému těhotenství, zvyšuje riziko karcinomu prsu. Toto je vysvětlováno vysokou
estrogenní expozicí mléčné žlázy v prvním těhotenství oproti dalším těhotenstvím (Strnad,
Daneš, 2001).
Hormonální terapie v menopauze
Náhradní léčba estrogeny v kombinaci s gestageny u žen v přechodu je častá. Jejím
cílem je prevence osteoporózy, mírnění obtíží spojených s klimakteriem, prevence
kardiovaskulárních chorob. Některé studie však uvádějí, že tato terapie zvyšuje riziko
karcinomu prsu po deseti až patnáctiletém užívání až o 50%. Indikace by se proto měla
zvažovat u žen s pozitivní rodinnou anamnézou a u žen s prokázanou fibrocystickou
hyperplazií. Před zahájením terapie je mamografické vyšetření samozřejmostí, stejně
jako následné pravidelné vyšetření cca každé 1-2 roky (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková,
2012).
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 Rizikové faktory genetické
Rodinná historie
Studie provedené v západních populacích prokazují, že karcinom prsu se vyskytuje
familiárně asi v 10% a genetická predispozice se na jeho vzniku podílí v 1-5%. Vlohu přenáší
obě pohlaví. Někteří členové přes přítomnost abnormálního genu neonemocní. Doposud není
známo, kolik genů pro karcinom prsu existuje. Předpokládá se, že 40-50% případů má mutaci
genu BRCA1, který je umístěn na dlouhém rameni 17. chromozomu. Druhým hereditárním
genem je BRCA2 a je umístěn na dlouhém rameni 13. chromozomu. U žen s výskytem
karcinomu prsu v první vertikální či horizontální příbuzenské linii je riziko dvakrát vyšší. Čím
mladší je věk diagnostikované příbuzné, tím větší je riziko (Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková, 2012).
 Ostatní faktory
Radiace
Bylo pozorováno zdvojené riziko pro vznik karcinomu prsu u žen, které byly
v dětském a dívčím věku vystaveny vlivu ionizujícího záření. Ozařování bylo dříve často
indikováno pro benigní záležitosti, jako je např. hemangiom nebo jako protizánětlivá léčba
poporodní mastitidy. Ozáření mléčné žlázy má za následek kromě hypoplazie mléčné žlázy
také vyšší riziko vzniku karcinomu v pozdějším věku. Je diskutováno, jak vysoké dávky
ozáření mají kancerogenní efekt (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
Vzdělání
Podle některých výzkumů ženy s vyšším vzděláním jsou zodpovědnější ve vztahu
k samovyšetření prsů. Jedná se však o komplexnější faktor, který zahrnuje gynekologické
aspekty, režim dne s ohledem na fyzickou aktivitu atd. (Abrahámová, 2009).
Psychologické aspekty
Tato problematika zůstává otevřená, jelikož studie, které se zabývají osobnostními
charakteristikami a mírou stresu ve vztahu k riziku vzniku nádorového onemocnění,
neumožnují objektivní posouzení pacienta před vývojem onemocnění (Abrahámová, 2009).

2.6 Terapie karcinomu prsu
Je-li karcinom prsu zachycen v časném stádiu, může být lokální léčba postačující
s kurativním efektem. Chirurgická a radiační léčba jsou ve světle současných znalostí
k trvalému terapeutickému efektu pokročilých stádií nedostatečné. Naopak systémová
(chemická a hormonální) léčba rakoviny prsu má nezastupitelné postavení.
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2.6.1 Chirurgická léčba
Otcem moderních léčebných výkonů je americký chirurg Halstedt, který v roce 1882
provedl tzv. kompletní operaci. Od těch dob se postupně ubíralo na radikalitě výkonu úměrně
nárůstu významu jiných léčebných metod (chemoterapie, radioterapie). Je snaha o co nejlepší
funkční pooperační výsledky a maximální léčebný efekt, ale současně co nejmenší narušení
psychiky nemocné. To je cílem i tzv. záchovných operací. Dnes je operační postup rozdělen
na dva typy. Parciální neboli prs zachovávající operace nebo radikální, kdy je odstraněn celý
prs. Dle rozsahu chirurgického výkonu je následně upravena radioterapie. U obou postupů se
zvažuje resekce axilárních uzlin. U žen, které podstoupily amputační výkon a jsou 2-5 let
po ukončené léčbě bez známek nádoru, se provádí tzv. rekonstrukční operace. Tento výkon je
v rukou plastického chirurga, který vytvaruje prs z vlastní tkáně nebo z částečně
implantovaného syntetického materiálu. Rekonstrukční operace je ale také závislá na kvalitě
tkání hrudníku. Ta může být zhoršená vlivem primární operace a radioterapie. Tkáň pro nový
prs je obvykle získána ze stěny břišní. Výplní je vlastní tuková tkáň nebo syntetický materiál
(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
 Specifika ošetřovatelské péče u chirurgické léčby
Předoperační období
Je-li pacientce podávána neoadjuvantní léčba, je operace plánovaná na 2. - 6. týden
po ukončení chemoterapie, která se nejčastěji podává v 6 - 8 cyklech. Novinkou posledních
let je v rámci neoadjuvantní léčby podávání kombinace chemoterapie a biologické léčby.
V rámci dlouhodobé předoperační přípravy (2 - 3 týdny před plánovaným výkonem) je
doporučeno vysazení Tamoxifenu, protože zvyšuje riziko vzniku trombembolické nemoci.
Pacientka se přijímá do nemocnice den před plánovanou operací. Krátkodobá příprava
spočívá v přípravě operačního pole, tedy vyholení podpaží na operované straně a hlavně
v psychické podpoře a přípravě pacientky na průběh operace. Bezprostřední příprava může
zahrnovat nástřik sentinelové uzliny/uzlin (Janíková, Zeleníková, 2013).
Intraoperační období
Podle typu plánovaného výkonu je pacientka převezena na operační sál a uložena do polohy
na zádech se zvednutou horní končetinou na operované straně. Jestliže je v plánu operace
i rekonstrukce, je možné ji provést v rámci samotné mastektomie. Jedná se pak o primární
rekonstrukci. V případě tohoto postupu není možná adjuvantní chemoterapie, protože by
mohla negativně působit na pooperační hojení. Sekundární rekonstrukce je prováděna
až po ukončení chemoterapie nebo radioterapie. Relativně novým termínem je „odloženě“
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okamžitá rekonstrukce. To znamená, že rekonstrukční výkon se provádí do jednoho měsíce
od mastektomie. Třetí možností je kombinovaná metoda neboli skloubení obou předchozích
metod. Před operací je nutné vzít v úvahu stav kůže a svalů hrudní stěny, velikost prsu,
tělesný vzhled a dostupnost odběrových laloků (Janíková, Zeleníková, 2013)
Pooperační období
Po výkonu je pacientka uložena na chirurgické JIP. Jakmile je pacientka
ve stabilizovaném stavu, překládá se na standardní oddělení. Sestra pacientku uloží
do zvýšené polohy. Preferována je neoperovaná strana. Končetinu na operované straně je
třeba elevovat, a to z důvodu prevence pooperačního otoku. Sestra musí u pacientky
monitorovat bolest, otok a barvu kůže operované končetiny, fyziologické funkce a celkový
stav, vyprazdňování moči (do 8 hodin) a vyprazdňování stolice (do dvou dnů). Dále sleduje
zavedený drén (průchodnost, podtlak, množství a vzhled odpadu z drénu), i.v. vstupy, stav
hydratace, fixaci obvazu – správná bandáž snižuje bolest, brání otoku, usnadňuje pohyblivost
a správné držení těla. Sestra zajišťuje prevenci trombembolických komplikací podáváním
antikoagulancií a bandáží dolních končetin. Dle celkového stavu je pacientka co nejdříve
mobilizována.
Sestra zhodnotí úroveň sebepéče klientky v oblasti hygieny. V prvních pooperačních dnech
sestra zajišťuje dopomoc a později klientku motivuje a vede k samostatnému zvládání
hygienické péče. Sestra sleduje stav výživy pacienty. Výživa v den operace, tzn. nultý den,
bude parenterální, večer po výkonu může být i lehká večeře, a další dny je možný návrat
k dietě před operací. Sestra se musí přesvědčit, zda je pacientka schopna jíst příborem a
dopomáhá jí. Důležité je respektovat psychický stav pacientky a její stud. Již od nultého dne
se začíná dle stavu pacientky s rehabilitací, jejíž součástí je i nácvik sebeobsluhy. Sestra
pečuje o spánek a odpočinek pacientky. V neposlední řadě je důležitá péče o psychosociální
potřeby pacientky. Sestra poskytuje pacientce dostatek informací o daném onemocnění a další
léčbě. Přístup k pacientce vyžaduje empatický přístup a psychickou podporu. Sestra
komunikuje také s rodinou klientky (Slezáková a kolektiv, 2013).
Nežádoucí účinky chirurgické léčby
Amputační operace s odstraněním podpažních uzlin zasahují do dynamiky horní
končetiny. Proto je potřeba zahájit co nejdříve rehabilitaci, která má za úkol navrátit
ramennímu kloubu pohyblivost a snížit pocity ztuhlosti a tahu v jizvě. Cvičení je vhodné
provádět každý den, ideálně před zrcadlem. Není vhodné překonávat při cvičení bolest.
Pacientku po operaci prsu informuje o cvičení ošetřující lékař nebo rehabilitační pracovnice,
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ale i sestra by měla mít alespoň základní povědomí o technice cvičení (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
 Postmastektomický bolestivý syndrom
Vyskytuje se u 4-10% žen po operaci prsu. Bolest se může projevit několik dní po operaci
nebo také po týdnech až měsících. Bolest je charakteristická pocitem pálení a stahování
v oblasti hrudní stěny v okolí operační jizvy, v podpaží a zadní partii paže. Pacientky udávají
pocit „mrtvění“ v okolí jizvy. Na operované straně se může vyvinout také syndrom zmrzlého
ramene, protože pacientky tuto končetinu podvědomě šetří a drží ji přitaženou k hrudní stěně.
Bolest může být způsobena podkožním zjizevnatěním pojivové tkáně v oblasti pažního
pletence a druhotně poškozením nervově cévního svazku. Často bývá spojena s otokem paže
– lymfedémem. Včasná fyzikální rehabilitace, jemné masáže jizvy a např. plavání jsou
účinným prostředkem prevence vzniku postmastektomického algického syndromu (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
Lymfedém paže na straně operovaného prsu se může objevit i po letech, aniž by
souvisel s jakoukoli progresí onemocnění. Podle studií se udává, že po radikální mastektomii
je lymfedémem postiženo 25% žen. Protože léčba lymfedému je velice obtížná, o to
důležitější je prevence jeho vzniku. Ženy, které podstoupily axilární direkci s ozářením, by se
měly vyvarovat aktivit, které podporují zadržování mízy. Postižená končetina by měla být co
nejvíce ve zvýšené poloze. Pacientka by měla být poučena o nutnosti dodržování pečlivé péče
o kůži, prevence jakékoli infekce a poranění, např. štípnutí hmyzem, jelikož je vysoké riziko
vzniku infekce, jako je růže. Ihned po operaci je nutností zahájit rehabilitaci, aplikaci
kompresních rukávů, manuální lymfodrenáže a celý program protiotokové fyzioterapie
pod vedením fyzioterapeuta. Dojde-li ke vzniku otoku, je péče stejná jako profylaxe otoku,
ale bohužel k úplné úpravě obvykle nedochází. Nutné je také odlišit lymfedém, který vznikl
nádorovou blokádou, u kterého je nutná specifická protinádorová léčba (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
 Příklady doporučených cviků po operaci prsu
Od prvního pooperačního dne se doporučuje provádět jemné mobilizace v ramenním kloubu,
aktivní pohyby prstů, zápěstí a lokte na operované straně a aktivní cvičení druhé ruky a
dolních končetin. Procvičuje se stisk ruky pomocí měkkého míčku. Provádějí se dechová
cvičení. Od druhého až třetího pooperačního dne se přidávají další aktivní cviky horních
končetin, jako je kyvadlový pohyb paže, dosah a roztahování. Dalším cvikem je šplhání
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po zdi oběma rukama, důležitá je symetrie pohybu paží. Cviky je dobré provádět minimálně
třikrát denně po dobu 10-15 minut. Cvičí se jen do tolerance a nikdy ne přes bolest (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv, 2012).
 Používání prsní náhrady
Prsní náhrada neboli epitéza je zdravotní pomůcka, kterou je možné upravit
pooperační změny. Jejím cílem je obnova přirozeného vzhledu, a tím i zvýšení sebedůvěry
pacientky. Na trhu je široká škála epitéz v různých velikostech i tvarech. Existuje i doplňkové
zboží jako jsou bradavky pro přirozenější vzhled, speciální podprsenky, plavky. Epitézy
rozdělujeme na pooperační, které jsou odlehčené a jsou šetrné k operační ráně. Dynamické,
které se používají po ukončení adjuvantní terapie (záření) a po zhojení operační rány.
Silikonové korekční, které mají své zastoupení po částečných operacích a umožňují úpravu
vzhledu prsu k prsu druhému. Dvousložkové epitézy dávají pocit skutečného prsu a umožňují
jeho přirozený pohyb. Nalepovací epitézy lze nosit bez podprsenky (Janíková, Zeleníková,
2013). (Viz Příloha 2)

2.6.2 Radioterapie
Radioterapie je komplexní terapií. Předoperační u inoperabilních nádorů, pooperační a
paliativní (ozařování metastáz do kostí, CNS atd.) Radiační léčba pooperační má za úkol
zničit zbylé nádorové buňky. Cílem je oblast jizvy, ponechaná část prsu, podpaží, nadklíček.
Někdy se provádí předoperační radioterapie s cílem zmenšit nádor, který je příliš
velký k chirurgickému odstranění (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).

2.6.3 Chemoterapie
V léčbě karcinomu prsu se v současnosti využívá kolem čtyřiceti cytostatik
s prokázanou účinností. Každé cytostatikum má svůj vlastní mechanismus a působí v jiné fázi
buněčného cyklu. Dle typu a rozsahu nádorového onemocnění se určuje i časové postavení
chemoterapie v léčbě. Předoperační chemoterapie se využívá ke zmenšení obtížně
operovatelného nádoru, ale také k zasažení vycestovaných buněk. Pooperační chemoterapie
po úspěšné operační terapii má zajišťovací funkci a ničí eventuální uniklé buňky.
Chemoterapie léčebná má za úkol likvidaci prokázaných dceřiných nádorových buněk.
Chemoterapii lze aplikovat ambulantně, ale je to ovlivněno typem podávaných
cytostatik a také snášenlivostí léčby (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).
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2.6.4 Hormonální léčba
Patří do nejstarších metod léčby karcinomu prsu. Asi jedna třetina pacientek
s metastatickým postižením reaguje na hormonální léčbu. Hormonální léčba je indikována
tehdy, jsou-li prokázány hormonální receptory. Hormonální léčba se liší u žen
před menopauzou a po menopauze. U žen před menopauzou se někdy provádí blokace
vaječníkových funkcí, a to ovarektomií nebo radiační kastrací. Stejného výsledku lze
dosáhnout také aplikací některých léků. U žen po přechodu se dlouhodobě podávají tablety.
Tento způsob je jednoduchý, efektivní a bez vedlejších účinků (Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková, 2012).

