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Hlavní partneři:Generální 
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Hlavní mediální partneři: Organizátor sbírky:

Dámy a pánové,
naše veřejnost podceňuje význam plošných vyhledávacích forem 
(skríningu) nádorů prsu a děložního hrdla u žen a nádorů konečníku 
a tlustého střeva u obou pohlaví. Svědčí o tom nižší než 50 % využívání 
účinných testů, plně hrazených zdravotními pojišťovnami.

Letos věnujeme pozornost hlavně mužům a výskytu karcinomu
prostaty. Počty nově hlášených nádorů prostaty v poslední 
době u mužů předstihly doposud nejčastější rakovinu plic.

Pánové, máte problémy s močením, nebo vám bylo již 50 let? Zbytnění předstojné 
žlázy (prostaty) lze zpomalit a vaše potíže potlačit. Navštivte urologa! Pravidelné 
urologické kontroly včetně stanovení PSA markeru a případného ultrazvukového 
vyšetření mohou včas odhalit i začínající rakovinu prostaty, a tím podstatně zvýšit 

pravděpodobnost vyléčení.

Dámy, milujete svého partnera? Přesvědčte ho, aby se nejpozději po padesátce 
nechal preventivně vyšetřit urologem. Rakovina prostaty je na vzestupu. Zlepšu-

jí se současně jak diagnostika, tak léčení této formy rakoviny. Pokud nechcete 
být předčasně vdovou, myslete za svého muže a přesvědčte ho o vhodnosti 
urologického vyšetření.
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Partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech s.r.o. // Český červený kříž // Český svaz žen // Model Obaly a.s. 
// NEWTON Media, a.s. // Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska // Soleta Signum, s.r.o.

Mediální partner:

Liga proti rakovině Praha, člen UICC a ECL
Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
Tel./fax: 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz, www.lpr.cz
Stálý účet LPR: 8888 88 8888/0300

Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87 777 můžete do 30. 9. 2010. 

Cena jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 27 Kč.
Přispívat na sbírkový účet  Českého dne proti rakovině 

65 000 65/0300 lze do 31. 12. 2010. 

Díky vaší podpoře květinových sbírek může LPR Praha 
• fi nancovat preventivní osvětové kampaně zaměřené na péči o vlastní zdraví

• zlepšovat péči o nádorově nemocné
• provozovat nádorovou telefonní linku

• organizovat dotované rekondiční pobyty
• vydávat preventivní poradenské brožury a publikace

• podporovat výzkum, výuku a investiční dovybavení komplexních onkologických center

Vaší zásluhou jsme v průběhu 20 let mohli hospodařit s 200 000 000 Kč.
Děkujeme! Výbor LPR

Léčitelnost u zhoubných nádorů se od r. 1990 
zvýšila na dvojnásobek, takže v průměru – 
bez ohledu na druh nádoru – má nyní šanci 
na vyléčení již každý druhý nemocný.

Spolupracujte s námi a řiďte se radami, které 
odrážejí světové zkušenosti.
Náš slogan „Tiká v každé rodině“ je 
bohužel pravdivý. Ve vlastním zájmu se řiďte 
Evropským kodexem proti rakovině. 

Liga proti rakovině Praha 
slouží již 20 let české veřejnosti


