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“Světový den proti rakovině” - tisková zpráva 

 

   4. února 2020 v 9,00 hod. začne v Praze, v školící místnosti AIFP - 7. patro, v budově 

IBC , Pobřežní 3, Praha 8, seminář ke Světovému dni proti rakovině, který tradičně 

pořádá spolek ARCUS - onko centrum, z.s. 
 

Na semináři vystoupí Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centrum, z.s., která 1. 

z naší republiky podepsala na Pařížské radnici před 20 ti lety Pařížskou chartu proti rakovině. 

Mezinárodní unie proti rakovině UICC vyhlásila v roce 2000 čtvrtý únor za Světový den 

boje proti rakovině. Toho dne se při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině 

v prezidentském paláci sešla více než stovka zástupců vlád, nositelů Nobelových cen, 

sdružení na obranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny a Jana 

Koželská má nezapomenutelné zážitky z tohoto setkání. 

 

Podepsáním Charty proti rakovině začala první mezinárodní kampaň proti této zákeřné 

nemoci v novém tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit výzkum a léčbu nádorových onemocnění a 

pacientům na celém světě umožnit co největší informovanost  

a dostupnost léčby. „Světový den boje proti rakovině“ (World Cancer Day) už 20 let 

připomíná důležitost prevence a včasného zahájení kvalitní a moderní léčby. Současně apeluje 

na občany, aby společně pozvedli svůj hlas a usilovali o větší informovanost v oblasti 

prevence nádorových onemocnění. Cílem je rovněž vyvinout tlak na vlády jednotlivých zemí, 

aby do boje proti rakovině investovaly potřebné finanční prostředky.  

 

V roce 2020 je Světový den proti rakovině v rámci tříleté kampaně „ Já jsem a budu“, 

která probíhá od roku 2019 do roku 2021, výzvou k akci, která vyžaduje osobní nasazení a 

představuje sílu individuálního jednání podniknutého nyní s cílem ovlivnit budoucnost.  

Světový den rakoviny je kampaň, která se 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.  

Víceletá kampaň nabízí šanci vytvořit dlouhodobý dopad.  

 

ARCUS – onko centrum, z.s. bylo založeno v roce 1993 jako občanské sdružení a od 1. 1. 

2014 je registrováno jako spolek. Pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám z celé 

ČR zvládnout těžké okamžiky během onkologické léčby i po jejím ukončení. Organizuje také 



vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost, mezi něž patří i seminář ke Světovému dni 

proti rakovině.  

Seminář 4.2.2020 v Praze se koná v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který 

finančně podporuje Úřad vlády ČR a Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Více informací o aktivitách spolku najdete na http://arcus-oc.org/.  

 

 

Kontaktní osoba:  

Jana Koželská, mobil: 603 533 288 

 

Světový den proti rakovině se každoročně koná 4. února. V tento den se spojují miliony lidí, 

organizací a vlády z mnoha zemí po celém světě, aby pomohli v boji proti celosvětové 

epidemií, proti rakovině. 

Cílem Světového dne boje proti rakovině je zachránit miliony životů, které takto zbytečně 

vyhasínají. Většina těchto úmrtí je zapříčiněna nevědomostí, lhostejností nebo strachem. Ještě 

v 21. století je mnoho lidí, kteří se stydí jít se svým problémem za odborným lékařem. Někdy 

jim v tom brání ostuda, ale jindy strach z výsledku. 

Velkým problémem při vzniku rakoviny je nevědomost. Proto jedním z hlavních cílů tohoto 

dne je zvyšovat informace o této nemoci, o jejích projevech a o tom, co můžete udělat 

pro sebe a pro své zdraví. Mnohým pacientům je rakovina diagnostikována až ve stádiu, 

kdy je šance na vyléčení minimální. Pokud se však diagnostikuje včas, šance na vyléčení 

je vysoká. 

 


