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Mezinárodní organizace

• ECL
Association of European Cancer Leagues (ECL)

479, chaussée de Louvain

1030 Brussels

Tel. : +32 2 256 2000

www.europeancancerleagues.org

• UICC
Union for International Cancer Control (UICC)

62, route de Frontenex

1207 Geneva – Switzerland

Tel: +41 22 809 18 27

http://www.uicc.org

http://www.europeancancerleagues.org/
http://www.uicc.org/


27 let působení

Ligy proti rakovině Praha

Hlavní cíl činnosti

snížení úmrtnosti 

na nádorová  onemocnění                

v České republice



Tři hlavní dlouhodobé programy

• Soustavné informování veřejnosti o 
nádorové prevenci

• Snaha o zlepšení kvality života nádorově 
nemocných

• Podpora onkologického výzkumu, kvalitní 
výuky a investiční modernizace či 
kompletizace onkologických pracovišť



Pravidelné akce LPR během roku

4. únor: Světový den proti rakovině *

- cyklus přednášek k hlavnímu tématu roku

březen: Schůze členů LPR s přednáškami pro pacientské kluby

květen: Český den proti rakovině * - letos 10. května

září – říjen: Putovní výstava * (7-8 měst ČR)

listopad: Sněm LPR – přednášky k hlavnímu tématu roku

* + tisková konference k aktuálnímu tématu roku (3x ročně)



Český den proti rakovině





Český den proti rakovině



Rozdělení vybraných finančních prostředků

• 40 % na nádorovou prevenci

• 35 % na zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podpora 
hospicového hnutí

• 25 % na podporu výzkumu, pro investiční 
podporu onkologických pracovišť, podpora 
hospicům



karcinom prsu 

(2016)

nádory hlavy a krku

(2017)

prevence a léčba 

kolorektálního 

karcinomu

(2013)

nádorová onemocnění 

ledvin 

(2012)

aktivní

nádorová prevence

-tří screeningové 

programy

(2011)

rakovina prostaty

(2010)

prevence a léčba 

kolorektálního 

karcinomu

(2009)

rakovina děložního 

čípku a varlat 

(2008)

(2015)

rakovina plic

(2014)

KAŽDÝ ROK 

JINÉ HLAVNÍ 

TÉMA PREVENCE

téma roku 2017: Nádory hlavy a krku 



7 – 8 měst po celé České republice každý rok

Putovní výstava o nádorové prevenci

(od roku 2008)



Rekondiční pobyty pro onkologické 

pacienty

• Liga organizuje a finančně přispívá na

čtrnáctidenní pobyty 

- rehabilitace, masáže, 

cvičení, výlety



Výukové projekty

Nekuřácké programy pro děti

Já kouřit nebudu a vím proč
1012 mateřských škol

cca 44 000 předškolních dětí

Normální je nekouřit

460 základních škol 

Chirurgická onkologie (2003)

Buněčná a molekulární biologie rakoviny (2009)

Onkologická imunologie (2016)

Odborné publikace



• 46 titulů

• poskytovány zdarma 

jednotlivcům i do škol, 

nemocnic, 

zdravotnických 

zařízení

• v elektronické podobě 

na www.lpr.cz

Preventivní a poradenské publikace

(46 titulů)

Zpravodaj (4x ročně)



Nádorová telefonní linka

• v pracovní dny od 9 – 16 hod odpovídají lékaři 

na telefonické i emailové dotazy

(tel. 224 920 935, email : lpr@lpr.cz)



Děkuji Vám za pozornost

LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA, z.s.

Na Truhlářce 100/60

180 81 Praha 8

tel./fax: 224 919 732

e-mail: lpr@lpr.cz

www.lpr.cz

facebook

mailto:lpr@lpr.cz
http://www.lpr.cz/

