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Světový den boje proti proti rakovině 4. 2. 2016
Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centra, z.s. měla tu čest, že jako první z ČR byla
dne 4. února 2000 v Paříži na Světovém summitu proti rakovině, kde podepsala Pařížskou
chartu proti rakovině. Cílem bylo zainteresovat vládní i nevládní organizace k úsilí za snížení
výskytu tohoto onemocnění, podporu práv pacientů, podporu výzkumu a zlepšení kvality
života onkologických pacientů. Tento den byl vyhlášen jako Světový den proti rakovině.
V úterý 2. února 2016 proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje seminář "Spolu proti
rakovině", který zde v rámci Světového dne boje proti rakovině pořádal spolek
ARCUS - onko centrum, z.s. Na semináři vystoupila řada předních odborníků, např. předseda
České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Vítězslav Kolek,
DrSc. s přednáškou o personalizované léčbě - imunoterapii u karcinomu plic.
Fotografie a reportáž z akce viz:
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/Seminar_Spolu_proti_rakovine_2.2.2016_Olomouc/
http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine
V roce 2016 se Světový den boje proti rakovině zaměřuje především na to, co můžeme udělat
pro naše zdraví jako jednotlivci a na to, o co bychom měli usilovat společně. “Já” jako
jednotlivec se mohu rozhodnout žít zdravým životním stylem, mohu pochopit, že včasné
odhalení nemoci mi prodlouží život, mohu požádat ostatní o pomoc a naopak podporovat
ostatní, mohu převzít kontrolu nad průběhem léčby nádorového onemocnění. A mohu také
milovat a být milován, být sám sebou, vrátit se do práce, sdílet svůj příběh a mluvit o něm
otevřeně a upřímně. “My” jako veřejnost můžeme pracovat společně a spojit síly pro lepší
výsledek, změnit politiku, zabránit či předejít rakovině díky prevenci, mobilizovat sociální
sítě k dosažení pokroku, uvádět důvody, proč je nutno investovat do boje proti rakovině,
organizovat inspirativní akce, zlepšovat přístup k onkologické léčbě, pečovat o zdravější
prostředí, “napadnout” nynější stav a vytvářet kvalitní pracovní místa, která by se zabývala
onkologickou problematikou. Právě toto jsou hlavní diskutovaná témata pro letošní rok, o
nichž se více dozvíte na http://www.worldcancerday.org/. O těchto tématech také informovala
Jana Koželská na semináři „Spolu proti rakovině“. Další informace o Pařížské chartě také na
http://arcus-oc.org/?page_id=890.
"Světový den boje proti rakovině“ je den, kdy bychom měli společně pozvednout svůj hlas a
usilovat o větší informovanost v oblasti prevence nádorového onemocnění. Dále bychom měli
tlačit na vlády, aby investovaly finanční prostředky do boje proti rakovině. Je to den akce a
vyzývám vás všechny, abyste se zapojili.

