Počet ochorení na rakovinu stúpa,

nepodceňujte prevenciu

Jedno zo štyroch úmrtí v Európskej únii je zapríčinené rakovinou a každoročne
na Slovensku pribudne približne 34-tisíc nových pacientov. Vyplýva to
z aktuálnych štatistík Ligy proti rakovine, ktorá aj tento rok organizuje tradičnú
zbierku Deň narcisov. Tento rok bude podujatiu venovaný 11. apríl.

V

ďaka novým metódam
liečby sa darí takmer
tretine pacientov zo zákernej choroby vyliečiť a približne polovici s ňou úspešne
bojovať. Napriek tomu, že rakovina je jedna z najobávanejších chorôb, väčšina jej typov je
pri včasnej diagnóze dobre liečiteľná. Náklady na liečbu sú
však veľmi vysoké, preto netreba podceňovať kvalitné životné
poistenie, ktoré pokryje nielen
výdavky súvisiace s liečbou, ale
aj zabezpečí rodinu v čase výpadku príjmu.
„V prípade rakoviny je veľmi
podstatné začať liečbu čo najskôr. Poisťovňa MetLife, ako jedna z mála na trhu, poistne kryje
diagnózu karcinómu in situ v

rozsahu celého tela. Ide o rakovinu v počiatočnom štádiu, ktorá
má jasne ohraničenú štruktúru
a zároveň ešte nedošlo k tvorbe
metastáz,“ vysvetľuje produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.
Podľa Ligy proti rakovine pribudne na Slovensku každý
rok okolo 34-tisíc pacientov.
Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u slovenských
žien patrí aktuálne rakovina
prsníka, rakovina hrubého
čreva a konečníka a rakovina
krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka
a rakovina pľúc, uvádza Liga
proti rakovine. Najohrozenejšou skupinou sú ľudia nad 60

rokov, avšak rakovina sa vyskytuje aj u osôb výrazne mladších.
Všeobecne sa odporúča nepodceňovať prevenciu a chodiť na
pravidelné lekárske prehliadky
– k praktickému lekárovi, v prípade žien ku gynekológovi
a v prípade mužov k urológovi.
Okrem lekárskej prevencie treba dodržiavať aj zdravý životný
štýl vyváženou stravou, športom a obmedzením cigariet, čo
sa môže odzrkadliť aj na cene
poistenia. „Ak sa o seba staráte,
nefajčíte, chodíte na pravidelné
prevencie a celkovo vediete zdravý životný štýl, máte v rámci poisťovne MetLife nárok na veľmi
výhodnú cenu,“ dodala Erika
Poleková.

MetLife Slovensko spolupracuje
s Ligou proti rakovine už od
roku 2012 a okrem iného pravidelne podporuje Deň narcisov.
Poisťovňa úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Ponúka široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia a je
synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Viac informácií
nájdete na www.metlife.sk.
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je
prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností
(„MetLife“) jednou z popredných
spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie,
dôchodky, zamestnanecké výhody
a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa
v meniacom sa svete. Spoločnosť
MetLife bola založená v roku
1868, svoju činnosť vykonáva vo
viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA,
Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii,
Európe a na Strednom východe.
Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com.
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