2.6.5 Biologická léčba
Karcinom prsu je prvním solidním nádorem, u kterého se začala uplatňovat cílená
léčba protilátkou. Jedná se o léčivo s názvem trastuzumab (Herceptin). Podává se
intravenózně a je zaměřeno proti extracelulární části epidermálního růstového faktoru HER2.
Ten je zjistitelný na buňkách karcinomu prsu. Je-li tento znak přítomen, je indikací
pro použití Herceptinu u pokročilého či metastazujícího karcinomu. U karcinomu prsu lze
dále použít lapatinib (Tyverb), který působí proti intracelulární doméně HER2
nebo bevacizumab (Avastin) zaměřený proti endoteliálnímu růstovému faktoru VEGF
(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012).

2.7 Sestra v roli psychologa
Empatickým přístupem je třeba zjistit rodinné zázemí pacientky a možné problémy,
které s tím souvisí. Otázka přijetí vlastního vzhledu, léčba a vlastní diagnóza vůbec jsou
situace, které mohou být nejen pro ženu, ale i pro její blízké, obtížně zvládnutelné. Je vhodné
nabídnout pacientce pomoc psychologa, psychoterapeuta nebo rozhovor s kvalifikovanou
sestrou. Sestra může pacientku odkázat nebo i kontaktovat na svépomocné skupiny v daném
regionu (např. občanské sdružení ALEN, Aliance žen s rakovinou prsu), doporučit vhodné
pomůcky (paruky, epitézy). Operace a následná léčba je často indikací k udělení invalidního
důchodu, což je také situace, na kterou by měla být žena předem připravena, protože se může
promítnout nejen do situace finanční, ale i psychické (Hrubá, Foretová, Vorlíčková, 2001).
Pacient, který se léčí s onkologickým onemocněním, prochází několika fázemi
psychické odezvy na závažné onemocnění. Tyto fáze byly popsány například v teorii
Kübler-Rossové.
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První fází je šok. Emočně silná reakce na sdělení maligní diagnózy. Šoková reakce
trvá různě dlouho a většinou sama odezní. Může se projevit pláčem, ztíženým dýcháním,
neklidem nebo naopak strnulostí. Pacienti si kladou otázku, proč se to stalo zrovna mně?
V této fázi musí sestra přistupovat k pacientovi obzvláště citlivě a empaticky. Pacient není
schopen vnímat veškeré informace, jelikož jeho schopnost spolupráce je oslabena pocity
strachu, zmatku, lítosti. Sestra by měla pacienta podpořit, snažit se ukázat mu, že jsou
možnosti léčby a naděje.
Druhá fáze je fáze popření. Pacienti se odmítají s diagnózou smířit. Hledají
racionální vysvětlení, mohou být přesvědčeni, že se jedná o omyl. Pokud tato fáze trvá
po celou dobu léčby, může ji značně komplikovat. Tato fáze může být pro sestru náročná tím,
že pacient nemusí mít důvěru ve zdravotníky, může je vinit ze svého onemocnění. I v této fázi
je důležitý citlivý přístup, trpělivé vystupování ze strany sestry. Sestra by měla pacienta
vyslechnout a snažit se ovlivnit pacientovy pocity, např. sebeobviňování ze vzniku nemoci.
To totiž může vést až k hluboké depresi, která je pro onkologickou léčbu nežádoucí.
Třetí fází je agrese. Pacienti prožívají emoční past a pociťují zlost vůči zdravým
lidem. Mohou se buďto uzavřít a odmítat komunikaci, nebo naopak vyhledávají konflikty a
jsou neustále s něčím nespokojeni. V této fázi je pro sestru důležitá schopnost komunikace.
Schopnost pacienta pochopit, zklidnit ho a získat ho pro spolupráci na léčebném režimu.
Další fází je fáze smlouvání. Pacienti se uchylují k pomyslné autoritě a vyslovují
přání jako: musím ještě dokončit to a to, chci ještě stihnout to a to, a podobně. V komunikaci
s pacientem v této fázi je důležité ho vyslechnout, podpořit a umocnit jeho naději v dobrý
výsledek léčby.
Fáze deprese je nejtěžší fází psychické odezvy. Pro léčbu je tato fáze velmi
nebezpečná, může se během léčby opakovat a je na místě ji řešit psychofarmaky. Sestra by
měla tuto fázi včas rozeznat a řešit. Signifikantní je nonverbální komunikace, kdy je
na pacientovi zřejmé, že psychicky strádá a trpí. S pacientem v této fázi je obvykle náročná
komunikace. Často pacient odmítá komunikovat, je plačtivý a uzavřený, špatně spí. Sestra by
měla být zvláště empatická a nesdělovat pacientovi neuváženě žádná závažná sdělení
Poslední fází je fáze smíření. V této fázi dochází k psychickému uvolnění pacienta a
nastupuje rozumový přístup k onemocnění i jeho léčbě. Tato fáze je pro celý proces nemoci
a léčby nápomocnou. Pacient je schopen komunikace a účasti na léčebném režimu. Pacient
uvažuje racionálně a je schopen přijímat informace o svém stavu.
Pro sestru je schopnost rozeznat jednotlivé fáze naprosto stěžejní. Každý pacient
nemoc prožívá jinak. Někdy mohou některé fáze chybět, jindy se některé mohou opakovat.
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Pacient v dobré psychické a fyzické pohodě je schopen lepší spolupráce na léčebném režimu.
Stejně jako komunikace sestry a onkologicky nemocného člověka, je důležitá také
komunikace sestry a rodiny pacienta. Rodina také prožívá těžké období. Zažívají strach,
nejistotu, obavy, pocity nadějí i zklamání. V těchto chvílích vyžadují informace od lékařů
i sester, kteří by měli být obzvláště empatičtí a trpěliví. Bohužel se mohou zdravotníci setkat
i s nezájmem rodiny. Sestra pracující s onkologicky nemocnými se musí umět vyrovnat
s těžkými osudy pacientů a být jim oporou, být profesionálem a zkušeným zdravotníkem.
Neméně důležité je, aby sestra uměla odpočívat, relaxovat a načerpat energii, kterou potřebuje
při poskytování profesionální péče (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv, 2012).
Syndrom vyhoření – Burn-out efekt
Nepřetržité řešení stresových situací, smrt, těžké lidské osudy, pocity zmaru, smutek,
únava, depresivní nálady. To vše doprovází sestru pracující s onkologicky nemocnými každý
den. To vše může vést k syndromu vyhoření, neboli burn-out efekt. Vyhoření je postupná
ztráta energie, ideálů, smyslu života v práci. Často jsou nejvíce ohroženi motivovaní a aktivní
jedinci, jelikož mají velká očekávání, která, jak po čase zjistí, se nenaplnila. To vede
k otupělosti, přestávají vnímat smysluplnost své práce, nemají pocit radosti ze své práce, mají
pocit životního nenaplnění. Tyto pocity doprovází ztráta empatie, plnění jen nutných
pracovních povinností, depresivní nálady a uzavření se do sebe.
Obranou před syndromem vyhoření je střídat posty v rámci pracoviště, správné
využívat dovolenou, naučit se odpočívat, relaxovat, vhodně trávit volný čas, mít klidný
rodinný i osobní život a bezkonfliktní kolektiv pracovního týmu (Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková a kolektiv, 2012).
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3 Prevence karcinomu prsu
V České republice je kolem 40% všech případů karcinomu prsu diagnostikováno
ve stádiu III. a IV. Z toho bohužel plyne, že nejméně v 18,1 % je indikována pouze paliativní
či symptomatická léčba. Ženy váhají s návštěvou lékaře i mnoho týdnů. V posledních letech
došlo k určitému zlepšení této situace vlivem zavedení státem garantovaného screeningu.
Stěžejní je sekundární prevence, která směřuje k včasnému záchytu a detekci karcinomu
a také vytipování rizikových skupin žen.

3.1

Primární prevence karcinomu prsu
Primární prevence je obecně zaměřena na zdravý životní styl neboli vyhýbání se

rizikovým faktorům. Karcinom prsu je do velké míry zapříčiněn ovlivnitelnými faktory, a to
zejména skladbou stravy. Primární prevence by tedy měla vést hlavně tímto směrem,
tj. k edukaci o zdravém životním stylu. Primární prevence je z velké části záležitostí
jednotlivce, ale významný podíl má i stát například ve zlepšování životního prostředí.
Primární prevence je cílena na zdravé lidi a předcházení zdravotních problémů. Zabývá se
také pozitivním zlepšováním zdravotního stavu a zvyšováním kvality života. Sestra by měla
ovlivňovat klienty v rámci primární prevence snahou vysvětlit, jak ovlivnit vnější faktory,
jako jsou dietní návyky, užívání alkoholu, kouření, nedostatek pohybu. Sestra by měla klienty
edukovat a podporovat k aktivitám vedoucím k pozitivním změnám životního stylu.
Jednoduchou cestou je zejména v ambulantní péči poskytnutí informačních materiálů,
komunikace s klienty a odborné poradenství (Janíková, Zeleníková 2013, Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv, 2012).

3.2

Sekundární prevence karcinomu prsu
Do sekundární prevence patří pravidelné lékařské kontroly a provádění samovyšetření

prsu. Sestra by měla znát a zajímat se pacientovu rodinnou anamnézu a pacientův aktuální
stav. Měla by si aktivně všímat možných změn a příznaků u klienta. Měla by informovat
o screeningových vyšetřeních a aktivně je podporovat (Slezáková a kolektiv, 2007, Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková a kolektiv, 2012).

3.2.1 Screening karcinomu prsu
Screening neboli aktivní vyhledávání, má za úkol zachytit karcinom prsu ve stadiu,
kdy je ještě malý a než se rozšíří cévním řečištěm, tedy karcinom in situ. Mamografický
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screening významně snižuje úmrtnost na karcinom prsu. U žen, které prošly širokoplošným
screeningem, úmrtnost klesla až o 40%. Výtěžnost je nejvyšší u žen nad padesát let.
Mamografický screening odhaluje 95% všech karcinomů v populaci bezpříznakových žen,
které screeningem prošly. Ačkoli je mamografický screening poměrně drahou záležitostí, je
stále levnější, než pozdější léčba karcinomu prsu v různých stádiích (Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková a kolektiv, 2012, Žaloudík, 2008)
Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková uvádí tři cíle screeningu:
1) Snížení úmrtnosti na karcinom prsu ve sledované populaci.
2) Snížení stagingu (rozsahu onemocnění) v kategoriích T (tumor) a N (uzlina)
u screeningové oproti ženám mimo screening
3) Zvýšené zastoupení Ca in situ ve stejném porovnání
Organizace screeningu v České republice
Řadu let se přípravou screeningu v ČR zabývala sekce mamární diagnostiky
Radiologické společnosti ČLS JEP. Byla ustanovena Komise pro mamografický screening
Ministerstva zdravotnictví ČR. Od podzimu roku 2002 je u nás ženám od 45 let poskytováno
screeningové vyšetření bezplatně, a to v intervalu dva roky. Organizovaný screening je řízen
metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví, které se nazývá Doporučený standard
při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice. Tento
metodický list detailně popisuje podmínky, za jakých má česká občanka právo žádat
o screeningové vyšetření. Jedná se také o doporučení praktického lékaře či gynekologa,
ne jenom o věk ženy. Zmiňovaný dokument stanovuje také podmínky pro screeningové
centrum. Týká se to především přístrojového vybavení, kvalifikace personálu, dokumentace a
systému kontrol, které směřují k udržení kvality screeningového procesu.
Screening je cyklicky se opakující vyšetření, nikoli jednorázový proces. Stanovený
dvouletý interval nemůže být u všech žen považován za bezpečný. Proto by žena měla být
edukována, že by měla i během následujících dvou let pravidelně provádět samovyšetření
prsu a v případě podezření navštívit lékaře.
V České republice je mamografický screening provozován v několika desítkách
akreditovaných

pracovišť.

Činnost

těchto

center

je

pravidelně

kontrolována

dle transparentních pravidel. Akreditovaná pracoviště musí splňovat "Podmínky o osvědčení
o způsobilosti k provádění mamárního screeningu". Žena, která má doporučení od svého
praktického lékaře nebo gynekologa, si může vybrat, které mamografické centrum navštíví.
V České republice je šedesát-devět akreditovaných pracovišť (Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková 2012, Žaloudík, 2008).
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V Královéhradeckém kraji je k 1. 1. 2015 k provádění mamografického screeningu
doporučeno šest akreditovaných pracovišť (viz tabulka č. 4).
Tabulka č. 4: Poskytovatelé mamografického screeningu v Královéhradeckém kraji.
Poskytovatelé zdravotních služeb doporučených k provádění mamografického screeningu
v Královéhradeckém kraji1 k 1. 1. 2015
Hradec Králové, FN, Radiologická klinika, Sokolovská 581
Hradec Králové, MUDr. M. Paikertová, Bratří Štefanů 895
Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446
Jičín, RTG-U s.r.o., Jungmannova 54
Rychnov nad Kněžnou, RDG CENTRUM s.r.o., Jiráskova 1387
Vrchlabí, RTG-CT s.r.o., pracoviště Jihoslovanská 465

Zdroj: (mamo.cz)
Adresné zvaní na mamografický screening
V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu
zhoubných nádorů. Pozvánky zasílají svým klientům zdravotní pojišťovny. Projekt je
koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci odborných společností
(gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, praktické
lékařství), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších odborníků. Zváni jsou občané, kteří se
daných organizovaných screeningových programů dlouhodobě neúčastní. Posílení a
optimalizace probíhajících screeningových programů patří mezi hlavní úkoly Národního
onkologického programu ČR. V období leden - září 2014 bylo pozváno na mamografický
screening téměř 435 tisíc žen ve věku 45 až 70 let. Z více než 1,8 milionů českých žen
v cílové populaci mamografického screeningu jich bylo pozváno 23,9 %. Na screening
karcinomu prsu bylo zasláno nejvíce pozvánek ženám ve věku mezi 45 až 50 let (obr. 8).
V tomto věku mají ženy nárok na první prohlídku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Z celkového počtu pozvaných žen absolvovalo v období od ledna do března 2014
mamografické vyšetření 181.650 žen, tedy 12,6%. Nejvíce zastoupena byla věková skupina
mladších žen: 45 – 49 let (obr. 9), (mamo.cz).

39

Obr. 8: Screening karcinomu prsu – pokrytí cílové populace zvaním podle věku.
Pozvaní v období leden - září 2014, ženy ve věku 45–70 let, celkem 434.781 pozvaných.
Zdroj dat: Národní referenční centrum.

