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ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   AAARRRCCCUUUSSSUUU   
Ve středu 20. července 2005 se v sídle Europa Donna ve Fakultní Thomayerově nemocnici 

v Praze - Krči konal seminář s Doc. MUDr. Jitkou Abrahámovou, DrSc. Seminář byl zaměřen 
na zvládnutí techniky samovyšetření prsu. 

Ve čtvrtek 4. srpna a v neděli 7. srpna 2005 byla vysílána na ČT2 repríza mimořádně 
úspěšného pořadu Klíč věnovaného tématu "Komunikace lékaře s onkologickým 
pacientem ". V pořadu vystoupili zástupci svépomocných pacientských sdružení. Náš ARCUS – 
ONKO CENTRUM reprezentovala předsedkyně představenstva paní Jana Koželská. 

V úterý 16. srpna 2005  se v sídle Europa Donna ve Fakultní Thomayerově nemocnici v 
Praze – Krči konalo  "Cvičení, SU-JOK, GH extrakt"  paní Libuše Žamberské.  

Při kontrole plateb členských příspěvků jsme zjistili, že mnoho členů nemá zaplacený 
členský příspěvek na letošní rok. Je třeba, aby ho nejdéle do konce září uhradili, jinak budou 
vyřazeni z evidence. 

Občanské sdružení ÚSTECKÝ ARCUS  - Společnost onkologických pacientů, jejich 
rodinných příslušníků a přátel změnilo adresu.  Nová adresa je:  
ÚSTECKÝ ARCUS - Společnost onkologických pacientů, Budova Pozemních staveb, Velká 
Hradební 2800/54. 400 01  Ústí nad Labem. 

 

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
Školení operátorů poradenské onkologické linky "Život bez únavy“ se koná v Praze 

v úterý 23. srpna 2005  od 13.00 hod. v prostorách společnosti Publicis. 
Od 29. srpna do 2. září 2005 proběhne v pražském sídle Europa Donna „Týden proti 

únavě“. Zájemcům zde budou (vždy od 14.00 do 17.00 hod.) poskytovány odborné informační a 
poradenské služby vztahující se k problematice zvládání stavů únavy a vyčerpání u 
onkologických pacientů. Pacienti mohou volat na tel. čísla 261 083 733 a 244 914 068 nebo 
přijít osobně na konzultaci s onkologem do pavilonu A1 - přízemí vlevo ve Fakultní 
Thomayerově nemocnici v Praze – Krči. 

Naši pacienti z ARCUS - ONKO CENTRA odjíždějí dne 29. srpna 2005 na ozdravný pobyt 
do Francie . 

Dne 1. září 2005 odlétá celé letadlo se 160 účastníky na ozdravný pobyt do Chorvatska . 
Skupina 40 pacientů a jejich rodinných příslušníků odlétá 4. září 2005 na pobyt do Řecka. 
Dne 5. září 2005 bude vypraven další autobus na rekondiční pobyt do Francie .Do konce 

roku nás čekají ještě ozdravný pobyt v Jeseníkách a 2 turnusy do Švýcarska. 
Ve čtvrtek 29. září 2005 se koná  "Cvičení, SU-JOK, GH extrakt " paní Libuše Žamberské. 

Setkání a cvičení se uskuteční v sídle Europa Donna  ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
v Praze – Krči od 9.00 do 13.00 hod . 

Ve dnech 7. až 9. října 2005 se ve Znojmě koná celostátní odborný seminář s 
mezinárodní účastí věnovaný tématu „Onkologická prevence, léčba a následná péče“. 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
 

Pasivní kouření snižuje dětem IQ 
Rodiče - kuřáci by měli být velmi obezřetní vůči svým potomkům. Vědecké výzkumy totiž 

ukazují, že u dětí vystavovaných kouři z cigaret dochází ke snižování IQ. 

Výsledky žáků, jejichž rodiče před nimi kouří a vlastně je tak nutí vdechovat cigaretový kouř, 
jsou oproti dětem nekuřáků horší v matematice, čtení a jiných testech mentálních schopností.  

