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Přehled zpráv 

1. Jeden pšouk je lepší než 10 doktorů, potvrzuje gastroenterolog. 

Co sledovat u vyprazdňování? 

Podcasty ● MUDr.ování (Zdraví & Fitness) ● 9. 11. 2022, 10:45 

Odkaz: https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-mudr-ovani-plati-ze-jeden-psouk-vyda-za-deset-doktoru-

a-jak-by-mela-vypadat-zdrava-stolice-84362 

… dalším dílu podcastu MUDr.ování gastroenterolog profesor Milan Lukáš. „Obvyklá barva je hnědá, což je dáno 
žlučovým barvivem. Mohou tam ale být i vlivy potravy, všichni víme, jak barví třeba borůvky,“ pokračuje odborník 
s tím, že na pořekadle našich předků o jednom pšouku a deseti doktorech je hodně pravdy, protože „to vede k 
úlevě od bolesti… 

2. Jeden pšouk je lepší než 10 doktorů, potvrzuje gastroenterolog. 

Co sledovat u vyprazdňování? 

Online ● prozeny.cz (Životní styl / Móda) ● 9. 11. 2022, 11:00 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-mudr-ovani-gastroenterolog-milan-lukas-mudrovani-

84362 

…,“ říká v dalším dílu podcastu MUDr.ování gastroenterolog profesor Milan Lukáš. „Obvyklá barva je hnědá, což je 
dáno žlučovým barvivem. Mohou tam ale být i vlivy potravy, všichni víme, jak barví třeba borůvky,“ pokračuje 
odborník s tím, že na pořekadle našich předků o jednom pšouku a deseti doktorech je hodně pravdy… 

3. Češi se zbavili smutného prvenství. Pomohla screeningová 

kolonoskopie 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 12. 11. 2022, 16:23 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-cesi-se-zbavili-smutneho-prvenstvi-pomohla-

screeningova-kolonoskopie-218939 

… karcinom se vyvíjí velmi pomalu, od prvního vzniku na sliznici až po generalizaci je to 10 let. To je dostatečně 
dlouhá doba na to, aby byl screening proveden,“ vysvětluje profesor Milan Lukáš.  Významnou roli hraje také fakt, 
že skoro všechny karcinomy tohoto typu se vyvíjejí z nenádorových lézí, takzvaných adenomových polypů… 

4. Češi se zbavili smutného prvenství. Pomohla screeningová 

kolonoskopie 

Online ● seznamzpravy.cz – FACEBOOK + TWITTER (Sociální sítě) ● 12. 11. 2022, 17:22 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/1737035843238717/posts/3462263017382649/  

…České republice dlouhá léta patřilo jedno smutné prvenství. Patřila mezi státy s největší incidencí i úmrtností na 
rakovinu tlustého střeva. Teď se to ale obrátilo… 
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5. Nemoc střev se Martině (36) ohlásila bolestivými křečemi, 

diagnózu si vynutil tatínek 

Online ● prazskypatriot.cz (Regionální zprávy) ● 23. 11. 2022, 10:58 

Vydavatel: Pražský Patriot s.r.o. ● Rubrika: Lifestyle / Zdraví 

Odkaz: https://www.prazskypatriot.cz/nemoc-strev-se-martine-36-ohlasila-bolestivymi-krecemi-
diagnozu-si-vynutil-tatinek/ 

…Martina (36) žije s ulcerózní kolitidou (UC) více než 16 let. První obtíže pocítila v maturitním ročníku. „Skoro 
dva roky mě trápily silné nárazové křeče v břiše,“ vzpomíná Martina. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale 
její problémy spíše zlehčoval, prý je má ze… 

6. Příští rok v Česku vznikne dárcovská banka stolice 

Online ● zdravezpravy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 23. 11. 2022, 13:28 

Odkaz: https://www.zdravezpravy.cz/2022/11/23/pristi-rok-v-cesku-vznikne-darcovska-banka-stolice/ 

… například užívání antibiotik, obezita či nadváha. Dále i specifická dietní opatření a nezdravý životní styl.  Léčba 
dráždivého tračníků pomocí transplantace stolice  Po získání a úpravě vhodného biologického materiálu k 
transplantaci přistoupí gastroenterologové k samotnému výkonu. Účastníkům studie aplikují do konečníku 
darovanou mikrobiotu. „Předpokládáme, že… 

7. Příští rok v Česku vznikne dárcovská banka stolice 

Online ● zdravezpravy.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 23. 11. 2022, 14:19 

Odkaz:https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/posts/pfbid0qfAEPixBE3dTC6cDvnXwSi4ywmRe7M

yoTeHRdDXGF7z9VnQMqvPwFqyj459Jp5wwl  

…Lékaři otestují léčbu dráždivého tračníku pomocí fekální mikrobiální terapie neboli transplantací stolice. Do 
studie už se hlásí první pacienti. Příští rok v Česku vznikne i dárcovská banka stolice… 

8. V Karlových Varech se na kongresu sejdou gastroenterologové. 

Budou řešit co trápí české pacienty a jaká jsou řešení 

Online ● udalostiextra.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 11. 2022, 14:23 

Rubrika: Magazíny 

Odkaz: https://udalostiextra.cz/magazin/v-karlovych-varech-se-na-kongresu-sejdou-gastroenterologove-

budou-resit-co-trapi-ceske-pacienty-a-jaka-jsou-reseni/34174/ 

…V Česku roste počet lidí se střevní záněty (př. Crohn, kolitida) – do roku 2030 jich bude až 80 000, nyní jich je asi 
70 000. Třetina pacientů nemůže pracovat, lékaři čekají na nové biologické léky a chtějí je nasazovat dříve… 

9. Napjaté rozpočty celiaků zasáhlo zdražování 

Online ● pharmaprofit.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 23. 11. 2022, 20:06 

Vydavatel: ATOZ Marketing Services,spol. s r.o ● Rubrika: Zpravodajství 

Odkaz: https://www.pharmaprofit.cz/2022/11/23/napjate-rozpocty-celiaku-zasahlo-zdrazovani/ 
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… typické pro celiakii. Pak pacienta s celiakií převezme do své péče gastroenterolog,“ popisuje docent Kohout. 
Jakmile lékař celiakii potvrdí, začíná nemocným přísná dieta. Ze svého jídelníčku musí vyřadit lepek obsažený v 
některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Znamená to tedy vzdát se běžného pečiva, těstovin 
nebo například piva. Porušování… 

10. Nemoc střev se Martině (36) ohlásila bolestivými křečemi, 

diagnózu si vynutil tatínek 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 24. 11. 2022, 3:41 

Vydavatel: BMI sdružení, z.s. 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/nemoc-strev-se-martine-36-ohlasila-bolestivymi-

krecemi-diagnozu-si-vynutil-tatinek 

…Martina (36) žije s ulcerózní kolitidou (UC) více než 16 let. První obtíže pocítila v maturitním ročníku. "Skoro 
dva roky mě trápily silné nárazové křeče v břiše," vzpomíná Martina. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale 
její problémy spíše zlehčoval, prý je… 

11. Nemoc, při níž zlobí bakterie, umí odhalit jedině dechové testy 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 24. 11. 2022, 11:50 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/terapie/medicina/nemoc-pri-niz-zlobi-bakterie-umi-odhalit-jedine-

dechove-testy.html?authToken=null 

… možné objevit také s pomocí endoskopie, bakteriální přerůstání ne. Aby byly testy co nejpřesnější, a nemoc se 
tak nedala přehlédnout, žádají gastroenterologové pojišťovnu o úhradu jejich komplexní varianty – s měřením 
vodíku i metanu. Budou se o tom bavit na svých 17. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech, které 
startují ve čtvrtek 1. prosince v… 

12. Nádor slinivky bují i 10 let, pak zabíjí do několika měsíců: 

Lékaři chtějí lepší prevenci 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 24. 11. 2022, 13:09 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/729053/nador-slinivky-buji-i-
10-let-pak-zabiji-do-nekolika-mesicu-lekari-chteji-lepsi-prevenci.html 

… přístrojem útvar odhalí už od 5 milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá přibližně 40 % pacientů 
dalších 5 let. Jakmile 1 centimetr přeroste ale je stále menší než 2 cm, přežije pět let už jen 20 % nemocných“ 
popisuje lékař.  Roli hraje každý den  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit dobu 
mezi diagnózou a léčbou této vážné… 

13. Napjaté rozpočty celiaků zasáhlo zdražování 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 24. 11. 2022, 15:30 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/novinky-nasich-partneru/napjate-rozpocty-celiaku-

zasahlo-zdrazovani/ 

… typické pro celiakii. Pak pacienta s celiakií převezme do své péče gastroenterolog,“ popisuje doc. Kohout. 
Jakmile lékař celiakii potvrdí, začíná nemocným přísná dieta. Ze svého jídelníčku musí vyřadit lepek obsažený v 
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některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Znamená to tedy vzdát se běžného pečiva, těstovin 
nebo například piva. Porušování… 

14. Nemoc, při níž zlobí bakterie, umí odhalit jedině dechové testy 

Online ● terapie.digital – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 25. 11. 2022, 8:49 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/Terapie.digital/posts/pfbid02B5zPc5wsz1SPpJJBGkuyqTwRvQVALAT

4WqTU5H2kfFk1zecxAA2KY3nBGWm5FhZfl  

… možné objevit také s pomocí endoskopie, bakteriální přerůstání ne. Aby byly testy co nejpřesnější, a nemoc se 
tak nedala přehlédnout, žádají gastroenterologové pojišťovnu o úhradu jejich komplexní varianty – s měřením 
vodíku i metanu. Budou se o tom bavit na svých 17. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech, které 
startují ve čtvrtek 1. prosince v… 

15. Kolik Čechů má v žaludku Helicobacter? 

Online ● hcmagazin.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 25. 11. 2022, 11:44 

Odkaz: http://hcmagazin.cz/clanek_kolik-cechu-ma-v-zaludku-helicobacter_4315.html 

… jedinců, například u mužů mezi 60 a 80 lety, kteří jsou obézní, kouří a karcinom žaludku se už v minulosti v 
jejich rodině vyskytl. U většiny svých nositelů H. pylori „nezlobí", u části lidí ale způsobuje zažívací problémy, 
vředy a někdy rakovinu žaludku. Gastroenterologové začnou proto od ledna příštího roku přesněji zjišťovat, 
kolik Čechů tuto bakterii v… 

