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ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   AAARRRCCCUUUSSSUUU   
V pořadu Klíč vysílaný na ČT 2 dne 27. 3. 2005 byla část věnována tématu vztahu mezi 

pacientem a lékařem. V pořadu m.j. vystoupil Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta 
interní hematologické kliniky FN Brno a LF MU a zástupci různých pacientských organizací 
z Koalice pro zdraví. Mezi nimi i paní Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – 
OC. 

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
Od 15. do 17. dubna 2005 pořádáme v České Lípě odborný seminář „Onkologická 

prevence, léčba a následná péče“. Seminář se bude konat pod záštitou náměstka ministryně 
zdravotnictví MUDr. Dalibora Štambery a starostky Města Česká Lípa Hany Moudré. 

V sídle Europy Donny ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze – Krči (budova A1, 
v přízemí, ke konci chodby) se 20. 4. 2005 od 9.00 do 12.00 hod koná "Cvičení, SU-JOK, GH 
extrak" paní Libuše Žamberské. 

Náš první rekondiční pobyt pro onkologické pacienty v tomto roce se bude konat 
v Melchtalu ve Švýcarských Alpách od 22. dubna do 8. května 2005. V průběhu roku se pak 
uskuteční nejméně dvanáct dalších ozdravných pobytů ve Francii, Chorvatsku, Švýcarsku, 
Řecku a České republice.  

Oba další květnové pobyty ve Švýcarských Alpách jsou již obsazené a je možno se přihlásit 
pouze jako náhradník(ice). 

 

ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
22. března 2005 na káhirské 

mezinárodní onkologické konferenci 
prohlásil Dr. John R. Seffrin, prezident 
UICC:  

„Kouření celosvětově devastuje 
a boří preventivní opatření v boji proti 
rakovině. Tabákový průmysl stupňuje 
agresivní reklamní kampaně a záměrně 
vyvolává závislost milionů dětí. 
Každoročně musí zlomit 5 miliónů dětí. 
Vzhledem k tomu, že tabák zabíjí 
polovinu svých uživatelů, je obecné 
přehlížení této řízené genocidy 
nepochopitelné.“ 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 10.  
Účastněte se očkovacích programů proti žloutence typu B  
Ze zahraničních materiálů přeložila a upravila Helena Cuhrová 

Přibližně 18% nádorových onemocnění vzniká jako důsledek virových, bakteriálních a 
parazitárních onemocnění. Jde především o onemocnění děložního čípku, jater, žaludku a 
některé hemolymfatické tumory. Rozsáhlé možnosti léčení infekcí a očkovací programy proto 
patří mezi nejdůležitější zbraně v boji proti rakovině.  

Každý rok onemocní v EU přibližně 25 000 žen rakovinou děložního hrdla. V mnoha 
případech ji způsobí lidské papillomaviry, které jsou známy jako potenciálně onkogenní viry i v 
souvislosti s četnými onemocněními kůže a sliznic. Nejznámější je jejich souvislost právě 
s karcinomem cervixu a prekancerózními stavy, kde jsou prokázaným hlavním, i když ne 
jediným etiologickým faktorem a jejich diagnostika je součástí preventivních programů stejně 
nezbytně jako cytologie.  

Z kožních onemocnění souvisejících s HPV lze uvést různé formy verukózních lézí, 
genodermatózní onemocnění epidermodysplazia veruciformis, z lézí slizničních kromě 
prekanceróz a karcinomu děložního hrdla jsou do souvislosti s papillomaviry dávány léze 
vulvární a vaginální, léze mužského urogenitáního traktu, orofaryngeální. Přítomnost 
papillomavirů byla prokázána také v lézích průdušek, očních spojivek a jícnu. Podle schopnosti 
navodit onkogenní transformaci infikované buňky se HPV dělí na tzv. nízkorizikové a 
vysokorizikové typy. Přenos infekčních virových partikulí se děje prostřednictvím přímého 
kontaktu infikovaného a neinfikovaného jedince, autoinokulací, infekční virové částice byly také 
nalezeny na gynekologických nástrojích a plochách ordinací, spodním prádle, ve školních 
šatnách, sprchách, fit centrech a plaveckých bazénech.  

