
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník občanského sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM 

100 
ŘÍJEN 2004 

 

 
 
 

Z OBSAHU: 
 

� Evropský kodex proti rakovině 4 – Omezte pití alkoholu � 
� Únava u onkologických pacientů � Vzpomínka na Port Grimaud � 

� Práva pacienta ve vztahu k lékaři – Informovaný souhlas 1 � 
� Etické, ekonomicko organizační a právní problémy ve zdravotnictví � 

� Christa Petrásková: Babička balí � 
 

 
 

 
Vydává: ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01  Česká Lípa, 
e-mail: info@arcus-oc.org, www.arcus-oc.org, telefon: 487 522 259,  fax: 487 825 802. 



 
 

2 

Vážení přátelé, 

léto nám skončilo a přichází krásný barevný podzim a s ním čas draků, hrabání listí a 
pečených brambor, aspoň tak si to pamatuji ze svého dětství. 

S prvními říjnovými dny však nepřichází pouze podzim, ale i další, tentokráte jubilejní sté 
vydání Vašeho bulletinu ARCUS, které jako vždy přináší řadu praktických informací o Vašem 
občanském sdružení, jeho aktivitách a dalších užitečných věcech.  

Od 2. do 10. září 2004 probíhal v rámci našeho občanského sdružení poslední ozdravný 
pobyt v Port Grimaud ve Francii. Tento rok to byl čtvrtý ozdravný pobyt v této lokalitě. 
Dohromady se čtyř ozdravných pobytů zúčastnilo 115 osob. Na příští rok pro Vás připravujeme 
opět několik turnusů. Bližší informace budou v bulletinu zveřejněny na začátku příštího roku. 

Od 18. března 2004, kdy byla založena doména www.arcus-oc.org se na stránky podívalo 
celkem 2.728 návštěvníků. Největší návštěvnost byla v měsíci červnu, kdy stránky navštívilo 494 
návštěvníků. Zajímavé je, že největší počet návštěvníků si naše stránky prohlížel ve čtvrtek a 
nejméně lidí si našlo čas v sobotu. Nejvíce přístupů se odehrávalo mezi 13:00 až 14:00 
hodinami, nezanedbatelné množství návštěvníků se přihlásilo i v pozdních nočních a ranních 
hodinách. Nejmenší počet byl v průměru ve dvě hodiny ráno, a to 13 připojení. Nejčastěji 
používaným prohlížečem byl Internet Explorer 6 a nejvíce používanými operačními systémy byly 
Windows 98 a XP. 

Na artedílnu, která měla původně začít v říjnu se přihlásili pouhé dvě osoby, pokud by měl 
někdo zájem, přihlaste se co nejdříve na telefonním čísle 603 218 858 – Tomáš Hudec, anebo 
na e-mailové adrese info@arcus-oc.org.  

Stále jsou ještě k dispozici volná místa na ozdravné pobyty ve Švýcarsku (29. října – 14. 
listopadu 2004 a 12. listopadu – 28. listopadu 2004). Pacienti po ukončené onkologické léčbě, 
kteří nepřekročili věk 70 let a jsou pojištěnci VZP ČR se mohou se souhlasem onkologa a 
praktického lékaře našeho pobytu zúčastnit. Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu 
487 522 259 nebo 487 825 802. (Cena pobytu je 4.200,-- Kč). 

Věřím, že jsem Vám tímto opět poskytl vyčerpávající informace a těším se s Vámi, kteří se 
zúčastníte celorepublikového semináře ve Znojmě, nashledanou. 

Tomáš Hudec, ARCUS – ONKO CENTRUM 

ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
Evropský týden proti rakovině 
11. – 17. října 2004 

Kuřáci neškodí jen vlastnímu zdraví. Svou 
bezohledností nutí k pasivnímu kouření další lidi ve 
svém okolí. „60 % všech dětí ve věku do šesti let 
žije v Německu v domácnostech kuřáků. Jsou trvale 
vystavovány cigaretovému kouři a jejich zdraví je 
soustavně poškozováno“, oznámil prezident 
Deutschen Krebshilfe dne 5. října 2004 na tiskové 
konferenci pořádané u příležitosti blížícího se 
„Evropského týdne proti rakovině“. 

…a komu v naší zemi záleží na zdraví 
nedobrovolně i dobrovolně kouřících dětí …? 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 4.  