Ačkoli se o nežádoucích účincích pasivního kouření ví dlouho a stále se proti němu bojuje, 
vystaveno mu zůstává podle výzkumů více než čtyřicet procent dětí. Ty totiž ani ve svých 
domovech nenalézají před nebezpečným tabákovým dýmem ochranu. A právě zjištění, že kouř 
může u dětí způsobovat nejen rakovinu, ale také snižovat jejich mentální schopnosti, by se mělo 
stát oporou pro další boj s pasivním kuřáctvím.  

Odborníci tvrdí, že tato studie je výjimečná tím, jak se pasivní kuřáctví u dětí prokazovalo. 
Zatímco dotazníky nemusejí být moc spolehlivé, vědci testovali krev dětí na přítomnost látky 
nazvané kotinin. Tato chemická sloučenina se v krvi objevuje poté, co je dotyčný vystaven, byť 
pasivně, cigaretovému kouři. Experti testovali na čtyři a půl tisíce dětí, měřili jim množství 
kotininu v krvi a také zkoušeli jejich inteligenční schopnosti.  

"Rozsah snížení v testech je velmi značný. Při vystavení dítěte pasivnímu kouření jsme 
prokázali pokles IQ o dva až pět bodů na škále," potvrdila doktorka Kimberly Yoltonová. (hc) 

 

Rakov ina plic hrozí dětem vystaveným kouři třikrát 
častěji 

Výskyt rakoviny byl výrazně vyšší u lidí, jejichž rodiče kouřili.  
Britští vědci tvrdí, že u dětí vystavených doma cigaretovému kouři je vyšší pravděpodobnost, 

že se u nich v pozdějším věku rozvine rakovina plic, než u těch, které žijí v domácnostech 
nekuřáků.  

Odborníci v časopise British Medical Journal píší, že výzkum prováděli na třech stech 
tisících lidech v celé Evropě.  

Zjistili, že výskyt rakoviny byl výrazně vyšší u lidí, jejichž rodiče kouřili, i když oni sami 
tomuto zlozvyku nikdy nepropadli.  

Podle průzkumu mají děti vystavené cigaretovému kouři několik hodin denně třikrát vyšší 
pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic v dospělosti.  

U těch, které byly kouři vystaveny jen několikrát za týden, byla tato pravděpodobnost jen 
jeden a půl krát vyšší. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že by lidé neměli kouřit v přítomnosti dětí. 
(Q: www.bbc.co.uk) 
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Nadměrná konzumace červeného masa škodí 
Pokud dávají lidé na talíři přednost hovězímu, vepřovému, případně skopovému masu, 

výrazně se u nich zvyšuje nebezpečí rakoviny střev. Lidé v denním shonu o škodlivosti 
hamburgeru či sendviče se šunkou někdy nestačí přemýšlet. 

"U lidí, kteří zkonzumovali více než 160 gramů takzvaného červeného masa denně, bylo 
riziko výskytu rakoviny o třetinu vyšší než u těch, kteří měli hovězí, vepřové, či skopové na talíři 
pouze jednou týdně," vysvětluje profesorka Sheila Binghamová z Univerzity v Cambridge .  

Podle zveřejněného průzkumu postihuje rakovina střev 17 z 10 000 obyvatel, kteří dávají 
trvale přednost hovězímu, telecímu či vepřovému masu a masným výrobkům. Mezi těmi, kteří 
jsou vegetariáni či dávají přednost rybám a drůbeži, se vyskytuje jen u 12 z 10 000 obyvatel. (Q: 
www.bbc.co.uk) 

 

Nízký zájem o preventivní onkologická vyšetření 
V České republice přetrvává podle odborníků nízký zájem o preventivní onkologická 

vyšetření. Uvedl to tajemník České onkologické společnosti Jan Žaloudík. Počet nádorů přitom 
v posledních letech stoupá - lékaři zjistili loni v České republice rakovinu přibližně u 60 000 
obyvatel a 28 000 lidí nádor usmrtil . Na bezplatný screening , při němž se zjišťuje rakovina 
prsu, přitom chodí jenom asi čtvrtina žen ve věku 45 až 70 let. Cílem onkologické společnosti 
přitom je, aby se poměr obrátil a snímky na mammografu si nechaly dělat tři čtvrtiny žen. 