16. Nemoc střev se ohlásila bolestivými křečemi. Lékař ale 

problémy zlehčoval, jen mávl rukou, říká Martina 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 26. 11. 2022, 0:00 

Vydavatel: CENTA a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/71707 

…Martina (36) z Plzně žije s ulcerózní kolitidou (UC) více než 16 let. První obtíže pocítila v maturitním ročníku. 
„Skoro dva roky mě trápily silné nárazové křeče v břiše,“ vzpomíná Martina. Navštívila proto gastroenterologa. 
Ten ale její problémy spíše… 

17. Roste počet lidí, které trápí střevní záněty 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 27. 11. 2022, 11:50 

Odkaz: https://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/roste-pocet-lidi-ktere-trapi-strevni-

zanety/ 

….  Gastroenterologové čekají od nových léků větší bezpečnost a efektivitu a také se chystají u svých pacientů 
změnit taktiku léčby. „Chceme je léčit dříve, než dospějí do devastujícího stadia, kdy ve střevě vzniknou trhliny a 
další poškození. Jednáme o tom se zdravotními pojišťovnami, aby léčbu pacientům hradila v časnějších stadiích 
nemoci,“ uvádí prof. Lukáš a připomíná, že… 

18. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 28. 11. 2022, 14:20 

Vydavatel: NM Agency s.r.o. ● Rubrika: Zpravodajství 
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Odkaz: https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/blizi-se-start-screeningu-tech-ktere-ohrozuje-

rakovina-slinivky/ 

… jen 20 % nemocných“ popisuje lékař.  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit 
dobu mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností pracují na 
zjednodušení a optimalizaci diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před zákrokem 
prodělat. „Upřesnili jsme, co je u pacienta opravdu… 

19. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● terapie.digital (Zdravotnictví / Medicína) ● 28. 11. 2022, 14:51 

Vydavatel: Care Comm, s.r.o. 

Odkaz: https://terapie.digital/terapie/medicina/blizi-se-start-screeningu-tech-ktere-ohrozuje-rakovina-
slinivky.html?authToken=null 

… částech trávicí trubice se tvoří mnohočetné polypy).  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo 
významně zkrátit dobu mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností 
pracují na zjednodušení a optimalizaci diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před 
zákrokem prodělat. „Upřesnili jsme, co je u… 

20. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● terapie.digital – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 28. 11. 2022, 14:51 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/Terapie.digital/posts/pfbid02uDg7okFqLjgnAreucxyT5DiNsbTMh2rH
hfff6vPziyiJQDe5Tn6baS64FjSafk34l  

… částech trávicí trubice se tvoří mnohočetné polypy).  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo 
významně zkrátit dobu mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností 
pracují na zjednodušení a optimalizaci diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před 
zákrokem prodělat. „Upřesnili jsme, co je u… 

21. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● ozdravotnictvi.cz – FACEBOOK + TWITTER (Sociální sítě) ● 28. 11. 2022, 18:23 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://twitter.com/ozdravotnictvi/status/1597279905997168640  

… jen 20 % nemocných“ popisuje lékař.  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit 
dobu mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností pracují na 
zjednodušení a optimalizaci diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před zákrokem 
prodělat. „Upřesnili jsme, co je u pacienta opravdu… 

22. Kolik Čechů má v žaludku Helicobacter? 

Online ● trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 29. 11. 2022, 0:00 

Odkaz: https://trendyzdravi.cz/medicina/kolik-cechu-ma-v-zaludku-helicobacter.html 

…Bakterie, která napadá sliznici žaludku, může u některých lidí způsobit rakovinu žaludku. Helicobacter pylori (H. 
pylori) má v sobě podle posledních zjištění asi 25 % české populace. U většiny svých nositelů „nezlobí“, ale u části 
lidí způsobuje zažívací problémy, vředy a někdy rakovinu žaludku. Gastroenterologové… 
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23. Ranní Plus 

Rozhlas ● ČRo Plus – Ranní Plus (ČRo Plus) ● 29. 11. 2022, 9:34 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: Publicistika 

Odkaz: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2022-11-29  

…Pacientům s chronickými střevní záněty pomáhá podle gastroenterologů biologická léčba. Dosáhne na ni ale 
jen sedmina pacientů. Lékaři to chtějí změnit… 

 

24. Kilo mouky za 110 korun. Zdražování tvrdě dopadá i na 

pacienty s celiakií 

Online ● seznamzpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 29. 11. 2022, 9:39 

Vydavatel: Seznam.cz, a.s. 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-kilo-mouky-za-110-korun-
zdrazovani-tvrde-dopada-i-na-pacienty-s-celiakii-220245 

… gastroenterolog,“ popisuje. Typickými příznaky celiakie jsou průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti 
a také únava. U dětí se nemoc nejčastěji objevuje brzy poté, co jim byla prvně podána strava obsahující lepek. 
Mívají zažívací potíže a bolesti břicha. Jindy ztrácejí chuť k jídlu, jsou často plačtivé a mrzuté, ubývají na váze a 
málo rostou. Může se také… 

25. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● florence.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 29. 11. 2022, 9:50 

Odkaz: https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/blizi-se-start-screeningu-tech-ktere-ohrozuje-

rakovina-slinivky/ 

… je nádor slinivky vidět až od 2 centimetrů, zkušený odborník s kvalitním přístrojem útvar odhalí už od 5 
milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá přibližně 40 % pacientů dalších 5 let. Jakmile 1 centimetr 
přeroste ale je stále menší než 2 cm, přežije pět let už jen 20 % nemocných“ popisuje lékař.  Gastroenterologům 
se v tomto roce také podařilo… 

26. Kilo mouky za 110 korun. Zdražování tvrdě dopadá i na 

pacienty s celiakií 

Online ● seznamzpravy.cz – TWITTER (Sociální politika) ● 29. 11. 2022, 10:25 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://twitter.com/DaniPradova/status/1597612990085607424  
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… gastroenterolog,“ popisuje. Typickými příznaky celiakie jsou průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti 
a také únava. U dětí se nemoc nejčastěji objevuje brzy poté, co jim byla prvně podána strava obsahující lepek. 
Mívají zažívací potíže a bolesti břicha. Jindy ztrácejí chuť k jídlu, jsou často plačtivé a mrzuté, ubývají na váze a 
málo rostou. Může se také… 

27. Lékaři zkoumají bakterii, která může za vředy i nádory 

žaludku: Týká se až čtvrtiny Čechů, nemáte ji také? 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 29. 11. 2022, 10:36 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/729427/bakterie-ktera-muze-

za-vredy-i-nadory-zaludku-tyka-se-az-ctvrtiny-cechu-nemate-ji-take.html 

…vředy a někdy nádory žaludku. Gastroenterologové proto začnou od ledna příštího roku přesněji zjišťovat, 
kolik Čechů tuto bakterii v sobě má a jak reagují na léčbu.Společně s Německem prozkoumají útroby 20 000 
jedinců v rámci multioborové studie HelicoPTER. Unikátní studie  „U nás v nemocnici začneme od příštího roku ve 
spolupráci s praktickými lékaři… 

28. Roste počet lidí, které trápí střevní záněty 

Online ● florence.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 29. 11. 2022, 11:17 

Odkaz:https://www.facebook.com/Florencecasopis/posts/pfbid02PrypVxBd8XvUtQxmXAtNCMgC1h6Bb

Zq8j2oT4BQmWDP8EKuUcHZDFmPhS2LEscC3l  

….  Gastroenterologové čekají od nových léků větší bezpečnost a efektivitu a také se chystají u svých pacientů 
změnit taktiku léčby. „Chceme je léčit dříve, než dospějí do devastujícího stadia, kdy ve střevě vzniknou trhliny a 
další poškození. Jednáme o tom se zdravotními pojišťovnami, aby léčbu pacientům hradila v časnějších stadiích 
nemoci,“ uvádí prof. Lukáš a připomíná, že… 

29. Fekální transplantace může zklidnit dráždivý tračník. MUDr. 

Vejmelka vysvětluje, za co může nemocné střevo 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 30. 11. 2022, 8:00 

Vydavatel: CENTA a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/71746 

… prokáže, nalezneme jeden z dalších klíčů k lidskému zdraví a budeme řešit příčiny vlastního syndromu, nikoliv 
pouze ovlivňovat projevy, jak je tomu doposud,“ vysvětluje MUDr. Vejmelka.  Nemoci, které souvisí se střevem  
Protože je výběr a testování dárců stolice poměrně náročným procesem, je celosvětovým trendem zakládat 
dárcovské banky stolice. První česká banka… 

30. Blíží se start screeningu těch, které ohrožuje rakovina slinivky 

Online ● florence.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 30. 11. 2022, 10:48 

Odkaz:https://www.facebook.com/Florencecasopis/posts/pfbid026hCjXG9g6Sg8srzV9TNswbzVQUL51y

P2CayTqj8Qa5EJ1hFFYZ8t1CCPDni4Xn41l  

… je nádor slinivky vidět až od 2 centimetrů, zkušený odborník s kvalitním přístrojem útvar odhalí už od 5 
milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá přibližně 40 % pacientů dalších 5 let. Jakmile 1 centimetr 
přeroste ale je stále menší než 2 cm, přežije pět let už jen 20 % nemocných“ popisuje lékař.  Gastroenterologům 
se v tomto roce také podařilo… 
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31. Kongres gastroenterologů v Karlových Varech 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 1. 12. 2022, 7:10 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14356/34/Kongres-gastroenterologu-v-Karlovych-Varech 

…Gastroenterologové – odborníci věnující se poruchám zažívacího traktu budou řešit problematiku chorob na 
kongresu v Karlových Varech začátkem prosince 2022.Témata se dotýkají tisíce pacientů v České republice. 
(Budou zveřejňována, pozn. redakce).  V Česku roste počet lidí se… 

32. Kongres gastroenterologů v Karlových Varech 

Rozhlas ● ČRo Karlovy Vary (ČRo) ● 1. 12. 2022, 7:20 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS 

Odkaz: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/kv/2022-12-01  

…vstup MUDr. Blanka Zbořilová… 

33. Rakovina slinivky: Pro ohrožené skupiny je tu nová naděje na 

prodloužení života. Vysvětlují odborníci 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 1. 12. 2022, 8:00 

Vydavatel: CENTA a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/71772 

… odborník s kvalitním přístrojem útvar odhalí už od 5 milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá 
přibližně 40 % pacientů dalších 5 let. Jakmile 1 centimetr přeroste, ale je stále menší než 2 cm, přežije pět let už 
jen 20 % nemocných,“ popisuje lékař.  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit… 