Omezte pití alkoholu  

Snižte konzumaci alkoholických nápojů, piva, vína a zvláště pak destilátů. 

Sváteční sklenička vína „Na zdraví“ neuškodí. Ten kdo nezůstane u jedné skleničky však už 
hrozbu výskytu rakoviny zvyšuje. Kde je hranice rizika? Podle expertů DGE (Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung) se dostavuje škodlivý účinek při konzumaci 20 g alkoholu denně. To 
odpovídá asi půllitru piva nebo jedné skleničce vína. Ženám radí DGE zásadně nepřekročit 
hranici 10 g denní konzumace alkoholu. 

Vědci se domnívají, že vývoj rakoviny podporuje především pravidelné pití různých druhů 
alkoholických nápojů. Na Havaji bylo např. sledováno po dobu deseti let osm tisíc lidí a zjistilo 
se, že pravidelná konzumace jedné až dvou láhví piva denně prokazatelně zvyšuje riziko 
rakoviny zažívacího traktu. Nadměrná konzumace alkoholu může vyvolat jaterní cirhózu a z té 
se může vyvinout rakovina jater. 
V populárním červeném víně, o 
kterém se v poslední době hovoří 
jako o léku proti rakovině, jsou 
však obsaženy taniny, které při 
dlouhodobém požívání vyvolávají 
rakovinu jater. 

Nadměrné požívání alkoholu 
zvyšuje nebezpečí rakoviny dutiny 
ústní, hrtanu a jícnu. Pokud při 
požívání alkoholu je člověk sou-
časně kuřákem, toto riziko se ještě 
více zvyšuje. Např. již druhý litr 
denní dávky piva zvýší riziko 
rakoviny jícnu osmnáctkrát! 

Výsledky vědeckých výzkumů prokázaly také podíl pravidelné konzumace alkoholických 
nápojů na vzniku rakoviny prsu a rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Zvlášť nebezpečné je pití destilátů, které mohou vyvolat chronické podráždění sliznice 
v ústech, krku a jícnu a výrazně podpořit vývoj nádorů v těchto oblastech.  

Nepijte alkohol pravidelně. 

Nepijte alkohol v nadměrném množství. 

Nepijte destiláty. (hc) 
 
Bibliografie:  
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.  
Tuyns, A. J. - Paquinot, G. – Jensen, O. M.: Cancer – Alcohol. Bulletin du cancer 64 1997, s 45-60. 
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TTTEEERRRAAAPPPIIIEEE   
Boj s únavou 
Únava a anémie u onkologických pacientů - 1 
MUDr. Milan Brychta 

„Zdravá“ únava je přirozený obranný mechanismus, který napomáhá udržet fyziologickou 
rovnováhu. Po odpočinku tato únava mizí. 

U onkologických pacientů může mít únava podobu nadměrného, trvalého vyčerpání a 
snížení kapacity k fyzické a duševní práci.  

• Únava, vyčerpanost a zvýšená potřeba odpočinku trvá více jak dva týdny. 
• Dostavuje se bez předchozí námahy a odpočinek nevede k jejímu odstranění.  
• Objevuje se značný úbytek energie pro tělesnou činnost. 
• Často přichází pocit slabosti nebo tíhy končetin. 
• Pacient trpí nespavostí nebo naopak nadměrnou spavostí. Spánek však nepřináší 

posílení. 
• Snižuje se schopnost koncentrace pozornosti. 
• Mohou se objevit i poruchy krátkodobé paměti. 
• Dochází k výraznému poklesu motivace pro vykonávání běžných i nenáročných činností. 
• Zvyšuje se emoční reaktivita. Pacient bývá smutný, podrážděný, frustrovaný. 

Tato únava již není přirozená. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je chronická 
únava až vyčerpanost klasifikována jako nemoc. Jestliže jste onkologickým pacientem a zastihly 
Vás podobné potíže, informujte svého lékaře. Vaší únavu lze zmírnit vhodně volenou léčbou. 

Únava je často mylně považována za nezbytnost se kterou se nedá nic dělat. Bohužel jde o 
příznak, který je často zanedbáván ze strany pacientů i lékařů. Přitom chronickou únavou až 
vyčerpaností trpí 75 – 96 % pacientů s nádorovým onemocněním. U 60 % nemocných ovlivňuje 
těžká únava kvalitu života více než obávaná nevolnost a bolest. 