Obr. 9: Screening karcinomu prsu – míra účasti podle věku. Pozvaní v období leden březen 2014, ženy ve věku 45–70 let, celkem 181.650 pozvaných. Zdroj dat: Národní
referenční centrum.
Výsledky adresného zvaní klientů VZP
VZP zaznamenala u svých klientů v roce 2014 nárůst v docházce na preventivní
vyšetření. Na mamografický screening se na Královéhradecku dostavilo o 7,9 % více žen.
Od ledna do listopadu 2013 navštívilo mamografické vyšetření na Královéhradecku
18.453 klientek VZP. V roce 2014 to bylo 19.903 klientek VZP. VZP posílala pozvánky
klientům, kteří mají na preventivní onkologické prohlídky ze zákona nárok, ale už několik let
se jich nezúčastnili. Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou u screeningu
rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let (Tichý, 2015), (Zdroj: www.vzp.cz).

3.2.2 Samovyšetření prsu
Samovyšetření prsu je nejjednodušší metodou včasného záchytu rakoviny prsu.
Samovyšetření prsu by měla provádět každá žena od dvaceti let, a to v pravidelných
intervalech. Je doporučeno samovyšetření provádět jednou za měsíc, nejlépe týden
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po zahájení menstruačního cyklu. Ženy, které již nemenstruují, si mohou zvolit den
pro samovyšetření tak, aby se jim dobře pamatoval. Velkým přínosem samovyšetření prsu je,
že se žena seznámí se svým prsem, který je za normálních okolností prohmataný. V případě,
že se objeví patologie, je žena schopna ji poznat. Samovyšetření prsu by však mělo být jen
doplňkovým vyšetřením k tzv. odbornému vyšetření. Odborník by měl provést vyšetření prsů
v rámci každoroční gynekologické prohlídky. Zároveň samovyšetřování prsu v žádném
případě nenahrazuje mamografický screening (Leifer, 2004, Vorlíček, Abrahámová,
Vorlíčková 2012). (viz Příloha 3)
Technika samovyšetření prsu zahrnuje tři kroky:
Vyšetření pohledem: Vizuální vyšetření před zrcadlem umožňuje kontrolu prsů
z několika úhlů. Vhodné je provést tuto kontrolu před sprchováním. Žena se postaví před
zrcadlo s upaženými horními končetinami a pohledem kontroluje svá prsa. Sleduje oba prsy,
jejich symetrii, tvar, změny tvaru, důlkovatění, změny na kůži. Za sledování zrcadla ruce
pomalu vzpaží, založí za hlavu a tlačí dozadu. Současně sleduje změny na prsou. Následně
založí ruce v bok. Svěsí ramena a nepatrně i hlavu, lokty mírně dopředu.
Vyšetření pohmatem: (vsedě/vestoje) paže jsou volně spuštěné podél těla. Pravá ruka
vyšetřuje levý prs a opačně. Prs pomyslně rozdělí na čtyři části (kvadranty). Vyšetření začne
ve vnitřním horním kvadrantu pomalými kroužky mírným tlakem bříšek prstů. Vyšetří okolí
dvorce, dvorec a bradavku. Dvorec lehce stiskne, neobjeví-li se výtok nebo jiná sekrece.
Stejně postupuje v oblasti dolního vnitřního kvadrantu, pak dolního zevního kvadrantu a
nakonec horního zevního kvadrantu. Následuje vyšetření podpaží. Končetinu zvedne
a prohmatá oblast podpaží.
Vyšetření vleže: žena si pohodlně lehne a vyšetřovanou stranu podloží polštářkem.
Není to podmínkou, stačí si dát ruku pod hlavu. Na palpované straně ohne ruku do pravého
úhlu tak, že dlaň a prsty směřují nahoru. U žen s většími prsy může být pohodlnější poloha
na boku. Postup dále stejný jako ve stoje (Slezáková a kolektiv, 2010).

3.2.3 Prosvětlovač prsu
Další možností preventivního samovyšetření je prosvětlovač prsu. Jedná se
o zdravotnický přístroj, který je bezpečný a jednoduchý na obsluhu. Pracuje na principu
prosvětlení prsní tkáně a odhalení abnormalit. Nenahrazuje mamografické vyšetření a měl by
sloužit jako součást rutinního samovyšetření prsu (Zdroj: www.polymed.cz), (viz Příloha 4).
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Jeho používání je však značně kontroverzní otázkou. Borland ve svém článku pro
Daily Mail poukazuje na fakt, že reklama na tento produkt nepřímo uvádí ženy v omyl, a to,
že mohou používat prosvětlovač namísto provádění manuálního samovyšetření prsů nebo
dokonce absolvování mamografie. Podle lékařky Claire Knight z organizace Cancer Research
ve Velké Británii neexistuje žádný jasný důkaz toho, že tento druh domácí soupravy
k vyšetření prsu by mohl spolehlivě odhalit rakovinu prsu (Borland, 2012).

3.3

Terciární prevence
Je prevence zaměřená na včasné odhalení recidivy onemocnění. Ta se provádí

tzv. dispenzarizací pacientek neboli lékařským dohledem nad pacientem, který prodělal
nádorové onemocnění. Podle Coufala a Faitha, 2011 by měla probíhat terciární prevence
dle tohoto schématu:
1/ Anamnéza a klinické vyšetření – první tři roky každé 3-6 měsíců, 4-5 rok každých
6-12 měsíců a následně pak jednou za rok.
2/ Mamografie jednou ročně.
3/ Ostatní vyšetření (TK, RTG, USG, CT, PET/CT) dle potřeby, na základě
předchozích výsledků.
Sestra by měla informovat pacienta o dispenzarizaci a dodržování pravidelných
kontrol.

3.4

Kvartérní prevence
Zahrnuje léčbu příznaků progredujícího onemocnění, např. bolesti. Tyto příznaky je

nutné předvídat a včas řešit preventivními opatřeními. Sestra má hlavní podíl na tlumení
bolesti pacienta. Bolest je nejobávanějším symptomem pacientů i jejich rodin. Je na sestře,
aby bolest důsledně monitorovala, hodnotila a zajistila dostatečnou úlevu. Lidé, kteří netrpí
bolestí, se mohou lépe zaměřit na psychické i duchovní záležitosti, a to zlepšuje kvalitu jejich
života (Janíková, Zeleníková, 2013, O´Connor, 2005).
Pro zajištění kvartérní prevence je podle Vorlíčka, Žaloudíka a Vyzuly, (2009) třeba:
1. Akceptovat, že preventivní myšlení a postupy se týkají i pokročilých případů
nádorových onemocnění, pouze se liší organizační a léčebné nástroje, než je tomu
u zdravých a úspěšně léčených.
2. Včas zajistit všem nemocným s nevyléčitelným nádorovým onemocněním možnost
odborné konzultace algeziologa a onkologa orientované na paliativní medicínu.
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3. Podle potřeb nemocného včas umožnit psychologickou, duchovní a sociální podporu.
Indikátorem kvality kvartérní prevence je především trvalé vyhodnocování dotazníků
kvality života, přizpůsobených danému onemocnění.

3.5

Úloha sestry v prevenci
„Je věcí odborníků i laické veřejnosti hýčkat a kultivovat screeningový program

pro vyhledávání časných stádií nádorů prsu. V současném výkonovém systému zdravotní
péče není lékařům žádné profese vymezen dostatek času na pohovor s pacientem o jeho
chorobě, a už vůbec žádný čas na poučení o preventivním chování. Důležitou osvětovou roli
sehrávají média svými někdy profesionálními, jindy méně vydařenými pořady o preventivní
péči. Velkou osvětovou kampaň pořádá každoročně společnost Avon, která ji financuje
z prodeje drobných dárků. Z těchto peněz je rovněž financován sběr dat a každoroční audit
akreditovaných center. Dá se říci, že tak si ženy samy částečně hradí náklady na kvalitu center
a také na edukaci veřejnosti v podobě plakátů, rozhlasových pořadů a dalších akcí. Přestože se
informovanost žen zlepšuje, stále není ideální (minimálně 40 % žen nikdy mamografii
nepodstoupilo). Zdá se, že informace „shora“ narazily na strop svých možností. Nezbývá než
začít posilovat informovanost „zdola“, na kterou české ženy dobře slyší. Ostatně tak funguje
prodej mnoha výrobků: kosmetiky, kuchyňského nádobí, čisticích prostředků aj. Jeden
doporučuje druhému, kamarádka kamarádce. Prvotní informace musí být přesvědčivá a
pravdivá. Tímto prvotním informátorem, replikátorem přesvědčivé a pravdivé informace,
mohou být, vedle učitelů, všeobecné sestry. Vzdělané všeobecné sestry jsou nezastupitelné
ve schopnosti oslovit laickou veřejnost. Všeobecné sestry požívají mezi laickou veřejností
vysokého kreditu, navzdory nízkému finančnímu ocenění jejich práce. Tyto ženy, které přes
nelukrativnost svého povolání u něho zůstaly, dávají vlastně najevo, jak hlubokého altruismu
a vcítění do nemocného jsou schopny. Také odtud pramení jejich vysoký společenský kredit.
Zná-li všeobecná sestra všechna „pro“ a umí-li vyvrátit neopodstatněná „proti“, stává se
nejlepším prvotním replikátorem, informátorem či učitelem, jakého si může český
screeningový program dopřát“ (Skovajsová, Svobodník, 2007).
Prevence je nejúčinnějším a nejlevnějším opatřením proti onkologickým chorobám.
Údaje statistik WHO a data získaná v ČR potvrzují, že lidé jsou ke svému zdraví lhostejní.
Prevence zahrnuje činnost informační, tj. primární prevenci. Sestra informuje veřejnost
o rizicích vzniku nádorového onemocnění a zároveň opatřeních a změnách životního stylu,
které mohou vzniku nádorového onemocnění zabránit. Sestra jako členka ošetřovatelského
týmu působí na různé skupiny obyvatel a poskytuje jim srozumitelnou formou informace.
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Zásadní roli hraje sestra též v sekundární prevenci. Zkušená sestra je schopna rozeznat
příznaky počínajícího nádorového onemocnění. Právě včasné rozpoznání příznaků je
podstatným kritériem pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění.
Sestra zastává v této oblasti důležitou pozici, jelikož právě ona je s pacientem v úzkém
kontaktu. Pacienti se sestře často svěřují se svými obtížemi a problémy, a díky tomu sestra
zná dobře nejen pacienta, ale často i jeho rodinu (Hrubá, Foretová, Vorlíčková, 2001).

3.6

Podpůrné skupiny a zdroje informací pro ženy
Existuje mnoho organizací a podpůrných skupin pro pacientky a jejich rodiny. Ti zde

mohou načerpat nejen nové informace o onemocnění, ale i potkat lidi ve stejné životní situaci.
To často pomůže pacientkám i jejich rodinám získat určitý nadhled. Zároveň tyto organizace
pořádají rekondiční a rehabilitační pobyty, přednášky a semináře.
Jednou z prvních podpůrných skupin je skupina Jantar v Praze, která umožňuje
pravidelná setkání a zaměřuje se na vzájemnou podporu a sdělování pocitů a zkušeností. Mezi
další známější organizace v Praze patří skupina Elán a Klub ŽAB (ženy po ablaci), kde se
postižené ženy scházejí a jezdí spolu na rekondiční pobyty. V Brně působí Klub DIANA,
který má statut Občanského sdružení žen po ablaci mamy a spolupracuje se zařízením tohoto
typu v Rakousku a Švýcarsku. Organizují rehabilitační pobyty, sledují vývoj kompenzačních
pomůcek ve světě a snaží se zajistit jejich dostupnost i u nás.
V Ostravě působí pro ženy po operaci karcinomu prsu občanské sdružení
AMAZONKY, zaměřené na cvičení a udržení kondice.
V České Lípě se podobná organizace jmenuje ARCUS.
Od roku 2002 v České republice působí obecně prospěšná společnost Aliance českých
organizací žen s rakovinou prsu, o.p.s. se sídlem v Praze. Ta sdružuje dvacet občanských
sdružení z Čech a Moravy. Pořádá odborné přednášky, vzdělávací akce a poskytuje informace
o rakovině prsu a právech nemocných žen. Sleduje poměry ve zdravotnictví a spolupracuje
s příslušnými organizacemi na řešení otázek týkajících se rakoviny prsu.
Dalším občanským sdružením je Liga proti rakovině, která sdružuje lékaře i laiky,
a provozuje informační telefonní linku (Vorlíček, Adam, Pospíšilová, 2004).
Nezisková organizace Mamma HELP má již osm center po celé republice. Zabývá se
nejen problematikou již diagnostikovaných pacientek, ale také se věnuje osvětě a prevenci
karcinomu prsu (mammahelp.cz).
S rozvojem internetu a jeho možností vznikají i nejrůznější pomocné programy jako
například aplikace, kterou poskytuje kampaň „Ruce na prsa“. Hlavním cílem kampaně je
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zvýšit povědomí o důležitosti samovyšetření prsu pro nejširší veřejnost. Součástí kampaně je
aplikace do mobilních telefonů, která ženu každý měsíc upozorní, že je čas provést
samovyšetření prsu (rucenaprsa.cz).
Podobně společnost Avon pořádá projekt Avon proti rakovině prsu. Avon se zabývá
v České republice bojem proti rakovině prsu v rámci charitativního projektu již 18 let.
Do celosvětového projektu se firma zapojila v roce 1997 prodejem produktů s růžovou
stužkou.
Výdělek z tohoto prodeje je určen na prevenci, podporu nemocných žen a další
výzkum nemoci. Mezi největší akce patří bezpochyby každoroční AVON Pochod proti
rakovině prsu, jehož hlavním cílem je upozornit na problematiku rakoviny prsu (avon.cz).