34. Celiakie 

Rozhlas ● Rádio Impuls (České stanice) ● 1. 12. 2022 

…reportáž o celiakii a vlivu zdražování potravin… 

35. Ranní Plus 

Rozhlas ● ČRo Plus – Ranní Plus (ČRo Plus) ● 1. 12. 2022, 9:45 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: Publicistika 

Odkaz: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2022-12-01  

 

https://medicina.cz/clanky/14356/34/Kongres-gastroenterologu-v-Karlovych-Varech
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/kv/2022-12-01
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36. Screening by mohl pomoci odhalit včas ranná stadia rakoviny 

slinivky 

Online ● ceskenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 12. 2022, 16:15 

Vydavatel: Česká tisková kancelář 

Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/screening-by-mohl-pomoci-odhalit-vcas-rana-stadia-
rakoviny-slinivky/2293186  

…, než se začnou projevovat. Lékaři pak mají šanci rakovinu úplně vyléčit nebo zajistit pacientovi mnoho let 
života, řekl dnes ČTK předseda Gastroenterologické společnosti Ondřej Urban. Pozdě zachycená rakovina 
slinivky přitom patří mezi karcinomy s nejvyšší úmrtností.  Protože je odborné vyšetření slinivky náročné, není 
možné je dělat plošně. Lékaři se tak podle… 

37. Screening by mohl pomoci odhalit včas ranná stadia rakoviny 

slinivky 

Online ● zdravotnickydenik.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 1. 12. 2022, 17:06 

Vydavatel: Media Network s.r.o. 

Odkaz: https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/12/screening-by-mohl-pomoci-odhalit-vcas-ranna-
stadia-rakoviny-slinivky/ 

…, než se začnou projevovat. Lékaři pak mají šanci rakovinu úplně vyléčit nebo zajistit pacientovi mnoho let 
života, řekl dnes ČTK předseda Gastroenterologické společnosti Ondřej Urban. Pozdě zachycená rakovina 
slinivky přitom patří mezi karcinomy s nejvyšší úmrtností.  Protože je odborné vyšetření slinivky náročné, není 
možné je dělat plošně. Lékaři se tak podle… 

38. Lékaři: Pravidelný screening rizikových pacientů by mohl 

odhalit raná stadia rakoviny slinivky 

Online ● eurozpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 12. 2022, 17:19 

Vydavatel: INCORP a.s. 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/lekari-pravidelny-screening-rizikovych-pacientu-by-mohl-odhalit-

rana-stadia-rakoviny-slinivky.2x71cpbw 

…Pravidelný screening rizikových pacientů by mohl odhalit raná stadia rakoviny slinivky. Usilují o to 
gastroenterologové, kteří se dnes sešli na celostátním kongresu v Karlových Varech. Vyšetření endoskopickým 
ultrazvukem je schopné odhalit… 

39. Lékaři: Pravidelný screening rizikových pacientů by mohl 

odhalit raná stadia rakoviny slinivky 

Online ● eurozpravy.cz – TWITTER (Sociální sítě) ● 1. 12. 2022, 17:47 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://twitter.com/EuroZpravycz/status/1598358130412474370  

…Pravidelný screening rizikových pacientů by mohl odhalit raná stadia rakoviny slinivky. Usilují o to 
gastroenterologové, kteří se dnes sešli na celostátním kongresu v Karlových Varech. Vyšetření endoskopickým 
ultrazvukem je schopné odhalit… 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/screening-by-mohl-pomoci-odhalit-vcas-rana-stadia-rakoviny-slinivky/2293186
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40. Zachránit život mohou i bakterie od dárců 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 1, 3 (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

 



 
 
 



41. Dechové testy odhalí řadu potíží trávicího traktu 

Online ● trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 2. 12. 2022, 0:00 

Odkaz: https://trendyzdravi.cz/medicina/dechove-testy-odhali-radu-potizi-traviciho-traktu.html 

….bakteriální přerůstání v tenkém střevě (SIBO). Zatímco ostatní příčiny problémů trávicího traktu je možné 
objevit také s pomocí endoskopie, bakteriální přerůstání ne. Aby byly testy co nejpřesnější, a nemoc se tak nedala 
přehlédnout, žádají gastroenterologové pojišťovnu o úhradu jejich komplexní varianty – s měřením vodíku i 
metanu. I na toto téma se lékaři baví na… 

42. Stolice pro záchranu života. V Česku má začít fungovat první 

dárcovská banka 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Zprávy – Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/stolice-banka-fekalni-terapie-strevni-

problemy.A221201_192036_domaci_dyn 

…stolici získanou od zdravého dárce, aby jim zachránili život.  Stejnou metodu by lékaři rádi používali i k léčbě 
dalších diagnóz. Podle nich má velký potenciál. Například gastroenterologové z Interní kliniky Fakultní 
Thomayerovy nemocnice v Praze nyní ověřují, jak účinně může cizí stolice pomoci nemocným s dráždivým 
tračníkem. Hledají pacienty do studie. Navíc má… 

43. Západ Čech vede statistiky s rakovinou tlustého střeva. 

Screening dává naději 

Online ● denik.cz, karlovarsky.denik.cz, chebsky.cz, domazlicky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 
plzensky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, sokolovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz (Regionální 

zprávy) ● 2. 12. 2022, 5:31 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://www.denik.cz/zdravi/zapad-cech-vede-statistiky-s-rakovinou-tlusteho-streva-screening-

dava-nadeji-202.html  

…nádory tlustého střeva. I tato problematika se řeší na 17. ročníku kongresu gastroenterologů, který v těchto 
dnech hostí Lázeňské sanatorium Thermal v Karlových Varech. Předseda České gastroenterologické společnosti 
(ČGS) Ondřej Urban, který je zároveň přednostou II. interní kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci, říká, že 
hranice onemocnění nekopíruje hranice… 

44. Západ Čech vede statistiky s rakovinou tlustého střeva. 

Screening dává naději 

Online ● karlovarsky.denik.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 2. 12. 2022, 6:28 

Rubrika: Hlavní stránky 

Odkaz:https://www.facebook.com/karlovarskydenik/posts/pfbid0ijGRfuXYprZS8hrtsxUE5ZisuvAv6fSbm

gwQ7AGFd3p51XAjMym3DPx8R5Ysg4t7l  

…Díky screeningu se odhalí v tlustém střevě nezhoubná stádia. Když se na to včas přijde, rakovina nepropukne… 
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45. Zdražování potravin komplikuje život celiakům 

Online ● nasregion.cz (Regionální zprávy) ● 2. 12. 2022, 7:00 

Vydavatel: A 11 s.r.o. ● Rubrika: Česko 

Odkaz: https://nasregion.cz/zdrazovani-potravin-komplikuje-zivot-celiakum-309124/ 

… trpí podle odhadů asi 100 000 lidí. Zdravotní pojišťovny ale zatím nevyslyšely návrhy lékařů, aby tuto léčbu 
celiakům hradily, řekl ve čtvrtek na kongresu gastroenterologů v Karlových Varech přednosta Interní kliniky 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy Pavel Kohout.  „Podle průzkumu, který jsme si dělali v roce 2006, zaplatí celiak 
za potraviny měsíčně asi o… 

46. Zdražování potravin komplikuje život celiakům 

Online ● nasregion.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 2. 12. 2022, 7:39 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/Nasregion/posts/pfbid02j4vX7AUpVzehnX7hdGBWanHGVnEPM8ENj

wX6AoT1oTRCYyMS3eAET2hWaCHJ5uDPl  

… Zdražování potravin, které pociťují v posledních měsících obyvatelé Česka, zasáhlo také celiaky. Ti už tak platí 
za bezlepkové potraviny o tisíce korun měsíčně více… 

47. Zdražování komplikuje život i celiakům, dieta je přitom 

jediným způsobem léčby 

Online ● iportal24.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 8:10 

Vydavatel: POR-TA-NEWS s.r.o. ● Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://www.iportal24.cz/domaci/zdrazovani-komplikuje-zivot-i-celiakum-dieta-je-pritom-

jedinym-zpusobem-lecby/ 

… korun měsíčně více než běžní lidé. Bezlepkové dieta je přitom v současné době jediným způsobem léčby tohoto 
autoimunitního onemocnění, kterým v Česku trpí podle odhadů asi 100 000 lidí.  Zdravotní pojišťovny zatím 
nevyslyšely návrhy lékařů, aby tuto léčbu celiakům hradily, řekl na kongresu gastroenterologů v Karlových 
Varech přednosta Interní kliniky 3. lékařské… 

48. Lékaři při vyšetření tlustého střeva odhalí rizikové 

přednádorové léze téměř u poloviny pacientů 

Online ● eurozpravy.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 8:40 

Vydavatel: INCORP a.s. 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/lekari-pri-vysetreni-tlusteho-streva-odhali-rizikove-

prednadorove-leze-temer-u-poloviny-pacientu.xa9d3gjt 

… nárůstu, který vyústil v nejvyšší počet preventivních kolonoskopií za poslední čtyři roky," uvedl Štěpán 
Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice a vědecký sekretář 
Rady pro screening kolorektálního karcinomu zřizované odbornou společností.  Pokud lékaři přednádorové léze 
odstraní, nemusí se u pacienta… 

https://nasregion.cz/zdrazovani-potravin-komplikuje-zivot-celiakum-309124/
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49. Při vyšetření rakoviny tlustého střeva má téměř každý druhý 

přednádorové léze 

Online ● cesky.radio.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 9:26 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: News 

Odkaz: https://cesky.radio.cz/pri-vysetreni-rakoviny-tlusteho-streva-ma-temer-kazdy-druhy-
prednadorove-leze-8768640 

…endoskopického vyšetření odstraníme polypy dřív, než se vyvinou v nádor. Kdyby každý občan České republiky 
absolvoval v příslušném věku kolonoskopii, kde se mu vyšetří celé střevo a konečník, pak bychom mohli tento 
nádor v populaci odstranit úplně," dodal uvedl Štěpán Suchánek, vedoucí lékař z Ústřední vojenské nemocnice… 

50. Lékaři varují: nepodceňujte kontroly! Při vyšetření rakoviny 

tlustého střeva má téměř každý druhý přednádorové léze 

Online ● nasregion.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 2. 12. 2022, 10:31 

