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4. únor - SVĚTOVÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, SYMPOZIUM
Cílem vyhlášení Světového dne proti rakovině (World Cancer
Day) je zvýšit povědomí široké veřejnosti o závažnosti nádorových
onemocnění. Informační kampaně zároveň chtějí upozornit na
možnosti, jak rakovině předcházet: osvojením zdravého životního stylu,
zajištěním nekuřáckého prostředí dětem, zvýšením fyzické aktivity,
omezením obezity a využíváním preventivních prohlídek. Liga proti
rakovině Praha pořádá pravidelně u příležitosti Světového dne proti
rakovině Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Letošní Sympozium, které se
koná ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P., se uskuteční 3. února 2020 a
jeho tématem jsou Nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Zacílení na
rakovinu ledvin objasňuje předsedkyně LPR Praha MUDr. Michaela Fridrichová: „Ve výskytu
karcinomu ledvin zaujímá Česká republika neblahou první příčku ze všech sledovaných zemí
světa. Liga se proto v letošním roce bude nádorům ledvin a močového měchýře věnovat
soustavně, včetně květnové veřejné sbírky. Vytkli jsme si za cíl upozorňovat nejen na
příznaky a včasnou návštěvu lékaře, ale také na obecnou prevenci, především nekouření,
neboť kuřáci mají daleko větší riziko onemocnění než nekuřáci.“
30 LET LIGY PROTI RAKOVINĚ
Významná výročí v lidském životě stejně jako v „životě“ organizace vyzývají k
rekapitulaci. Předsedkyně LPR vzpomíná, jak se začetla do prvních stanov Ligy: ,Boj proti
rakovině je, vzhledem ke stále stoupajícímu výskytu nádorů a úmrtnosti na ně,
prvořadým úkolem společnosti bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či
společenského postavení. Cílem Ligy je poskytovat v tomto boji vydatnou pomoc
všude tam, kde je nutná a na co stačí rozpočet Ligy.´ MUDr. Fridrichová podotýká: „Liga i
dnes ctí původní poslání a celou svou třicetiletou činností naplňuje cíle, které si na začátku
vytyčila. Věřím, že by zakladatelé Ligy v čele s prof. MUDr. Zdeňkem Dienstbierem byli
spokojeni.“ V plnění úkolů Lize pomáhá od roku 1997 široká veřejnost, a to především svými
příspěvky za koupi žlutých kytiček. Výtěžky z květnových veřejných sbírek byly rozděleny na
tyto účely:

Vedle pravidelného celoročního programu Liga
letos odstartuje nový projekt zacílený na školní mládež.
Přiveze během roku do 30 škol mobilní výstavu KAŽDÝ
SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM propagující zdravý životní
styl. Fakt, že dodržováním obecných zásad rozumného
životního stylu se snižuje riziko vzniku rakoviny, je sice
znám, ale je potřeba to všemi možnými prostředky
především mladé generaci připomínat. Proto Liga ve své
expozici zdůrazňuje především nekouření, pravidelnou
pohybovou aktivitu, střídmou a vyváženou stravu, jakož i
ochranu před slunečními paprsky, využívání očkování atp.
Předpoklad Ligy je, že půjde o dlouhodobý projekt, který
bude nabízet zdarma jako doplněk k výchovněvzdělávacím cílům základních i středních škol.

LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA, z.s.
je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen
onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a
zdravotníci. Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé republiky jsou
kolektivními členy. Je členem mezinárodních organizací ECL a UICC. Snahou Ligy je snížení
úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle jsme vytyčili tři
hlavní dlouhodobé programy:
• soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci
• snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných
• podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či
kompletizace onkologických pracovišť.

KONTAKTY:
Liga proti rakovině Praha, tel.: 224 919 732, lpr@lpr.cz, www.lpr.cz
Přihlášky na Sympozium: tel.: 224 919 732, birkova@lpr.cz
Média: jitka.bajgarova@arcadia.cz, 607 990 261