3.7

Zdravotní gramotnost a informační gramotnost ve zdravotnictví
Dle WHO „Zdravotní gramotnost znamená kognitivní a sociální dovednosti jedinců,

které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotnickým informacím,
rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví.“
Zdravotní gramotnost jednotlivce je uvědomění si všech zdravotních rizik včetně
vnímání zvýšeného výskytu nádorů v rodině a použití těchto informací v zájmu udržení
vlastního zdraví, nebo alespoň včasného záchytu počínajících onemocnění. Do onkologické
prevence patří také komplexní zhodnocení všech aktuálních zdravotních rizik s ohledem
na věk, vrozené dispozice, osobní anamnézu i varovné signály či příznaky počátku
onemocnění.
V prevenci jde v první řadě o přístup k vlastnímu zdraví a až poté na odvolání
na organizační péči a technické opatření ve zdravotní péči. Postoje ke zdraví se formují již
od mládí. Cílená a racionální výchova na školách má však v tomto ohledu zatím ještě spoustu
rezerv. Postoje, informovanost a časný záchyt onemocnění u dospělé veřejnosti mohou
významně ovlivnit lékaři v tzv. první linii, tedy všeobecní lékaři, praktičtí gynekologové,
popř. ambulantní lékaři. Často ale více než oni, mají velkou moc v šíření informací média
(Žaloudík, 2008).
Rozvoj zdravotní gramotnosti je významně podmíněn kvalitou komunikace mezi
zdravotníky a pacienty a jejich blízkými (Holčík, 2009).
Aby mohlo dojít k efektivní a úspěšné komunikaci mezi zdravotníky a pacienty, neboli
profesionály a laiky, je nezbytné, aby se na ni připravily obě strany. Ze strany pacienta se
jedná o rozvoj zdravotní gramotnosti, což je v podstatě schopnost být aktivní při kontaktu
s lékařem a být lékaři partnerem. Pro zdravotníky to znamená rozvíjení komunikačních
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dovedností a jejich uzpůsobení jednotlivým pacientům, přičemž musí přihlédnout k různé
úrovni zdravotní gramotnosti pacientů (Mamma HELP).
Projekty na podporu zdraví vycházejí z Národního programu zdraví. Jejich záměrem je
podporovat a posilovat zájem populace o vlastní zdraví. Zaměřuje se na rodinu, školu, obec a
další společenství. Orientují se na neustálé zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva,
výchovu ke zdravému životnímu stylu, prevenci nemocí a podporu zdraví. Mezi tyto projekty
patří např. Zdravé město, Zdravý podnik, Zdravý region (Nováková, 2011).
Holčík rozděluje zdravotní gramotnost na funkční, tedy informování veřejnosti
o zdravotních rizicích a potřebě zdravého životního stylu. Zdravotní gramotnost interaktivní
neboli rozvoj schopností občanů aktivně spoluvytvářet svůj zdravotní osud a zdravotní
gramotnost kritickou, čili aktivní a tvůrčí podíl na péči o zdraví a na vytváření a realizaci
zdravotní politiky.
Zdravotní výchova je jednou ze základních metod rozvoje zdravotní gramotnosti.
Zlepšování

zdravotní

gramotnosti

je podstatnou

součástí

tzv. zplnomocnění

lidí

(empowerment), které spočívá v posilování schopností lidí ovlivňovat svůj životní, tedy
i zdravotní osud (Holčík, 2009).
Organizace Mamma HELP vede výzkumný projekt, ve kterém chce zjistit úroveň
zdravotní gramotnosti populace ale i jednotlivých specifických skupin např. pacientů
s chronickým onemocněním. Výsledky výzkumu mohou pomoci při vzdělávání zdravotníků
v oblasti komunikace a při tvorbě nových informačních materiálů pro pacienty (Mamma
HELP).

3.7.1 Informační gramotnost ve zdravotnictví
Americká knihovnická asociace (ALA) popisuje informačně gramotného člověka jako
jedince, který je schopen rozpoznat, kdy potřebuje informaci, tuto informaci vyhledat,
zhodnotit a efektivně využít. (ALA, 1989)
Definice informační gramotnosti ve zdravotnictví zahrnuje čtyři základní schopnosti, které
obsahuje základní koncept informační gramotnosti:
a) Schopnost identifikovat informační potřebu
b) Schopnost vyhledat požadovanou informaci (dělí se na dvě fáze: výběr
informačních

zdrojů

a

využití

informačních

zdrojů

pro

vyhledání

požadovaných informací)
c) Schopnost informaci zhodnotit, souvisí s kvalitou získané informace
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d) Schopnost informaci využít, neboli schopnost získanou informaci aplikovat
na rozhodnutí o svém zdraví, tj. informaci analyzovat, porozumět jí a použít
v procesu rozhodování o daném zdravotním problému.
Potřeba informací je v současnosti saturována nejen klasickou cestou, jako je
konzultace s lékařem, ale především prostřednictvím internetových zdrojů. Podle Českého
statistického úřadu (2012) v roce 2010 v Česku 21% všech občanů ve věku 16-74 let
využívalo internet jako zdroj zdravotnických informací. Toto číslo narůstá sice pomalu,
ale konstantně. Internet jako zdroj informaci je však velice kolísavé kvality, může být matoucí
a mylný, což může vést k negativnímu dopadu na zdravotní stav jedince (Vyčítalová, 2012).
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4 Empirická část - výzkum
4.1

Cíle výzkumu

 Zjistit míru informovanosti žen v různých věkových kategoriích o prevenci nádorového
onemocnění prsu.
 Zjistit a porovnat postoj žen v různých věkových kategoriích k prevenci a problematice
nádorového onemocnění prsu.
Dílčí cíle:


Zjistit, jakým způsobem ženy získávají informace o prevenci nádorových onemocnění
prsu.



Zjistit, zda ženy pravidelně provádějí samovyšetření prsu.



Zmapovat důvody, proč ženy samovyšetření prsu neprovádí.



Zjistit a porovnat, do jaké míry ženy informuje gynekolog/porodní asistentka; praktický
lékař/všeobecná sestra při preventivních prohlídkách.



Zmapovat výskyt rizikových faktorů v souboru.



Zjistit, proč některé ženy tzv. zavírají před problémem oči?



Porovnat vliv vybraných demografických proměnných na informovanost a postoj
k problematice a prevenci karcinomu prsu.

4.2

Metoda výzkumu
Kvantitativní průzkum
Ke svému výzkumu jsem použila metodu dotazníkového šetření, jehož podstatou je

sběr dat pomocí dotazníků. (viz Příloha). Dotazníkové šetření probíhalo v období
od 1. 9. 2014
do 31. 12. 2014. Dotazník jsem vypracovala sama za použití uvedené literatury.
Dotazník se skládá z otázek uzavřených s možností výběru odpovědi. U některých otázek byla
možnost vybrat více odpovědí. Otázka týkající se věku a otázka s možností vlastního
vyjádření, jsou otázky otevřené. Otázka číslo 24 je polouzavřená a nabízí vyplňujícímu
možnost volby nebo vlastní odpovědi. Dotazník byl anonymní a doba na jeho vyplnění nebyla
omezena.
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Před zahájením vlastního výzkumu jsem provedla pilotní výzkum. V rámci pilotního
výzkumu jsem rozdala 10 dotazníků v okruhu mé rodiny a přátel. Na základě výsledků a
odezvy vyplňujících jsem některé otázky upravila tak, aby byly srozumitelnější.

4.3

Zkoumaný vzorek
Zkoumaný soubor je tvořen ženami ve věku 20-80 let z oblasti Královéhradeckého

kraje. Vyplněné dotazníky byly rozděleny na dvě věkové skupiny. Skupinu mladších žen
(20-44 let), které nemají mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou, a skupinu
starších žen (45-80), které mají vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění každé dva roky.
Dotazníky jsem ženám rozdala s pomocí rodiny a přátel z Královéhradeckého kraje. Celkem
jsem rozdala 120 dotazníků. Z celkového počtu rozdaných dotazníků byla návratnost 105
dotazníků, z čehož bylo správně a kompletně vyplněno 94 dotazníků. Získaná data jsem
zpracovala do grafů a tabulek. Grafy jsem zpracovala v programu Microsoft Office Excel
2007 a Microsoft Office Word.

4.4

Analýza dotazníkového šetření

Otázka č. 1: Kolik je Vám let?
Tabulka č. 1: Věk respondentky
Věk respondentky

Absolutní četnost

Relativní četnost

20-44

47

50%

45-80

47

50%

Celkem

94

100%

Graf č.1: Věk respondentky

50%

50%

20-44 let (A)
45-80 let (B)

Komentář: Zkoumaný vzorek dotázaných žen byl rozdělen do dvou skupin podle
věku. První skupina dále skupina A, jsou ženy ve věku 20-44 let, tedy ženy bez nároku
na mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. Druhou skupinu, dále
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skupinu B, tvoří ženy ve věku 45-80 let, které mají vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění
každé dva roky. Celkový počet dotázaných žen je 94, tj. 100%. Ženy byly rozděleny do dvou
stejně početných skupin. Tedy 47 žen (50%) ve věku 20-47 let a 47 žen (50%) ve věku
45-80 let.

Otázka č. 2: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
SKUPINA A
Tabulka č.2A: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentky
Nejvyšší dosažené vzdělání

Absolutní četnost

Relativní četnost

Základní

2

4%

Vyučena

5

11%

Středoškolské

28

60%

Vysokoškolské

12

25%

Celkem

47

100%

Graf č.2A: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentky
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SKUPINA B
Tabulka č.2B: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentky
Nejvyšší dosažené vzdělání

Absolutní četnost

Relativní četnost

Základní

1

2%

Vyučena

12

26%

Středoškolské

30

64%

Vysokoškolské

4

8%

Celkem

47

100%
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Graf č.2B: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentky
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Komentář:

Nejvíce

žen

z obou

skupin dosáhlo

středoškolského

vzdělání.

Ve skupině A dosáhlo středoškolského vzdělání 28 žen, tj. 60% ze skupiny. Ve skupině B
dosáhlo středoškolského vzdělání 30 žen, tj. 64%. Druhé nejčastější dosažené vzdělání
ve skupině A je vysokoškolské. Tuto možnost zvolilo 12 žen, tj. 25% ze skupiny. Ve skupině
B je druhé nejčastější dosažené vzdělání vyučení. Vyučeno je 12 žen, tj. 26% ze skupiny.
Ve skupině A je vyučeno 5 žen, tj. 11% ze skupiny. Vyučené ženy jsou ve skupině A třetí
nejčastější odpovědí. Ve skupině B je na třetím místě vysokoškolské vzdělání, kterého
dosáhly 4 ženy, tj. 8%. Nejméně je v obou skupinách zastoupeno základní vzdělání.
Ve skupině A dosáhly základního vzdělání 2 ženy, tj. 4% ze skupiny a ve skupině B pouze
1 žena, tj. 2% ze skupiny.
Graf č. 2AB: Porovnání skupin – dosažené vzdělání respondentky
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Otázka č. 3: Jste zaměstnaná, nezaměstnaná, studující, na MD/RD,
v důchodu?
SKUPINA A
Tabulka č.3A: Zaměstnanost
Jste…

Absolutní četnost

Relativní četnost

Zaměstnaná

33

70%

Nezaměstnaná

4

8%

Studující

4

9%

Na MD/RD

6

13%

V důchodu

0

0%

Celkem

47

100%

Graf č.3A: Zaměstnanost respondentky
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SKUPINA B
Tabulka č. 3 B: Zaměstnanost respondentky
Jste…

Absolutní četnost

Relativní četnost

Zaměstnaná

41

87%

Nezaměstnaná

0

-

Studující

0

-

Na MD/RD

0

-

V důchodu

6

13%

Celkem

47

100%
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Graf č.3B: Zaměstnanost respondentky
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Komentář: V obou věkových skupinách byly nejvíce zastoupeny ženy zaměstnané.
Ve skupině A je to 33 žen, tj. 70% ze skupiny, a ve skupině B 41 žen, tj. 87%. Ve skupině A
jsou 4 ženy nezaměstnané, tj. 8%, 4 ženy studující, tj. 9% a 6 žen na mateřské/rodičovské
dovolené, tj. 13%. V důchodu vzhledem k věkové hranici není žádná z dotázaných žen.
Oproti tomu ve skupině B se nevyskytují ženy nezaměstnané, studující nebo na mateřské
dovolené, ale 6 žen, tj. 13%, je v důchodu.
Graf č.3AB: Porovnání skupin – Zaměstnanost respondentky
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Otázka č.4: Váš stav…?
SKUPINA A
Tabulka č.4A: Stav respondentky
Váš stav

Absolutní četnost

Relativní četnost

Svobodná

10

21%

Vdaná

22

47%

Svobodná s partnerem

8

17%

Rozvedená

7

15%

Vdova

0

-

Celkem

47

100%
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Graf č.4A: Stav respondentky
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SKUPINA B
Tabulka č.4B: Stav respondentky
Váš stav

Absolutní četnost

Relativní četnost

Svobodná

1

2%

Vdaná

31

66%

Svobodná s partnerem

0

-

Rozvedená

11

23%

Vdova

4

9%

Celkem

47

100%

Graf č.4B: Stav respondentky
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Komentář: V obou věkových skupinách převažují ženy vdané. Ve skupině A je to
22 žen, tedy 47% ze skupiny, a ve skupině B je to dokonce 31 žen, tj. 66%. Ve skupině A je
10 žen svobodných, tj. 21% ze skupiny, oproti tomu ve skupině starších žen je svobodná
pouze jedna žena, což činí 2% ze skupiny. Ve skupině A je 8 žen, tj. 17% svobodných
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s partnerem. Ve skupině B se tento stav nevyskytuje vůbec. V obou skupinách jsou
zastoupeny ženy rozvedené. Ve skupině A, tedy mladších žen, je rozvedených žen 7, tj. 15%,
a ve skupině B je jich 11, tj. 23%. Ve skupině B jsou 4 ženy, tj. 9%, vdovy. Ve skupině A se
tento stav nevyskytuje.
Graf č.4AB: Porovnání skupin – stav respondentky
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Otázka č. 5: Chodíte pravidelně na preventivní prohlídku ke gynekologovi?
SKUPINA A
Tabulka č.5A: Účast respondentky na pravidelných prohlídkách
Pravidelné prohlídky

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

43

91%

Ne

4

9%

Celkem

47

100%

Graf č.5A: Účast na pravidelných prohlídkách
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SKUPINA B
Tabulka č.5B: Účast respondentky na pravidelných prohlídkách
Pravidelné prohlídky

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

40

85%

Ne

7

15%

Celkem

47

100%

Graf č.5B: Účast respondentky na pravidelných prohlídkách
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Komentář: Ve skupině A, tedy skupině mladších žen, 43 žen, tj. 91% ve skupině
dodržuje pravidelné prohlídky u gynekologa. Pouze 4 ženy, tj. 9% uvedlo, že pravidelné
prohlídky nedodržují.
Ve skupině B, tedy ve skupině žen starších, prohlídky dodržuje 40 žen, tj. 85%
ze skupiny, a naopak na prohlídky v pravidelných intervalech nedochází 7 žen, tj. 15%
ze skupiny.
Graf č.5AB: Porovnání skupin- Účast respondentky na pravidelných prohlídkách
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Otázka č. 6: Vyšetřuje Vám Váš gynekolog při preventivní prohlídce prsa?
SKUPINA A
Tabulka č.6A: Vyšetření prsů při preventivní prohlídce u gynekologa
Vyšetření prsů

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

5

11%

Ne

42

89%

Celkem

47

100%

Graf č.6A: Vyšetření prsů při preventivní prohlídce
11%

ano

89%

ne

SKUPINA B
Tabulka č.6B: Vyšetření prsů při preventivní prohlídce u gynekologa
Vyšetření prsů

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

5

11%

Ne

42

89%

Celkem

47

100%

Graf č.6B: Vyšetření prsů při preventivní prohlídce u gynekologa

89%

11%

ano
ne
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Komentář: Na tuto otázku odpověděly obě skupiny žen shodně. Celkem 42 žen
v každé skupině, tj. 89% ze skupiny odpovědělo, že jim jejich gynekolog nevyšetřuje prsa
v rámci preventivní prohlídky. Pouze 4 ženy v každé skupině, tj. 11% ve skupině odpověděly,
že jim gynekolog prsa vyšetřuje.
Graf č.6AB: Porovnání skupin- Vyšetření prsů při preventivní prohlídce u gynekologa
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Otázka č. 7: Kdo z uvedených zdravotníků Vám během posledního roku
vyšetřil prsa pohmatem?
SKUPINA A
Tabulka č.7A: Vyšetření prsů pohmatem-zdravotníky
Vyšetření prsů pohmatem