V Evropské unii je každý rok diagnostikováno přibližně 30 000 nových případů rakoviny 
jater. Na jejím vzniku se podílejí viry hepatitidy typu B. Jako prevence je velmi vhodné očkování 
proti tomuto druhu žloutenky. V některých zemích jsou plošně očkovány děti a osoby pracující 
na rizikových pracovištích. 

Dále je v EU každoročně diagnostikováno asi 100 000 nových případů hemolymfatických 
tumorů. Kromě několika jiných jsou způsobovány virem hepatitidy typu C, která představuje 
problém hlavně v  Itálii, Řecku a Španělsku. A nověji při nedodržování hygieny u uživatelů drog, 
při tetování a akupunktuře. V případě výskytu žloutenky typu C je nutno okamžitě zahájit vysoce 
účinnou antivirovou terapii pomocí antibiotik. 

Každoročně je diagnostikováno téměř 80 000 nových případů rakoviny trávicího traktu. 
Helicobacter pyroli je virus způsobující žaludeční vředy, které mohou (až u 65% nemocných) 
následně vést ke vzniku rakoviny žaludku i ostatních částí trávicího traktu. Léčba této infekce je 
náročná a provádí se opět silnými antibiotiky. Komplikací je častá odolnost viru proti 
antibiotikům. Mnozí lékaři navrhují očkování proti viru způsobujícímu žaludeční vředy. 

Základní prevencí u všech zmíněných infekčních chorob je především hygiena a u některých 
(jako právě u žloutenky) nám může pomoci i očkování. 
 
Bibliografie:  
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.  
www.biopticka.cz. Lidské papillomaviry (Human papillomaviruses, HPV). 2005 
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OOOZZZDDDRRRAAAVVVNNNÉÉÉ   PPPOOOBBBYYYTTTYYY      
V roce 2005 pořádáme tyto ozdravné pobyty pro onkologické pacienty: 

1. 22. 4. – 8. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč  
2. 6. 5. – 22. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč     (obsazeno) 
3. 20. 5. – 5. 6. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč     (obsazeno) 
4. 2. 6. – 13. 6. Řecko, Saint Panteleimonas, „Stelios“ 7.900.- Kč – 10.400,- Kč 

+ 3.000,- Kč (stravování) 
5. 17. 6. – 26. 6. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.990,- Kč + 1.540,- Kč 

6. 29. 8. – 7. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.390,- Kč + 1.540,- Kč 
(obsazeno) 

7. 1. 9. – 15. 9. Chorvatsko, Crikvenica 4.800,- Kč     (obsazeno) 
8. 4. 9. – 18. 9. Řecko, Leptokárie, „Asterios“ 11.600,- Kč + 3.200,- Kč 

9. 5. 9. – 14. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.190,- Kč + 1.540,- Kč  
(obsazeno) 

10 23.9. – 3. 10. Česká republika, Jeseníky, „Barborka“ 2.700,- Kč 

11. 21. 10. – 6. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 

12. 3. 11. – 13. 11. Česká republika, Karlovy Vary 4.500,- Kč + 150,- Kč (LP) 
13. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 

Na obsazené pobyty je možné se registrovat pouze jako náhradník(ice). 
 

ARCUS – ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 

Předběžná přihláška na ozdravný pobyt 
Místo pobytu: 
 

Termín pobytu:  

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu:  

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu:  

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu:  

Jméno: 
 

Příjmení: Titul: 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 

Adresa: 
 

PSČ: 

Telefon: 
 

E-mail: 

Zúčastnil(a) jste se již některých našich ozdravných pobytů v roce 2004? Pokud ano, uveďte 
místo a termín posledního pobytu. 
 
Datum: 
 

Podpis: 
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Ozdravný pobyt v Karlových Varech 3. – 13. 11. 2005 
U ozdravného pobytu v Karlových Varech nemáme ještě k dispozici rozhodnutí o dotaci MZ. 
Cena pro pacienty s lymfedémem bude v případě přidělení dotace nižší. Plná cena pro ostatní 
pacienty je 4.500,- Kč + 150,- Kč lázeňský poplatek. Lázeňský poplatek je vymezen na osobu a 
nevztahuje se na držitele průkazu ZTP (nezapomeňte si v tomto případě vzít průkaz ZTP s 
sebou). Jakmile obdržíme rozhodnutí o přidělení dotace, budeme Vás prostřednictvím našeho 
bulletinu a webových stránek (www.arcus-oc.org) informovat. 
 

