
Jak dále v mammární onkoprevenci

Inspirace statistikou

Miroslava Skovajsová



Ženy do 44 let věku

do 24 let 25-29 let 30-34 let 35-40 let 40-44 let

absolutní počet 1 26 78 120 246
na 100 000 žen 0,3 6,3 18,1 35,1 72,1

471

• prevenci pro ženy z rizikových skupin
• motivace k vyšetřením na vlastní úhradu – ale kolik zvládneme?
• samovyšetření

Co můžeme nabídnout ? asi 1mil 800 tis
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Ženy  45 - 69 let věku

45-49 let 50-54 let 55-59 let 60-64 let 65-69 let

absolutní počet 490 651 825 854 710
na 100 000 žen 148,6 167,4 205,3 259,6 291,5

3530

ve screeningu 2006 zachyceno 1 535  (43%)

Co můžeme ještě nabídnout ?

• ještě více „masážní“ propagace veřejnosti
• samovyšetření – jako součást komplexní informovanosti



Rozesílání veselých obrázků:

Šťastný motýl po mamografii



Rozesílání veselých obrázků:

Pyšná kočička Bi-rads 1



Rozesílání veselých obrázků:

Patronka mamodiagnostiků Mamka Oríša
nabádá k mamografii



Ženy  70 – 85+ let věku

70-74 let 75-79 let 80-84 let 851 let

absolutní počet 577 568 464 274
na 100 000 žen 263,5 281 309,8 349,7

• pilotní projekt VZP 2006-07
• odstraněná horní věková hranice pro screening  
• ČR prioritně v Evropě
• léčba omezená pro polymorbiditu

1 883
3530 (45-69)

POZOR !!! – incidence s věkem stále narůstá
např. kategorii jen 50-55 let 167/100tisíc

Jak oslovit naše seniorky ?



I naše seniorky mají právo na zdravá prsa



I naše seniorky mají právo na bdělý paprsek
českých mamodiagnostiků



Milé dámy, vezměte na mamografii i Vaše starší
příbuzné

Zrušme mýtus o neexistenci nádorů prsu u žen po menopauze



muži - všechny věkové kategorie (2006)

do 44 let 45-49 let 50-54 let 55-59 let 60-64 let

absolutní počet 0 2 2 7 6
na 100 tis mužů 0 0,6 0,5 1,8 2,1

65-69 let 70-74 let 75-79 let 80-84 let 80+

absolutní počet 2 10 6 2 0
na 100 tis mužů 1 6,4 4,9 2,8 0
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?

• nádory prsu u mužů jsou minoritní
• problémem je obvykle pozdní diagnostika



Onemocnět mohou i muži !!
V případě obtíží hledejte kvalifikovanou pomoc
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Take home message

• informace o samovyšetření pro všechny věkové skupiny,
především pro skupinu do 45 let  (do 500 ca mamme)

• vybízení našich pacientek k péči o starší příbuzné

• mamodiagnostici nositelé osvěty o preventivním chování

1 závěr :



2 závěr :  Pouze pro zasvědcené
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