Absolutní četnost

Relativní četnost

Gynekolog

5

11%

Praktický všeobecný lékař

2

4%

sestra/

-

-

Zdravotník na specializovaném

3

6%

Nikdo

37

79%

Celkem

47

100%

Všeobecná

zdravotní

porodní asistentka
pracovišti
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Graf č.7A: Vyšetření prsů pohmatem-zdravotníky
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SKUPINA B
Tabulka č.7B: Vyšetření prsů pohmatem-zdravotníky
Vyšetření prsů pohmatem

Absolutní četnost

Relativní četnost

Gynekolog

5

11%

Praktický všeobecný lékař

-

-

Všeobecná

-

-

24

51%

Nikdo

18

38%

Celkem

47

100%

zdravotní

sestra/

porodní asistentka
Zdravotník na specializovaném
pracovišti

Graf č.7B: Vyšetření prsů pohmatem-zdravotníky
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Komentář: Ve skupině A nebyla 37 ženám, tj. 79% ve skupině vyšetřena za poslední
rok prsa. Pouze 5 ženám, tj. 11 % ze skupiny vyšetřil prsa pohmatem gynekolog. Tři ženy,
tj. 6% vyšetřil zdravotník na specializovaném pracovišti a dvě ženy, tj. 4% uvedly, že jim prsa
vyšetřil praktický všeobecný lékař.
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Ve skupině B bylo 24 žen, tj. 51% vyšetřeno v rámci návštěvy specializovaného
pracoviště. Nikdo nevyšetřil 20 žen, tj. 43% ze skupiny a jenom 3 ženy, tj. 6 % ze skupiny
byly vyšetřeny gynekologem.
Ani v jedné skupině žádná z žen nevybrala možnost, že byla vyšetřena všeobecnou
zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou. Ve skupině B nebyla žádná žena vyšetřena
praktickým všeobecným lékařem.
Graf č.7AB: Porovnání skupin- Vyšetření prsů pohmatem-zdravotníky
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Otázka č. 8: Byla jste informována o provádění samovyšetření prsu?
SKUPINA A
Tabulka č.8A: Poučení o provádění samovyšetření prsu
Poučení o samovyšetření prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

26

55%

Ne

21

45%

Celkem

47

100%

Graf č.8A: Poučení o provádění samovyšetření prsu

45%
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SKUPINA B
Tabulka č.8B: Poučení o provádění samovyšetření prsu
Poučení o samovyšetření prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

44

94%

Ne

3

6%

Celkem

47

100%

Graf č.8B: Poučení o provádění samovyšetření prsu
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Komentář: Ve skupině A 26 žen, tj. 55% ze skupiny bylo poučeno o provádění
samovyšetření prsu, a 21 žen, tj. 45% ze skupiny poučeno nebylo.
Ve skupině B bylo poučeno o provádění samovyšetření prsu 44 žen, tj. 94%
ze skupiny a pouze 3 ženy poučeny nebyly, tj. 6% ze skupiny.
Graf č.8AB: Porovnání skupin- Poučení o provádění samovyšetření prsu
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Otázka č. 9: Kdo Vás informoval o provádění samovyšetření prsu?
SKUPINA A+B
Tabulka č.9A+B: Kdo informoval o provádění samovyšetření prsu
Kdo informoval o samovyšetření

Absolutní četnost

Relativní četnost

Gynekolog

32

42%

Všeobecný praktický lékař

8

10%

Všeobecná zdravotní sestra/Porodní

2

3%

34

45%

asistentka
Zdravotník-specialista

Graf č.9A+B: Kdo informoval o provádění samovyšetření prsu
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Komentář: U této otázky ženy mohly vybrat více možností. Jsou hodnoceny obě
věkové skupiny dohromady. Na tuto otázku odpovídalo celkem 70 žen, které uvedly, že byly
informovány o samovyšetření prsu. Nejčastěji ženy vybraly možnost, že byly poučeny
o provádění samovyšetření prsu zdravotníkem na specializovaném pracovišti. Celkem byla
tato možnost zvolena 34x, tj. 45% z celku. V pořadí na druhém místě je poučení
o samovyšetření prsu gynekologem, a to celkem 32x, tj. 42% z celku. Praktický lékař byl
zvolen 8x, tj. 10%. Všeobecná zdravotní sestra nebo porodní asistentka poučily
o samovyšetření prsu pouze 2 ženy, tj. 3% z celku.

Otázka č. 10: Provádíte pravidelně samovyšetření prsu?
SKUPINA A
Tabulka č.10A: Provádění samovyšetření prsu
Provádění samovyšetření prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

18

38%

Ne

29

62%

Celkem

47

100%
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Graf č. 10A: Provádění samovyšetření prsu
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SKUPINA B
Tabulka č.10B: Provádění samovyšetření prsu
Provádění samovyšetření prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

30

64%

Ne

17

36%

Celkem

47

100%

Graf č.10B: Provádění samovyšetření prsu
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Komentář: Ve skupině A 18 žen, tj. 38% ze skupiny provádí samovyšetření prsu,
oproti tomu 29 žen, tj. 62% samovyšetření prsu neprovádí.
Ve skupině B 30 žen, tj. 64% ze skupiny samovyšetření prsu provádí, a 17 žen, tj. 36%
ze skupiny samovyšetření neprovádí.
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Graf č.10AB: Porovnání skupin- Provádění samovyšetření prsu
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Otázka č. 11: Proč neprovádíte pravidelné samovyšetření prsu?
SKUPINA A
Tabulka č.11A: Důvod neprovádění samovyšetření prsu
Důvod neprovádění samovyšetření

Absolutní četnost

Relativní četnost

Nevzpomene si

19

66%

Nedostatek informací

5

17%

Není to důležité

1

4%

Strach

1

3%

Netýká se jí to

3

10%

Celkem

29

100%

Graf č.11A: Důvod neprovádění samovyšetření prsu
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SKUPINA B
Tabulka č.11B: Důvod neprovádění samovyšetření prsu
Důvod neprovádění samovyšetření

Absolutní četnost

Relativní četnost

Nevzpomene si

14

82%

Nedostatek informací

1

6%

Není to důležité

-

-

Strach

1

6%

Netýká se jí to

1

6%

Celkem

17

100%

Graf č.11B: Důvod neprovádění samovyšetření prsu
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Komentář: Ženy v obou věkových kategoriích zvolily jako nejpádnější důvod pro
neprovádění samovyšetření prsu to, že si nevzpomenou. Tato odpověď byla ve skupině
A hlavní příčinou pro 19 žen, tj. 66 % ze skupiny 29 žen, které přiznaly, že samovyšetření
prsu neprovádí. Ve skupině B si nevzpomene 14 žen, tj. 82% ze skupiny 17 žen, které
neprovádí samovyšetření prsů.
Ve skupině A 5 žen, tj. 17% ze skupiny nemá dostatek informací. Tři ženy, tj. 10%
ze skupiny si myslí, že se jich to netýká. Jedna žena, tj. 4% ze skupiny má strach, a 1 žena,
tj. 4% si myslí, že to není důležité.
Ve skupině B 1 žena, tj. 6% uvedla, že nemá dostatek informací, 1 žena, tj. 6% si
myslí, že se jí to netýká, a 1 žena, tj. 6% má strach.
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Graf č.11AB: Porovnání skupin- Důvod neprovádění samovyšetření prsu
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Otázka č. 12: Byla jste informována o mamografickém screeningu?
SKUPINA A
Tabulka č.12A: Poučení o mamografickém screeningu
Poučení o mamografickém screeningu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

27

57%

Ne

20

43%

Celkem

47

100%

Graf č.12A: Poučení o mamografickém screeningu

43%
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SKUPINA B
Tabulka č.12B: Poučení o mamografickém screeningu
Poučení o mamografickém screeningu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

46

98%

Ne

1

2%

Celkem

47

100%
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Graf č.12B: Poučení o mamografickém screeningu
2%

98%
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Komentář: Ve skupině A bylo 27 žen, tj. 57% žen ze skupiny informováno
o mamografickém screeningu, a 20 žen, tj. 43% žen ze skupiny informováno nebylo.
Ve skupině B bylo informováno o mamografickém screeningu 46 žen, tj. 98%
ze skupiny a pouze 1 žena, tj. 2% ze skupiny informována nebyla.
Graf č.12AB: Porovnání skupin- Poučení o mamografickém screeningu
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Otázka č. 13: Od kolika let má žena nárok na mamografické vyšetření
hrazené ze zdravotního pojištění?
SKUPINA A
Tabulka č.13A: Nárok na bezplatnou mamografii
Nárok na bezplatnou mamografii

Absolutní četnost

Relativní četnost

Od 40 let

11

24%

Od 45 let

34

72%

Od 50 let

2

4%

Celkem

47

100%
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Graf č.13A: Nárok na bezplatnou mamografii
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SKUPINA B
Tabulka č.13B: Nárok na bezplatnou mamografii
Nárok na bezplatnou mamografii

Absolutní četnost

Relativní četnost

Od 40 let

9

19%

Od 45 let

34

72%

Od 50 let

4

9%

Celkem

47

100%

Graf č.13B: Nárok na bezplatnou mamografii
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Komentář: Správnou odpověď na tuto otázku, tedy od 45 let, odpovědělo ve skupině
A 34 žen, tj. 72% ze skupiny, a ve skupině B také 34, žen tj. také 72%.
Ve skupině A si 11 žen, tj. 24% ze skupiny myslí, že je mamografické vyšetření
hrazené zdravotní pojišťovnou od 40 let, a 2 ženy, tj. 4% odpověděly od 50 let.
Ve skupině B se 9 žen, tj. 19% ve skupině domnívá, že mají nárok na hrazené
mamografické vyšetření od 40 let, a 4 ženy, tj. 9% si myslí, že od 50 let.
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Graf č.13AB: Porovnání skupin- Nárok na bezplatnou mamografii
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Otázka č. 14: V jakém intervalu je mamografické vyšetření hrazeno
zdravotní pojišťovnou?
SKUPINA A
Tabulka č.14A: Interval hrazené mamografie
Interval hrazené mamografie

Absolutní četnost

Relativní četnost

1x za 1 rok

15

32%

1x za 2 roky

32

68%

1x za 5 let

0

-

Celkem

47

100%

Graf č.14A: Interval hrazené mamografie
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SKUPINA B
Tabulka č.14B: Interval hrazené mamografie
Interval hrazené mamografie

Absolutní četnost

Relativní četnost

1x za 1 rok

5

11%

1x za 2 roky

42

89%

-

-

47

100%

1x za 5 let
Celkem
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Graf č.14B: Interval hrazené mamografie
0%

11%

1x ročně

89%

1x za 2 roky
1x za 5 let

Komentář: Správou odpověď, tedy 1x za dva roky, zvolilo ve skupině A 32 žen,
tj. 68% ze skupiny, a ve skupině B dokonce 42 žen, tj. 89% ze skupiny.
Ve skupině A vybralo špatnou odpověď „1x za rok“ 15 žen, tj. 32% ze skupiny.
Ve skupině B byla tato odpověď vybrána 5 ženami, tj. 11% ze skupiny. Možnost odpovědi
„1x za pět let“ nezvolila žádná žena ze skupiny A i B.
Graf č.14AB: Porovnání skupin- Interval hrazené mamografie
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Otázka č. 15: Které rizikové faktory pro vznik nádorového onemocnění
prsu znáte?
SKUPINA A+B
Tabulka č.15A+B: Které rizikové faktory znáte (možnost více odpovědí)
Které rizikové faktory znáte

Absolutní četnost

Relativní četnost

Věk nad 50 let

35

8%

Obezita

22

5%

Kouření

53

13%

Stres

52

12%

Nadměrná konzumace alkoholu

15

4%

Vysoký krevní tlak

5

1%

Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině

90

21%

První menstruace před 12. rokem života

15

4%

Přechod po 50. roce života

15

4%

Žádné nebo pozdní těhotenství

24

6%

Dlouhodobá hormonální léčba

36

8%

Jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze

50

12%

Ozařování

8

2%

Graf č.15A+B: Které rizikové faktory znáte

Jiné zhoubné
onemocnění v
osobní anamnéze
Dlouhodobá 12%
hormonální léčba
8%

Ozařování
2%

Kouření
13%

Žádné nebo
pozdní
těhotenství
6%
Přechod po 50.
roce života
4%
První menstruace
před 12. rokem
života
4%

Věk nad 50 let
8%
Obezita
5%

Výskyt nádorového
onemocnění prsu v
rodině
21%

Stres
12%

Nadměrná
konzumace alkoholu
Vysoký krevní tlak
4%
1%

71

Komentář: U této otázky jsou obě skupiny hodnoceny společně. Ženy měly vybrat
všechny rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu, které znají. Nejčastěji zvolenou odpovědí
a tedy nejznámějším rizikovým faktorem v celé skupině (A+B) respondentek byla odpověď:
„výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině“, která byla vybrána 90x, tj. 21% ze všech
odpovědí. Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí je „kouření“, tento rizikový faktor vybralo
53 žen, tj. 13% ze všech odpovědí. Na třetím místě je rizikový faktor „stres“ a rizikový faktor
„jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze“. Každý z nich vybralo 52 žen, tj. 12 %
ze všech odpovědí. Dále byly často vybrány rizikové faktory „věk nad 50 let“ a „dlouhodobá
hormonální léčba“ Každý z nich zaujímá 8% z celkového počtu odpovědí. „Žádné nebo
pozdní těhotenství“ bylo vybráno 24x, tj. 6%, „obezita“ pak 22x, tj. 5%. Další rizikové
faktory byly zastoupeny v menším počtu viz tabulka 15AB.