Kritéria účasti na ozdravných pobytech 

Pobyt je vhodný k psychické a fyzické rehabilitaci pacientů po primární onkologické terapii. 
Pobyty jsou za doprovodu lékaře.   

Pobytů se mohou zúčastnit onkologičtí pacienti po ukončené primární onkologické terapii. O 
zařazení na pobyt rozhoduje praktický lékař a onkolog podle aktuálního zdravotního stavu 
pacienta.  

Zájemce o ozdravný pobyt vyplní a odešle předběžnou přihlášku. Na předběžné přihlášce se lze 
přihlásit na více pobytů. Pokud se na některý pobyt chcete přihlásit pouze v případě, že byste se 
nedostali na jiný požadovaný pobyt, uveďte do prázdného okénka, že jde o pobyt „náhradní“. 

V případě, že je k dispozici volné místo u požadovaného ozdravného pobytu, obdrží zájemce 
informační materiály a řádnou přihlášku.  

Tuto řádnou přihlášku je nutno vyplnit, potvrdit praktickým lékařem a onkologem a doporučeně 
odeslat. (Při větším počtu zájemců mají přednost ti pacienti, kteří ještě na daném pobytu nebyli.) 

Celková částka za pobyt musí být včas zaplacená. (Platby Chorvatska a Švýcarska na účet 
20001-264503-824/0600, ostatní platby  na základní účet  264503824/0600.) 
U pobytů v České republice, Řecku a ve Francii mohou být pacienti pojištěni u kterékoli 
pojišťovny. Pobyt není limitován věkem. Je možné vzít s sebou rodinného příslušníka, popř. 
známého.  

Pobyty ve Švýcarsku a Chorvatsku jsou určeny těm onkologickým pacientům ve věku od 18 do 
70 let, kteří jsou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

 

Zrušení účasti na ozdravném pobytu 

Při jakékoliv změně, zejména zdravotního stavu a při zrušení účasti na pobytu informujte paní 
Pliczkovou v kanceláři ARCUS-ONKO CENTRUM v České Lípě (tel.: 487 522 259).  

Stornopoplatky k pobytům.  
100% ceny vracíme v případě neschválení naším revizním lékařem.  
0 - 3 dny před odjezdem - 80 % z ceny vracíme na základě lékařské zprávy   
4 - 5 dní před odjezdem - 50 % z ceny vracíme na základě lékařské zprávy  
14 - 29 dní před odjezdem - Stornopoplatek 1.000,- Kč 
30 - 60 dní před odjezdem - Stornopoplatek 500,- Kč 
V případě, že Vaše místo bude obsazeno náhradníkem, je stornopoplatek pouze 100,- Kč. 

Telefonní infolinka:  Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v pracovních dnech od 10.00 do 
14.00 hod. na telefonních číslech 487 825 802 (Švýcarsko, Řecko a Chorvatsko) a 487 522 259 
(Francie a Česká republika). 
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EEEDDDUUUKKKAAACCCEEE   
Odborný seminář 

„Onkologická prevence, léčba a následná péče“ 
 

Ve dnech 15. až 17. dubna 2005 pořádáme v České Lípě tradiční odborný seminář 
s onkologickou tématikou. Součástí programu budou přednášky našich odborníků, zaměřené na 
nejnovější trendy v oblasti prevence zhoubných nádorových onemocnění, onkologické terapie a 
následné psychosociální péče o onkologické pacienty.  

Nad seminářem převzali záštitu paní Hana Moudrá, starostka Města Česká Lípa a pan MUDr. 
Dalibor Štambera, náměstek ministryně zdravotnictví České republiky. Vyjádřili tak 
podporu našemu úsilí o rozvoj české aplikované onkologie a zlepšení kvality života 
onkologických pacientů. 

