
chozí zkušenosti 
ale věděla, že boj 
nesmí vzdát. Tou-
žila žít, a proto se 
zaměřila na pří-
tomnost – tedy 
na léčbu a na to, že se uzdraví. „Vždycky 
jsem měla k životu a také k věcem po-
zitivní vztah. Kdoví, třeba mi pomohlo 
i to, že vidím všechno z té lepší stránky. 
Každý lékař vám potvrdí, že s tímto pří-
stupem jste zase o krůček blíž k uzdra-
vení,“ svěřuje se. 

Vítězství s malým „ale“  
Na první pohled vše dobře dopadlo 

– Olga zvítězila nad dvěma zákeřnými 
nemocemi a žije. Ta první jí však už ne-
dovolila vrátit se zpět do zaměstnání, 
kde pracovala jako účetní. Po operaci 
mozku dostala plný invalidní důchod. 
„Nebyla jsem schopna vydržet každo-
denní pracovní nasazení. V důsledku 
onemocnění nemám tolik energie 
a nejsem tak produktivní, jak bych 
si přála. K tomu, abych normálně 
fungovala, potřebuju mnohem 
víc odpočívat,“ doplňuje. Před-
stava, že zůstane doma, se však 
Olze příliš nezamlouvala, 
a tak začala přemýšlet, jak 
by efektivně využila svůj volný 
čas. Shodou šťastných náhod se 
během své nemoci seznámila 
s lékařem, který ji představil Janě 
Drexlerové, spoluzakladatelce Ma-
mma HELP. Jde o sdružení pacientek 

s nádorovým 
onemocně-
ním prsu, jež 
ve spolupráci 
s Avon Cos-
metics bojuje 

proti tomuhle zákeřnému onemocně-
ní. „Po nějakém čase jsem se odhodlala  
a zeptala se, zda nepotřebují moji po-
moc. Potřebovali a já začala předávat 
své zkušenosti ženám, které na tom 
byly stejně jako já. Je to práce psychicky 
namáhavá, ale baví mě,“ přiznává Olga 
a zdůrazňuje, že od chvíle, kdy do sdru-
žení nastoupila, uběhlo už třináct let. 

Vzkaz pro všechny 
A co důležitého vzkazuje čtenářkám? 

„Všem přeji mnoho zdraví. Jeho cenu 
totiž vnímáme, až když ho ztrácíme. 
Nebojte se a neopomíjejte prevenci!“  ■

Pozvánka na  AVON POCHOD:Přijďte podpořit boj za zdravá prsa a třeba si i osobně popovídejte s Olgou Růžičkovou. Heslem je 100% naděje. Start je 8. září v poledne na Staroměstském náměstí a půjde se do Žlutých lázní. Vstupenkou je růžové tričko model 2013 od Taťány Kovaříkové. O dobrou náladu se postarají Gipsy.cz,  Tonya Graves, David Deyl s Monikou  Absolonovou a MIG 21. Podrobnosti  na www.zdravaprsa.cz.
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Na okamžik, kdy Olga ve svých tři-
ceti šesti letech zjistila, že trpí ra-
kovinou prsu, podle ní nejde za-

pomenout. „Při běžné prohlídce jsem si 
nahmatala bulku v prsu. Bože, jen ať to 
není rakovina, blesklo mi tehdy hlavou. 
Dostala jsem samozřejmě strach, a tak 
jsem okamžitě navštívila svého gyneko-
loga, poté Mamma centrum a chirurga 
se specializací 
na onemocnění 
prsu. Výsledky 
byly jasné – ra-
kovinový nádor. 
Operace a oza-
řování byly pro-
to nezbytné,“ 
vzpomíná Olga Růžičková. Ke svému 
onemocnění však přistoupila racionál-
ně a v žádném případě si nepřipouštěla, 
že by měla umřít. Velkou oporou v nej-
těžších chvílích jí byl také partner.

Nevzdat to a doufat 
Možná to bylo i tím, že osud už jednu 

těžkou ránu Olze uštědřil ve dvaatřiceti 
letech. Tehdy jí lékaři objevili velmi váž-
ný hemangiom na cévě v mozku, a její 
život tak během okamžiku nabral zce-

la jiný směr. „Malinký krevní útvar 
tlačil na cévu u řečového centra 
a vyvolával tiky v pravé tváři a po-
ruchy řeči. Prostě jsem zničehonic  
začala mít podivné škubání ve tváři 
a během krátké doby se mi roztikal 
celý obličej. Bylo to strašlivé. Byla 
jsem zoufalá a vyděšená,“ popisuje 
situaci chvějícím se hlasem Olga. Také 

