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LIGA PROTI RAKOVINÌ

Vážení ètenáøi, vážení kolegové a kolegynì!

Rádi bychom obnovili èinnost Ligy proti rakovinì v Masarykovì onkologickém ústavu v Brnì. Toto obèanské sdružení vznik-
lo pøed více než 10 lety a pracovalo nejprve pod vedením MUDr. Vagundy, pak MUDr. Pajdlhauzera. Nyní již více než rok
nevykazuje žádnou èinnost.
Dne 15. ledna 2002 probìhla èlenská schùze Ligy proti rakovinì v MOÚ v Brnì. Bylo zvoleno pøedsednictvo a pøijaty
stanovy.
Naše pøedstavy o práci Ligy se v zásadì neliší od zámìrù Ligy proti rakovinì Praha a Asociace evropských lig proti rakovinì.
Cílem je snižování poètu onkologických onemocnìní v naší populaci a vèasný záchyt nádorového onemocnìní. Liga se sou-
støeïuje na výchovu k nekuøáctví a ke zdravému zpùsobu života. Zamìøuje se na zmírnìní utrpení pacientù s nádorovým one-
mocnìním a zlepšení jejich kvality života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientùm i zdravým lidem. Podpo-
ruje výzkum v oblasti prevence a léèby nádorù.
Nejsme úplní zaèáteèníci v podobných aktivitách. Naši èlenové mají zkušenost s podobnými projekty v rámci rùzných obèan-
ských sdružení. Pøedstavujeme si, že naše èinnost by se mìla profilovat ve tøech smìrech:

1. Pro pacienty - zlepšení kvality života, rekvalifikaèní kurz, èasopis ONKO OKNO, akce Balance, nádorová telefonní linka,
informaèní centrum...

2. Pro zdravé - Poradna zdravé výživy a odvykání kouøení, zamìøit se na edukaci k nádorové prevenci pøedevším v mladších

vìkových skupinách...
3. Pro zdravotníky - podporovat finanènì výzkumné aktivity pøedevším mladých lékaøù a ses~er, podporovat postgraduální

èinnost.. .

Liga proti rakovinì je samostatní právní subjekt, záleží jen na našem nadšení a penìzích, co vytvoøíme. Budeme rádi za
jakoukoliv formu pomoci. Èlenské pøíspìvky jsou dobrovolné. Pøihlášky Za èleny Ligy proti rakovinì Brno zasílejte na níže
uvedenou adresu; v pøihlášce uveïte, jak podpoøíte ligu, zda jako pasivní nebo aktivní èlen.
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Èíslo bankovního konta Ligy proti rakovinì Brno: KB, a. s., Brno-mìsto, è. ú. 66937-621/0100.
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