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 24 let činnosti  
Ligy proti rakovině Praha 

 Hlavní cíl  

    snížení úmrtnosti  
                       na nádorová  onemocnění                 

     v České republice 
 

 



Tři hlavní dlouhodobé programy: 

 Soustavná informovanost veřejnosti o 
nádorové prevenci 

 Snaha o zlepšení kvality života nádorově 
nemocných 

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



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/
http://www.uicc.org/signdeclaration


Členství v Lize proti rakovině Praha       

 
 2650 členů – pacienti, jejich rodinní 

příslušníci, občané s humanitárním 
cítěním, zdravotníci 

 
 62 kolektivních členských organizací po 

celé České republice 
 



Hlavní zdroje finančních 
prostředků 

 Členské poplatky 
 Dotace MZdr. na provoz NTL – do roku 

2010  
 Dary sponzorů, pravidelných přispěvatelů 
 Výtěžek sbírky Český den proti rakovině 



Za 23 let existence Ligy bylo 
rozděleno více než 250 mil. Kč  
(€ 10 mil.) 

 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 
 



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) 

 
 

rakovina plic 
 (2014) 

 
 

KAŽDÝ ROK  
JEDNO HLAVNÍ  

TÉMA PREVENCE 



Světový den proti rakovině - 
Sympozium 

 Přednášky odborníků    
    k danému tématu roku 



Český den proti rakovině 



Český den proti rakovině 
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Preventivní program 

7 – 10 měst po celé České republice ročně 
 
 

Putovní výstava o nádorové prevenci 2008 – 2013 



Putovní výstava o nádorové prevenci 
2008 – 2013 

 
 Hlavním cílem akce je oddémonizovat 
závažné, deprimující téma rakoviny.  
 

  
 Smyslem projektu je netradiční formou 
předat veřejnosti informace o široké 
problematice onkologických onemocnění, 
akcent je kladen zejména na otázky 
prevence, vysvětlení rizik, na efektivní a 
osvědčená doporučení, jak se vyvarovat 
rakoviny zdravým životním stylem. 



Putovní výstava o nádorové prevenci 
2008 – 2013 

 Zábavné hrátky 

   Měření základních  
     zdravotních parametrů 
 Dermatologická poradna 

 



Putovní výstava o nádorové prevenci 
2008 – 2013 

 Pódiová vystoupení 



Rekondiční pobyty pro 
onkologické pacienty 

 Liga organizuje a finančně přispívá  
 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) 



Preventivní a poradenské publikace 
 (45 titulů) 
Zpravodaj (4x ročně) 
 

 
 45 titulů 
 poskytovány zdarma 

jednotlivcům i do škol, 
nemocnic, 
zdravotnických zařízení 

 v elektronické podobě na 
www.lpr.cz 
 

http://www.lpr.cz/


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) 
 
 
      

mailto:lpr@lpr.cz


  LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA 
  Na Truhlářce 100/60 
  180 81 Praha 8 
  tel./fax: 224 919 732 
  e-mail: lpr@lpr.cz  
  www.lpr.cz 
  FACEBOOK 
  č.ú.: 8888 88 8888 / 0300 
 
                               

Děkuji Vám za pozornost 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Dziękuję za uwagę 
Thank you for your attention 

 

mailto:lpr@lpr.cz
http://www.lpr.cz/
https://www.facebook.com/pages/Liga-proti-rakovin%25C4%259B-Praha-official/170459593135864


24 let prevence nádorových onemocnění 
   - práce LPR Praha 

MUDr. Michaela Fridrichová 

  Liga proti rakovině Praha 



   LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA 
             Na Truhlářce 100/60 
                             180 81 Praha 8 
                              tel./fax: 224 919 732 
                              e-mail: lpr@lpr.cz 
                              www.lpr.cz 
                              č.ú.: 8888 88 8888 / 0300 
 



24 let činnosti Ligy 

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. 



Kolorektální karcinom a kouření 

Téma LPR 2014: Bronchogenní karcinom 
 
- nejdůležitější prevence: nekouření 



Toxické látky v cigaretovém 
kouři 

7000 substancí, 69 známých  kancerogenů 
 
Například: aceton, acetylen, arsen, benzen, butan, 

kadmium, oxid uhelnatý, DDT, formaldehyd, 
kyanidy a kyanovodík, olovo, methanol, nikotin, 
fenol, polonium,  toluen, vinylchlorid.. 