Základní strategií léčby únavy je odhalení a redukce nebo odstranění jejích příčin. Za příčiny 
únavy onkologických pacientů se považují: 

• metabolické problémy, dehydratace 
• anémie 
• imobilita 
• anorexie / cachexie 
• cytokiny (v souvislosti se záněty) 
• selhávání orgánů (srdce, plíce, játra, ledviny) 
• nepříznivé vedlejší účinky chemoterapie, radioterapie a chirurgických výkonů 
• nedostatečný kalorický přísun 
• stres, deprese, úzkost 
• nepříznivé vedlejší účinky farmakoterapie 
• poruchy spánku 
• bolest 

Písemný záznam přednášky z 30.9.2004 provedl PhDr. Miroslav Cuhra. 

V dalším pokračování našeho článku Vás seznámíme s vhodnými terapeutickými postupy. (mc) 
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RRREEEHHHAAABBBIIILLLIIITTTAAACCCEEE   
Vzpomínka na Port Grimaud 
MUDr. Naďa Grünová, onkologická pacientka 

Kdo z onkologických pacientů si chtěl prodloužit léto, mohl využít nabídky na zájezd k moři, 
pořádaný občanským sdružením ARCUS ONKO - CENTRUM. A kdo se rozhodl pro ozdravný 
pobyt na Francouzské Riviéře, určitě neprohloupil. Všechno bylo dobře zorganizováno, od 
odjezdu z Čech, přes ubytování v kempu Port Grimaud až po návrat domů. Dost důležité pro 
každého, ale pro onkologického pacienta dvojnásob… Při tom měl každý možnost zvolit si 
individuální program podle svých sil, jen tak si užívat krásy moře, nebo si na místě zaplatit 
některý ze zájezdů do okolí a poznat proslavená místa jako St. Tropez nebo Monaco, „mořský 
svět“ v Antibes nebo navštívit Verdon ve vnitrozemí.  

Rovněž způsob stravování nikdo nevnucoval – někomu lépe vyhovovalo uvařit si sám v malé 
kuchyňce, jiným přišla vhod polopenze v české restauraci přímo v kempu. Jídlo nebylo špatné, 
což dosvědčuje i řada cizinců, kteří jedli totéž co my. Onkologičtí pacienti jistě ocenili, že měli 
k dispozici starostlivou průvodkyni paní Pliczkovou i vlastní lékařku, které obě dobře chápaly 
jejich problémy. A aby se v cizině necítili osamoceni, mohli vzít s sebou i rodinné příslušníky.  

Tyto přednosti jistě hravě převýšily nevýhody 
cesty autobusem – i když jel rychle, byl pohodlný, 
pravidelně stavěl a bylo v něm možné zakoupit 
občerstvení, přeci jen je to ze srdce Evropy až do 
jižní Francie pěkná dálka. Řidiči to zvládli bravurně 
a my s nimi. Vyráželi jsme v poledne a po téměř 
probdělé noci jsme druhý den ráno dorazili do cíle.  

Ubytování v karavanech bylo jistě skromnější 
než v hotelu, ale za cenu zájezdu, pořadatelem 
sražené skutečně na minimum, nic víc nikdo 
neočekával. Byli jsme jen pár minut od moře, 
v příjemném listnatém hájku a neměli si na co 
stěžovat – karavany byly čisťounké, s dostatečným 
vybavením a rozsáhlý čtyřhvězdičkový kemp přímo 
u moře skutečně mezinárodní, podle reklamy a teď 
už jistě i podle nás jeden z nejlepších ve Francii. 
Rychle jsme se zregenerovali a už k večeru 
„ochutnali“ blahodárnou mořskou vodu (všichni se 
rozumně řídili radami paní průvodkyně, abychom se 
aklimatizovali).  

