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A Nemze tköz i Rákellenes Szövetség, a UICC (Union lnterna
tional e Contre le Cance r, International Union Against Cancer) 
nem kormányzati intézmény, hanem 82 ország 290 társszerve
zete által alapított független nemzetkö zi szövetség. 1933-ban 
alapították, tevékenysége pedig k izáró lag a rákbetegség ellen 
folytatott vi lágméretű küzd elemre összpontosul. Cé lja, hogy 
bővítse a tudományos és az orvosi ismereteket a kutatás , a 
megelőzés, a kórismézés , a keze lés és az utókeze lés területén, 
és, hogy mind en más vonatkozás ban is világszerte elősegítse a 
rákellenes mozga lmak működését. Különös hangsúlyt helyez a 
szakmai és a lakosság i oktatásra. 

A UICC Adatkezelő Egysége a világhálón a GLOBALink , 
amely felv ilágos ítássa l és adatokkal támogatja a UICC prog
ramjait és tagságá t. A GLOBALink a UICC honlapján keresz
tül (www.uicc.org) keres új módszereket arra, hogyan lehetne a 
UICC hatékonyságát még job ban elősegíteni . 

A UlCC tagja i közé különböző rák társaságo k, önkéntes rákel
lenes szervezete k, rákku tatás i/ keze lési központok és egy-egy 
ország Egészségügy i Minjsztériuma tartozik. Tagság i kérelmet 
a genfi központba ke ll címe zni . Jelenleg két magyar tár sszer
veze te van a UICC- nek, az Egész ségügy i Mini sztérium és a 
Magyar Rák Szövetség. 

A UICC-t tagsága irány ítja, ame ly a négyéve nte megrende
zett , UICC kongresszuson összehívott Közgyűlésen ül össze. 
A közgyűlések közötti időben a válasz tott Tanác s és a Végre
hajtó Bizottság felelős a tevéke nység megtervezéséért és kivi
telezéséért. A UlCC Tanács és a Végrehajtó Bizottság is két
éve nte ülésez ik. Néhány éve egyé ni tagságra is lehetőség nyílt 
a UICC Roll of Honour szerveze t létrehozásáva l. Ennek kere
tében kjemelkedő tudós, klinikus és nem szakma beli egyé n is 
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tagja lehet a UICC-nek . Az egyéni tagság kizárólag meghívás 
útján lehetséges . 

A UICC négyévente Nem zetközi Rák Kongresszus t rendez, 
va lamint számos tudomán yos összejövetelt , szakműhelyt és 
elméleti képzési tanfolyamo kat. H ivatalos kiad ványai az 

évente 30 számmal megjelenő International Joumal of Cancer 
and Predictive Onco logy - JJCPO, az évente kiadott UICC 
Tagnévsor , a negyedévenként megjelenő VICC Hírlevél , a 
Nemzetközi Rák Kongr esszus Kalendárium , amelyet félévente 
nyomnak - ennek a világhálón hetente frissítik adatait - , a 
UICC Rák Intézetek és Szervezetek Ne mzetközi Nyilvántar
tása (VICC International Directory of Cancer Inst itutes and 
Organizations), valamint több tanulm ány, jegyzet, j elentés és 
kézikönyv. Egyre növekvő számú kiadvány lesz elérhető a 
UICC honlapján , amely ezeken kívül más hirdetményeke t és 
adattárakat is közzéte sz. 

A UICC nem jöve delemé rdekelt és nem felekezet i sze rveze t. 
Központja Genfben (3, rue du Conseil-Généra l, 1205 Geneva , 
Switzerland ; távbeszélő: 41 22 809 18 1 1, távmáso ló: 41 22 
809 1810, villanyposta: info@uicc.org) , Svájcba n találha
tó. Több száz önként es szake mber együttműködésével világ
szerte különböző programok at tervez és visz véghez. Ezek 
tevékenységét egy kislétszámú, a sváj c i központban dolgozó 
titkárság hangolja össze, amelyet a Végrehajtó Bizottság igaz
gatója , mint a legfőbb hivatalnok, vezet. Pénzügyi hátter ét a 

tagság i d íjak, az újságok előfizetési díjai , támogatások és ado
mányok biztosítják, éves költségvetése mint egy 4,9 milli ó 
amerikai dol lár (ennek 26%-a a vezetőségi és tevékenység i tá
mogatásokbó l, 47%-a a rendezvényekből és a fe ladattervek 
ből, 19%-a a tagbefizetésekből, 8%-a ped ig a kiadványok elő
fizetési díjaib ól folyik be). 
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FONTOSABB UICC PROGRAMOK: 

CICA - Committee on Intemation al Collaborative Activities, 
COPES - Cancer Organizations , Public Educat ion, and Patient 

Services , 
Detection and Diagnos is, 
TNM, Prognostic Factor Project , 
Fellowships, 
GLOBA Link - UlCC Information and Comm unication Ser

vices, 
Professional Education , 
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Roll of Honour , 
Tabacco and Cance r, 
Treatment of Cancer, 
Tumour Biology 
és más különleges feladatok. 

A UlCC bizonyos feltételek mellett más, nem UICC rendezvé
nyeket is támogat. Ennek feltételei: 1. a rendezvé ny legyen 
nemzetközi, 2. rákkal foglalkozzon, 3. ne legyen kereskedelmi 
célzatú , és 4. dohányzásmentes legyen. Támoga tásért a UICC 
titkársághoz kell fordulni . 
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