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• mobilní nebo-li softwarová aplikace je aplikace vytvořená 

speciálně pro chytré telefony, tablety nebo jiná zařízení 

 

• je to programové vybavení zařízení, které umožňuje provádět 

nějakou užitečnou činnost 

 

• aplikace – hry, messengery, antivirové aplikace, plánovače, atd.  



• aplikace, které nám pravidelně každý měsíc připomenou 

důležitost samovyšetření, nebo vám můžou zachránit život 

 

• můžeme je stáhnout zdarma do jakéhokoliv chytrého telefonu 

 

• zdravotnické aplikace:   HLÍDAČ KOULÍ 

        RUCE NA PRSA 

     ZÁCHRANKA 

 



• aplikace do chytrých telefonů, které bojují proti rakovině 

• tváří kampaně se stala biatlonistka Gabriela Soukalová a 

badmintonista Petr Koukal 

 



• APLIKACE HLÍDAČ KOULÍ SE ZAMĚŘUJE NA ONEMOCNĚNÍ 

VARLAT: 

• mužský párový pohlavní orgán 

 

• jsou uložena v šourku 

 

• jsou hormonálně stimulována mužským pohlavním hormonem 

testosteronem 

 

• od puberty produkují mužské pohlavní buňky - spermie 

 



• ne každý nádor ve varleti je nádor zhoubný (maligní) 

 

• nezhoubný (benigní) nádor je rozpoznán většinou v podobě 

hmatné bulky, která je dobře ohraničena od okolní tkáně 

varlete 

 

• může se projevovat stejnými příznaky jako nádor zhoubný a 

samovyšetřením ani zobrazovacími metodami nelze 

jednoznačně odlišit zhoubný nádor od nezhoubného 



• PŘÍZNAKY 

• jakákoliv změna velikosti  a objemu varlete, většinou zvětšení  varlete 

(někdy se může varle i zmenšit!) 

 

• hmatná bulka, hrbolek či nepravidelnosti povrchu varlete nebo 

ztvrdnutí varlete 

 

• ze začátku je nádor varlete nebolestivý, postupně se může přidat tupá 

bolest, pocit tíhy v šourku. Náhlá prudká bolest většinou znamená jinou 

příčinu obtíží (zánět, infarkt varlete, torzi = náhlé otočení varlete 

kolem své osy, „zaškrcení“ cév a nedokrvení varlete) 



• LÉČBA: 

• vždy je nutné vyšetření u odborného lékaře - urologa  

 

• primární vyšetření – UTZ, rozbor krve, atd. 

 

• následně se musí nádor chirurgicky odstranit a poslat na histologické 

vyšetření 

 

• riziko pozdního rozpoznání, oddálení správné diagnózy a léčby může 

vést k rozšíření nádoru cestou krevních a lymfatických cév do těla a 

vytvoření vzdálených ložisek nádoru – metastáz  

(lymfatické uzliny v břichu, plíce, játra) 

 



• aplikace vytvořená na prevenci rakoviny varlat 

 



• hlavní funkce: 

• 1x měsíčně automatické připomínání samovyšetření 

 

• odborné lékařské informace o problematice nádorů varlat 

 

• instruktážní video (instruovaný návod) k samovyšetření varlat 

 

• interaktivní mapa komplexních onkologických center v ČR 

 

• informace o občanském sdružení Bumbaris Paris 

 

















• hlídač koulí není aplikace jen pro majitele chytrých telefonů, 

může si ji stáhnout i každý do svého počítače 

• návod k samovyšetření krok za krokem 

 

 



• na internetové adrese www.hlidackouli.cz si může každý 

stáhnout i instruktážní video 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Aljzna0dQAs  
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• APLIKACE RUCE NA PRSA SE ZAMĚŘUJE NA ONEMOCNĚNÍ 

PRSNÍ ŽLÁZY: 

• párová žláza 

 

• má část sekreční a vývodnou 

 

• produkuje mléko těsně před porodem a po porodu  

 

• růst prsou je závislý na množství hormonů – estrogen, progesteron 

 



• nejčastějším zhoubným nádorem u žen 

 

• rozhoduje mnoho rizikových faktorů – genetické, hormonální, 

nutriční, faktory zevního prostředí 

 

• nejzávažnějsím rizikovým faktorem je věk, proto se u žen od 45 

let provádí 1x za dva roky preventivní mamografické vyšetření 

 

• velký důraz je kladen na prevenci – samovyšetření prsu 

 



• PŘÍZNAKY: 

• nejčastějším projevem je nebolestivá bulka 

 

• dalšími méně častými příznaky jsou – bolest, zvětšení prsu, vtažení 

kůže, výtok z bradavky, povrchové změny 

 

• zvětšení uzlin v podpaží nebo nad klíční kostí (projevem šíření nádoru) 

 

• projevy metastáz – např. bolesti zad při mestastázách do kostí 



• LÉČBA: 

• nejdříve se provede biopsie – vzorek se pošle na histologii – dle 

výsledku se určí správný postup léčby 

 

• základní metodou léčby časných karcinomů je chirurgické odstranění, 

kdy se odebere část nebo celý prs 

 

• dle scintigrafie se zjišťuje stav sentinelovy uzliny, což je první uzlina, 

která může být nádorem postižena – pokud je pozitivní, musí se také 

odstranit 



• aplikace vytvořená na prevenci rakoviny prsu  



• hlavní cíl: 

• zvýšit povědomí o důležitosti samovyšetření 

 

• zvýšit počet žen používajících bezplatný screening 

 

• naučit ženy správný postup a správnou dobu samovyšetření 

 

• rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažnosti onemocnění,  

průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty 

i mezi pacienty a rodinnými příslušníky – Dialog Jessenius 2009 











• Praha – 8 center 

• ostatní kraje – každý minimálně 3 

     centra 











• na internetové adrese www.rucenaprsa.cz si může každý 

stáhnout instruktážní video    http://www.rucenaprsa.cz/jak-se-vysetrit  
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• www.hlidackouli.cz 

 

• www.rucenaprsa.cz 

 

• www.zachrankaapp.cz 
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