Vydavatel: A 11 s.r.o. ● Rubrika: Česko 

Odkaz:https://www.facebook.com/Nasregion/posts/pfbid0sd4p6LnDMVmasLm6QEVvuBm1aEBxzT5km
HQkrZbZuBT2VqaALqSGRszp4wPnuNfFl  

…Lékaři při vyšetření tlustého střeva a konečníku kolonoskopií odhalí rizikové přednádorové léze téměř u 
každého druhého pacienta. Na pozvánku od zdravotní pojišťovny, která je… 

51. V Česku vznikne první banka pro dárce stolice. Lékaři její 

pomocí léčí střeva 

Online ● denik.cz, benesovsky.denik.cz, berounsky.denik.cz, blanensky.denik.cz, 

boleslavsky.denik.cz, brnensky.denik.cz, bruntalsky.denik.cz, breclavsky.denik.cz, 
chebsky.denik.cz, chomutovsky.denik.cz, chrudimsky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, 

decinnsky.denik.cz, fm.denik.cz, havlickobrodsky.denik.cz, hodoninsky.denik.cz, 

hradecky.denik.cz, jablonecky.denik.cz, jihlavsky.denik.cz, jindrichohradecky.denik.cz, 
jicinsky.denik.cz, karlovarsky.denik.cz, karvinsky.denik.cz, kladensky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 

kolinsky.denik.cz, krkonossky.denik.cz, kromerizsky.denik.cz, kutnohorsky.denik.cz, 
liberecky.denik.cz, litomericka.denik.cz, moravskoslezsky.denik.cz, mostecky.denik.cz, 

melnicky.denik.cz, nachodsky.denik.cz novojicinsky.denik.cz, nymbursky.denik.cz, 

olomoucky.denik.cz, opavsky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, 
pelhrimovsky.denik.cz, plzensky.denik.cz, prachaticky.denik.cz, prazsky.denik.cz, 

prostejovsky.denik.cz, pisecky.denik.cz, prerovsky.denik.cz, pribramsky.denik.cz, 
rakovnicky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz, slovacky.denik.cz, 

sokolovsky.denik.cz, strakonicky.denik.cz, svitavsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, 

teplicky.denik.cz, taborsky.denik.cz, trebicsky.denik.cz, valassky.denik.cz, vyskovsky.denik.cz, 
zlinsky.denik.cz, znojemsky.denik.cz, ustecky.denik.cz, ceskobudejovicky.denik.cz, 

ceskokrumlovsky.denik.cz, ceskolipsky.denik.cz, sumpersky.denik.cz, zatecky.denik.cz, 
zdarsky.denik.cz (Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 12:31 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://www.denik.cz/zdravi/banka-lidske-stolice-transplantace-streva-lecba.html 

…,“ řekl Deníku lékař z Interní kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy fakultní nemocnice v 
Praze a rovněž člen Výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP Jiří Vejmelka. Například při léčbě střevní 
infekce zvané Clostridioides difficile se udává úspěšnost až osmdesát procent.  Banku stolice zakládají lékaři… 

https://cesky.radio.cz/pri-vysetreni-rakoviny-tlusteho-streva-ma-temer-kazdy-druhy-prednadorove-leze-8768640
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52. V Česku vznikne první banka pro dárce stolice. Lékaři její 

pomocí léčí střeva 

Online ● denik.cz – FACEBOOK(Zprávy / Politika) ● 2. 12. 2022, 14:06 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz:https://www.facebook.com/denik.cz/posts/pfbid0vZDUW6f5kixrzEBPHTWd4NagvjWbTs94gmya
krWKwn865VXUU4Cc1kRzJSDFCpaTl  

…,V Česku vzniká první banka, která bude shromažďovat pro zdravotnická zařízení vzorky lidské stolice. Má 
pomoci při léčbě pacientů, kteří zápolí s nepříjemnými nemocemi střev… 

53. Nemoc střev se ohlásila bolestivými křečemi. V nejhorších 

chvílích vážila Martina pouhých 39 kg 

Online ● zena-in.cz (Životní styl / Móda) ● 2. 12. 2022, 15:00 

Vydavatel: Žena - in s.r.o. ● Rubrika: Zdraví 

Odkaz: https://zena-in.cz/clanek/nemoc-strev-se-ohlasila-bolestivymi-krecemi-v-nejhorsich-chvilich-

vazila-martina-pouhych-39-kg 

….Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale její problémy spíše zlehčoval. „Prý to mám ze stresu kvůli škole, že 
to přejde. Nad mírně zvýšenými krevními hodnotami ukazujícími na zánět jen mávnul rukou.“ Její potíže byly ale 
čím dál intenzivnější a častější. Nakonec Martina kvůli nesnesitelným křečím skončila v nemocnici. Zde ale lékaři 
jen vyloučili zánět slepého… 

54. Preventivní screening rakoviny slinivky 

Televize ● Události (ČT1 + ČT24) ● 2. 12. 2022, 19:27 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000101202/cast/949894/  

 

https://www.facebook.com/denik.cz/posts/pfbid0vZDUW6f5kixrzEBPHTWd4NagvjWbTs94gmyakrWKwn865VXUU4Cc1kRzJSDFCpaTl
https://www.facebook.com/denik.cz/posts/pfbid0vZDUW6f5kixrzEBPHTWd4NagvjWbTs94gmyakrWKwn865VXUU4Cc1kRzJSDFCpaTl
https://zena-in.cz/clanek/nemoc-strev-se-ohlasila-bolestivymi-krecemi-v-nejhorsich-chvilich-vazila-martina-pouhych-39-kg
https://zena-in.cz/clanek/nemoc-strev-se-ohlasila-bolestivymi-krecemi-v-nejhorsich-chvilich-vazila-martina-pouhych-39-kg
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000101202/cast/949894/


 

 

55. Na chronické střevní záněty pomáhá klid lázní. Prameny 

mohou mít opačný efekt 

Online ● denik.cz, karlovarsky.denik.cz, chebsky.cz, domazlicky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 

plzensky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, sokolovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz (Regionální 
zprávy) ● 3. 12. 2022, 5:49 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://rokycansky.denik.cz/z-regionu/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-
mohou-mit-opacny-efekt-202.html 

…Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Tou se už téměř čtyřicet let zabývá profesor Milan Lukáš, přednosta 
Klinického centra Iscare a.s. a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 
2007. Privátní zdravotní zařízení Iscare je největším centrem pro pacienty se střevními záněty u nás… 

56. Na chronické střevní záněty pomáhá klid lázní. Prameny 

mohou mít opačný efekt 

Online ● akceplzen.cz (Regionální zprávy) ● 3. 12. 2022, 5:49 

 

Odkaz: https://akceplzen.cz/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-mohou-mit-

opacny-efekt/ 

…Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Tou se už téměř čtyřicet let zabývá profesor Milan Lukáš, přednosta 
Klinického centra Iscare a.s. a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce.… 

https://rokycansky.denik.cz/z-regionu/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-mohou-mit-opacny-efekt-202.html
https://rokycansky.denik.cz/z-regionu/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-mohou-mit-opacny-efekt-202.html
https://akceplzen.cz/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-mohou-mit-opacny-efekt/
https://akceplzen.cz/na-chronicke-strevni-zanety-pomaha-klid-lazni-prameny-mohou-mit-opacny-efekt/


57. Západ Čech trápí rakovina střeva 

Tisk ● Chebský deník, Domažlický deník, Karlovarský deník, Klatovský deník, Plzeňský deník, 

Rokycanský, Sokolovksý deník, Tachovský deník, ; str. 1 + str. 2 (Regionální zprávy) ● 3. 12. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

 



 

58. Případů rakoviny slinivky výrazně přibývá. Pravidelná 

kontrola může odhalit nemoc včas 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 12. 2022, 9:35 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE ● Rubrika: Karcinom pankreatu 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3548107-pripadu-rakoviny-slinivky-vyrazne-pribyva-

pravidelna-kontrola-muze-odhalit-nemoc-vcas 

… slinivky v rodině, nebo se u nich objevila mutace takzvaného BRCA genu. „V České republice onemocní každý 
rok 2300 lidí karcinomem pankreatu. Screening se samozřejmě týká mnohem širšího množství osob, protože ne 
každý rakovinu slinivky bude mít,“ konstatoval předseda České gastroenterologické společnosti Ondřej Urban… 

59. Případů rakoviny slinivky výrazně přibývá. Pravidelná 

kontrola může odhalit nemoc včas 

Online ● ČT24 – TWITTER (Sociální sítě) ● 3. 12. 2022, 12:01 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://twitter.com/CT24zive/status/1598995711961579521  

…Lékaři chtějí od ledna intenzivněji sledovat pacienty, u kterých je riziko vzniku rakoviny slinivky. Zapojit se 
hodlá na třicet nemocnic. Nádor patří k těm nejagresivnějším. Zdravotnické statistiky navíc u této diagnózy 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3548107-pripadu-rakoviny-slinivky-vyrazne-pribyva-pravidelna-kontrola-muze-odhalit-nemoc-vcas
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3548107-pripadu-rakoviny-slinivky-vyrazne-pribyva-pravidelna-kontrola-muze-odhalit-nemoc-vcas
https://twitter.com/CT24zive/status/1598995711961579521


ukazují nejvýraznější nárůst. Pilotní preventivní program běží už rok v Olomouci. Lékaři sledují pacienty, kteří 
mají rakovinu slinivky v rodině, nebo se u nich objevila mutace takzvaného BRCA genu… 

60.Kongres gastroenterologů – celiakie 

Rohlas ● Rádio Blaník (České stanice) ● 3. 12. 2022 

 
….Reportáž o celiakii – vstup paní Lášková… 

61. Darovat půjde i stolice. Nová banka pomůže s léčbou střev 

Tisk ● Českobudějovický deník, Berounský deník, Blanenský deník, Brněnský deník, Bruntálský a 
Krnovský deník, Břeclavský deník, Chebský deník, Chomutovský deník, Chrudimský deník, 

Domažlický deník, Děčínský deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Havlíčkobrodský deník, 

Hodonínský deník, Hradecký deník, Jablonecký deník, Jihlavský deník, Jindřichohradecký deník, 
Jičínský deník, Karlovarský deník, Karvinský deník, Klatovský deník, Krkonošský deník, 

Kroměřížský deník, Liberecký deník, Litoměřický deník, Moravskoslezský deník, Mostecký deník, 

