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Nadace pro výzkum rakoviny (NPVR) Česká republika organizuje u příležitosti Světového dne
boje proti rakovině Den otevřených dveří na klinických i výzkumných pracovištích.
Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika (www.vyzkumrakoviny.cz) podporuje výzkum nádorů
v České republice již 20 let. Novou iniciativou na podporu výzkumu, znalostí, povědomí a včasné
prevence onkologických chorob je právě Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne boje
proti rakovině (World Cancer Day), který připadá letos na 4. února 2018. Tento významný den je
připomínán od roku 2000 a je iniciativou nevládní organizace UICC (Union for International Cancer
Control) a jejích partnerských organizací, kterých je po celém světě více než 800.
S onkologickým onemocněním se v životě setká každý z nás, ať už přímo u sebe nebo svých
blízkých. S prodlužující se délkou dožití se navíc tato pravděpodobnost ještě více zvyšuje. V České
republice je nádorové onemocnění diagnostikováno přibližně u 94 000 spoluobčanů každý rok.
Současně mezi námi žije kolem 542 000 lidí, kteří se z nádorového onemocnění vyléčili, nebo jsou
aktuálně v léčbě. I díky výzkumu nádorů se denně z této nemoci vyléčí více než 180 občanů. Přes
veškeré pokroky však každoročně chorobě podlehne 27 000 pacientů, což odpovídá zhruba
jednomu úmrtí každých 20 minut. Výskyt nádorových chorob narůstá alarmujícím tempem,
přibližně o 20% každých 10 let.
Velmi důležitou součástí boje s rakovinou je výzkum a vývoj nových léků, léčebných a
preventivních postupů, včasná diagnostika a lepší pochopení příčin a podstaty zhoubných
onemocnění. Dobrým důkazem efektivnosti vynaloženého úsilí je dlouhodobě stagnující úmrtnost
a to i přes setrvale rostoucí výskyt onkologických onemocnění.
U příležitosti Světového dne boje proti rakovině organizujeme o den dříve, 3. 2. Den otevřených
dveří v Masarykově onkologické ústavu v Brně (www.mou.cz), Ústavu molekulární a translační
medicíny LF UP v Olomouci (www.imtm.cz) a Onkologické klinice FN v Olomouci. Při této
příležitosti bude moct veřejnost navštívit klinická i výzkumná pracoviště, na kterých se výzkum,
diagnostika i léčba nádorů odehrává a také se potkat s našimi odbornými pracovníky. Den
otevřených dveří je první společnou akcí tohoto druhu, kterou NPVR ČR organizuje a věříme, že se
do ní podaří zapojit v následujících letech více pracovišť napříč Českou republikou.

Kontakt pro média:
Peter Vanek, NPVR ČR a Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
peter.vanek@upol.cz
mobil: 775 050 355

Den otevřených dveří v MOÚ
Uskuteční se ke Světovému dni boje proti rakovině (4. 2.) v sobotu 3. února. Sraz všech zájemců
bude v 10:00 hodin ve 2. patře Švejdova pavilonu v Galerii Žlutý kopec. Zde bude take k dispozici šatna. Po
úvodním přivítání panem ředitelem profesorem MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. a náměstkem pro vědu,
výzkum a výuku doc. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D. budou příchozí rozděleni do několika skupin a
postupně navštíví 7 pracovišť MOÚ:
- Kliniku radiační onkologie- jeden z lineárních urychlovačů,
- Oddělení nukleární medicíny – pracoviště PET/CT,
- Oddělení radiologie – mamograf + popisovnu,
- Oddělení onkologické patologie,
- Ústavní lékárnu s pracovištěm ředění cytostatik,
- Onkologické informační centrum,
- výtvarnou dílnu .

PhDr. Zuzana Joukalová, Masarykův onkologický ústav v Brně
joukalova@mou.cz
mobil: 724 259 872

