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 SH –ž- nar.1937 zh.nádor tela maternice - zistené 1981

 SJ –m- nar.1943 zh.nádor testis – zistené 1985

 KM -ž- nar.1937 zh.nádor hrubého čreva - zistené 1990

 BE  -ž-nar.1946 zh.nádor prsníka – zistené 1990

 HA -ž- nar. 1949 zh.nádor vaječníkov – zistené 1995

 RG –ž- nar. 1950 zh.nádor tela maternice – zistené 1995

 HI –m – nar.1928 zh.nádor rekta – zistené 1996

 DJ – m – nar.1917 zh.nádor kože – zistené 1996 

 zomrel 2007  nie na následky zh.nádoru

 GB – ž- nar.1958 zh.nádor maternice a vaječníkov –

 zistené 2003, zomrela 2007





 FJ –m- nar.1931 karcinóm hrubého čreva, zistené      
apríl 2004, zomrel máj 2004

 SL – m – nar.1934 zh.nádor hlasiviek, zistené 2003, 
zomrel 2005

 SM – ž – nar.1935 zh.nádor prsníka, zistené 2006

 DJ – m – nar.1953 zh.nádor močového mechúra,   
zistené 2005 zomrel 2007

 IF – m- nar.1928 zh.nádor pľúc, zistené 2005, 

 zomrel 2007  

 HO – m – nar.1933 zh.nádor hrubého čreva, zistené 
2005, zomrel 2005 neliečený

 SM – m – nar.1941 zh.nádor mozgu, zistené 2006, 
zomrel 2006 - neliečený



 MP – m – nar.1925 zh.nádor hrubého čreva,         
zistené 2004, zomrel 2006

 KO – m – nar.1921 zh.nádor pľúc,  zistené 2005,   
zomrel 2006 

 BH – ž- nar.1942, zh.nádor pankreasu a žalúdka,  
zistené 2005, zomrela 2006

 PO – m – nar.1921, zh.nádor pľúc, zistené september 
2006, zomrel október 2006 – neliečený

 ŠI – m – nar.1963, zh.nádor pľúc, zistený august 2006, 
zomrel október 2006, neliečený

 MM – ž – nar.1927, zh.nádor pečene, zistené august 
2006, zomrela október 2006 neliečená 



 KA –ž – nar.1925 zh.nádor maternice, zistené september 
2006, zomrela október 2006 neliečená

 GF – m – nar.1937, zh.nádor čriev, zistené 2005, zomrel 
2007 na následky infarktu myokardu

 ŽM – m – nar.1950, karcinóm mediastina, 
metastázy do pľúc, zistené 2007, zomrel 2008

 BH – ž – nar.1922, leukémia, zistené júl 2008, zomrela 
august 2008, neliečená 

 VP – m – nar.1946, leiomyosarkóm, zistené 2008, 
zomrel 2009

 KM – ž – nar.1951 zh.nádor pľúc, zistené apríl 2009, 
zomrela august 2009



SM –ž- nar.1931, leukémia, zistené august 
2009, zomrela august 2009

HL – ž – nar.1969, zh.nádor lymfatickej uzliny,   
zistené  apríl 2009  

MF –m- karcinóm prostaty s metastázami 
do kostí, zistené apríl 2009

MA – ž – nar.1927, zh.nádor vulvy, zistené 
2005 - neliečená

VL – m – nar.1953, zh.nádor hrtanu, zistené 
2006

MI – m – nar.1935, karcinóm pažeráka, 
zomrel október 2009, zistené až pri 
pitve 



 Súhrn: od r.2004 do októbra 2009 
zaznamenaných 15 ochorení žien a 
18 mužov

 Porovnanie so slovenským priemerom

 Rok 2008 Incidencia hrubá:

 muži 497, Kysak 333

 ženy 447, Kysak  321  



 Kazuistika:

 MA nar.1927 od r.1964 sledovaná pre 

makroskopickú hematúriu nejasnej etiológie, v dif. Dg. 
Stav po pyelonefritíde, ev.špecifický proces, nepotvrdené

 RTG vyšetrenie pomocou kontrastnej látky – vľavo 
oblička normálnej veľkosti vylučovanie kontrastnej látky 
časovo i množstvom primerané, vpravo oblička veľká, 
obrysy nezreteľné, kalich stlačený, nepravidelný, pri 
ascendentnej urografii katéter zavedený do 28 cm, nález 
podobný.

 Renografia – solitárne obličky normálnej veľkosti



 1969 vykonaná nefrektomia pravej obličky – hematúria 
pretrváva do r.2005 . Po transfúzii po operácii kožná 
toxoalergická reakcia. Pacientka a príbuzní boli 
upozornení na nutnosť chránenia orgánu, ktorý ostal, 
preto sa vyhýbala liekom, prechladeniam, dodržiavala 
nedráždivú diétu.  Bola uznaná za plne invalidnú.

 Od r.1970 sa sťažovala na bolesti kolien, opakovane 
preliečená pre anémiu, po nefrektomii bola liečba veľmi 
opatrná, doporučené čo najmenej medikamentov, pokoj 
na lôžku, opakovane hospitalizácia na urológii a 
ortopédii, stav komplikovaný reaktívnou depresiou. V 
podstate celý zvyšok života strávila na lôžku, pribrala na 
140 kg.  



 Postupne sa pridala dg. Ischemická choroba srdca, 
hypertenzia, ischemická choroba ciev dolných končatín, 
varixy na oboch predkoleniach, kožné ekzémy, 
nepríjemné svrbenie celého tela napriek veľmi dobrej 
hygiene.

 R. 2004 prijatá do stavu obvodu Kysak – pri návšteve v 
byte výška 165 cm, hmotnosť 111 kg, veľmi málo 
pohyblivá. Objavil sa výrastok medzi vývodom močovej 
trubice a stenou vulvy, hodnotený ako neo proces. Bola 
odoslaná na gynekologické vyšetrenie, kde bol odobratý 
kúsok útvaru na histologické vyšetrenie. Objednaná na 
druhý deň na hospitalizáciu a ev. operáciu. Nebola 
prijatá, odoslaná domov ako inoperabilný stav, 
doporučená symptomatická liečba.    



 Od mája 2004 sedí doma na posteli, háčkuje, postupne 
ďalšie zhoršenie pohyblivosti, liečba predovšetkým 
analgetikami, aj slabými opiátmi – makroskopická ani 
mikroskopická hematúria nebola zaznamenaná. Trpí 
nespavosťou, takže užíva rôzne hypnotiká. Pri veľmi 
dobrej opatere detí je oblasť vulvy a konečníka 
udržiavaná vo veľkej čistote, dochádza ku zhnisaniu 
výrastku, následnému výlevu hnisu a krvi, potom 
čiastočnému zhojeniu, opakovane asi v 14 dňových 
cykloch. Návštevu nemocnice pacientka odmieta, preto 
ďalšie riešenie nie je možné.



 Ďakujem za pozornosť