Velké nebezpečí znamená v tuzemsku rakovina tlustého střeva a konečníku. Muži i ženy v 
rizikovém věku od 50 let ale většinou podle onkologů preventivní vyšetření zanedbávají. Trojici 
nejrozšířenějších nádorových onemocnění tvoří v Česku rakovina prsu, tlustého střeva a 
konečníku a rakovina plic. Muže postihuje desetkrát častěji než ženy a kuřáci ji dostanou 
sedmnáctkrát pravděpodobněji než nekuřáci. (hc) 

 
 

Větší ochrana před rakovinou děložního čípku 
Dynex Technologies 

HPV neboli lidský Papillomavirus (Human Papillomavirus) je běžnou virovou infekcí, která se 
přenáší pohlavně. (V případě infekce anogenitálního traktu se předpokládá přenos přímým 
kontaktem při sexuálním styku, nebo při přenosu z matky na dítě během porodu. V případě 
kožní infekce k přenosu dochází buďto přímo osobním kontaktem, autoinokulací nebo 
zprostředkovaně přenosem přes infikované povrchy, HPV DNA pozitivita byla detekována ve 
stěrech z povrchových ploch např. plaveckých bazénů nebo posiloven. pozn. redakce). Většina 
lidí je nositelem HPV, aniž si je toho vědoma. Je známo kolem 100 typů HPV, přičemž 13 z nich 
je označováno za vysoce rizikové a bylo prokázáno jejich příčinné spojení s rakovinou děložního 
krčku. Některé typy HPV způsobují genitální bradavice. Ty nemají souvislost s rakovinou, ale 
měly by upozornit na možnou přítomnost HPV infekce ve vašem děložním krčku. 

Většina lidí se ve svém životě dostane do kontaktu s HPV, ale samovolně se viru během 
několika měsíců zbaví (stejně jako je tomu například u chřipky a nachlazení). Malá skupina žen 
se však viru HPV nezbaví a je  u nich větší nebezpečí rozvinutí abnormalit krčku. Přetrvávající 
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infekce HPV může vést ke změnám buněk a pokud je neléčená, mohla by se rozvinout do 
rakoviny krčku. 

Způsoby diagnostiky 

NEPŘÍMÉ METODY: cytologie, histologie, imunohistochemie, serologie 

PŘÍMÉ METODY: elektronová mikroskopie, imunohistochemie, molekulárně biologické 
metody, skríning – PAP stěr, Hybrid Capture II systém.  zdroj: www.hpv.cervix.cz 

PAP stěr 

Jde o test, odhalující časné změny v krčku a naznačuje, že daná osoba je v nebezpečí 
vzniku rakoviny krčku, pokud nebude léčena. Test se provádí z několika buněk získaných 
z krčku, které jsou rozetřeny na mikroskopické sklíčko. Sklíčko je poté vyšetřeno pod 
mikroskopem v laboratoři, přičemž se hledají jakékoli abnormální buňky, které mohou indikovat 
budoucí problémy. Pokud jsou zjištěny abnormální buňky, můžete být pozvány na opakovaný 
PAP test nebo poslány na kolposkopické vyšetření. 

Hybrid Capture 2 HPV test  může zjistit přítomnost vysoce nebezpečných typů HPV 
dokonce před tím, než se objeví viditelné změny v buňkách krčku, což umožňuje odhalení žen 
s rizikem rakoviny krčku mnohem dříve. Odběr vzorku je prováděn stejně jako u předchozí 
metody, tj.  stěrem . 

Pozitivní výsledek Hybrid Capture 2 HPV testu znamená, že se u vás vyvine rakovina krčku, 
ale poskytuje dodatečnou informaci o možném nebezpečí pro vaše zdraví a umožňuje vašemu 
ošetřujícímu lékaři, aby vás podrobněji sledoval. Jakékoli znaky rozvíjející se choroby mohou být 
proto detekovány dříve, což umožní účinnou léčbu. Také to znamená, že pokud je výsledek 
Hybrid Capture 2 HPV testu negativní, máte jistotu, že pravděpodobnost vzniku rakoviny krčku 
je u vás nízká. 

Negativní výsledek PAP stěru kombinovaný s negativním výsledkem Hybrid Capture 2 HPV 
testu znamená, že si můžete být na 99% jisté, že se u vás onemocnění rakoviny krčku během 
pěti následujících let nerozvine. 