Novojičínský deník, Náchodský deník, Olomoucký deník, Opavský a Hlučínský deník, Orlický 

deník, Pardubický deník, Pelhřimovský deník, Plzeňský deník, Prachatický deník, Prostějovský 

deník, Písecký deník, Pražský deník, Přerovský a Hranický deník, Rokycanský deník, Rychnovský 
deník, Slovácký deník, Sokolovský deník, Strakonický deník, Svitavský deník, Tachovský deník, 

Teplický deník, Táborský deník, Třebíčský deník, Valašský deník, Vyškovský deník, Zlínský deník, 
Znojemský deník, Ústecký deník, Českokrumlovský deník, Českolipský deník, Šumperský a 

Jesenický deník, Žatecký a Lounský deník, Žďárský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 3. 12. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: UDÁLOSTI 

 



62. Lázně lidem trpícím záněty střev pomáhají 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 13 (Zprávy / Politika) ● 3. 12. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

 

63. Na chronické střevní záněty pomáhá klid lázní. Prameny 

mohou mít opačný efekt 

Online ● domazlicky.denik.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 3. 12. 2022, 17:18 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/domazlickydenik/posts/pfbid02xUAwxnZwYeuiJ2eK1Drd9M3mxZFT
guaExJbKckjD1G3ar3zeT5FHzmGSCESQBoYHl  

…Ticho a klid léčí. To je všeobecně známá věc, která se potvrzuje i v případě pacientů, jež mají chronické střevní 
záněty. I tato problematika byla tématem 17. kongresu České gastroenterologické společnosti, který se v těchto 
dnech koná v karlovarském hotelu Thermal… 

64. Případů rakoviny slinivky výrazně přibývá. Pravidelná 

kontrola může odhalit nemoc včas 

Online ● Události Ostrava – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 3. 12. 2022, 20:05 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/235294579838898/posts/5665048256863476/  

…Lékaři chtějí od ledna intenzivněji sledovat pacienty, u kterých je riziko vzniku rakoviny slinivky. Zapojit se 
hodlá na třicet nemocnic. Nádor patří k těm nejagresivnějším. Zdravotnické statistiky navíc u této diagnózy 
ukazují nejvýraznější nárůst. Pilotní preventivní program běží už rok v Olomouci. Lékaři sledují pacienty, kteří 
mají rakovinu slinivky v rodině, nebo se u nich objevila mutace takzvaného BRCA genu… 

https://www.facebook.com/domazlickydenik/posts/pfbid02xUAwxnZwYeuiJ2eK1Drd9M3mxZFTguaExJbKckjD1G3ar3zeT5FHzmGSCESQBoYHl
https://www.facebook.com/domazlickydenik/posts/pfbid02xUAwxnZwYeuiJ2eK1Drd9M3mxZFTguaExJbKckjD1G3ar3zeT5FHzmGSCESQBoYHl
https://www.facebook.com/235294579838898/posts/5665048256863476/


65. Případů rakoviny slinivky výrazně přibývá. Pravidelná 

kontrola může odhalit nemoc včas 

Online ● Události Olomouckého kraje – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 3. 12. 2022, 20:05 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/333728973720414/posts/1536588243434475/  

…Lékaři chtějí od ledna intenzivněji sledovat pacienty, u kterých je riziko vzniku rakoviny slinivky. Zapojit se 
hodlá na třicet nemocnic. Nádor patří k těm nejagresivnějším. Zdravotnické statistiky navíc u této diagnózy 
ukazují nejvýraznější nárůst. Pilotní preventivní program běží už rok v Olomouci. Lékaři sledují pacienty, kteří 
mají rakovinu slinivky v rodině, nebo se u nich objevila mutace takzvaného BRCA genu… 

66. Bezlepková dieta vyjde pacienty s celiakií draho 

Online ● ordinace.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 4. 12. 2022, 0:55 

Vydavatel: TISCALI MEDIA, a.s. 

Odkaz: https://www.ordinace.cz/clanek/celiakie-bezlepkova-dieta-je-draha/ 

….Nejprve odběrem krve. V případě, že výsledky odpovídají celiakii, podstoupí pacienti další vyšetření, při kterém 
jim odebereme vzorek z tenkého střeva, kde zjistíme poškození sliznice typické pro celiakii. Pak pacienta s celiakií 
převezme do své péče gastroenterolog,“ popisuje doc. Kohout. Jakmile lékař celiakii potvrdí… 

67. Přibývá střevních zánětů 

Televize ● Zprávy FTV Prima + CNN Prima NEWS (Prima televize) ● 4. 12. 2022, 19:22 

Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/videa/cnndomaci/strevni-zanet-jako-fenomen  

 

 

 

https://www.facebook.com/333728973720414/posts/1536588243434475/
https://www.ordinace.cz/clanek/celiakie-bezlepkova-dieta-je-draha/
https://cnn.iprima.cz/videa/cnndomaci/strevni-zanet-jako-fenomen


 

68. Lékaři zjišťují, kolik Čechů má v žaludku Helicobacter 

Tisk ● Pharma profit; str. 6 (Průmysl / Logistika) ● 5. 12. 2022 

Vydavatel: ATOZ Marketing Services,spol. s r.o. 

 



69. Studio 6: Česká dárcovská banka stolice 

Televize ● Studio 6 (ČT1 + ČT24) ● 5. 12. 2022, 5:59 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101205/cast/950186/  

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101205/cast/950186/


70. Snídaně s Novou: Dechové testy 

Televize ● Snídaně s Novou (TV Nova) ● 5. 12. 2022, 6:30 

Vydavatel: TV Nova, s.r.o. 

Odkaz: https://tv.nova.cz/porad/snidane/epizoda/317052-28-11-2022 (cca od 16. minuty) 

 
 

 

https://tv.nova.cz/porad/snidane/epizoda/317052-28-11-2022


71. Nutná modernizace přístrojů na vyšetření trávicího traktu 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 5. 12. 2022, 7:02 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14361/34/Nutna-modernizace-pristroju-na-vysetreni-traviciho-
traktu 

… gastroenterologů pomalu zastarávají. Jedno z témat 17. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v 
Karlových Varech počátkem prosince 2022.  Tenkou hadičku s kamerou na konci používají gastroenterologové 
ke stovkám tisíc výkonů ročně – od vyšetření tlustého střeva po prozkoumání jícnu, žaludku a dvanáctníku. Tímto 
přístrojem jsou také schopni léčit – například… 

72. Roste počet lidí se střevnímí záněty 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 5. 12. 2022, 7:14 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14360/34/Roste-pocet-lidi-se-strevnimi-zanety 

… preparáty. Stále se zkoumá, jak život pacientů se střevními záněty zlepšit. Po čase totiž biologika přestávají 
působit a je třeba je vyměnit nebo kombinovat. Nadějí léčby poslední doby je použití protilátek proti interleukinu 
23.  Gastroenterologové čekají od nových léků větší bezpečnost a efektivitu a také se chystají u svých pacientů 
změnit taktiku léčby. Chtějí… 

73. Lázně pomáhají i při zánětu střev, připomněl lékařský kongres 

ve Varech 

Online ● idnes.cz/karlovy-vary (Regionální zprávy) ● 5. 12. 2022, 12:46 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Karlovy Vary – zprávy 

Odkaz: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-doplnkova-

lecba-uleva.A221205_695109_vary-zpravy_slv 

…Přestože lázeňskou péči nelze považovat za primární formu léčby zánětlivých onemocnění střev, úspěšně se 
osvědčuje jako doplňková léčba a prokazatelný zdroj úlevy. A Karlovy Vary jsou podle zkušeností pacientů v tomto 
ohledu na prvním místě, upozornil lékař Martin Bortlík, který se zde… 

 

74. Lázně pomáhají i při zánětu střev, připomněl lékařský kongres 

ve Varech 

Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 5. 12. 2022, 12:48 

Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Rubrika: Rádio Impuls – Karlovarský kraj 

Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-
doplnkova-lecba-uleva.A221205_124806_imp-karlovarsky_kov 

…Přestože lázeňskou péči nelze považovat za primární formu léčby zánětlivých onemocnění střev, úspěšně se 
osvědčuje jako doplňková léčba a prokazatelný zdroj úlevy. A Karlovy Vary jsou podle zkušeností pacientů v tomto 
ohledu na prvním místě, upozornil lékař Martin Bortlík, který se zde… 

https://medicina.cz/clanky/14361/34/Nutna-modernizace-pristroju-na-vysetreni-traviciho-traktu
https://medicina.cz/clanky/14361/34/Nutna-modernizace-pristroju-na-vysetreni-traviciho-traktu
https://medicina.cz/clanky/14360/34/Roste-pocet-lidi-se-strevnimi-zanety
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-doplnkova-lecba-uleva.A221205_695109_vary-zpravy_slv
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-doplnkova-lecba-uleva.A221205_695109_vary-zpravy_slv
https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-doplnkova-lecba-uleva.A221205_124806_imp-karlovarsky_kov
https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/kongres-lekari-gastroenterologie-lazne-doplnkova-lecba-uleva.A221205_124806_imp-karlovarsky_kov


75. Na chronické střevní záněty pomáhá klid lázní 

Tisk ● Chebský deník, Karlovarský deník, Sokolovský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 6. 12. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

 

76. Dechové testy umí odhalit bakterie 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 12. 2022, 7:03 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14364/34/Dechove-testy-umi-odhalit-bakterie 

….ostatní příčiny problémů trávicího traktu je možné objevit také pomocí endoskopie, bakteriální přerůstání ne. 
Aby byly testy co nejpřesnější, a nemoc se nedala přehlédnout, žádají gastroenterologové pojišťovnu o úhradu 
komplexní varianty – s měřením vodíku i metanu. Téma prosincových 17. vzdělávacích a diskuzních… 

77. Screening slinivky – prevence rakoviny 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 12. 2022, 7:03 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14362/34/Screening-slinivky-prevence-rakoviny 

… doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. předseda České gastroenterologické společnosti (ČGS) ČLS JEP. Finální start 
screeningového programu a rozvoj dalších moderních metod zbrzďují administrativní chyby a některé zdravotní 

https://medicina.cz/clanky/14364/34/Dechove-testy-umi-odhalit-bakterie
https://medicina.cz/clanky/14362/34/Screening-slinivky-prevence-rakoviny


pojišťovny, které mění svoje požadavky na centra, a proces jejich vzniku tak zpomalují.  Na odborné úrovni jsou 
čeští gastroenterologové… 

78. Čtvrtina Čechů má v žaludku bakterii, která může způsobit 

rakovinu, většinou ale nezlobí 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 12. 2022, 13:57 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/helicobacter-priznaky-lecba-studie/ 

…Gastroenterologové začnou od ledna příštího roku přesněji zjišťovat, kolik Čechů v sobě Helicobactera má a jak 
jim zabírá případná léčba. Společně s odborníky z Německa vyšetří 20 000 lidí v rámci multioborové studie 
HelicoPTER.  O výzkumu a také o souvislosti mezi… 

79. Čtvrtina Čechů má v žaludku bakterii, která může způsobit 

rakovinu, většinou ale nezlobí 

Online ● vitalia.cz (Sociální sítě) ● 7. 12. 2022, 9:52 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/594302542316377/posts/675670730846224  

…U dvou třetin nakažených se H. pylori nijak neprojevuje a s bakterií normálně žijí. U jedné třetiny však způsobuje 
potíže, zpočátku například v podobě nepříjemných bolestí v břiše, nadýmání, průjmů, říhání, pálení žáhy či 
nevolnosti. U některých se promítne na kůži jako ekzém, zarudnutí či akné. Jak zjistit, do jaké skupiny patříte?… 

80. Dechové testy umí odhalit příčinu řady potíží trávicího traktu 

Online ● ordinace.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 7. 12. 2022, 9:45 

Vydavatel: TISCALI MEDIA, a.s. 