Otázka č. 16: Vyskytuje se u Vás některý z uvedených rizikových faktorů?
SKUPINA A
Tabulka č.16A: Výskyt rizikových faktorů ve skupině A
Výskyt rizikových faktorů ve skupině

Absolutní četnost

Relativní četnost

Věk nad 50 let

-

-

Obezita

2

4%

Kouření

9

16%

Stres

20

35%

-

-

Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině

13

22%

První menstruace před 12. rokem života

4

7%

Přechod po 50. roce života

-

-

Žádné nebo pozdní těhotenství

2

3%

Dlouhodobá hormonální léčba

6

10%

Jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze

2

3%

Ozařovaní

-

-

Nadměrná konzumace alkoholu
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Graf č.16A: Výskyt rizikových faktorů ve skupině A
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Komentář: Ve skupině A se nejčastěji mezi respondentkami vyskytuje rizikový faktor
stres, který uvedlo 20 žen, tj. 35% ze všech rizikových faktorů.
Dalším často se vyskytujícím rizikovým faktorem je výskyt nádorového onemocnění
prsu v rodině. Tento rizikový faktor vybralo 13 žen, tj. 22%.
16%, tedy 9 žen se přiznalo ke kouření jako rizikovému faktoru.
Dlouhodobou hormonální léčbu podstoupilo 6 žen, tj. 10%, a 4 ženy, tj. 7% měly
první menstruaci před dvanáctým rokem života. Rizikové faktory obezita, žádné nebo pozdní
těhotenství a jiné maligní onemocnění v anamnéze uvedly 2 ženy, tj. 4% každý. Zbývající
rizikové faktory se ve skupině A nevyskytují.
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SKUPINA B
Tabulka č.16B: Výskyt rizikových faktorů ve skupině B
Výskyt rizikových faktorů ve skupině

Absolutní četnost

Relativní četnost

Věk nad 50 let

22

25%

Obezita

11

12%

Kouření

8

9%

Stres

15

17%

-

-

Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině

12

13%

První menstruace před 12. rokem života

6

7%

Přechod po 50. roce života

6

7%

Žádné nebo pozdní těhotenství

2

2%

Dlouhodobá hormonální léčba

2

2%

Jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze

5

6%

Ozařovaní

-

-

Nadměrná konzumace alkoholu

Graf č.16B: Výskyt rizikových faktorů ve skupině B
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Komentář: Ve skupině B je nejčastěji se vyskytujícím rizikovým faktorem věk nad 50
let. Tuto možnost vybralo 22 žen, tj. 25% ze všech rizikových faktorů. Na druhém místě je
rizikový faktor stres, ten vybralo 15 žen, tj. 17%. Na třetím místě je výskyt nádorového
onemocnění prsu v rodině. Tento rizikový faktor byl zvolen 12 ženami, tj. 13%. Dále obezita,
kterou přiznalo 11 žen, tj. 12%, a kouření 8 žen, tj. 9%. Časnou menarche a pozdní přechod
vybralo 6 žen, tj. 7%. Zbývající rizikové faktory jsou v menšině nebo se nevyskytují vůbec
viz tabulka č.16B.
Graf č.16AB: Porovnání skupin- Výskyt rizikových faktorů ve skupině
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Otázka č. 17: Onemocněl někdo ve Vaší rodině nádorovým onemocněním
prsu?
SKUPINA A
Tabulka č.17A: Rodinný výskyt nádoru prsu
Rodinný výskyt nádoru prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Matka

2

4%

Babička

10

21%

Sestra

1

2%

Dcera

-

-

Teta

5

11%

Nikdo

29

62%

Celkem

47

100%
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Graf č.17A: Rodinný výskyt nádoru prsu
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SKUPINA B
Tabulka č.17B: Rodinný výskyt nádoru prsu
Rodinný výskyt nádoru prsu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Matka

7

14%

Babička

5

10%

Sestra

-

-

Dcera

-

-

Teta

3

6%

Nikdo

34

70%

Celkem

47

100%

Graf č.17B: Rodinný výskyt nádoru prsu
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Komentář: Ve skupině A nejčastěji v rodině onemocněla babička, a to celkem
10 ženám, tj. 21% ze skupiny a ve skupině B matka, a to 7 ženám tj. 14% ze skupiny.
Ve skupině A 5 ženám onemocněla teta, tj. 11%, 2 ženám matka, tj. 4%, a 1 ženě
sestra, tj. 2%. Celkem 29 žen, tj. 62% neguje výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině.
Ve skupině B onemocněla 5 ženám, tj. 10% babička, a 3 ženám, tj. 6% teta. Celkem
70% žen neguje výskyt nádorového onemocnění v rodině.
Graf č.17AB: Rodinný výskyt nádoru prsu
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Otázka č. 18: Zajímáte se o prevenci nádorového onemocnění prsu?
SKUPINA A
Tabulka č. 18A: Zájem o prevenci
Zájem o prevenci

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

28

60%

Ne

19

40%

Celkem

47

100%

Graf č.18A: Zájem o prevenci
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SKUPINA B
Tabulka č.18B: Zájem o prevenci
Zájem o prevenci

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

39

83%

Ne

8

17%

Celkem

47

100%

Graf č.18B: Zájem o prevenci
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Komentář: Ve skupině A o prevenci vzniku nádorového onemocnění prsu projevilo
zájem 28 žen, tj. 60% ze skupiny. Zájem o tento typ prevence nemá 19 žen, tj. 40 % ze
skupiny.
Ve skupině B se o prevenci nádorového onemocnění prsu zajímá 39 žen, tj. 83%,
a naopak zájem nemá 8 žen, tj. 17% žen.
Graf č.18AB: Porovnání skupin- Zájem o prevenci
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Otázka č. 19: Informace o prevenci nádorového onemocnění prsu
získávám…?
SKUPINA A+B
Tabulka č.19A+B: Zdroj informací
Zdroj informací

Absolutní četnost

Relativní četnost

Od gynekologa

24

16%

Od všeobecného praktického lékaře

3

2%

Od všeobecné zdravotní sestry/porodní

-

-

Z televize

27

17%

Z internetu

34

22%

Z propagačních materiálů

39

25%

Od kamarádek

14

9%

Z jiných zdrojů

14

9%

asistentky

Graf č.19A+B: Zdroj informací
Z jiných zdrojů
9%
Od kamarádek
9%
Z propagačních
materiálů
25%

Od gynekologa
16%

Od VPL
2%

Od VZS/PA
0%
Z televize
17%
Z internetu
22%

Komentář: Tato otázka je hodnocena pro obě věkové skupiny společně. Na tuto
otázku odpovídaly pouze ty ženy, které mají zájem o prevenci nádorových onemocnění prsu.
Nejvíce využívaným zdrojem informací jsou pro ženy propagační materiály. Tuto
možnost zvolilo 39 žen, tj. 25%. Dále 34 žen, tj. 22% využívá internet, 27 žen, tj. 17%
získává informace z televize a 24 žen, tj. 16% od gynekologa. Jiné zdroje a kamarádky zvolilo
14 žen, tj. 9%. Pouze 3 ženy, tj. 2% vybraly možnost informací od všeobecného praktického
lékaře a žádná žena nezvolila jako zdroj informací všeobecnou zdravotní sestru.

79

Otázka č. 20: Z jakého důvodu se o prevenci nádorového onemocnění
nezajímáte?
SKUPINA A
Tabulka č.20A: Důvod nezájmu o prevenci
Důvod nezájmu o prevenci

Absolutní četnost

Relativní četnost

Netýká se mě to

4

21%

Strach

1

5%

Lepší nic nevědět

1

5%

Stud

-

-

Je to problém starších žen

7

37%

Zbytečný stres

6

32%

Celkem

19

100%

Graf č.20A: Důvod nezájmu o prevenci
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SKUPINA B
Tabulka č.20B: Důvod nezájmu o prevenci
Důvod nezájmu o prevenci

Absolutní četnost

Relativní četnost

Netýká se mě to

2

18%

Strach

1

9%

Lepší nic nevědět

1

9%

Stud

-

-

Je to problém starších žen

1

9%

Zbytečný stres

6

55%

Celkem

11

100%
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Graf č.20B: Důvod nezájmu o prevenci
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Komentář: Na tuto otázku odpovídaly v obou věkových skupinách jen ty ženy, které
nemají zájem o prevenci nádorového onemocnění prsu.
Ve skupině A je to 19 žen. 7 žen, tj. 37% si myslí, že je to problém starších žen, dále
6 žen, tj. 32% si myslí, že je to zbytečně stresující, a 4 ženy, tj. 21% si myslí, že se jich to
netýká. Pouze 1 žena, tj. 5% ze skupiny má strach, a 1 žena, tj. 5% ze skupiny si myslí, že je
lepší o tom nic nevědět.
Ve skupině B je 11 žen a převažuje zde názor, že se jedná o zbytečný stres. Takto
odpovědělo 6 žen, tj. 55% ze skupiny. 2 ženy, tj. 18% si myslí, že se jich to netýká. Možnost
strach, lepší je nic nevědět a je to problém starších žen vybrala každou jedna žena, tj. 9%.
Stud nevybrala ani jedna z žen.
Graf č.20AB: Porovnání skupin- Důvod nezájmu o prevenci
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Otázka č. 21: Z jakého zdroje byste nejvíce informace o prevenci
nádorového onemocnění prsu uvítala?
SKUPINA A+B
Tabulka č.21A+B: Nejvítanější zdroj informací
Nejvítanější zdroj informací

Absolutní četnost

Relativní četnost

Od gynekologa

67

55%

Od všeobecného praktického lékaře

9

7%

Od všeobecné zdravotní sestry/porodní

-

-

Formou veřejných přednášek

3

2%

Informační brožury

14

11%

Pořady v TV

18

16%

Internet

11

9%

-

-

asistentky

Jiné…navrhněte

Graf č.21A+B: Nejvítanější zdroj informací
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Komentář: Tato otázka je vyhodnocena společně pro obě věkové skupiny. Ženy
mohly zvolit více odpovědí. Ženy by nejvíce uvítaly, aby je o prevenci nádorového
onemocnění prsu informoval gynekolog. Vyhovovalo by to 67 ženám, tj. 55%. Dalším pro
ženy přijatelným zdrojem informací jsou televizní pořady, které by uvítalo 18 žen, tj. 16%.
Informační brožury vyhovují 14 ženám, tj. 11%, 11 žen, tj. 9% preferuje internet a 9 žen,
tj. 7% by chtělo informace získat od všeobecného praktického lékaře. Veřejné přednášky
zvolily 3 ženy, tj. 2%. Všeobecnou zdravotní sestru nebo porodní asistentku jako vhodného
informátora nezvolila žádná z žen, stejně jako možnost jiné, kde byla možnost vlastního
návrhu.
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Otázka č. 22: Máte pocit, že máte dostatek informací o prevenci
nádorového onemocnění prsu?
SKUPINA A
Tabulka č.22A: Máte dostatek informací?
Máte dostatek informací?

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

20

43%

Ne

12

25%

Nevím

15

32%

Celkem

47

100%

Graf č.22A: Máte dostatek informací?

0%
32%

43%
ano
ne

25%

nevím

SKUPINA B
Tabulka č.22B: Máte dostatek informací?
Máte dostatek informací?

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

38

81%

Ne

2

4%

Nevím

7

15%

Celkem

47

100%
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Graf č.22B: Máte dostatek informací?
15%

0%

4%
ano
ne
nevím

81%

Komentář: Ve skupině A má 20 žen, tj. 43% pocit, že mají dostatek informací
o prevenci nádorového onemocnění prsu, a 12 žen, tj. 25% si naopak myslí, že má nedostatek
informací. Celkem 15 žen, tj. 32% neví, zda mají informací dostatek.
Ve skupině B 38 žen, tj. 81% má dostatek informací a jen 2 ženy, tj. 4% mají dojem,
že informací mají málo. Není si jisto 7 žen, tj. 15%.
Možnost rozvést, které informace postrádají, žádná z žen nevyužila.
Graf č.22AB: Porovnání skupin- Máte dostatek informací?
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Otázka č. 23: Pokud Vás k danému tématu něco napadá, zde je prostor pro
Vaše vyjádření.
Této možnosti ženy nevyužily.
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5 Diskuze
Ve své práci jsem se zaměřila na zjištění informovanosti žen na Královéhradecku
v oblasti prevence nádorového onemocnění prsu. Zajímala jsem se o to, zda jsou lépe
informované starší ženy, které mají hrazené mamografické vyšetření zdravotní pojišťovnou
nebo ženy do 44 let, které mamografii hrazenou nemají. Zjišťovala jsem, kdo ženy informuje,
ale také od koho by ženy chtěly tyto informace dostat. Dále jsem chtěla zjistit a porovnat
postoj žen v jednotlivých věkových kategoriích k prevenci a problematice nádorového
onemocnění prsu. Zjistit, jakým způsobem ženy získávají informace o prevenci nádorových
onemocnění prsu a jejich znalost rizikových faktorů a výskyt rizikových faktorů
ve zkoumaném souboru. Zároveň mě zajímalo celkové stanovisko žen k prevenci, zda se
o prevenci zajímají nebo nikoli, a v případě, že se nezajímají, tak proč?
Také jsem se věnovala otázce samovyšetření prsu. Zda ho ženy provádějí, a v případě
že ne, tak z jakých důvodů.

5.1

Diskuze č. 1

Cíl: zjistit míru informovanosti žen v různých věkových kategoriích o prevenci
nádorového onemocnění prsu.
Jedním z hlavních cílů mého výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou ženy v různých
věkových skupinách informovány o prevenci nádorového onemocnění prsu. Tento cíl jsem
splnila.
Celkový počet 94 respondentek jsem rozdělila na 2 stejně velké skupiny žen podle
věku. První skupina, skupina A, jsou ženy mladší, tedy ve věku 20-44 let. Tato skupina žen
nemá hrazené mamografické vyšetření ze zdravotního pojištění. Domnívala jsem se,
že mladší ženy budou méně informovány, protože nenavštěvují specializované pracoviště.
Vyšlo mi, že ve skupině mladších žen bylo o mamografickém screeningu informováno
celkem 57%. Oproti tomu ve skupině žen starších, tedy skupině B, bylo informováno 98%
z žen. Pouze jedna žena z této skupiny nebyla informována. Z toho plyne, že ženy starší, které
gynekolog po dosažení 45 let odesílá na mamografické vyšetření, jsou většinou o této
problematice poučeny. Vzhledem k tomu, že věková hranice výskytu nádorového onemocnění
prsů neustále klesá, je toto zjištění alarmující. Mladší ženy by měly být informovány, přestože
se jich hrazený mamografický screening zatím netýká. Měly by být poučeny, že ačkoli
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zdravotní pojišťovna hradí mamografické vyšetření až od 45 let, mohou vyšetření i tak
postoupit, ale s vlastní úhradou.
Zajímavé je, že otázka směřovaná na znalost mamografického screeningu, a to
konkrétně od kolika let je mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění,
odpovědělo v obou věkových kategoriích správně stejné procento žen, a to 72%. Vytlačilová
ve své bakalářské práci: „Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu“ obhájené r. 2010
uvádí, že na tuto otázku odpovědělo správně 96% mladších a 85,5% starších žen. Obě
skupiny tedy byly o mamografickém screeningu lépe informovány, než ženy v mém
zkoumaném vzorku. Na otázku, v jaké frekvenci mají ženy nárok na hrazené mamografické
vyšetření, odpovědělo správně 68% mladších žen a 89% žen starších. Vytlačilové na stejnou
otázku odpovědělo správně o 5% méně žen mladších a o 4% méně žen starších. V této otázce
je tedy znatelný nárůst informovanosti od roku 2010 v obou věkových skupinách. Je možné,
že poměrně dobrá informovanost mladších žen souvisí s tím, že mladší generace má vesměs
dobrý vztah k technice, a to zejména k internetu, odkud mohou tyto informace čerpat.
Z celkového počtu 94 respondentek tímto způsobem, tedy z internetových stránek,
získává informace 22% žen, a tak se internet stává druhým nejčastějším zdrojem informací
hned po propagačních materiálech, které upřednostňuje 25% žen. Internetové stránky mohou
být bezesporu užitečným zdrojem informací, ale je nutné ženy odkázat na vhodné stránky,
které poskytují validní informace. Na otázku, jakým způsobem by ženy chtěly být o prevenci
nádorového onemocnění informovány, odpovědělo 55% ze všech dotazovaných (94), že by
uvítaly informace od ošetřujícího gynekologa. Ostatní možnosti včetně internetu byly
zastoupeny minoritně. Snad jen televizní pořady měly výraznější zastoupení, a to 16%.
Na otázku, jestli si ženy myslí, že mají dostatek informací o prevenci nádorového
onemocnění prsu, 43% mladších žen odpovědělo, že ano, 25% ne a 32% žen neví. Vytlačilová
ve své práci uvádí, že 37% mladších žen má dostatek informací o prevenci nádorového
onemocnění. Zde je patrný nárůst informovaných mladších žen od roku 2010. Malý nárůst
informovanosti o prevenci nádorového onemocnění prsu jsem zaznamenala i u starších žen.
Vytlačilová (2010) uvádí, že 78% starších žen má o prevenci nádorového onemocnění prsu
dostatek informací. V mém šetření má celkem 81% starších žen pocit, že jsou dobře
informovány o prevenci tohoto onemocnění, pouze 4% žen se necítí dobře informována a
15% žen neví. Také Procházkové v bakalářské práci na téma: „Informovanost žen
o nádorovém onemocnění prsu“ obhajované v roce 2012 vyšlo, že nejlépe informované
o prevenci nádorového onemocnění prsu a rizikových faktorech jsou ženy ve věku 52-67 let
a naopak nejméně informované jsou ženy ve věku od 20-35 let.
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Z těchto výsledků je zřejmé, že starší ženy jsou lépe informovány a naopak mladší
ženy méně, a navíc jich poměrně velká část tápe a není si jistá, zda informací mají dost
či nikoli.