v tomto případě 
byla operace 
nutná. Vzhle-
dem k tomu, 
že se nádor na-
cházel u cen-
tra řeči, učila 
se po operaci 

znovu mluvit. „Některá slova jsem vů-
bec nedokázala vyslovit. Začínala jsem 
od začátku, pěkně krůček po krůčku. 
Navíc mi slabě ochrnula pravá ruka, ale 
tu jsem zrehabilitovala. Bylo to opravdu 
náročné a dlouhé období, které ovlivni-
lo celý můj další život. Že budu pět let 
nato bojovat ještě s rakovinou prsu, mě 
však  nenapadlo ani náhodou,“ dodá-
vá Olga. Jenže stalo se a ona si mno-
hem víc než předtím uvědomila, jak 
moc je vlastně život křehký. Po před-

Krutý osud si se sympatickou Olgou 
Růžičkovou zahrál hned dvakrát. Přesto 
ji nikdy nezlomil a nevzal jí 
ani úsměv z tváře. Své bitvy 
o život vyhrála.  

Život je  
příliš křehký

Na rakovinu prsu
zemře v České republice 

každých pět hodin 
jedna žena.

Nejčastěji onemocní
 ženy ve věku 55–59 let.

 Nádor prsu se však 
nevyhýbá ani mladším.

Olga RůŽičkOvá (48),  
laická terapeutka, 
Mamma HELP, Praha

Překvapivá
a šokující fakta 
✽ Rakovinou prsu onemoc-
ní za svůj život každá osmá 
žena. Jedná se o nejčastější 
nádorové onemocnění, které 
postihuje ženy. 
✽ Nyní žije v ČR přibližně 
50 tisíc žen s touto diagnó-
zou. Každý rok nově přibude 
přibližně dalších 6000, jež jsou 
nuceny s rakovinou prsu bojovat. 
Za posledních deset let tak u nás 
počet nově diagnostikovaných 
onemocnění vzrostl o třetinu. 
✽ Ročně v ČR na toto onemoc-
nění zemře zhruba 2000 žen. 
I přesto úmrtnost na rakovinu 
prsu klesla za deset let o pětinu. 
Ve světě si tento zabiják vyžádá 
jednu oběť každých 14 minut. 

100% naděje
díky včasné prevenci
✽ Pravidelné mamografické 
vyšetřování žen od určitého 
věku snižuje úmrtnost na ra-
kovinu prsu až o 40 %. Včas 
odhalený zhoubný nádor prsu je 
velmi dobře léčitelný. Preventivní 
sonografické a mamografické 
vyšetření je pojišťovami v ČR 
hrazeno jednou za dva roky, a to 
pouze ženám nad 45 let.  

✽ Mamografie je nejspoleh-
livější dosud známá metoda 
k odhalování nádorů prsu i v po-
čátečním stadiu. Spolehlivost 
metody (pokud je prováděna 
ve specializovaných centrech) je 
přibližně 96 %. 

Odborník Katky 
MUDr. Miroslava 
Skovajsová, Ph.D., 
Mamma centrum, 
Praha

V čem vidíte největší problém při 
odhalování rakoviny prsu u žen?
I když se české ženy v přístupu ke svému zdraví 
zlepšují, stále je řada těch, které pravidelnou preventivní 
mamografii dosud nevzaly za svou. Pokud se jim v prsu 
nádorové ložisko vytváří, je obvykle objeveno v pozd-
nějším stadiu s pravděpodobností náročné léčby. Mnohé 
z nich pak litují, že nepřišly včas a že se o své prsy nestara-
ly ani pomocí samovyšetření. S každým novým případem 
si s určitou dávkou hořkosti uvědomuji, jak by vše bylo 
jinak, kdyby se na nádor přišlo o rok či dva dřív. Nádory 
prsu totiž rostou většinou pomalu. Proto také jsou inter-
valy mezi preventivními mamografiemi dvouleté.

Užitečné odkazy
 ■ Bezplatná Avon linka proti 
rakovině prsu: 800 180 880. 
■ Webové stránky: zdravaprsa.cz  
■ Více o Avon Pochodu najdete 
také na Facebooku. 

Jak se 
ženám žije 
s rakovinou 
prsu

seRiál na pOkRačOvání 
Příště: Prevence  

a léčba

Olga se účastní 
Avon Pochodu 
každý rok. Loni 
dodávala ženám 
odvahu v tričku, 
v němž se pro nás 
i vyfotila. Letos 
oblékne nový 
model od Taťány 
Kovaříkové, 
který je zároveň 
i vstupenkou 
na akci. 