Odkaz: https://www.ordinace.cz/clanek/dechove-testy-umi-odhalit-pricinu-rady-potizi-traviciho-traktu/ 

… změřit.  Aby byly testy co nejpřesnější, a nemoc se tak nedala přehlédnout, žádají gastroenterologové 
pojišťovnu o úhradu jejich komplexní varianty – s měřením vodíku i metanu.  „Zdravotní pojišťovny dosud hradí 
měření vodíku, ten vypouští asi půlka přemnožených bakterií, ale ta druhá produkuje metan. Proto potřebujeme 
hradit i toto měření, abychom je mohli… 

81. Trápily mě nesnesitelné křeče a průjem. Mám ulcerózní 

kolitidu 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 8. 12. 2022, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: OnaDnes – Zdraví 

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/ulcerozni-kolitidu-muj-boj-s-

nemoci.A221206_153908_zdravi_pet 

… ulcerózní kolitidou, která ji trápí 16 let.  ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz  Kvůli přetrvávajícím potížím 
jsem navštívila gastroenterologa, který však moje problémy spíše zlehčoval. Prý to mám ze stresu kvůli maturitě 
a nástupu do prvního ročníku vysoké školy. Doporučil mi vitaminy s tím, že to přejde.  Krevní testy mi udělal až po 
dvou letech, ale nad… 
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82. Lékaři řeší, zda řešit zácpu transplantací 

Tisk ● Právo; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 8. 12. 2022 

Vydavatel: BORGIS a.s. ● Rubrika: ZDRAVÍ 

 

83. Lidé ohrožení rakovinou slinivky budou chodit na screening 

Tisk ● Právo; str. 12 (Zprávy / Politika) ● 8. 12. 2022 

Vydavatel: BORGIS a.s. 

 

84. Přítomnost Helicobacteru pylori u české populace (studie) 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 12. 2022, 7:07 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14365/34/Pritomnost-Helicobacteru-pylori-u-ceske-populace-studie 

… způsobuje zažívací problémy, vředy a někdy rakovinu žaludku. Gastroenterologové začnou od ledna 2023 
přesněji zjišťovat, kolik Čechů tuto bakterii v sobě má a jak reagují na léčbu. Společně s Německem prozkoumají 

https://medicina.cz/clanky/14365/34/Pritomnost-Helicobacteru-pylori-u-ceske-populace-studie


útroby 20 000 jedinců v rámci multioborové studie HelicoPTER. Nová studie a provázanost rakoviny žaludku s 
přítomností H. pylori byla tématem 17… 

85. Fekální transplantace a dráždivý tračník 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 12. 2022, 7:07 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14363/34/Fekalni-transplantace-a-drazdivy-tracnik 

… nejčastějších onemocnění trávicího traktu. Lékaři se nyní snaží vyzkoumat, zda by nemocným pomohla tzv. 
fekální mikrobiální terapie neboli transplantace stolice, bylo jedno z témat na Kongresu gastroenterologů v 
prosinci 2022 v Karlových Varech.  MUDr. Jiří Vejmelka, člen výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP a 
jeden z řešitelů studie, vysvětluje význam fekální… 

86. Trápily mě nesnesitelné křeče a průjem. Mám ulcerózní 

kolitidu 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 8. 12. 2022, 7:10 

Vydavatel: BMI sdružení, z.s. 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/trapily-me-nesnesitelne-krece-prujem-mam-
ulcerozni-kolitidu 

… ulcerózní kolitidou, která ji trápí 16 let.  Kvůli přetrvávajícím potížím jsem navštívila gastroenterologa, který 
však mojeproblémy spíše zlehčoval. Prý to mám ze stresu kvůli maturitě a nástupu do prvního ročníku vysoké 
školy. Doporučil mi vitaminy s tím, že to přejde.  Krevní testy mi udělal až po dvou letech, ale nad mírně zvýšenými 
hodnotami ukazujícími na zánět… 

87. Dráždivý tračník budou lékaři nově léčit transplantací stolice. 

Vzniká první dárcovská banka 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 12. 2022, 8:00 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/fekalni-terapie-banka-stolice-transplantace/ 

… nabídnout. Přihlásit se může každý, kdo má diagnostikován syndrom dráždivého tračníku, trpí průjmy a je mu 
mezi 18 a 65 lety. Vždy individuálně posoudíme, zda je studie pro pacienta vhodná. Pro účastníky je to unikátní 
příležitost, jak vyzkoušet léčbu, která v Česku zatím není běžně dostupná,“ vysvětlil Jiří Vejmelka svým kolegům 
během kongresu gastroenterologů… 

88. Dráždivý tračník budou lékaři nově léčit transplantací stolice. 

Vzniká první dárcovská banka 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 11. 12. 2022, 19:56 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/594302542316377/posts/679919847087979  

…Průjem, zácpa, bolest břicha, pocit častého nucení na stolici – i tak se projevuje syndrom dráždivého tračníku, 
kterým v Česku trpí až 1,5 milionu lidí. Příznaky mohou být ale neurčité a diagnostika nemoci složitá. Lékaři se 
nyní snaží vyzkoumat, zda by nemocným pomohla fekální mikrobiální terapie neboli transplantace stolice… 

https://medicina.cz/clanky/14363/34/Fekalni-transplantace-a-drazdivy-tracnik
https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/trapily-me-nesnesitelne-krece-prujem-mam-ulcerozni-kolitidu
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89. Rozpočty nemocných celiakií zasáhlo zdražování 

Online ● medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 9. 12. 2022, 7:01 

Vydavatel: PANAX Co, s.r.o. 

Odkaz: https://medicina.cz/clanky/14367/34/Rozpocty-nemocnych-celiakii-zasahlo-zdrazovani 

…,podstoupí pacienti další vyšetření, při kterém se odebere vzorek z tenkého střeva, kde se zjistí poškození 
sliznice typické pro celiakii. Pak pacienta s celiakií přebírá do své péče gastroenterolog.  Jakmile lékař celiakii 
potvrdí, začíná nemocným přísná dieta. Ze jídelníčku musí vyřadit lepek obsažený v některých obilovinách, jako je 
pšenice, žito, ječmen nebo oves… 

90. Zákeřná rakovina slinivky 

Online ● trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 12. 12. 2022, 0:00 

Odkaz: https://trendyzdravi.cz/medicina/zakerna-rakovina-slinivky.html 

…popisuje lékař.  Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit dobu mezi diagnózou a 
léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností pracují na zjednodušení a optimalizaci 
diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před zákrokem prodělat. „Upřesnili jsme, co je 
u pacienta opravdu třeba vyšetřit tak, aby se… 

91. Rohlík za 27 korun! Zdražování drtí pacienty s celiakií, dieta je 

přitom jediná léčba nemoci 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 12. 12. 2022, 5:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Události 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/730137/rohlik-za-27-korun-zdrazovani-drti-

pacienty-s-celiakii-dieta-je-pritom-jedina-lecba-nemoci.html 

…gastroenterolog,“ uvedl doc MUDr. Pavel Kohout, přednosta Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze.  Jakmile lékař celiakii potvrdí, začíná nemocným přísná dieta . Ze svého jídelníčku musí vyřadit 
lepek obsažený v některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Znamená to tedy vzdát se 
běžného pečiva, těstovin nebo například piva… 

92. Rohlík za 27 korun! Zdražování drtí pacienty s celiakií, dieta je 

přitom jediná léčba nemoci 

Online ● blesk.cz – FACEBOOK + TWITTER (Sociální sítě) ● 12. 12. 2022, 10:05 

Rubrika: Hlavní zprávy 

Odkaz: https://www.facebook.com/206407509818/posts/10160450806939819/  

…gastroenterolog,“ uvedl doc MUDr. Pavel Kohout, přednosta Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze.  Jakmile lékař celiakii potvrdí, začíná nemocným přísná dieta . Ze svého jídelníčku musí vyřadit 
lepek obsažený v některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Znamená to tedy vzdát se 
běžného pečiva, těstovin nebo například piva… 
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93. Bezlepkové potraviny zdražují. Příspěvky pojišťoven nestačí 

Online ● zdravezpravy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 12. 12. 2022, 11:51 

Rubrika: Zdravotní gramotnost 

Odkaz: https://www.zdravezpravy.cz/2022/12/12/bezlepkove-potraviny-dal-zdrazuji-prispevky-
pojistoven-nestaci/ 

…potvrdí, přechází do péče gastroenterologa a začíná mu přísná dieta. Ze svého jídelníčku obratem vyřazuje 
lepek obsažený v některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Prakticky to pro pacienta 
znamená změnu dosavadního jídelníčku, a to od jeho základů. Teď musejí pacienti navíc i počítat každý měsíc s 
vyššími výdaji za bezlepkové potraviny… 

94. Bezlepkové potraviny zdražují. Příspěvky pojišťoven nestačí 

Online ● zdravezpravy.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 12. 12. 2022, 12:05 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/zdravezpravy.cz/posts/pfbid023r5cmUU9H2JdoiY3KEKCyxD5ZkSpgg
grjnmJWHdFfHFnPZNu3jDjaoqFuuCHpV3Yl  

…Půl kilogramu chleba bez lepku stojí 80 Kč. Lékaři se obávají, aby se vysoké ceny potravin bez lepku neprojevily 
v rezignaci pacientů na léčbu, když léčbu celiakie pojišťovny nehradí… 

95. Fekální transplantace jako možnost léčby dráždivého tračníku 

Online ● minutymt.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 15. 12. 2022 

Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. 