Místo konání. Seminář se koná v budově nemocnice s poliklinikou v České Lípě (Purkyňova ul. 
1849) v Auditoriu v 6. patře. 

Registrační poplatek. Pro účastníky požadující ubytování i stravu po celou dobu trvání 
semináře je registrační poplatek 350,- Kč.  

Registrační poplatek pro účastníky požadující stravu na 1 den je 50,- Kč.  

Registrační poplatek pro účastníky požadující stravu na 2 dny je 100,- Kč.  

Účastníci, kteří nepožadují stravu ani ubytování se přednášek mohou zúčastnit bez 
registračního poplatku. 

Přihláška. Přihlásit se lze prostřednictvím vyplněné a podepsané písemné přihlášky odeslané 
na adresu českolipského ARCUS – ONKO CENTRA. 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM 
nám. Osvobození 451, 470 01  Česká Lípa 

Přihláška na seminář „Onkologická prevence, léčba a následná péče“ 

� Česká Lípa  15. – 17. dubna 2005  

� Znojmo  7. –  9. října 2005  

(Křížkem označte seminář, kterého se chcete zúčastnit.) 
 
Jméno: 
 

Příjmení Titul: 

Adresa: 
 

PSČ: 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 

Telefon: 
 

E-mail: 

Datum: 
 

Podpis: 
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ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa 

Pozvánka na seminář 

Onkologická prevence, léčba a následná péče 
Česká Lípa 15. 4. – 17. 4. 2005 

Záštitu nad seminářem převzali: 
Hana Moudrá - starostka Města Česká Lípa 

MUDr. Dalibor Štambera - náměstek ministryně zdravotnictví ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pátek 15. 4. 2005 

Místo konání: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova ul. 1849, Auditorium, 6.patro 
Moderuje: Mgr. Horčicová E.,  Brych B. 

14:00  Zahájení semináře a uvítání hostů 
Koželská J., ARCUS-ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 

14:15  „Péče o ženy s nádory prsu do 35 let věku“ 
Doc. MUDr. Petruželka L., CSc., MUDr. Tesařová P., CSc.,  
Doc. MUDr. Konopásek B., CSc., MUDr. Novotný J., PhD. 

    Onkologická klinika VFN a 1. LF UK  

14:35     „Jak vypadá situace u nádorových onemocnění v současné době v ČR“ 
      MUDr.Truhlářová Ludmila, Okresní hygienická stanice , Česká Lípa                         
15:00     Přestávka 

15:15     „Možnosti léčby karcinomu prsu“ 
       MUDr. Pometlová J., Lužická nemocnice Rumburk - chirurgie  

15:35   „Možnosti plastických operací k rekonstrukci prsu“ 
        MUDr. Pometlová J., Lužická nemocnice Rumburk – chirurgie 

16:00       Přestávka 

16:15    „Následná péče o pacienty po ablaci mammy“ 
            MUDr. Prosová Michaela, LYMFODERMA Praha 

16:30       „Praktické rady k lymfedému“ 
       Špičková B.,  LYMFODERMA Praha 

16:45   „Onkologičtí pacienti a ekologie“ 
           Horčič M., EURONA ČR Praha 

19:00  Večeře (pouze pro registrované účastníky), hotel – restaurace Lípa 

20:00  Společenský večer – Hotel – restaurace Lípa 
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sobota 16. 4. 2005 

Místo konání: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova ul. 1849, Auditorium, 6.patro 
Moderuje: Kořánová V., PhDr. Kocinová S. 

9:30     „Přirozená antidepresiva“ 
       PhDr. Štěpanovič M., Psychologická poradna Liberec 

10:00    „Psychoonkologie“ 
        PhDr. Kořán M., Csc., Nemocnice na Homolce Praha 

11:00   „Nejčastější sociální dotazy onkologicky nemocných“ 
    Mgr. Koudelková M., předsedkyně JANTAR Praha, poradna ARCUS – OC  

12:00    Oběd (pouze pro registrované účastníky) 

13:00   Prohlídka města Česká Lípa  (s průvodcem) 

14:30     „Únava a její zvládání“ 
           PhDr. Kocinová S., Střední a Vyšší zdravotnická škola Havlíčkův Brod 

