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Odborníci radí

„NĚKTEŘÍ PACIENTI S HEMOROIDY  
PŘICHÁZEJÍ AŽ PO LETECH OBTÍŽÍ,“  
říká specialista na onemocnění hemoroidy

MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

V jakém stavu z hlediska hemoroidů 

k Vám pacienti většinou dochází? Jedná 

se již o pokročilejší stádia, tedy relativně 

pozdě, nebo spíše chodí včas?

„Je to velice individuální. Někteří, řekl bych 

že vzdělanější a informovanější lidé, 

přicházejí se svými problémy včas, někteří 

naopak až po letech obtíží.“

Co byste lidem doporučil, kdy mají 

při potížích s hemoroidy lékaře 

navštívit? 

„Při příznacích krvácení z konečníku by 

se lidé měli odhodlat a ihned navštívit 

lékaře. Nikdo z nich si totiž nemůže být 

jist, že krvácení není z jiných příčin, např. 

z nádoru.“

Jaký je přibližně průměrný věk Vašich 

pacientů, jedná se spíše o starší 

pacienty?

„Neřekl bych. Spektrum pacientů je 

široké, řekněme od 20 let až do pozdního 

věku. A domnívám se, že poslední 

dobou přicházejí stále mladší pacienti, 

především ženy.“

Od kolikátého roku života by lidé 

měli být v souvislosti s hemoroidy na 

pozoru? Jakou roli hraje věk u tohoto 

zdravotního problému?

„To souvisí i s rodinnou anamnézou. 

Samozřejmě lidé, jejichž rodiče či prarodiče 

měli potíže s hemoroidy, mají tendenci 

k tomuto onemocnění zvýšenou. Ale i ostatní 

by měli přijít již při prvních příznacích, věk 

zde nehraje roli.“

Jaké jsou první příznaky hemoroidů, 

které upozorní, že něco není v pořádku? 

Je na místě včasná návštěva lékaře?

„Mezi první příznaky patří především 

krvácení, ale i svědění, bolesti či výhřez 

při stolici. Na druhou podotázku jsem již 

odpověděl – ano.“

Jaká je největší chyba, které se lidé 

s hemoroidy dopouští? Existují nějaké 

mýty a pověry, co s hemoroidy dělat, 

které často musíte pacientům vyvracet?

„Většinou se jedná o ostych, pacienti se cítí 

nepříjemně a stydí se s tímto onemocněním 

přijít. Asi si neuvědomují, že se pro nás jedná 

o rutinní záležitost a ročně vyšetříme pro toto 

onemocnění stovky pacientů.“

Až do jaké fáze může zajít zdravotní stav 

člověka s hemoroidy, který návštěvu 

lékaře odkládá?

„Pacienti, kteří hemoroidy neléčí v počá-

tečních stadiích, se vystavují riziku, že jejich 

onemocnění přejde až do IV.stadia, tedy 

stadia s komplikacemi. V tomto stadiu již 

nemůžeme pacientům nabídnout šetrnou, 

ambulantní či minimálně invazivní metodu, 

ale mnohem náročnější klasickou operaci, 

včetně anestezie a pobytu v nemocnici. Takže 

– přijďte včas.“*
Další informace naleznete také na: www.petr-vavra.wgz.cz

*Autorita vyjadřuje svůj osobní názor nezávisle na výrobci
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  Problematika hemoroidů je i v souvislosti se současným uspěchaným 

životním stylem aktuálním tématem. Podle odborníků počet pacientů 

trpících tímto problémem neustále narůstá. Na otázky týkající se hemoroidů 

jsme se zeptali MUDr. Petra Vávry, Ph.D., který se již více než 10 let věnuje 

koloproktologii ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

STOP 

nepříjemným 

hemoroidům!

Nyní akce: 

HEMOSTOP GEL
75 ml ZDARMA* 

  Působí na posílení
a pružnost cévních stěn.

  Pomáhá při hemoroidech, zánětech, 
trhlinách a bolestech v oblasti 
konečníku a tlustého střeva.

  Ovlivňuje správnou
činnost tlustého střeva. 

HEMOSTOP® PROBIO

  Obsahuje účinné látky:
Diosmin, Hesperidin, Rutin, Probiotikum

Bezplatná infolinka 800 555 568

K dostání bez předpisu v lékárnách.

* platí do vyprodání zásob k balení HEMOSTOP 60 tob.
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www.hemostop.cz