 



Komplikace kouření 
Kardiovaskulární a interní nemoci 
 
• nejčastější příčinou smrti v důsledku kouření jsou nemoci srdce a cév  
 
• chronická plicní onemocnění jsou z cca. 75% způsobena kouřením cigaret 
 
• statisticky je vyšší riziko u kuřáků, že onemocní šedým zákalem 
 
• kuřák má dvojnásobné riziko, že onemocní diabetem (cukrovkou) 
 
• kuřáci mají prodloužené hojení ran - průměrně si poleží  
 v nemocnici asi o 3 dny déle než nekuřáci 
 
Nádorová  onemocnění 
 
• kouření tabáku způsobuje 25-30% onkologických onemocnění (ze 100% všech 

nádorových onemocnění v ČR)  
 



Faktory zvyšující riziko vzniku CRC 

- excesivní požívání alkoholu (45 g denně) 
- kouření 
- dietetické zlozvyky (nadváha) 
- nedostatek pohybu 
- nedostatečný pitný režim 
- vnější noxy (prostředí, pracoviště, radiace..) 
- genetická zátěž 



Studie vztahu kouření a vzniku CRC 

- kouření jako silný rizikový faktor vzniku KRAS wt 
CRC u mužů i žen 

 
- neprokázáno vyšší % mutovaného KRAS typu CRC 

u kuřáků 
 
- zvýšené riziko úmrtí na CRC u kuřáků i kuřaček 
 
- riziko úmrtí u pacientů s CRC – kuřáků po léčbě, 

zvláště pokud nepřestanou kouřit, je vyšší  



Produkce a kouření tabáku ve světě 

- 124 zemí produkuje tabák 
 
- 3,8 milionů hektarů orné půdy zabírá pěstování tabáku 
- největší producent tabáku je Malawi s udávanými 27% podvýživy 
- na 1 ha se vypěstuje 1 tuna tabáku nebo 14,6 tun sladkých      
             brambor  
 
- 20 % světové populace kouří: 
800 milionů mužů, 200 milionů žen 
 
- 50 milionů vystaveno pasivnímu kouření (z toho 75% ženy a děti) 
 
- 43 x 1018 kusů cigaret se ročně vykouří 
 
 
 
 
 
    (statistika NCCN.org) 



www.TobaccoAtlas.org 

Počet úmrtí  
kvůli pasívnímu kouření 
u nekuřáků 
(svět) 



26%  úmrtí mužů kvůli kouření, 2004 
 
10%  úmrtí  žen kvůli kouření, 2004 
 
38%  dětí 13-15 let  vystaveno doma pasivnímu kouření  
 
2125 vykouřených cigaret připadá na osobu a rok 
 
36%  mužů v současnosti kouří (2009) 
 
23%  žen v současnosti kouří (2009) 
 
30%  chlapců 13-15 let má zkušenost s kouřením 
 
33%  dívek 13-15 let má zkušenost s kouřením 
 
60-120 Kč  za krabičku cigaret 
 
27,8 mld  cigaret vyrobeno v ČR / rok 
 
asi 77%    z ceny cigaret tvoří daně - spotřební daň + DPH 
 

Česká republika - fakta 

Liga proti rakovině Praha 



Náklady na kouření  ČR 

• Evropská studie z r. 2000 odhaduje, že kouření 
stálo ČR asi  77 – 103 miliard Kč za rok, což 
v roce 2000 znamenalo asi 3,6 – 4,8 % HDP.  
 

 Jeden kuřák tedy stál Českou republiku v r. 
2000 minimálně 23 – 31 tisíc Kč. 



Důsledky kouření 

• Tabák zapříčinil  100 milionů úmrtí ve  20. století 
 
• Přibližně miliarda lidí může zemřít  
    ve 21.století na následky spotřeby tabáku 
 
• Tato úmrtí je možné odvrátit prevencí!! 
 
• Každých 6 vteřin umírá ve světě člověk na následky  

spotřeby tabáku nebo na jeho expozici (pasivní kouření) 



Každý svého zdraví strůjcem... 
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