4. únor – Světový den proti rakovině
Dne 4. února si každoročně připomínáme Světový den proti rakovině. Jedná se o iniciativu UICC
(Union for International Cancer Control), která spojuje její členy, partnery, sponzory a celý svět v boji
proti globální epidemii rakoviny.
V tento den se po celém světě konají vědecká sympozia zaměřená na výzkum a prevenci rakoviny,
setkávají se lidé, kteří proti této zákeřné chorobě bojují.
Letošní Světový den proti rakovině proběhne pod heslem „Můžeme. Mohu“. Záměrem kampaně
je upozornit na to, jak mohou všichni – jako kolektiv nebo jednotlivci – přispět ke snížení
globální epidemie tohoto zákeřného onemocnění.
Stejně jako rakovina postihuje mnoho lidí různými způsoby, mají všichni lidé možnost přijímat různá
opatření ke snížení dopadu rakoviny na jednotlivce, rodiny i společnost.

Zdroj: http://www.worldcancerday.org/about

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve světě. V České republice
představuje úmrtnost na nádorová onemocnění 23 % z celkové úmrtnosti. Nádorová onemocnění jsou
rovněž druhou nejzávažnější příčinou nemocnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Příčiny
vysoké úmrtnosti a ekonomických ztrát spočívají jednak v narůstající incidenci, jednak v pozdějším
záchytu příznaků nádorových onemocnění. ČR zaujímá přední místo v celoevropských statistikách v
incidenci rakoviny obecně a ve výskytu nádorů tlustého střeva a rekta u mužů. Karcinomy prsu u žen
vykazují vzestupný trend v jejich incidenci a rovněž vysokou mortalitu.
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Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která již 25 usiluje o snížení úmrtnosti na
zhoubné nádory v České republice. K dosažení tohoto cíle zvolila toto organizace tři hlavní
dlouhodobé programy: prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života,
zlepšení kvality života onkologických pacientů a podporu onkologického výzkumu a přístrojového
vybavení onkologických pracovišť.
Liga proti rakovině provozuje tzv. Nádorovou telefonní linku – poradenskou a konzultační službu, na
níž odborníci odpovídají na otázky týkající se nádorových onemocnění i jejich prevence.
Zdroj a více informací: https://www.lpr.cz/