Současný výzkum ukazuje, že nejefektivnější metodou pro detekci časných příznaků 
rakoviny krčku je PAP stěr společně s Hybrid Capture 2 HPV testem.  Ukázalo se, že tento 
kombinovaný přístup odhaluje okolo 97% pokročilé formy cervikálního onemocnění. Negativní 
výsledek PAP stěru spolu s negativním výsledkem Hybrid Capture 2 HPV testu poskytuje 99% 
jistotu, že je u vás minimální nebezpečí, že máte nebo se u vás rozvine rakovina krčku a proto 
se můžete vrátit k běžným pravidelným kontrolám. 

Stejně důležité je, že Hybrid Capture 2 HPV test může poskytnout další informaci týkající se 
významnosti jakýchkoli abnormalit zjištěných PAP stěrem. Až doposud neexistovala žádná 
metoda pro rozlišení, které abnormality ustoupí a které se rozvinou ve vážnější chorobu. Je však  
dobře doloženo, že 97% menších abnormalit se samo ztratí . 

Pamatujte:  

HPV je velmi běžný virus 
Rakovina krčku je velmi vzácná nemoc 
Pokud jsou buněčné abnormality zjištěny včas, léčba je 100% úspěšná 

Dynex Technologies, s.r.o., Na Čihadle 32, 160 00 Praha 6; www.dynex.cz 
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Pomáhá nám pivo anebo škodí?  
 
Otázka souvislosti mezi konzumací piva a výskytem rakoviny je již řadu let předmětem 

rozsáhlé diskuse a dá se říci, že doposud na své uspokojivé zodpovězení teprve čeká.  Poslední 
slovo ještě nebylo řečeno a tak Vám ani náš článek nepřinese ono toužebně očekávané 
definitivní „požehnání“ dobře vychlazeného oroseného půllitru.  

Jistě existuje úzká souvislost mezi 
stravovacími návyky a vznikem závažných 
civilizačních onemocnění jako je rakovina. 
Vědecké studie např. potvrdily 
spoluodpovědnost potravin bohatých na 
nasycené mastné kyseliny za vznik 
rakoviny prsu, tlustého střeva, konečníku, 
prostaty a vaječníků.  Výživa bohatá na 
vlákniny toto riziko zase prokazatelně 
snižuje. Výzkum vlivu některých 
alkoholických nápojů, zvláště piva a vína 
dosud nepřinesl definitivní rozhodnutí. 
Některé závěry lze však již učinit. 
Konzumace alkoholu bezpochyby zvyšuje 
riziko vzniku a recidivy rakoviny a to 
především rakoviny trávícího ústrojí, 
hrtanu, jícnu, žaludku, tlustého střeva a 
konečníku. Pro obdivovatele našeho 
zeleného zlata se tu tedy nabízí prosté 
východisko v podobě nealkoholického piva. 

Je možné, že nealkoholické pivo 
člověka chrání před některými druhy 
rakoviny. Právě tak zazněl výrok týmu 
japonských vědců publikovaný v prestižním 
časopise „New Scientist“ (Nr. 2483, S. 17).  
Samozřejmě,  že tento předběžný závěr 
vyvolal obrovský zájem medií, odborné i 
laické veřejnosti. Bulvární tisk důsledně 
přehlédl informaci, že jde o bezalkoholové 
pivo a že látky odpovídající za pozitivní vliv 
dosud nebyly identifikovány. Ve své 
bezuzdné senzacechtivosti označili pivo za 
lék proti rakovině. Ale jak je to ve skutečnosti? 

Sakae Arimoto-Kobayashi a jeho tým z Univerzity v Okajamě aplikoval pokusným myším 
dávky heterocyklických aminů, látky, která poškozují DNA a vyvolává některé druhy rakoviny. 
(Heterocyklické aminy se nachází mj. ve vařeném mase a vařených rybách). Výzkumný tým 
dospěl k pozoruhodnému objevu. U myší, které namísto vody pily pivo, bylo poškození DNA 
v játrech, ledvinách a plicích o 85% nižší. Vědcům se bohužel dosud nepodařilo zjistit, která 
látka obsažená v pivu má takové vynikající ochranné účinky.     