Na co vzpomínat dřív? Na nádherné a teploučké 
moře? Dlouhou písečnou pláž jen pár kroků od 
našich karavanů? Bezvadné slunečné počasí? Kdo 
se nabažil prudkého sluníčka, zalezl si do stínu a na 
moře se jen díval. Co bylo hezčí? Svěží rána 
s kouzelnými východy slunce, cachtání a plavání v moři, lenošení na vyhřátém písku, výlety plné 
poznání, nezapomenutelné „Benátky riviéry“ Port Grimaud nebo večerní procházky, případně 
posezení se skleničkou a výhledem na osvětlené okolní břehy tohoto zálivu?       
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Nebýt Arcusu, většina z nás by se sem sama asi nevydala. Takhle jsme si dodali 
sebevědomí a vyzkoušeli si, co ještě sneseme. Moc dobrý pocit pro toho, kdo se stal 
„onkologickým pacientem“ i pro ty, kteří ho mají rádi. Pocit důležitý pro jeho rekondici, aby 
nepropadal stresům, které mu škodí a neobíral se úzkostlivě tím, co hrozného prožil a co 
kdyby… My už víme, že život je báječný a při troše rozumnosti nás určitě čeká ještě moc 
hezkého. Každý z nás se o tom díky Arcusu sám přesvědčil. A při prohlížení fotografií v kruhu 
rodiny nebo přátel a známých můžeme vzpomínat na krásné chvíle na Azurovém pobřeží… 

 

Jsme nadšeni… 

Ve dnech 2. do 16. září jsme pro naše onkologické pacienty uspořádali ozdravný pobyt 
v chorvatské Crikvenici. Vybrali jsme pro Vás několik citací z hodnocení, která nám na závěr 
pobytu vypracovali jeho účastníci: 

„…Ženy s lymfedémem byly 
v průběhu celého pobytu ošetřovány, 
proškoleny v několika samostatných 
přednáškách, jak si sami pravidelně 
pečovat o otok. Účast psychologů byla 
opravdu přínosem. Kromě přednášek se 
po celou dobu pobytu věnovali pacientům 
dle potřeby. Zdravotní péče byla zajištěna 
v průběhu celého období….“ 

„…Tato celorepubliková akce nám 
umožnila navázat nová obohacující 
přátelství s lidmi podobného osudu. Tento 
ozdravný pobyt byl velkým přínosem pro 
naši psychiku a opět nám posunul 
sebevědomí a tím i zdravotní stav 
k normálu…“ 

„…O naše dobré cítění se staral 
odborný doprovod lékařů, psychologů, 
cvičitelů, rehabilitačních pracovníků a 
zdravotních sester. Lékaři měli každý den 
své ordinační hodiny a mimo to nám 
formou večerních odborných přednášek 
pomáhali zvládat naše onemocnění. Pod 
dohledem lékařů, za asistence 

zdravotních sester byly prováděny lymfodrenáže přístrojové i ruční. Den začínal ranní 
rozcvičkou u moře, vedenou zkušenými cvičiteli, možnost protažení  byla dána v dopoledních i 
odpoledních hodinách s cvičiteli jógy nebo kalinetiky…“ 

„…Nejblahodárněji na nás působí zdejší krajina a moře. Je pro nás nenahraditelné pro své 
léčebné účinky našich přidružených nemocí (astma, nemoci kloubů, štítné žlázy, kožní nemoci, 
nervová onemocnění). V Česku bychom museli čerpat několikrát lázeňskou péči, zde máme vše 
v jednom. Počasí nám též přálo a tento termín byl pro nás vhodný. Jsme nadšení. Můžeme jen 
dodat: DÍKY, DÍKY, DÍKY.“ 

V dalších čísle našeho bulletinu najdete analýzu zdravotního významu ozdravného pobytu 
vypracovanou významnými odborníky v oblasti medicíny a psychologie. (mc) 
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EEEDDDUUUKKKAAACCCEEE   
Pozvánka na odborný seminář 
„Onkologická prevence, léčba a následná péče“ 

Od 22. do 24. října 2004 opět pořádáme tradiční odborný seminář ve Znojmě. Záštitu nad 
seminářem tentokrát převzali starosta Města Znojma Ing. Pavel Balík, europoslanec 
PhDr.Vladimír Železný, náměstek ministryně zdravotnictví ČR MUDr. Milan Špaček, ředitel 
Nemocnice  Znojmo, p.o. MUDr.Miroslav Kavka a ředitel okresní VZP Znojmo MUDr. Dalibor 
Štambera. 

