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“Světový den proti rakovině” - tisková zpráva 

 

Dne 1. února 2023 v 10,00 hod. začne v Praze v budově IBC seminář ke Světovému dni 

proti rakovině, který pořádá spolek ARCUS - onko centrum, z.s..  

„Seminář se koná v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně 

podporuje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením Úřadu vlády ČR. Vyhlášení 

světového dne proti rakovině předcházelo podepsání Pařížské charty proti rakovině. Tím byla 

zahájena první mezinárodní kampaň proti rakovině, jejímž cílem je zlepšit léčbu a výzkum 

nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat 

s nemocí. Na semináři, který vedu, dále vystoupí MUDr. Dalibor Štambera a MUDr. Petr 

Polievka, MBA“ říká Jana Koželská, předsedkyně, která před 23 lety na Pařížské radnici 

podepsala tuto chartu. ARCUS  - onko centrum, z.s. již 30 let pomáhá onkologickým pacientů 

a jejich blízkým. 

Světový den boje proti rakovině je iniciativou společnosti Unie pro mezinárodní kontrolu 

rakoviny (dále jen „UICC“), která v roce 2000 vyhlásila čtvrtý únor za Světový den boje proti 

rakovině. Hlavní téma pro rok 2023 je „Close The Care Gap“ čímž je míněno odstranění 

zásadních rozdílů v péči boji proti rakovině. Realita je dnes taková, že záleží hodně na 

tom, kdo jsme a kde žijeme. Polovina světové populace nemá přístup k celé řadě základních 

zdravotnických služeb. Pokud jde o rakovinu, mnohým z nás je odepřena základní péče, a to 

navzdory skutečnosti, že žijeme v době úžasných pokroků v prevenci, diagnostice a léčby 

rakoviny. Lidé, kteří vyhledávají onkologickou péči, narážejí na překážky na každém kroku. 

Příjem, geografická poloha a diskriminace na základě etnického původu, rasy, pohlaví, 

sexuální orientace, věku, postižení jsou jen některé z faktorů, které mohou péči negativně 

ovlivnit.  

Pro představu například jedním z faktorů je věk. Studie UICC zdůrazňují, jak je starším 

populacím upírána optimální léčba. Vysoký podíl starších žen s určitou formou rakoviny prsu 

dostává méně chemoterapie než mladší ženy a to navzdory důkazům o účinnosti léčby. Více 

než 70 % úmrtí způsobených rakovinou prostaty se vyskytuje u mužů ve věku nad 75 let, kteří 

mají obvykle agresivnější průběh. Ve většině případů jim je v pokročilém stádiu odepřen 

přístup k optimální léčbě. Podobně je to i u kolorektálního karcinomu. Rakovina se může 

vyvinout v jakémkoli věku, ale riziko, že k tomu dojde, dramaticky s věkem stoupá. Rakovina 

ročně zabije téměř 10 milionů lidí a asi 70 % z nich je ve věku 65 let nebo více, přesto starší 

populace čelí nepřiměřeným překážkám účinné léčby.  

Dalším z faktorů je např. ekonomika dané země. Studie uvádějí, že v zemích s nízkými a 

středními příjmy je více než 90 % úmrtnost na rakovinu děložního čípku. A jakým překážkám 

čelí Česká republika? Na to bychom se měli zeptat jednotlivých odborníků zabývající se 

onkologickou problematikou. 

Existuje nespočet nespravedlivých překážek pro přístup ke kvalitní onkologické péči a mnohé 

z těchto předsudků jsou hluboce zakořeněny v našich kulturách a systémech zdravotní péče. 

Ale překážky jsou tu proto, aby se překonávaly. Tak pojďme bojovat za odstranění těchto 

překážek jednou provždy. Jako jednotlivci máme také důležitou roli - zvyšováním hlasu  

a nátlakem na vlády, aby se zabývaly základními příčinami těchto nerovností. Zeptejme se 

jednotlivých odborníků, jak nerovnost ovlivňuje onkologickou péči v naší zemi. 

Zdroj informací: https://www.worldcancerday.org. 
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