Odkaz: https://www.minutymt.cz/poem-nadeje-pro-detske-pacienty-s-achalazii-fekalni-transplantace-
jako-moznost-lecby-drazdiveho-tracniku/  
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96. Screening rakoviny slinivky 

Online ● doktorka.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 15. 12. 2022, 6:06 

Vydavatel: Vitamins Cosmetics s.r.o. 

Odkaz: https://doktorka.cz/zdravi/screening-rakoviny-slinivky 

…endoskopickým ultrazvukem je schopné odhalit začínající nádory ještě dříve, než se začnou projevovat. Lékaři 
pak mají šanci rakovinu úplně vyléčit nebo zajistit pacientovi mnoho let života, řekl ČTK předseda 
Gastroenterologické společnosti Ondřej Urban. Pozdě zachycená rakovina slinivky přitom patří mezi karcinomy s 
nejvyšší úmrtností. Protože je odborné vyšetření… 

97. Měla jsem 39 kilo a nosila pleny, říká žena trpící kolitidou. 

Nemocných přibývá 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 18. 12. 2022, 15:12 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Zprávy – Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/streva-nemoc-zanet-kolitida-crohnova-choroba-stolice-

kolonoskopie-crohn-stres.A221205_100631_domaci_klf 

…týdny hrůzy,“ vzpomíná.  Navštívila proto gastroenterologa, který jí ale řekl, že za její obtíže může stres kvůli 
maturitě a nástupu na vysokou školu. „Doporučil mi vitaminy s tím, že to přejde,“ popisuje Martina. Krevní testy jí 
udělal až po dvou letech. Mírně zvýšeným hodnotám, které ukazovaly na zánět, nevěnoval lékař pozornost… 

98. Screening rakoviny slinivky 

Online ● doktorka.cz – FACEBOOK (Socilání sítě) ● 18. 12. 2022, 9:31 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz:https://www.facebook.com/DOKTORKA.CZ/posts/pfbid0WyoaEj8nkZGrXGmH622LuWx9svxdwzk

EUDpHhGC2ft9JFHgFNdhqK92kRcdDharYl  

…Screening rakoviny slinivky pro rizikové pacienty: Endosonografie je schopna zjistit nádor už o velikosti okolo 
pěti milimetrů… 

99. Měla jsem 39 kilo a nosila pleny, říká žena trpící kolitidou. 

Nemocných přibývá 

Online ● idnes.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 18. 12. 2022, 20:00 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/100683176313/posts/10159555958456314/  

…Šestatřicetiletá Martina žije se zánětem tlustého střeva zvaným kolitida. Nemoc, která se projevuje bolestivým 
nucením na stolici i krvácením z konečníku, ji dostala na dno… 
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100. Měla jsem 39 kilo a nosila pleny, říká žena trpící kolitidou. 

Nemocných přibývá 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 19. 12. 2022, 6:42 

Vydavatel: BMI sdružení, z.s. 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/mela-jsem-39-kilo-nosila-pleny-rika-zena-trpici-
kolitidou-nemocnych-pribyva 

…týdny hrůzy,“ vzpomíná. Navštívila proto gastroenterologa, který jí ale řekl, že za její obtíže může stres kvůli 
maturitě a nástupu na vysokou školu. „Doporučil mi vitaminy s tím, že to přejde,“ popisuje Martina. Krevní testy… 

101. Káva o čtvrté: Zdraví trávicího traktu 

Rozhlas + Podcasty ● ČRo Dvojka – Káva o čtvrté (ČRo Dvojka) ● 19. 12. 2022, 16:04 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: Publicistika 

Odkaz: https://www.mujrozhlas.cz/rapi/view/episode/ea6aa077-2064-321b-bac3-5100c4809ce8 

…Host: prof. MUDr. Milan Lukáš, místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP… 

102. Gastroenterologické problémy trápí stále více lidí 

Tisk ● Medical Tribune; str. 33, 34 (Zdravotnictví / Medicína) ● 20. 12. 2022 

Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. ● Rubrika: KONFERENCE | KONGRESY | SYMPOZIA 
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103. Screening karcinomu pankreatu u vysoce rizikových pacientů 

Online ● tribune.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 20. 12. 2022, 3:49 

Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. 

Odkaz: https://www.tribune.cz/archiv/screening-karcinomu-pankreatu-u-vysoce-rizikovych-pacientu/ 

…předseda ČGS s tím, že na posledním jednání byli lékaři současným ministrem zdravotnictví ujištěni, že vznik 
center patří mezi jeho priority a stav se brzy zlepší.  Gastroenterologové nicméně intenzivně pracují na zkrácení 
doby mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností ČLS JEP pracují… 

  

https://www.tribune.cz/archiv/screening-karcinomu-pankreatu-u-vysoce-rizikovych-pacientu/


104. Screening karcinomu pankreatu u vysoce rizikových pacientů 

Tisk ● Medical Tribune; str. 1, 33, 34, 36 (Zdravotnictví / Medicína) ● 20. 12. 2022 

Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. ● Rubrika: KONFERENCE | KONGRESY | SYMPOZIA 

 

 



 
 

 
 

 



105. Gastroenterologické problémy trápí stále více lidí 

Online ● tribune.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 20. 12. 2022, 3:49 

Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. 

Odkaz: https://www.tribune.cz/archiv/gastroenterologicke-problemy-trapi-stale-vice-lidi/ 

…, které trápí střevní záněty, opět vzrostl. Zatímco před třemi lety se pohyboval kolem 55 000, v současnosti 
gastroenterologové léčí už přibližně 70 000 nemocných Čechů a odhadují, že do roku 2030 toto číslo opět 
vzroste, a to až na 80 000. Přesnou příčinu tohoto trendu neznají, zčásti je vysvětlován genetikou, stresem… 

106. Příčinu bolesti břicha a nadýmání mohou odhalit jednoduché 

dechové testy 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 22. 12. 2022, 6:30 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/bakterialni-prerustani-dechovy-test/ 

…bakteriální přerůstání, které často je tím prvním, byť často skrytým původcem jejich obtíží. SIBO se totiž nemusí 
nutně projevit v největší míře jako typické bolesti či průjmy. Může jít také o celkovou únavu, únavový syndrom, 
nebo takové netypické povšechné stesky, které pacienty přivedou ne ke gastroenterologovi, ale alergologovi 
nebo imunologovi,“ poznamenala… 

107. Příčinu bolesti břicha a nadýmání mohou odhalit jednoduché 

dechové testy 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 22. 12. 2022, 6:30 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/594302542316377/posts/694701052276525  

…bakteriální přerůstání, které často je tím prvním, byť často skrytým původcem jejich obtíží. SIBO se totiž nemusí 
nutně projevit v největší míře jako typické bolesti či průjmy. Může jít také o celkovou únavu, únavový syndrom, 
nebo takové netypické povšechné stesky, které pacienty přivedou ne ke gastroenterologovi, ale alergologovi 
nebo imunologovi,“ poznamenala… 

108. Lékaři chtějí dříve vyhledat pacienty s rakovinou slinivky, 

spustí plošnou prevenci 

Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 27. 12. 2022, 6:00 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/prevence-rakoviny-slinivky-screening/ 

…Rakoviny slinivky je záludná v tom, že probíhá bez příznaků. A když se na ni přijde, bývá zpravidla pozdě a 
pacient na toto onemocnění umírá, aniž by mu současná medicína dokázala pomoci. Gastroenterologové se proto 
dohodli, že spustí plošný preventivní program, tzv… 

https://www.tribune.cz/archiv/gastroenterologicke-problemy-trapi-stale-vice-lidi/
https://www.vitalia.cz/clanky/bakterialni-prerustani-dechovy-test/
https://www.facebook.com/594302542316377/posts/694701052276525
https://www.vitalia.cz/clanky/prevence-rakoviny-slinivky-screening/


109. Lékaři chtějí dříve vyhledat pacienty s rakovinou slinivky, 

spustí plošnou prevenci 

Online ● vitalia.cz – FACEBOOK (Sociální sítě) ● 27. 12. 2022, 6:00 

Vydavatel: Internet Info, s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/594302542316377/posts/699594748453822  

…Rakoviny slinivky je záludná v tom, že probíhá bez příznaků. A když se na ni přijde, bývá zpravidla pozdě a 
pacient na toto onemocnění umírá, aniž by mu současná medicína dokázala pomoci. Gastroenterologové se proto 
dohodli, že spustí plošný preventivní program, tzv… 

110. Zázraky medicíny léčí srdce, nádory i migrénu 

Tisk ● Mladá fronta DNES; str. 1, 3 (Zprávy / Politika) ● 28. 12. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Z domova 

 

https://www.facebook.com/594302542316377/posts/699594748453822


111. Zázraky české medicíny. Naději dává kost z tiskárny i lék na 

rakovinu prostaty 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 12. 2022, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Zprávy – Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-medicina-pokrok-3d-tiskarna-migrena-slinivka-
ikem.A221227_190202_domaci_kadl 

…v České republice nový typ preventivního vyhledávání rakoviny slinivky. Většina pacientů zjistí diagnózu až v 
rozvinutém stadiu a obvykle umírá do roka. Screening rakoviny slinivky by mohl nemoc odhalit dříve, než se 
začne projevovat, čímž se zvýší šance na léčbu. Jde o metodu, která spojuje vyšetření trávicího traktu pomocí 
utrazvuku a endoskopu. Lékař v… 

112. Léčba stolicí? Fekální terapie funguje jako probiotika, říká 

gastroenterolog 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 12. 2022, 11:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Zprávy – Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-fekalni-terapie-probiotika-milan-lukas-
gastroenterolog.A221227_141625_domaci_vov 

…Bolest v břiše, nadýmání, plynatost, nepravidelná stolice, průjem či zácpa. To je celý komplex příznaků, které 
mohou předznamenat, že s našimi střevy není něco v pořádku. V Rozstřelu o tom hovořil gastroenterolog Milan 
Lukáš. V rozhovoru podrobně rozebral to, jak by mělo trávicí… 

113. Podcast: Léčba stolicí? Fekální terapie funguje jako 

probiotika, říká gastroenterolog 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 12. 2022, 11:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/podcasty/rozstrel/rozstrel-milan-lukas-podcast-cely-
zaznam.V221205_112912_podcast_jaha 