V pátek bude na programu šest přednášek předních odborníků 
v oblasti aplikované onkologie: „Onkologické programy VZP ČR“ 
- MUDr. Antonín Pečenka, ředitel úseku zdravotní péče VZP ČR; 
„Prevence vybraných nádorových onemocnění“ - MUDr. Josef 
Drbal, zdravotní rada Jihomoravského kraje, Brno; „Nové trendy 
v diagnostice a léčbě karcinomu ledvin“ - A. Rovný, P. 
Filipenský. J. Katolická – urologické odd. FN u sv.Anny v Brně; 
„Karcinom močového měchýře“ - J. Katolická,  A. Rovný, P. 
Filipenský; „Erektilní dysfunkce u pacientů po radikální 
prostatektomii – možnosti jejího   ovlivnění“ - M. Pohanka, P. 
Filipenský, A. Rovný,  P. Řehořek, J. Katolická; „Karcinom 
prostaty – od PSA k terapii“ - P. Filipenský, A. Rovný, M. 
Pohanka, J. Katolická, P. Řehořek, M. Přerovská, D. Šafář. 

Do sobotního programu byly zařazeny příspěvky: „Nádorové 
onemocnění plic“ - prim. MUDr. Jiří  Bartoš, Onkocentrum 
Liberec; „Karcinom tlustého střeva“ - MUDr. Miroslav Kavka, 
MUDr. Semir Debs, Nemocnice Znojmo, p.o.; „Karcinom 
žaludku“ - MUDr. Miloš Mareček, Nemocnice Znojmo, p.o.; 
„Únava a anémie u onkologických pacientů“ - MUDr.Otakar 
Bednařík, MOÚ Brno; „Karcinom pankreatu“ - prim. MUDr. Pavel 
Čavojec, Nemocnice Znojmo, p.o.; „Karcinom jater a žlučových 
cest“ - MUDr. Petr Vránek, Nemocnice Znojmo, p.o.; 
„Histologické vyšetření u onkologických pacientů“ - prim. 
MUDr. Zdeněk Šalamon, Nemocnice Znojmo, p.o.; „Výživa po 
ukončené onkologické léčbě“ - RNDr.Ludmila Oliveriusová, 
CSc.- Vyšší zdravotnická škola Praha 4, poradce v oboru zdravé 
výživy; „Význam a potřeba ozdravných pobytů pro onkologické 
pacienty“ - PhDr. Kořán Martin, CSc., Nemocnice Na Homolce 

Praha; „Centrum pomoci pro ženy po ablaci v České Lípě“ - Ilsa Pliczková, ARCUS-ONKO 
CENTRUM, místopředsedkyně představenstva; Pomoc ženám po ablaci mammy“ – paní 
Pučálková, AMOENA;  

Kromě odborného programu čeká na účastníky semináře také bohatý kulturní program 
s páteční prohlídkou Louckého kláštera, sobotním divadelním představením „Divotvorný 
klobouk“, což je fraška se zpěvy od V. K. Klicpery a A. Radoka, kterou pro nás připravil divadelní 
spolek Rotunda Znojmo a nedělní prohlídkou krásné jihomoravské vinařské metropole Znojmo. 
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PPPRRRÁÁÁVVVOOO   
Milí čtenáři, otevíráme pro Vás novou rubriku, která by měla sloužit tomu, abychom si mohli sebevědomě stát 

za svými právy i povinnostmi, ať už jsme v roli onkologického pacienta nebo zdravotníka. Již od roku 2001 se stala 
součástí našeho právního řádu „Úmluva o biomedicíně“ neboli „Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti 
člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny“.  

Na úvod naší rubriky PACIENT A PRÁVO Vám nabízíme několik citací ze skvělé analýzy „Úmluvy o 
biomedicíně“ v podmínkách českého zdravotnictví vypracované JUDr. Ondřejem Dostálem. (mc) 
Práva pacienta ve vztahu k lékaři 
Informovaný souhlas - 1 
JUDr. Ondřej Dostál 

… „Článek 5 Úmluvy stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno 
provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný 
souhlas, přičemž tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, 
jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Na úrovni zákonů je informovaný souhlas upraven v § 23 
zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, nicméně poněkud vágně. Zejména obsah poučení je 
vymezen velmi obecně, lékaři je uložena pouze povinnost pacienta „vhodným způsobem poučit.“ 