14:50    „Centrum pomoci pro ženy po ablaci v České Lípě“ 
Pliczková I., ARCUS-ONKO CENTRUM, místopředsedkyně představenstva 

15:00     „Nádorová onemocnění plic“  
       prim. MUDr. Bartoš J., Onkologické oddělení , Krajská nemocnice Liberec 

15:20    „Prevence rakoviny prsu – nové poznatky“ 
  MUDr. Novotný J., PhD., RNDr. Pecen L., CSc., Doc. MUDr. Petruželka L., CSc. 
  Onkologická klinika VFN a 1. LF UK  

16:00    Odjezd autobusem od NsP na prohlídku zámku v Zákupech 

18:30    Večeře (pouze pro registrované účastníky), NsP Česká Lípa 

20:00     Společenský večer – restaurace NEBE 

neděle 17. 4. 2005 

9:30     „Informace o SU – JOK a Hg extrakt“ 
        Žamberská L., Lovosice  

10:00   „Nezbytné složky výživy po onkologické léčbě a vhodné doplňky stravy“ 
         RNDr. Oliveriusová L., CSc.- poradce televizního pořadu Prima vařečka  

11:00   zakončení semináře 
Koželská J., ARCUS-ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 

11:30     Oběd (pouze pro registrované účastníky), NsP Česká Lípa 
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OOOBBBČČČAAANNNSSSKKKÁÁÁ   SSSDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNÍÍÍ   
Prospěšná spolupráce klubů stomiků 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, Csc.,   
předseda Slezského klubu stomiků Ostrava 

Již řadu let členové klubu stomiků v Ostravě navštěvují akce pořádané kluby v Opavě a 
Novém Jičíně. Naopak členové těchto klubů přijímají pozvání na naše akce, zejména na náš 
rekondiční pobyt. Pořádané akce tak mají velkou účast, postupně se poznávají stomici i jejich 
partneři. 

V loňském roce tyto kluby zpracovaly společný plán akcí. Svým členům tak mohly vedle 
schůzek s odborným programem nabídnout i velký výběr dalších akcí. Má to značné výhody: 
našim členům můžeme nabídnout obvykle dvě až tři akce měsíčně, akce jsou velmi různorodé, 
každý si může vybrat podle svých zájmů. Důležitá je rovněž koordinace akcí, aby se nám 
nestalo, že dva kluby budou pořádat zajímavou akci ve stejném termínu. Jelikož se kluby střídají 
v organizování, není zajištění tak náročné. Ukázalo se, že tato spolupráce je velmi prospěšná a 
na hlavní akce přišlo 50 – 70 účastníků ze všech tří klubů, rekondičního pobytu se pak 
zúčastnilo více než 100 osob. 

Koncem ledna se opět sešly 
výbory uvedených klubů na 
společném zasedání a připravily 
další společný plán. Zasedání se 
účastnili i zástupci polských stomiků 
z regionu Katovice, kteří projevili 
zájem o širší spolupráci s našimi 
kluby. Společný plán obsahuje 
celkem 25 akcí. Velký zájem jistě 
bude o setkání v Beskydech, 
čtyřdenní zájezd na Šumavu, 
opékání selete, zájezd na Bouzov a 
do Loštic, přechod Ondřejníka, 
tradiční setkání na myslivecké 
chatě, návštěvu oranžérie v Raduni, 
vánoční večírky a předsilvestrovský 
výšlap. Vyvrcholením bude již 
čtrnáctý rekondiční pobyt na Horní 
Bečvě, kde je očekávána účast asi 
130 osob. Členských schůzí 
s odbornými přednáškami a 
prezentacemi firem se vždy účastní i 

zástupci spřátelených klubů, kteří podávají podrobné informace k připraveným akcím na 
nejbližší období. Zájemci mohou nalézt podrobnější informace i náš Zpravodaj na stránkách  
www.ilco.cz/ostrava. 