5.2

Diskuze č. 2

Cíl: Zjistit a porovnat postoj žen v různých věkových kategoriích k prevenci
a problematice nádorového onemocnění prsu.
Cíl: Zjistit, proč některé ženy tzv. zavírají před problémem oči.
Předpokládala jsem, že v dnešní době, kdy máme nepřeberné množství informací
o prevenci z nejrůznějších zdrojů, dostupné bezplatné preventivní prohlídky a moderní
komunikační technologie, budou mít ženy k prevenci nádorového onemocnění prsu kladný
postoj. Toto se mi i do jisté míry potvrdilo a cíl byl tedy splněn. Má domněnka se mi potvrdila
zejména v otázce dodržování preventivních prohlídek u gynekologa. Preventivní prohlídky
u gynekologa 1x za rok dodržuje 91% žen mladších a 85% starších, a to přesto, že tyto
prohlídky, ač hrazené, nejsou povinné, nýbrž dobrovolné. Někteří gynekologové využívají
moderních technologií a zvou své pacientky na preventivní prohlídku např. pomocí e-mailu
nebo sms. Zdá se, že postoj k tomuto typu prevence mají ženy vesměs opravdu pozitivní.
Vytlačilová ve své práci (2010) uvádí 100% účast mladších žen na preventivních vyšetřeních
a 90% účast žen starších. Výsledky Vytlačilové jsou sice vyšší, ale domnívám se, že i přes to
je účast na preventivních prohlídkách celkem vysoká a ženy jsou v tomto ohledu důsledné.
Přestože valná většina mladších žen navštěvuje gynekologa v pravidelných
intervalech, zájem o prevenci nádorového onemocnění prsu má jen 60% z nich. Starší ženy
projevily větší zájem, a to v 83%. Důvody, proč se ženy o prevenci nádorového onemocnění
prsu nezajímají, jsou v obou věkových skupinách podobné. Ženy se často shodují na tom,
že se jedná o zbytečný stres. Myslí si to 32% mladších žen a dokonce 55% žen starších.
U mladších žen je ale významně zastoupen názor, že nádorové onemocnění prsu je problém
pouze starších žen. Takto uvažuje 37% žen mladší věkové skupiny. Překvapivě důvody, jako
je strach a stud, které jsem se domnívala, že budou nejčastější příčinou nezájmu, byly vybrány
minimálně. Podle těchto výsledků by se měla osvěta opět zlepšit hlavně u mladých žen. Tím
by se změnil i jejich postoj k nádorovému onemocnění prsu a jeho prevenci. Mladé ženy by
měly být informovány o klesající tendenci věkové hranice pro výskyt nádorového
onemocnění prsu, a tak u nich vzbudit zájem o toto onemocnění. Pak se dají motivovat
k prevenci např. i informací, že onemocnění karcinom prsu je nejčastějším maligním
onemocněním u žen v České republice i ve světě.
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5.3

Diskuze č. 3

Cíl: Zjistit, zda ženy pravidelně provádějí samovyšetření prsu. Zmapovat důvody,
proč ženy samovyšetření prsu neprovádí.
Cíl: Zjistit a porovnat, do jaké míry ženy informuje gynekolog/porodní asistentka;
praktický lékař/všeobecná sestra při preventivních prohlídkách.
Fyzikální vyšetření prsu je základní metodou včasného záchytu nádorového
onemocnění prsu. Čím dříve je karcinom odhalen, tím větší je šance na úspěšnou léčbu.
Přestože terapie karcinomu prsu patří mezi poměrně úspěšné terapie maligních onemocnění,
stále na tuto diagnózu umírá mnoho žen, a důvod nezřídka bývá pozdní návštěva lékaře. Ženy
by proto měly být nejen edukovány o provádění samovyšetření prsu, ale také důsledně
vyšetřovány samotnými lékaři při preventivních prohlídkách.
Ve svém dotazníku jsem se žen ptala, jestli jim jejich ošetřující gynekolog vyšetřuje
při preventivní prohlídce prsa. Bohužel výsledek je velmi znepokojivý a stejný v obou
věkových kategoriích. Celkem 89% žen z každé věkové skupiny nevyšetřuje gynekolog
při preventivní prohlídce prsa. Na otázku jestli ženám za poslední rok vyšetřil prsa jiný
zdravotník (ženy měly možnosti volby), odpovědělo 79% mladších žen, že nikoli a pouze pěti
ženám vyšetřil prsa gynekolog. Ačkoli skupina starších žen dopadla z tohoto pohledu
podstatně lépe, protože 51% žen bylo vyšetřeno v rámci návštěvy specializovaného
pracoviště, i tak bylo pouze 11% žen vyšetřeno gynekologem a 38% žen nebylo vyšetřeno
vůbec. Výsledky Vytlačilové jsou o něco horší u mladších žen, kdy nebylo pohmatem
vyšetřeno 83% mladších žen a naopak lépe dopadly u Vytlačilové ženy starší. Vyšetřeno bylo
66% žen. Mohu se tedy domnívat, že od roku 2010 bylo lékařem vyšetřeno o něco více
mladších žen, ale i tak je procento nevyšetřených žen v obou skupinách stále vysoké. Podobně
vyšel výzkum také Podwikové, které v její bakalářské práci na téma: „Znalosti žen o riziku a
prevenci karcinomu prsu“ obhájené v roce 2009 vyšlo, že ani jedné z dotázaných žen ve věku
do 45 let nebyla vyšetřena prsa gynekologem při preventivní prohlídce.
Tento fakt nekompenzuje ani informování žen o provádění samovyšetření prsu.
Očekávala jsem, že když většina žen odpověděla, že jim nikdo prsa nevyšetřil, o to více žen
bude edukováno o provádění samovyšetření prsu. Toto očekávání se mi potvrdilo pouze
ve skupině starších žen, kde bylo edukováno o samovyšetření 94% žen. Opět ale nastal
problém u žen mladších, kde bylo informováno 55% žen, tedy dvacet šest žen
ze čtyřiceti sedmi dotazovaných.
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Dále jsem se žen ptala, kým byly o samovyšetření prsu informovány. Na tuto otázku
odpovídaly jen ženy, které odpověděly, že byly edukovány o samovyšetření prsu.
Vyhodnocovala jsem obě skupiny společně a ženy mohly zvolit více možností. Z tohoto
vzorce bylo nejvíce žen (45%) poučeno na specializovaném pracovišti a u gynekologa (42%).
Všeobecná sestra, porodní asistentka nebo praktický lékař byli označováni zanedbatelně.
I z těchto výsledků lze usuzovat, že byly poučeny starší ženy, protože navštěvují
specializované pracoviště a podstupují mamografický screening. Mladší ženy, ačkoli jsou
zodpovědné a navštěvují pravidelně svého ošetřujícího gynekologa, často poučeny nejsou.
Mladší ženy se tak stávají velmi rizikovou skupinou, což potvrzuje také výsledek otázky,
zda ženy provádějí pravidelně samovyšetření prsu. Pouze 38% mladších žen provádí
pravidelně samovyšetření prsu na rozdíl od starších žen, ze kterých provádí samovyšetření
prsu 64%. Celkem tedy ze všech dotazovaných žen, bez ohledu na věk, provádí
samovyšetření prsu pouze 51% žen. Vytlačilová ve své práci v roce 2010 tvrdí,
že samovyšetření prsu provádí 67% jí dotazovaných žen. Zde je patrný výrazný rozdíl,
bohužel směrem dolů, tedy pokles. Zajímavé je, že když jsem se žen ptala, z jakého důvodu
samovyšetření prsu neprovádí, v obou věkových skupinách byl na prvním místě důvod, že si
na to ženy nevzpomenou. Ve skupině mladších žen 66% a ve skupině starších dokonce 82%.
Důvod nedostatek informací se tak umístil až na pomyslné druhé příčce. U mladších žen se
objevil také názor, že se jich to zatím netýká (10%). Pouze minimálně byly v obou skupinách
vybrány důvody k neprovádění samovyšetření prsu strach a stud. Tyto důvody jsem očekávala
mnohem více.

5.4

Diskuze č. 4

Cíl: Zmapovat výskyt rizikových faktorů v souboru.
Na oblast rizikových faktorů jsem se zaměřila ze dvou pohledů, a to nakolik jsou ženy
seznámeny s rizikovými faktory pro vznik nádorového onemocnění prsu, ale také které
rizikové faktory se u dotazovaných žen vyskytují nejčastěji.
Znalost rizikových faktorů je podstatnou součástí prevence. Když budou ženy rizikové
faktory znát, mohou některé z nich ovlivnit, např. rizikové faktory životního stylu, a jiné je
mohou motivovat k důsledné prevenci, např. pravidelné samovyšetřování prsu, docházení
na preventivní prohlídky a mamografický screening.
Otázku znalosti rizikových faktorů jsem hodnotila společně pro obě věkové kategorie.
Ženy měly možnost vybrat všechny rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu, které znají.
Nejčastější odpovědí a tedy nejznámějším rizikovým faktorem respondentek byla odpověď:
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„výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině“, která byla vybrána 90x, tj. 21% ze všech
odpovědí. Stejný výsledek uvádí ve své práci (2010) Vytlačilová. Tento rizikový faktor je
z mého hlediska jedním z nejpodstatnějších, protože výskyt nádoru prsu u žen, u kterých se
nádorové onemocnění prsu objevilo v přímé pokrevní linii, je vysoký. Ženy by měly znát
rodinnou anamnézu a hlásit lékaři výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině, a zároveň
lékař by měl opakovaně na toto upozorňovat a ptát se pacientek, a aktualizovat si údaje
o rodinném výskyt nádoru prsu.
Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí je „kouření“, tento rizikový faktor vybralo
53 žen, tj. 13% ze všech odpovědí. Tady se domnívám, že kouření je tak významným
rizikovým faktorem u mnoha onemocnění, že jej ženy často zvolily automaticky. Přesto se
mezi dotazovanými ženami vyskytuje sedmnáct žen „kuřaček“, a to téměř vyrovnaně v obou
skupinách. Zdá se, že osvěta týkající se negativního dopadu kouření na zdraví, je velice
účinná, jelikož v roce 2010 v práci Vytlačilové vybralo rizikový faktor kouření polovina žen
a skončil až na místě třetím. Na třetím místě mého výzkumu je rizikový faktor „stres“
a rizikový faktor „jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze“. Každý z nich vybralo
52 žen, tj. 12 % ze všech odpovědí. Dále byly často vybrány rizikové faktory „věk nad 50 let“
a „dlouhodobá hormonální léčba“. Obecně se tedy dá říct, že ženy znají minimálně hlavní
rizikové faktory pro vznik nádorového onemocnění.
V otázce výskytu rizikových faktorů u dotazovaných žen jsem zjistila, že nejčastějším
rizikovým faktorem u mladších žen je stres. Stres prožívá 35% žen. Výskyt nádorového
onemocnění v rodině potvrdilo 22% žen a kouření 16%. U skupiny starších žen se také často
vyskytl stres (17%), ale na rozdíl u mladších žen až na druhém místě. Nejčastějším rizikovým
faktorem u starších žen je jejich věk. Věk nad padesát let je rizikovým faktorem 25% žen.
Ostatní rizikové faktory jsou u žen v obou skupinách zastoupeny méně nebo vůbec.
Zajímala jsem se také o výskyt onemocnění v rodině, který se jako rizikový faktor
umístil na druhém místě u mladších žen (22%) a na třetím místě (13%) u žen starších.
Mladším ženám nejčastěji nádorovým onemocněním prsu onemocněla babička (21%) a teta
(11%). U starších žen je to matka (14%) a babička (10%). U žen s rodinným výskytem
nádorového onemocnění prsu by měli být zdravotníci ještě více důslední, protože jsou
ve výrazně vyšším riziku vzniku tohoto onemocnění. Celkově 67% žen neguje rodinný výskyt
nádorového onemocnění prsů a 33% žen jej potvrzuje. Vytlačilová (2010) referuje pozitivní
rodinný výskyt u 21% žen a negativní u 79%. Srovnáním těchto výsledků v odstupu pěti let
vidíme, že narůstá procento žen, u kterých se vyskytlo nádorové onemocnění prsu v rodině.
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5.5