…Bolest v břiše, nadýmání, plynatost, nepravidelná stolice, průjem či zácpa. To je celý komplex příznaků, které 
mohou předznamenat, že s našimi střevy není něco v pořádku. V Rozstřelu o tom hovořil gastroenterolog Milan 
Lukáš. V rozhovoru podrobně rozebral to, jak by mělo… 

114. Léčba stolicí? Fekální terapie funguje jako probiotika, říká 

gastroenterolog 

Online ● tv.idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 12. 2022, 11:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: iDNES.tv 

Odkaz: https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-milan-lukas-cely-zaznam.V221205_112655_idnestv_jaha 

…Bolest v břiše, nadýmání, plynatost, nepravidelná stolice, průjem či zácpa. To je celý komplex příznaků, které 
mohou předznamenat, že s našimi střevy není něco v pořádku. V Rozstřelu o tom hovořil gastroenterolog Milan 
Lukáš. V rozhovoru podrobně rozebral to, jak by mělo trávicí… 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-medicina-pokrok-3d-tiskarna-migrena-slinivka-ikem.A221227_190202_domaci_kadl
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-medicina-pokrok-3d-tiskarna-migrena-slinivka-ikem.A221227_190202_domaci_kadl
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-fekalni-terapie-probiotika-milan-lukas-gastroenterolog.A221227_141625_domaci_vov
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-fekalni-terapie-probiotika-milan-lukas-gastroenterolog.A221227_141625_domaci_vov
https://www.idnes.cz/podcasty/rozstrel/rozstrel-milan-lukas-podcast-cely-zaznam.V221205_112912_podcast_jaha
https://www.idnes.cz/podcasty/rozstrel/rozstrel-milan-lukas-podcast-cely-zaznam.V221205_112912_podcast_jaha
https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-milan-lukas-cely-zaznam.V221205_112655_idnestv_jaha


115. Ranní Plus 

Rozhlas ● ČRo Plus – další pořady (ČRo Plus) ● 30. 12. 2022, 7:10 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: Publicistika 

Odkaz: https://croaod.cz/download/audiolog/plus/2022/12/30/07.mp3 (cca od 59. minuty záznamu) 

… plánují v novém roce odstartovat pilotní projekt screeningu rakoviny slinivky. Měl by jim umožnit zjistit 
nemoc dřív a tím zvýšit šanci na přežití pacientů… 

116. Screening zachraňuje životy 

Tisk ● Lidové noviny; str. 10 (Zprávy / Politika) ● 4. 1. 2023 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Medicína 

 

https://croaod.cz/download/audiolog/plus/2022/12/30/07.mp3


117. Nový program na odhalení rakoviny. Screening slinivky 

zachraňuje životy 

Online ● lidovky.cz/relax (Životní styl / Móda) ● 5. 1. 2023, 15:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: Relax – Zdraví 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/rakovina-slinivka-onkologicke-onemocneni-
screening.A230104_130954_ln-zdravi_ape 

… žloutenka  Nevolnost  Bolesti zad  Průjmy  Zvracení  Světlá stolice  Opakovaně záněty žil  „Nedokážeme vyšetřit 
celou populaci, to by ani nebylo možné a ani nikde ve světě se to nedělá,“ vysvětluje docent Ondřej Urban, člen 
výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. „Vyšetřovat se budou pouze pacienti ve vysokém riziku. 
Jsou to například ti, u nichž v… 

118. V Česku vznikne centrální dárcovská banka stolice. Lékaři ji 

využijí pro léčbu závažných střevních infekcí 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 5. 1. 2023, 13:20 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/strevni-infekce-mikrobiom-stolice-banka-
darcovstvi_2301051320_fos 

… lidí se syndromem dráždivého tračníku.  „Dárcova stolice je zpracována a potom podána do trávicího traktu 
pacienta. A to buď do horních částí trávicího traktu – prostřednictvím zavedené sondy hluboko do tenkého střeva, 
nebo je možné aplikovat dárcovskou mikrobiotu do konečníku,“ přibližuje Jiří Vejmelka z České mikrobiomové 
společnosti, který se na studii… 

119. Nemoc, při níž zlobí bakterie, umějí odhalit dechové testy 

Tisk ● Právo; str. 27 (Zprávy / Politika) ● 12. 1. 2023 

Vydavatel: BORGIS a.s. 
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120. „NA ZÁCHOD JSEM MUSELA dvacetkrát DENNĚ.“ 

Tisk ● Blesk pro ženy; str. 46, 47 (Společenské) ● 16. 1. 2023 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: / ZDRAVÍ 

 



 
 
 
 



121.Trávicí systém 

Tisk ● 21. století; str. 98, 99 (Hobby / Populárně naučné) ● 16. 1. 2023 

Vydavatel: RF HOBBY s.r.o. ● Rubrika: LIDSKÉ TĚLO | METABOLISMUS 

 

122. V Thomayerově nemocnici vznikne dárcovská banka stolice 

Tisk ● Pražský deník – Extra – Praha 2; str. 2 (Regionální zprávy) ● 21. 1. 2023 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

 



123. Příběh Martiny: Na záchod jsem musela dvacetkrát denně a 

vážila jsem pouhých 39 kg 

Online ● supermamy.maminka.cz (Rodina / Pro děti) ● 22. 1. 2023, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Příběhy 

Odkaz: https://supermamy.maminka.cz/clanek/733349/pribeh-martiny-na-zachod-jsem-musela-
dvacetkrat-denne-a-vazila-jsem-pouhych-39-kg 

…. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale její problémy spíše zlehčoval. „Prý to mám ze stresu kvůli škole, že 
to přejde. Nad mírně zvýšenými krevními hodnotami ukazujícími na zánět jen mávl rukou.“  Dostala léky  Její 
potíže byly ale čím dál intenzivnější a častější. Nakonec Martina kvůli nesnesitelným křečím skončila v nemocnici. 
Zde ale lékaři jen vyloučili zánět… 

124. Příběh Martiny: Na záchod jsem musela dvacetkrát denně a 

vážila jsem pouhých 39 kg 

Online ● prozeny.blesk.cz (Životní styl / Móda) ● 22. 1. 2023, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. 

Odkaz: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/733349/pribeh-martiny-na-zachod-jsem-
musela-dvacetkrat-denne-a-vazila-jsem-pouhych-39-kg.html 

…. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale její problémy spíše zlehčoval. „Prý to mám ze stresu kvůli škole, že 
to přejde. Nad mírně zvýšenými krevními hodnotami ukazujícími na zánět jen mávl rukou .“  Dostala léky  Její 
potíže byly ale čím dál intenzivnější a častější. Nakonec Martina kvůli nesnesitelným křečím skončila v nemocnici. 
Zde ale lékaři jen vyloučili… 

125. Příběh Martiny: Na záchod jsem musela dvacetkrát denně a 

vážila jsem pouhých 39 kg 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 22. 1. 2023, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. ● Rubrika: Příběhy 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/733349/pribeh-martiny-na-zachod-jsem-musela-dvacetkrat-

denne-a-vazila-jsem-pouhych-39-kg 

…. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale její problémy spíše zlehčoval. „Prý to mám ze stresu kvůli škole, že 
to přejde. Nad mírně zvýšenými krevními hodnotami ukazujícími na zánět jen mávl rukou.“  Dostala léky  Její 
potíže byly ale čím dál intenzivnější a častější. Nakonec Martina kvůli nesnesitelným křečím skončila v nemocnici. 
Zde ale lékaři jen vyloučili zánět… 

126. Příběh Martiny: Na záchod jsem musela dvacetkrát denně a 

vážila jsem pouhých 39 kg 

Online ● helpnet.cz (Jiné) ● 23. 1. 2023, 9:11 

Vydavatel: BMI sdružení, z.s. 

Odkaz: https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/pribeh-martiny-na-zachod-jsem-musela-dvacetkrat-

denne-vazila-jsem-pouhych-39-kg 

…. Navštívila proto gastroenterologa. Ten ale její problémy spíše zlehčoval. „Prý to mám ze stresu kvůli škole, že 
to přejde. Nad mírně zvýšenými krevními hodnotami ukazujícími na zánět jen mávl rukou.“...  … 
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127. Zastavte pálení žáhy 

Tisk ● Kondice; str. 68, 69, 70 (Životní styl / Móda) ● 24. 1. 2023 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. ● Rubrika: Trávicí obtíže 

 
…Tučná jídla zase způsobují opožděné vyprazdňování obsahu žaludku do dvanácterníku. Problém mohou 
způsobovat i některá léčiva, typická jsou nesteroidní antirevmatika, která se užívají proti bolesti. Vhodné není ani 
kouření cigaret,“ vyjmenovává rizikové faktory gastroenterolog Milan Lukáš z… 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  



128. Nemoci trávicího traktu jsou na vzestupu – varují 

gastroenterologové 

Tisk ● Zdravotnictví a medicína – LÉKAŘ; str. 22, 23 (Zdravotnictví / Medicína) ● 27. 1. 2023 

Vydavatel: EEZY Publishing, s.r.o. ● Rubrika: KONGRESOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

 



 
 

 



129. Lékaři zjistí, kolik lidí má v žaludku zákeřnou bakterii 

Tisk ● Právo; str. 9 (Zprávy / Politika) ● 24. 1. 2023 

Vydavatel: BORGIS a.s. 

 

130. Expedice do světa střev a transplantace stolice 

Online ● dvojka.rozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 28. 1. 2023, 17:04 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS ● Rubrika: Věda 

Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/expedice-do-sveta-strev-a-transplantace-stolice-8919036 

…sami škodíme? Co bychom měli jíst, aby naše střeva byla zdravá? Co je to fekální terapie a transplantace stolice? 
Víte, že v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze chystají první veřejnou banku stolice u nás?  Expedici do světa 
střev povedou MUDr. Jiří Vejmelka z Thomayerovy fakultní nemocnice v Praze, který má v gesci projekt první 
veřejné banky stolice u nás… 

131. K diagnóze stačí fouknout do sáčku. Dechové testy ročně 

odhalí stovku onemocnění tenkého střeva 

Online ● irozhlas.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 1. 2023, 20:50 

Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS 

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/diagnostika-dech-tenke-strevo-bolest-

bricha_2301302050_afo 

… nových případů ročně.  Praha  20:50 30. ledna 2023  Podle Zdislavy Vaníčkové by bylo vhodné, aby byl přístroj 
na dechové testy také v Plzni, Brně a Ostravě | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas  Pacientku Petru 
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