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 Liga proti rakovině Praha společně s Českou lékařskou společností J. E. P.  pořádá při 

příležitosti Světového dne proti rakovině Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Jako 

téma si letos Liga zvolila problematiku nádorových onemocnění ledvin, močového měchýře a 

prostaty.  

 Za pořadatelskou organizaci objasňuje důvody volby tématu Sympozia předsedkyně Ligy 

MUDr. Michaela Fridrichová: „Jakkoliv se jedná o různé diagnózy, společným jmenovatelem nádorů 

těchto orgánů je skutečnost, že mívají nenápadné příznaky, snadno zaměnitelné s méně závažnými 

nemocemi.  Druhým důvodem je fakt, že bychom chtěli veřejnost upozornit, že návštěva urologické 

ambulance v rámci prevence by se měla stát běžnou praxí. A do třetice varujeme před jednoznačnou 

příčinnou souvislostí mezi kouřením a nádory ledvin, prostaty i močového měchýře.“  

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci nelze Sympozium uspořádat prezenčně, proto 

se Liga rozhodla příspěvky lékařů natočit a prostřednictvím sociálních sítí je šířit. Zájemci mohou 

shlédnout následující program: 

Epidemiologie a možnosti prevence 
MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha 
 
Diagnostika a chirurgická léčba nádorů močového měchýře a prostaty 
MUDr. Michal Pešl, FEBU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK 
 
Nádory močového měchýře a prostaty                                                                                    

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV a 3. LF UK 

Možnosti radioterapie u nádorů močového měchýře a prostaty                                           

MUDr. Tereza Drbohlavová, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol 

Léčba nádorů ledvin                                                                                                                       

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice 

Dlouhodobý program prevence maligního melanomu                                                            

MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Dermatovenerologická klinika VFN 

 

Světový den proti rakovině - World Cancer Day                                                                                                                        

Světový den proti rakovině připadá jako každoročně na 4. únor. Tento významný den 

je iniciativou nevládní organizace UICC (Union for International Cancer Control) a 

jejích partnerských organizací, kterých je po celém světě více než 800. Cílem 

Světového dne proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci a 

oprostit se tak od některých mylných představ, které o rakovině stále panují.  Jedním 

z mýtů je například tvrzení, že rakovině nelze předejít. Přitom skutečnost je jiná - lidé 

mohou hrozbu onemocnění rakovinou podstatně snížit prevencí, zdravým životním stylem a 

nerizikovým chováním. 

 

Výsledky veřejné sbírky Český den proti rakovině 2020 

 Přes složité podmínky v roce 2020 uspořádala Liga proti rakovině 24. ročník tradiční veřejné 

sbírky Český den proti rakovině, ovšem v netradičním čase, koncem září. Prodejem kytiček, dary na 

účet a dárcovskými SMS získala Liga na podporu svým projektů celkem 13 720 850 Kč. Podrobné 

rozdělení výtěžku je přílohou této zprávy. Všem dárcům Liga děkuje za podporu. Vedení Ligy proti 

rakovině věří, že se letos bude moci konat sbírka v obvyklém květnovém termínu – 12. 5. 2021.  
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