Diskuze č. 5

Cíl: Porovnat vliv vybraných demografických proměnných na informovanost a postoj
k problematice a prevenci karcinomu prsu.
Tento cíl se mi podařilo splnit jen částečně. Odpovědi respondentek jsem porovnávala
s demografickou proměnnou věk respondentky. Zde se ukázalo, jak už jsem popisovala výše,
že věk významně ovlivňuje informovanost a postoj žen k prevenci nádorového onemocnění
prsu.
Ostatní zjišťované proměnné (vzdělání, zaměstnanost, stav) jsem nevyhodnocovala
z toho důvodu, že většina dotazovaných žen z obou věkových kategorií jsou ženy
středoškolsky vzdělané, zaměstnané a vdané. Ostatní možnosti byly zastoupeny v minimálním
množství, a proto by jejich vyhodnocení a porovnání nemělo vypovídající hodnotu.
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6 Závěr
Karcinom prsu je nejčastějším maligním onemocněním žen v České republice
i ve světě. Přes jeho stoupající incidenci mortalita klesá, což je velkou částí ovlivněno nejen
čím dál dokonalejší léčbou, ale také díky mamografickému screeningu. Ten v České republice
začal od podzimu roku 2002 a od ledna 2014 byl doplněn o adresné zvaní na mamografický
screening, od kterého si stát slibuje zvýšení účasti žen na mamografickém vyšetření.
V teoretické části jsem shrnula problematiku onemocnění karcinomu prsu. Nastínila
jsem epidemiologii toho onemocnění nejen ve světě a v České republice, ale také konkrétně
v Královéhradeckém kraji. Stručně jsem popsala anatomii a fyziologii prsu, a dále jsem se
věnovala samotnému onemocnění, jeho rozdělení, příznakům, rizikovým faktorům,
diagnostice a terapii, a ošetřovatelské péči. Samostatnou kapitolu jsem věnovala otázce
prevence, úlohy všeobecné zdravotní sestry v prevenci a také zdravotní gramotnosti.
V empirické části své práce jsem se zaměřila na zjištění informovanosti žen různých
věkových skupin v oblasti prevence nádorového onemocnění prsu na Královéhradecku. Dále
jsem chtěla zjistit a porovnat postoj žen v jednotlivých věkových kategoriích k prevenci
a problematice nádorového onemocnění prsu. Z provedeného dotazníkového šetření
vyplynulo následující: ženy na Královéhradecku mají zájem o prevenci nádorového
onemocnění prsu a chodí pravidelně na preventivní prohlídky ke gynekologovi. Lépe je však
edukována skupina žen starších, které od 45 roku dochází každé dva roky na mamografický
screening. Tyto ženy mají nejen dobré znalosti, ale také provádí pravidelně samovyšetření
prsu. Starší ženy také mají pocit, že byly dobře edukovány. Mladší ženy jsou sice stejně
zodpovědné, co se týká docházky na preventivní vyšetření, a znalosti mají dobré, ale jak
vyplynulo z dotazníkového šetření, jen málo z nich bylo zdravotníky poučeno o prevenci
nádorového onemocnění prsu, což vede také k tomu, že jen asi polovina mladších žen provádí
samovyšetření prsu.
Ženy znají rizikové faktory, ale znají je proto, že se o ně samy zajímají, anebo již
spadají do skupiny žen, které navštěvují specializované pracoviště.
Podle mého názoru a výsledků mého dotazníkového šetření je informovanost a postoj
žen starší věkové skupiny k nádorovému onemocnění prsu celkem pozitivní, což ovšem
neznamená, že nemá své rezervy. Výrazně zlepšit by se měla preventivní péče o ženy mladší,
tedy ženy do 44 let. Mělo by se jasně strukturovat, která zdravotnická instituce je zodpovědná
za kterou formu prevence a edukace. Podle výsledků dotazníkového šetření i podle mého
93

názoru by měla být prevence směřována hlavně do ordinací gynekologů. Toto by také uvítalo
nejvíce žen. Myslím si, že vzhledem k tomu, že často jsou gynekologové muži, což může
zejména u mladých a naopak starých žen, vyvolat stud, měly by být do prevence mnohem
více zapojeny všeobecné sestry a porodní asistentky v ordinacích gynekologů. Ty by se mohly
po vyšetření ženy lékařem věnovat nácviku samovyšetření prsu na modelu (viz Příloha 3),
zodpovídat dotazy pacientek, poskytnout informační materiály, seznámit ženy s vhodnými
internetovými odkazy nebo užitečnými mobilními aplikacemi. Tou je například aplikace,
která ženě každý měsíc připomene, že je čas vyšetřit si prsa. Sestra má také často
k pacientkám mnohem blíže, má na ně více času a snáze získá jejich důvěru. Pacientky jí tak
často sdělí více informací než lékaři a sestra tak může dříve rozpoznat počátek onemocnění.
Samozřejmostí by měl být dostatek informačních materiálů v čekárnách u lékaře,
promítání videa se správnou technikou provádění samovyšetření prsu a hlavně komunikace
zdravotníků s klientkou.
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Bakalářská práce pojednává o informovanosti a postoji žen k prevenci karcinomu prsu.
Zkoumaným vzorkem jsou konkrétně ženy z oblasti Královéhradeckého kraje v různých
věkových kategoriích. Teoretická část se zahrnuje anatomii a fyziologii prsní žlázy, typy
karcinomu prsu, včetně diagnostických a léčebných metod. Také se zabývá rizikovými
faktory a možnostmi prevence karcinomu prsu.
Empirická část obsahuje kvantitativní dotazníkové šetření, které zjišťuje zájem žen a
postoj žen k prevenci nádorového onemocnění prsu, samovyšetřování prsu, znalost
mamologického screeningu. Dále také práce mapuje znalost rizikových faktorů a výskyt
rizikových faktorů ve skupině dotazovaných. Zkoumaný vzorek tvoří 94 žen ve věku od 20
do 80 let.
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Bachelor´s thesis deals with awareness and attitudes of women in the prevention
of breast cancer. The samples are women in the area of Hradec Králové region in different age
categories. The theoretical part includes anatomy and physiology of the mammary gland,
types of breast cancer, including diagnostic and therapeutic methods. It also examines the risk
factors and possibilities of prevention of breast cancer.
The empirical part contains quantitative survey, which determines the interest
of women and women's attitude towards the prevention of breast cancer, breast
self-examination, knowledge of mamography screening. It also explores the knowledge
of risk factors and presence of risk factors in a group of respondents. Research sample
consists of 94 women aged from 20 to 80 years.
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8 Seznam zkratek
ALA……………………………………………………Americká knihovnická asociace
BRCA 1……………………………………………Gen 1 pro familiární karcinom prsu
BRCA 2……………………………………………Gen 2 pro familiární karcinom prsu
Ca 15-3………………………………………………………Tumorový Antigen 15-3
CEA………………………………………………………Karcinoembrionální antigen
ČLS JEP…………………............Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČR…………………………………………………………………… Česká republika
ČSÚ………………………………………………………………Český statistický úřad
DCIS……………………………………………………….....Duktální karcinom in situ
HER 2…………………………Receptor typu 2 pro lidský epidermální růstový faktor
LCIS………………………………………………………...Lobulární karcinom in situ
MR/MRI…………………………Magnetická rezonance/Magnetic resonance paging
NOR………………………………………………………Národní onkologický registr
TDLU……………………………………………Terminální dukto-lobulární jednotka
TNM…………………………………………………Klasifikace zhoubných novotvarů
ÚZIS ČR…………………Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky
VEGF…………………………………………Vaskulární endoteliální růstový faktor
VZP………………………………………………...…Všeobecná zdravotní pojišťovna
WHO……………........... World health organization (Světová zdravotnická organizace)
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Graf č.14A: Interval hrazené mamografie
Tabulka č.14B: Interval hrazené mamografie
Graf č.14B: Interval hrazené mamografie
Graf č.14AB: Porovnání skupin- Interval hrazené mamografie
Tabulka č.15A+B: Které rizikové faktory znáte (možnost více odpovědí)
Graf č.15A+B: Které rizikové faktory znáte
Tabulka č.16A: Výskyt rizikových faktorů ve skupině A
Graf č.16A: Výskyt rizikových faktorů ve skupině A
Tabulka č.16B: Výskyt rizikových faktorů ve skupině B
Graf č.16B: Výskyt rizikových faktorů ve skupině B
Graf č.16AB: Porovnání skupin- Výskyt rizikových faktorů ve skupině
Tabulka č.17A: Rodinný výskyt nádoru prsu
Graf č.17A: Rodinný výskyt nádoru prsu
Tabulka č.17B: Rodinný výskyt nádoru prsu
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Graf č.17B: Rodinný výskyt nádoru prsu
Graf č.17AB: Rodinný výskyt nádoru prsu
Tabulka č.18A: Zájem o prevenci
Graf č.18A: Zájem o prevenci
Tabulka č.18B: Zájem o prevenci
Graf č.18B: Zájem o prevenci
Graf č.18AB: Porovnání skupin- Zájem o prevenci
Tabulka č.19A+B: Zdroj informací
Graf č.19A+B: Zdroj informací
Tabulka č.20A: Důvod nezájmu o prevenci
Graf č.20A: Důvod nezájmu o prevenci
Tabulka č.20B: Důvod nezájmu o prevenci
Graf č.20B: Důvod nezájmu o prevenci
Graf č.20AB: Porovnání skupin- Důvod nezájmu o prevenci
Tabulka č.21A+B: Nejvítanější zdroj informací
Graf č.21A+B: Nejvítanější zdroj informací
Tabulka č.22A: Máte dostatek informací?
Graf č.22A: Máte dostatek informací?
Tabulka č.22B: Máte dostatek informací?
Graf č.22B: Máte dostatek informací?
Graf č.22AB: Porovnání skupin- Máte dostatek informací?
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10.4 Seznam příloh:
Příloha 1: Anatomie prsu
Příloha 2: Prsní epitéza
Příloha 3: Model pro nácvik samovyšetření prsu
Příloha 4: Samovyšetření prsu
Příloha 5: Prosvětlovač prsu
Příloha 6: Použití prosvětlovače prsu
Příloha 7: Dotazník
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11Přílohy:
1) Anatomie prsu

1.) hrudní stěna, 2.) prsní sval, 3.) lalůčky žlázové tkáně (alveoly),
4.) bradavka, 5.) dvorec, 6.) mlékovod, 7.) tuková a podpůrná tkáň, 8.) kůže

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9kovod

106

2)Prsní epitéza

Zdroj: http://www.epita-dd.cz/
3) Model pro nácvik samovyšetření prsu

Zdroj: www.helago-cz.
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4) Samovyšetření prsu

Zdroj: doma.nova.cz
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5)Prosvětlovač prsu

Zdroj: Zdroj: www.polymedshop.cz
6) Použití prosvětlovače prsu

Zdroj: www.polymedshop.cz
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7) Dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Kamila Jarkovská a studuji 3. ročník Lékařské fakulty univerzity Karlovy
v Hradci Králové, obor ošetřovatelství. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku,
který bude sloužit k vypracování mé bakalářské práce na téma - „Informovanost a postoj žen
k prevenci nádorového onemocnění prsu na Královéhradecku“.
Dotazník je anonymní a získané údaje budou použity pouze k účelu mé bakalářské
práce. Odpovídejte, prosím, pravdivě na všechny požadované otázky. Vybrané odpovědi,
prosím, zakroužkujte. Dotazník Vám zabere maximálně pět až deset minut. Děkuji Vám za
Vaši ochotu dotazník vyplnit a také čas, který věnujete jeho vyplnění.

S pozdravem
Kamila Jarkovská
1/Kolik je Vám let? ____________
2/ Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)

základní
vyučena
středoškolské
vysokoškolské

3/ Jste …
a)
b)
c)
d)
e)

zaměstnaná
nezaměstnaná
studující
na mateřské/rodičovské dovolené
v důchodu

4/ Váš stav…
a)
b)
c)
d)
e)

svobodná
vdaná
svobodná s partnerem
rozvedená
vdova
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5/ Chodíte pravidelně na preventivní prohlídku ke gynekologovi?
a) ano
b) ne
6/ Vyšetřuje Vám Váš gynekolog při preventivní prohlídce prsa?
a) ano
b) ne
7/ Kdo z uvedených zdravotníků Vám v posledním roce vyšetřil prsa pohmatem?
a)
b)
c)
d)
e)

gynekolog
praktický všeobecný lékař
všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka
zdravotník na specializovaném pracovišti
nikdo

8/ Byla jste zdravotníky informována o provádění samovyšetření prsu?
a) ano
b) ne
Pokud ne, přejděte k otázce č. 10.
9/Kdo Vás informoval o provádění samovyšetření prsu – můžete zvolit i více odpovědí.
a)
b)
c)
d)

gynekolog
praktický lékař
všeobecná sestra/porodní asistentka
zdravotník na specializovaném pracovišti

10/Provádíte pravidelně samovyšetření prsu?
a) ano
b) ne
Pokud ano, přejděte k otázce č. 12.
11/Proč neprovádíte pravidelné samovyšetření prsu?(uveďte jen jediný, nejpádnější
důvod)
a)
b)
c)
d)
e)

nevzpomenu si na to
nemám dostatek informaci
nemyslím si, že je to důležité
mám strach
myslím si, že se mě to zatím netýká

12/Byla jste informována o mamografickém screeningu?
a) ano
b) ne
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13/Od kolika let má žena nárok na mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního
pojištění?
a) od 40 let
b) od 45 let
c) od 50 let
14/ V jakém intervalu je mamografické vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou?
a) 1x za 1 rok
b) 1x za 2 roky
c) 1 x za 5 let
15/ Které rizikové faktory pro vznik nádorového onemocnění prsu znáte? (označte
všechny rizikové faktory, které znáte)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

věk nad 50 let
obezita
kouření
stres
nadměrná konzumace alkoholu
vysoký krevní tlak
výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině
první menstruace před 12. rokem života
přechod po 50. roce života
žádné nebo pozdní těhotenství
dlouhodobá hormonální léčba
jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze
ozařování

16/ Vyskytuje se u Vás některý z uvedených rizikových faktorů? (označte všechny
rizikové faktory, které se u Vás vyskytují)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

věk nad 50 let
obezita
kouření
stres
nadměrná konzumace alkoholu
vysoký krevní tlak
výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině
první menstruace před 12. rokem života
přechod po 50. roce života
žádné nebo pozdní těhotenství
dlouhodobá hormonální léčba
jiné zhoubné onemocnění v osobní anamnéze
ozařování
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17/ Onemocněl někdo ve Vaší rodině nádorovým onemocněním prsu?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

matka
babička
sestra
dcera
teta
nikdo

18/ Zajímáte se o prevenci nádorového onemocnění prsu?
a) ano
b) ne
Pokud ne přejděte k otázce č. 20.
19/ Informace o prevenci nádorového onemocnění prsu získávám:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

od gynekologa
od praktického lékaře
od všeobecné sestry/porodní asistentky
z televize
z internetu
z propagačních matriálů
od kamarádek
z jiných zdrojů

20/ Z jakého důvodu se o prevenci nádorového onemocnění nezajímáte? (vyberte jen
jeden, pro vás nejpádnější důvod)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

myslím si, že se mě to netýká
mám strach, že bych mohla dozvědět něco závažného
je lepší, o tom nic nevědět
stydím se na toto téma mluvit
myslím si, že je to problém starších žen
zbytečně by mě to stresovalo

21/ Z jakého zdroje byste nejvíce informace o prevenci nádorového onemocnění prsu
uvítala?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

od gynekologa
od praktického lékaře
od všeobecné sestry/ porodní asistentky
forma veřejných přednášek
informační brožury
pořady v televizi
internet
jiné...navrhněte.
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22/ Máte pocit, že máte dostatek informací o prevenci nádorového onemocnění prsu?
a)
b)
c)
d)

ano
ne
nevím
Pokud ne, které konkrétní informace
postrádáte:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........

23/Pokud Vás k danému tématu něco napadá, zde je prostor pro vaše vyjádření.

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a prosím o zkontrolování, zda byly zodpovězeny
všechny otázky.
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