Mohli bychom tedy zahájit bouřlivé oslavy piva. Jenomže kdo by oslavoval 
NEALKOHOLICKÝM pivem? A už je tu zase ten protivný výrok, že konzumace alkoholu 
prokazatelně zvyšuje riziko rakoviny. A pivo, ať chceme nebo ne, k alkoholickým nápojům patří. 
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„Přínos a rizika spojená s konzumací piva musí být ještě podrobena důkladnému zkoumání,“ 
říká nemilosrdně Arimoto-Kobayashi. 

V odborném časopise GUT - International Journal of Gastroenterology and hepatology byly 
publikovány výsledky pozoruhodné dánské studie. 29 000 Dánů ve věku mezi 23 a 95 lety bylo 
po dobu patnácti let podrobeno rozsáhlému vědeckému výzkumu.   

Po dobu konání výzkumu bylo 411 účastníků postiženo rakovinou tlustého střeva a 202 
účastníků rakovinou konečníku. Zcela prokazatelně se potvrdil negativní vliv konzumace 
alkoholu, zvláště pak u rakoviny konečníku. Jako významná se ukázala souvislost mezi 
množstvím požitého alkoholu a výskytem rakoviny. Každý, kdo překročil hranici 10,5 l vína týdně 
zdvojnásobil své riziko onemocnění rakovinou konečníku. Pozoruhodné bylo zjištění, že u pijáků 
piva a destilátů bylo riziko onemocnění 3,5 násobné, tedy podstatně vyšší. Proč jsou na tom 
pijáci vína o tolik lépe než „pivaři“ se dosud nepodařilo uspokojivě objasnit. Tak a je po radosti. 
Jsme zase tam, kde jsme byli … pivo škodí! 

Milovníkům piva tak vědci přinášejí poněkud rozporuplné podněty. Pít či nepít? Jako 
onkologický pacient bych tedy zůstal u klasického doporučení Deutsche Krebsgesellschaft e.V., 
která označuje jako kritickou hranici 30 g alkoholu v denní konzumaci pro muže (0,75 l piva) a 
10g pro ženy (0,25 l piva). (mc) 

 

TTTEEERRRAAAPPPIIIEEE   
První lék, který blokuje r ůst rakovinných nádorů 

Evropská unie schválila k používání nový protirakovinový lék avastin. Vídeňský onkolog 
Christoph Zielinski jej prezentoval jako "milník v léčbě rakoviny", protože nádorům brání ve 
vytváření cév, jež jsou důležité pro jejich růst, a odřízne jim tak přísun výživy, takže "zemřou 
hladem". Do konce letošního roku by tento lék měli mít i čeští pacienti, onkolog Jiří Vorlíček však 
varuje před přílišným očekáváním. 

Lék vyvinula původně švýcarská farmaceutická společnost Roche Holding, která nyní sídlí v 
USA. Používání avastinu je v unii prozatím povoleno pouze při léčení rakoviny tlustého střeva. 
Zielinski, který je přednostou Vídeňské kliniky interní medicíny a primářem jejího onkologického 
oddělení však předpokládá, že lék bude brzy povolen i pro léčbu rakoviny ledvin, prsu, plic, 
vaječníku a slinivky břišní. 

Podle předsedy České onkologické společnosti Jiřího Vorlíčka se u nás v současnosti jedná 
o úhradě avastinu z veřejného zdravotního pojištění. "Psal jsem na něj pozitivní posudek, 
předpokládám, že se začne používat ve druhém pololetí letošního roku, možná dříve," řekl ČTK. 
Lék je určen pro pacienty v posledním stadiu rakoviny tlustého střeva, kterým prodlužuje život o 
několik měsíců a zlepšuje i jeho kvalitu. "Zásadní stále zůstává, aby rakovina byla včas zjištěna 
a odoperována," uvedl Vorlíček. 

To, co je nyní prezentováno jako "začátek nové éry", začalo před 33 lety jako epizoda pro 
zasmání. Judah Folkman z Harvardské lékařské školy v Bostonu přišel v roce 1971 s touto 
teorií: všechno, co rychle roste, potřebuje hodně potravy. Tedy také rakovina. Aby si nádor 
opatřil potravu, musí si vytvořit cévy. Pokud se tento proces podaří zablokovat, je rakovině 
vnucena smrtelná dieta. Tato teorie zpočátku vyvolala opovržení a posměch. 