Jedním z bodů, kterými by se měla zabývat nová právní úprava, je otázka tzv. tera-
peutického privilegia, tedy práva lékaře zamlčet nepříznivé důsledky zákroku či silná 
rizika v zájmu ochrany psychiky nemocného. Dle tradičního přístupu toto právo lékaři náleží, 
nicméně změněné společenské podmínky patrně vyžadují větší respekt k autonomii 
rozhodování pacienta. Význam sdělení úplné informace může spočívat například v šanci, aby 
pacient mohl uspořádat své majetkové a právní záležitosti s vědomím hrozících rizik. Moderní 
právní úpravy proto upřednostňují právo na plnou informaci před obranou psychiky. 
Přesto by však v zákoně měl být ponechán určitý prostor pro výjimečné situace, kdy by bylo 
možno část informací o zdravotním stavu zamlčet nebo toto sdělení alespoň odložit. 
Samozřejmostí by měl být zásadně respekt k právu pacienta, odmítnout informace 
výslovným projevem vůle, případně požádat, aby tíživé zprávy přijal jeho zmocněný zástupce. 

Podle Úmluvy má pacient právo na poučení o rizicích, alternativách a důsledcích 
zákroku. Pokud jde o rizika, není technicky možné zmínit všechna, proto i zahraniční judikatura 
požaduje informovat pacienta pouze o těch, která jsou dostatečně závažná a mohla by 
potenciálně ovlivnit jeho rozhodnutí podstoupit či nepodstoupit zákrok. Pro účely obecné 
zákonné úpravy by bylo vhodné definovat důležité riziko s přihlédnutím k pravděpodobnosti 
jeho výskytu (informací o málo pravděpodobných rizicích by byl pacient nadměrně zatěžován), 
jeho závažnosti (i malá pravděpodobnost úmrtí či ochrnutí může ovlivnit pacientovo 
rozhodování více než řádově pravděpodobnější riziko drobných komplikací) a též s ohledem na 
naléhavost zákroku (obecně se má za to, že u zákroků nezbytných pro zachování zdraví je 
požadavek na poučení nižší než u zákroků neléčebných, typicky úkonů plastické chirurgie). Pro 
praxi by bylo vhodné, aby byla ve spolupráci s pacientskými sdruženími vypracována modelová 
poučení k typickým zákrokům, která by soudům mohla sloužit jako vodítko. 

Pacient by měl být informován též o alternativách zákroku, neboť jen tak může plně 
realizovat své právo volby zákrok podstoupit či odmítnout. Vždy by měla být zmíněna 
alespoň alternativa léčení i s jejími riziky a důsledky. Pokud je to možné, měl by být pacient 
poučen též o možnosti konzervativní či radikální terapie. Spornou otázkou je informace o 
postupech, nedostupných z ekonomických důvodů v konkrétním zařízení či poskytovaných 
pouze v zahraničí. I takové poučení by však pacient patrně měl dostat.“ … 
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PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   
Etické, ekonomicko-organizační a právní problémy 
v českém zdravotnictví 
KONFERENCE - Senát PČR 20.9.2004 

20. září 2004 se konala společná konference zástupců pacientských organizací, lékařů, 
odborných společností, státní správy a samosprávy, novinářů a politiků. Konferenci „Partnerství 
lékařů a pacientů – začátek dialogu“ organizovala „Koalice pro zdraví“ pod záštitou senátora 
MUDr. Tomáše Julínka.   

Racionálně vedená diskuse vyústila v hledání společného řešení etických problémů ve 
vztazích lékař a pacient, problému ekonomicko-organizačních bariér a právních problémů 
v životě pacienta jako klienta a spotřebitele. Na tomto místě Vás chceme seznámit s podněty a 
závěry, se kterými se i my plně ztotožňujeme.  

Etický kodex Práva pacientů, který schválila Centrální etická komise MZ ČR v roce 1992 je 
nutné aktualizovat tak, aby lépe odpovídal současné situaci v naší zemi. Práva pacientů je 
třeba formulovat konkrétněji a dát je do souladu s Evropskou chartou práv pacientů. 

Vhodné by bylo specifikovat povinnosti pacientů vůči sobě samotným, vůči svému 
zdraví a také ve vztahu k dodržování léčebných pokynů.  

Naplnění vize partnerství mezi lékařem (zdravotníkem) a pacientem vyžaduje soustavné 
vzdělávání na obou stranách. U lékařů a ostatních zdravotníků se jedná zejména o 
komunikační dovednosti, znalosti psychologie a respektování práv pacientů. Jednou 
z cest je zkvalitnění výuky na příslušných středních a vysokých školách. Na druhé straně je 
třeba zlepšit povědomí občanů o „zdraví“ cíleným působením v celém systému školství. 