Taková spolupráce není výjimečná. Podobná spolupráce se začíná rozvíjet i mezi kluby 
v Přerově a Prostějově a mezi kluby v Příbrami a Táboře. Věřím, že i kluby v dalších regionech 
naleznou možnosti užší spolupráce. 
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ZZZAAAMMMYYYŠŠŠLLLEEENNNÍÍÍ   
Poučení od hus 
Jak se ve větší skupině můžeme učit jeden od druhého 

Až na podzim opět uvidíte husy, mířící ve formaci tvaru písmene „V“ přezimovat na jih, možná 
se zamyslíte, co asi o tom objevila věda, a proč letí právě tudy. 

1. Při každém mávnutí křídly jedna husa nadzdvihuje druhou letící těsně za ní. Hejno letící ve 
formaci „V“ doletí o 71% dále, než by doletěl jediný pták. 

Poučení: Lidé, kteří mají společný 
směr mohou dosáhnout společného 
cíle rychleji a snadněji, protože je po 
cestě posunují ostatní. 

2. Jestliže jedna husa vypadne 
z formace, ihned pocítí odpor při 
samostatném letu a cítí, jak je těžké 
zvládnout to sama. Proto se rychle vrací 
do formace aby využila vztlakovou sílu, 
vytvářenou husami letícími vpředu. 

Poučení: Máme podobný smysl jako 
husy, který nám velí zůstat ve 
formaci s těmi, kteří jdou stejným 
směrem. Chceme využít jejich 
pomoci a také pomoci ostatním. 
3. Jestliže vedoucí husa ve formaci 
začíná být unavená, vrací se zpět do hejna a další husa nastupuje na vedoucí pozici.  

Poučení: Je rozumné se střídat v náročných úkolech, ať už jde o lidi, nebo husy letící na 
jih. Lidé, stejně jako husy, jsou závislí jeden na druhém. 
4. Husy letící v zadní části formace kejhají, aby tak povzbudily husy letící vpředu k udržení 
rychlosti. 

Poučení: I my potřebujeme ujištění, že naše gágání bude povzbuzením pro ostatní. 

5. Jestliže některá husa onemocní nebo se zraní a klesá, dvě husy opustí formaci a následují ji 
dolů, aby jí pomohly a chránily ji. Zůstávají s ní tak dlouho, dokud není schopna dalšího letu 
nebo dokud nezahyne. Potom vzlétnou a připojí se k další formaci, aby dostihly vlastní hejno. 

Poučení: Pokud máme tolik citu, jako mají husy, měli bychom zůstat jeden s druhým 
v těžkých chvílích. 

Přeložil Doc. RNDr. Pavel Kreml, Csc. 
Bibliografie: NZ Ostomate Magazine 2/2004 s. 10,(PaK) 
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ARCUS - ONKO CENTRA 
ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská. Tel.: 487 522 259 – Ilsa Pliczková, 487 825 802 – Gabriela 
Brázdová, Monika Vajsejtlová. 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 Money 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 hod. 

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).  

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. 

EUROPA DONNA 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu 
Adresa: EUROPA DONNA, Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 
(budova A1, přízemí). Telefon a fax: 261 083 733.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 – 11.00 hod. Webové stránky: www.europadonna.info 

LYMFODERMA 
Adresa: Lymfologické a dermatologické centrum – LYMFODERMA 
Senovážné nám. 22, 110 01 Praha 1, Telefon: 224 142 212. Objednávky : 221 623 396. 
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DDDĚĚĚKKKUUUJJJEEEMMMEEE   SSSPPPOOONNNZZZOOORRRŮŮŮMMM   

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2005 
Dary a dotace nad 1.000.000,- Kč 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 

Dary a dotace do 500.000,- Kč 
Janssen – Cilag a Johnson & Johnson company 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Materiální pomoc 
Ježek – Software, Česká Lípa  
 
 

JJJAAAKKK   NNNÁÁÁMMM   MMMŮŮŮŽŽŽEEETTTEEE   PPPOOOMMMOOOCCCIII???      
Finanční dary a materiální pomoc 
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). 

Členské příspěvky 

Minimální členský příspěvek na rok je 200,- Kč. Úhradu členského příspěvku doporučujeme 
provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem 
je rodné číslo člena.  
Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 

GE Money Bank. Číslo účtu 264503-824 / 0600. 
Dalším způsobem úhrady je platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště.  
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě. 

 
 
 

 

Adresát 

 


