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Osoby a obsadenie

• Rakovina hrubého čreva a konečníka
- 3600 novozasiahnutých pacientov každoročne 
- 1700 ľudí ktorí zomrú každoročne na toto ochorenie
• Zbrane, ktoré proti nej máme a vieme že fungujú 
- primárna prevencia, životospráva, výživa, pohyb, striedmosť
- sekundárna prevencia, skríning FOB testy, kolonoskopie
• Nedostatok informácií
- málo aktívnych žiadateľov  o prevenciu, predsudky
• Obrovská maketa čreva, ktorou sa dá prejsť ako tunelom
• Pacientske združenie europacolon 
Národný prieskum znalosti ochorenia, statusu pacientov, prevencie, r. 2007
Edukačné kampane, vkladačka plus7, billboardy, infolinky, weby, r.2007-2011
TOUR s obrovskou maketou čreva /ktorou sa dá prejsť/, r. 2008 - 2009
MINI - pilotný skríning, FOB testy pre verejnosť, r. 2009 – 2010
ČREVOTOUR v maďarčine, r. 2010
ČREVOTOUR stred a sever SR, r. 2011



Výsledky národného prieskumu znalosti rakoviny 
hrubého čreva u obyvateľov Slovenska

/reprezentatívny prieskum prebiehal v r. 2007/

• až ¼ respondentov si myslí, že rakovina hrubého čreva a konečníka (KRCA) sa 
nedá včas diagnostikovať

• iba 17% respondentov pozná varovné príznaky 

• len 20% opýtaných dostáva informácie o KRCA od svojho praktického lekára

• až 40% respondentov by napriek prvotným príznakom (tmavá stolica) 
nenavštívilo lekára

Napriek tomu, že na základe prvej komunikácie Europacolon bolo poskytnutých verejnosti 
mnoho informácií o rakovine hrubého čreva a konečníka prostredníctvom médií; 

Napriek tomu, že každý pozná niekoho, kto má toto ochorenie;

Napriek tomu, že na Slovensku beží národný skríníngový program, žiaľ na požiadanie

- sú výsledky národného prieskumu viac ako znepokojujúce.



Apríl 2007

Vznik europacolon slovensko 

• MUDr. Tomáš Šálek, riaditeľ NOÚ

• Patrik Herman – zakladateľ 
neziskovej organizácie

• Ing. Jana Pifflová Španková –
prezidentka neziskovej organizácie

• MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. čestný 
člen správnej rady

• MUDr.  Elena Šušková, 
predsedníčka sekcie pacientov

• Pacienti s KRca



Edukácia v médiách



Najúspešnejšia osvetová kampaň v EÚ r.2008/09
s nadrozmernou maketou hrubého čreva - Frankfurt

OC Centro Nitra v júli 2008



Kampaň za Váš život



S črevom od Bruselu až po Dunajskú Stredu

Bojnice – jeseň 2009

EU parlament Brusel, marec 2008

Patrizánske - leto 2010



Trnava, Nitra, Žilina, Bystrica, Prešov, 
Poprad, Košice, rok 2008



Október november 2010 – po maďarsky
Komárno, Štúrovo, R.Sobota, Rožňava, N.Zámky,D.Streda



Ružomberok - pred 5 dňami, apríl 2011
Patrik Herman vysvetľuje ľuďom manipuláciu - FOB testy



Martin - pred 10 dňami
zápcha návštevníkov v nafukovacom čreve

Patrik Herman vo vnútri dáva do pozornosti FOB testy



Zvolen - pred 15 dňami
Patrik opäť pri čreve 



Banská Bystrica pred 20 dňami - apríl 2011
Patrik opäť vysvetľuje FOB testy aj županovi a jeho ľuďom 



Banská Bystrica – 1.apríl 2011
maximálny záujem cieľovej skupiny

Patrik a dobrovoľná sestrička upozorňujú na FOB testy



Aj preto prostredníctvom Črevotour chceme:
• netradične osloviť verejnosť, informovať o zákernosti a bezpríznakovosti
• priamo ľudí nad 50 rokov, u ktorej je najvyšší výskyt a zároveň majú 

najmenej informácií, menej finančných prostriedkov, menej možností 
sledovať médiá, nemajú internet – doterajšie kampane k nim nedosiahli, 
majú dlhý život pred sebou, rakovina sa vyvíja potichu - nedať jej šancu 

• chceme aby ľudia vedeli o prevencii, diagnostike i liečbe
• chceme aby ľudia chodili za lekármi a pýtali si testy, kolonoskopie
• chceme aby poznali varovné príznaky a nenechávali si ich pre seba
• vysvetľujeme im aby rozumeli a nebáli sa /nejde o výter ani rektoskopiu/

Chceme Vám pomôcť, chceme zastaviť nezmyslené zomieranie
Náš najvýznamnejší a strategický spojenec v boji proti tejto 

rakovine  je všeobecný praktický lekár

Apríl r. 2006
Patrikovho otca možno nemal kto upozorniť na FOB test.

Na jeho počesť - prvé výročie úmrtia v apríli 2007 vznikol europacolon.



Povzbudzujeme ľudí stále ďalej
Aktuálny Život – vychádza dnes 28.4.2011



Zdravotnícke noviny – apríl 2011



Pekne Vás prosíme

• Veľmi by sme prosili aby ste ponúkali ľuďom prevenciu - testy, 
kolonoskopiu

• Pýtali sa ich na príznaky KRCa
• Vysvetlili im bezpríznakovosť ochorenia, prevencii sa venujeme keď sme 

zdraví
• Tiež aj zbytočné obavy pred chúlostivosťou vyšetrenia
• Chceme Vám pomôcť: My vplývame na nich z jednej strany, prosíme 

vplývajte aj Vy z tej druhej
• Využite prosím našu podporu
• Má to význam – črevo je myšlienka z USA, kde až po 15 rokoch sústavného 

posielania ľudí na testy začala krivka úmrtnosti konečne klesať. 
• Musela dorásť generácia ktorá uverila prevencii, vďaka vplyvu osvety a 

výchovy k nej. Je to aj naša cesta?

Zastavme spolu zbytočné zomieranie



Rajská hudba pre dobrovoľníka europacolon 
(okrem sústavného hukotu nafukovacieho zariadenia)

• z dnešných rozhovorov v čreve...

• ... „áno mám vynikajúceho praktického lekára
všimol si moju chudokrvnosť a poslal ma na 
kolonoskopiu, našťastie nádor bol maličký a už 
som v poriadku“

• „áno, mám skvelú pani obvodnú doktorku -
dala mi test a bol v poriadku“...

• Ďakujeme Vám 



Náš pacient a cieľ zdravý(á) 50 – 60tnik



Najúspešnejšia osvetová kampaň v EÚ r.2009
s nadrozmernou maketou hrubého čreva

Incheba Bratislava v marci 2009



Osvetové akcie OZ europacolon

Incheba Bratislava v máji 2010



OTTO pre Patrika



Prvá európska konferencia pacientov s KRCa

Jún 2011



Pozývame aj Vás na prechádzku črevom:
Žilina XV. kongres SLS - predsálie hotela 28.4. 2011

Liptovský Mikuláš, Črevotour - Billa Garbiarska 29.4. – 30.4. 2011

Priepasné, Košariská - Dni zdravia 12.5. 2011

The Power of patient voices - Barcelona 24. – 25.6. 2011