Jak pacienti tak i lékaři jsou vystaveni náročným životním situacím a potřebují těmto 
situacím porozumět, naučit se je řešit a neměli by se tudíž v krizi vyhýbat odborné pomoci. 

Nastavení systému organizace, řízení a současný způsob financování českého 
zdravotnictví je třeba změnit. Současný stav vede k dalšímu zvyšování finančního deficitu, 
prohlubování nerovného přístupu občanů ke skutečně kvalitní péči a snižování ekonomické i 
odborné efektivity celého systému. 

Legislativní činnost v oblasti zdravotnictví je chaotická a nedemokratická. Právní normy 
nejsou dostatečně vzájemně provázané a často si protiřečí. Žádáme politiky aby 
neupřednostňovali své specifické politické zájmy před zájmy občanů, pacientů a lékařů. 

České zdravotnictví není dostatečně otevřené a transparentní. Pacienti by měli mít 
možnost vědět jak kvalitní péče je poskytována jednotlivými poskytovateli zdravotní péče 
a ti by zase měli mít jistotu, že svou činnost budou vykonávat za jasně vymezených 
pravidel. 

Pacientům není poskytována stejně kvalitní péče v různých regionech a v různých 
zdravotnických zařízeních. Také není věnována stejně intenzivní pozornost všem 
onemocněním. Žádáme, aby byly naplňovány požadavky ekvity (spravedlnosti). 

Stát by měl stanovit srozumitelná a racionální pravidla, v nichž musí být upřednostněny 
zájmy všech občanů a minimalizován kontraproduktivní vliv „zvláštních“ zájmových 
skupin ve zdravotnictví. (mc) 
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PPPÍÍÍŠŠŠEEEMMMEEE   SSSIII   
Babička balí 
Christa Petrásková 

Srpnový večer překrásný byl, 
když vnouček Roman mne navštívil: 
„Co se to babičko v tvém domku děje, 
že tu všechno tak rozházené je? 
Vypukla pohroma živelná, 
nebo to jinou příčinu má?“ 
 
„Můj vnuku přemilý, jinak to je: 
babička brzy odcestuje, 
poletí letadlem na ostrov Krk, 
v Ad Turres bude, co bys jen mrk. 
Ještě jen zabalím stodvacet věcí, 
bez nichž tam nemohu býti přeci. 
 
Musím mít: 
Botasky, tenisky, žabky a krém, 
klobouk, deku, plavky a fén. 
Elasťáky, šusťáky, šumáky, 
dvě bundy, deštník, gumáky, 
slunečník, ručník, budík a doklady, 
koruny, kuny, eura a dolary. 
 
Foťák, filmy a několik natáček, 
hřeben, sponky a na zuby kartáček. 
Pudr, kelímek, řasenku, zrcátko, 
leukoplast, pinzetu, na paty škrabátko. 
Tři trička, dvě blůzky a brýle, 
křížovky pro dlouhé chvíle, 
kalhotky, košilky, mobil – 
ať vím, jestli jsi zlobil. 
 
Cukr, kafe, konvici, čaj – 
co jen ty lidi v tom kofeinu maj´. 
Bonbony, kinedryl, lžičku a termosku, 
nůž, nůžky a na mouchy rákosku. 
Dva svetry, ponožky, kalhoty, 

budou-li s počasím trampoty. 
Ještě mám poznámku v notýsku: 
šitíčko, šortky, batoh a propisku. 
A přitom spěchu, stresu a zmatku 
přibalit musím karimatku. 
Však nad všechny tyhlety poklady 
je kufr dobré nálady. 
 
Tak vidíš, Romane, co musím mít, 
chci-li si v Chorvatsku překrásně žít.“ 
 
 

 
 

Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. Telefon:  487 825 802 
Fax: 487 522 259. E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Redakční rada: Jana 
Koželská (jk), Ilsa Pliczková (ip), PhDr. Miroslav Cuhra (mc). Redakce: Helena Cuhrová (hc), Tomáš Hudec (th).  
Tisk: INSO Č.Lípa. Uzávěrka: 8. 10. 2004. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Česká Lípa. 