Folkman se tím však nenechal vyvést z míry a dál prováděl experimenty, jejichž objektem (a 
oběťmi) byly myši. Nakonec u nich našel dva proteiny, které skutečně blokují růst nádorů: 
endostatin a angiostatin. V roce 1998 se mu u myší podařilo "vyhladovět" rakovinu v rozsahu, 
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jemuž by u člověka odpovídal nádor vážící kilogram. A posměváčky přešel smích. List The New 
York Times na první stránce prorokoval: "Rakovina bude za rok vyléčitelná". Média v celém 
světě tento titulek opisovala. Tato údajná senzace však brzy splaskla a s ní byly zmařeny také 
naděje probuzené v mnoha pacientech: nebylo dosaženo spolehlivého opakování výsledků. 
Mnozí vědci však v této oblasti nadále intenzivně bádali a o rok později již byly zveřejněny první 
opakovatelné výsledky. 

Nakonec byly vyvinuty syntetické alternativy přípravků blokujících vytváření cév u nádorů a 
byly zahájeny testy na lidech. V soutěži léků se první prosadil avastin. Ten se zaměřuje 
speciálně na "vaskulární endotheliální růstový faktor" označovaný zkratkou VEGF. Jde o protein, 
který rakovina vysílá do cévního systému, kde se připojuje k buňkám. Potom tento protein buňky 
stimuluje k vytváření cév zásobujících nádor. A právě tomu avastin zabraňuje. Účinná látka léku 
je protilátka, která s tímto proteinem reaguje a vzniklý komplex je už pro tkáň neškodný. 

Na obdobném, ale ryze mechanickém principu "zaražení výživy" nádoru byla založena i 
kontroverzní česká metoda devitalizace, čili "podvazování nádorů". Postup prosazovaný Karlem 
Foltýnem však při testech na zvířatech neprokázal dostatečnou působnost, a nebyl proto 
ministerstvem zdravotnictví schválen pro použití na lidských pacientech. Stalo se tak nehledě na 
protesty sdružení pacientů, kterým rozhodnutí bralo naději. 

Avastin již v USA prodává Genentech Inc., partnerská společnost Roche. Desetiměsíční 
užívání avastinu tam přijde na 44.000 dolarů (přes milion Kč). Tento lék je tedy jedním z 
nejdražších přípravků užívaných k léčbě rakoviny. 

Společnost Roche investuje 400 milionů švýcarských franků (7,7 miliardy Kč) do výstavby 
nové biotechnologické továrny v Basileji, kde se bude lék Avastin od roku 2009 vyrábět a 
prodávat pro evropský trh. Do té doby bude společnost tento lék vyrábět pro celý trh v 
kalifornském Vacaville. 

 Foto: Oldřich Roztočil 
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RRREEEHHHAAABBBIIILLLIIITTTAAACCCEEE   
Lymfedém – prevence a rehabilitace 2  

Cvičení s měkkými míči – „overbally“  
Jitka Fricová, fyzioterapeut rehabilitačního odd. NsP Chomutov 

Postup a zásady:  

• Overball nafoukneme do maxima, tzn. do průměru cca 26 cm. 

• Dodržujeme obdobný postup jako  při manuální lymfodrenáži, kdy respektujeme a                   
využíváme směru odtoku lymfy. 

• Ošetřujeme nejprve zdravou polovinu těla, poté nemocnou. 

• U končetin postupujeme vždy od kořene k akru, tzn. od kořenového kloubu (rameno, 
kyčel) k prstům. 

• Tlak do míče vyvíjíme vždy odspoda nahoru. 

