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Muži jsou stále více ohroženi rakovinou prostaty,
nové občanské sdružení Europa UOMO pomůže v prevenci
Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších onemocnění v celé Evropě. V zemích Evropské unie bylo v loňském
roce zaznamenáno 346 000 nových případů a jejich počet se bude v příštích letech nepochybně dále zvyšovat. Nově
vzniklé občanské sdružení Europa UOMO přispěje k časnému řešení problému a ke snížení výskytu smrtelných případů.
Aktuálně je v Evropě více než tři miliony pacientů s rakovinou prostaty. Trvale rostoucí trend počtu nových onemocnění
je vykazován také v České republice. Jedná se o třetí nejčastější příčinu úmrtí muže na zhoubný nádor v ČR a lze právem
očekávat, že stárnutí mužské populace tento stav ještě dále zhorší. Karcinom prostaty tedy představuje významný medicínský, společenský a ve svých dopadech i ekonomický problém.
Kontrolovat společenské následky choroby a vhodné prevence je možné při soustavném zvyšování pokroku ve výzkumu a péči o pacienty.
Ustavení sdružení EuropaUomo CZ (www.europauomo.cz) jako člena celoevropské koalice boje proti karcinomu prostaty EuropaUomo (www.europa-uomo.org) představuje nesmírně důležitý krok nejenom v pomoci při boji s tímto onemocněním, ale také při získávání důležitých informací pro laickou veřejnost pacientů i jejich blízké, když se s touto diagnózou setkají, při jejich vzájemné interakci, ale také při sekundární prevenci tohoto smrtícího onemocnění, což znamená
diagnostikovat nádor včas a vyléčit tehdy, když je to možné a potřebné.
Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Luděk Lopour
JS Partner s.r.o.
www.js-partner.cz
Tel.: 603 300 792
E-mail: ludek.lopour@js-partner.cz
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