 
 

11 

ARCUS - ONKO CENTRA 
ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská. Tel.: 487 522 259 – Ilsa Pliczková, Tomáš Hudec, 
487 825 802 – Gabriela Brázdová. Adresa: nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 8.00 – 16.30 hod. E-mail: info@arcus-oc.org. Webové 
stránky: www.arcus-oc.org. Bankovní spojení: GE Capital Bank, účet číslo: 264503-824/0600. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Praha 
Adresa: Vodičkova 41, 110 01 Praha 1  (vchod přes vrátnici Ligna; linka 2133).  
Telefon: 224 152 133. E-mail: praha@arcus-oc.org.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 - 12.30 h. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Znojmo 
Kontaktní jméno: Marie Čechová, Jarmila Ducká. Adresa: Nemocnice Znojmo p.o., nám. J. 
Janského 11, Znojmo. Telefon: 515 215 515. Jarmila Ducká - 728 916 783 (9.00 – 12.00 hod., 
14.00 – 19.00 hod.), Marie Čechová - 604 967 949  (16.00 – 18.00 hod.) 
E-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro veřejnost: úterý, 14.00 – 16.00 hod. 
 

ARCUS - PORADNY 
Psycho-sociální poradna Havlíčkův Brod 
Kontaktní jméno: PhDr. Svatava Kocinová. Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod. 
E-mail: zdravskol@hba.czn.cz.   
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 17.00 – 20.00 hod.  (telefonická domluva konzultace). 
V důsledku nemoci PhDr. Svatavy Kocinové je poradna až do odvolání uzavřena.  

Psycho-sociální poradna Praha 
Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky.  
Kontaktní jméno: Mgr. Marie Koudelková (o.s. Jantar). Adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. 
Telefon: 224 152 133, 266 315 279. E-mail: marie.koudelková@centrum.cz.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí, 13.30 – 17.30 hod. 

Psycho-sociální poradna Zlín 
Kontaktní jméno: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, Zlín. 
Telefon: 606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 – 11.00 hod. (telefonická domluva konzultace). 

Centrum technické pomoci Česká Lípa 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. 
Kontaktní jméno: Ilsa Pliczková.  
Adresa: ARCUS - ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Telefon (fax): 487 522 259. Hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek, 9.00 - 15.00 hod. 

Onkologická linka: „Život bez únavy“ 
Poradenská linka je určena pacientům s nádorovým onemocněním trpícím únavou a anémií a 
jejich rodinným příslušníkům.  
Telefon: 224 152 133. pondělí až pátek, 9.00 – 12.30 hod. Webové stránky: www.anemie.cz. 
Sponzor: JANSSEN-CILAG, Johnson & Johnson spol. s r. o. 
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DDDĚĚĚKKKUUUJJJEEEMMMEEE   SSSPPPOOONNNZZZOOORRRŮŮŮMMM   
Vážení dárci, sponzoři, spolupracovníci, partneři a přátelé ARCUS – ONKO CENTRA, vážíme si 
Vašich projevů přízně a děkujeme Vám za připomínky a dobré rady. Děkujeme Vám také za 
každý finanční či materiální příspěvek. 

Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu EUROPA DONNA má už svojí pobočku v ČR. 
Pokud byste nám mohli pomoci při vybavování jejího národního sídla v Thomayerově 
nemocnici v Praze, zatelefonujte, prosím, na číslo 603 533 288. Chybí nám židle a stoly. (jk) 

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2004   

♥♥♥♥♥ nad 1.000.000,- Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 
♥♥♥♥ do 1.000.000,- Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Krajský úřad Liberec 

♥♥♥ do 100.000,- Kč  
♥♥ do 50.000,- Kč CRYSTALEX a.s. Nový Bor 

International School of Prague 
Město Znojmo 
M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. 
Nadace Divoké husy 
OROL Svitavy 

♥ do 10.000,- Kč EIKA Znojmo 
Hovorková Marie 
Korekta, v.o.s. 
PMS Přerov a.s. 
SAM silnice a mosty a.s. 
S MORAVA LEASING 
ZEA a.s. 

Jak nám můžete pomoci? Finančně či materiálně. Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme 
pro daňové účely potvrzení či darovací smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmu, § 20 
pro právnické a § 15 pro fyzické osoby, § 628 občanského zákoníku). 

Úhradu členského příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš 
níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C, 
které jsou k dispozici na každé poště. Minimální členský příspěvek na rok je 200,- Kč. Členský 
příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě. Číslo účtu ARCUS – ONKO 
CENTRA u GE Capital Bank je: 264503-824/0600. 

 

Adresát 

 