 
 
Cvičební jednotka pro horní končetinu: 
 

Cvičební poloha:  

1. sed na židli s HK opřenou o DK nebo o stůl 

2. leh na zádech 

 

Postup:   

1. ošetření oblasti nadklíčkových uzlin na zdravé polovině těla protilehlou horní                   
končetinou 

2. ošetření oblasti nadklíčkových uzlin na postižené straně těla protilehlou horní  
končetinou 

3. ošetření podpažní jamky na postižené straně těla protilehlou horní končetinou 

4. prokroužení ramenního kloubu postižené horní končetiny ze všech stran 

5. prokroužení paže postižené horní končetiny ze všech stran 

6. ošetření loketního kloubu i loketní jamky postižené horní končetiny 

7. prokroužení předloktí postižené horní končetiny ze všech stran 

8. ošetření zápěstního kloubu postižené horní končetiny ze všech stran 

9. prokroužení hřbetu ruky a prstů postižené horní končetiny 

10. prokroužení dlaňové části ruky a prstů postižené horní končetiny 

11. promačkání míčku opřeného o podložku prsty postižené horní končetiny 
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12. promačkání míčku prsty obou rukou proti sobě, ve stejném rytmu, střídavě 

13. vytlačení lymfy na postižené horní končetině valením míče od prstů ke  kořenovému 
kloubu ze všech stran (hřbetní, dlaňové, palcové a malíkové) - provedeme min. 3x 

14. dle potřeby – kompresní terapie, tj. bandážování širokým krátkotažným elastickým  
obinadlem s vypodložením nerovností na postižené horní končetině tak, aby byl  
zachován rovnoměrný tlak na celou horní končetinu nebo dosáhneme-li u postižené 
horní končetiny konstantního objemu po dobu alespoň 3 týdnů elastickým rukávcem 
(návlekem) šitým na míru. 

 

 
Cvičební jednotka pro dolní končetinu: 
 
Zásady cvičení s overballem jsou stejné jako u cvičení pro HK. 

Cvičební poloha:  

• sed na židli  

• sed na zemi 

Postup:  

1. Při jednostranném otoku dolní končetiny ošetření oblasti tříselných uzlin na                      
zdravé polovině těla. Při oboustranném otoku dolních končetin ošetřujeme rovnou add. 2. 

2. Ošetření oblasti tříselných uzlin na postižené straně těla. 

3. Prokroužení boku a horního zevního kvadrantu glut. svalů na postižené dolní  končetině. 

4. Prokroužení stehna postižené dolní končetiny ze všech stran, při ošetření zadní části stehna 
můžeme využít tlaku míče o zem. 

5. Ošetření kolenního kloubu postižené dolní končetiny ze všech stran. 

6. Ošetření zákolenní jamky (možno pružením míče o zem) postižené dolní končetiny. 

7. Prokroužení bérce a celého lýtkového svalu (opět můžeme využít tlaku míče o zem) 
postižené dolní končetiny. 

8. Ošetření zevního a vnitřního kotníku postižené dolní končetiny. 

9. Prokroužení nártu, palce a prstů postižené dolní končetiny. 

10. Ošetření celé chodidlové části (pata, ploska, palec a prsty) postižené dolní končetiny tlakem 
do míče opřeného o zem. 

11. Vytlačení lymfy na postižené dolní končetině valením míče od prstů ke                  
kořenovému kloubu ze všech stran (přední, vnitřní, zadní a zevní) – provedeme min. 3x. 

12. Kompresní terapie – bandážování širokým krátkotažným obinadlem nebo elastickou  
punčochou (návlekem) – viz cvičební jednotka pro HK bod 14. 
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Krátký udržovací program s pumpovacími cviky pro dolní končetinu 
 
Cvičební poloha - leh na zádech:  
 
1. prsty roztáhnout a stáhnout 

2. prsty natahovat a krčit 

3. sklápět a přitahovat chodidlo v kotníku 

4. natáčet chodidlo do obou stran za palcem a pak za malíkem 

5. kroužit celým chodidlem vlevo a vpravo 

6. propínat a povolovat svalstvo na dolní končetině a v okolí pánve 

7. přitahovat lehce střídavě levé a pravé koleno 

8. lehká jízda na kole, bez prudkých pohybů kolen 

 

Klínovitá podložka nohou zvyšuje efekt a účinnost cvičení. 

 
Cvičební poloha – sed:  
 

Velmi jednoduché, ale účinné cvičení lze provádět šlapáním na rotopedu 

Nezapomeňte, že lymfedém je trvalé poškození organismu. 

Vhodnou léčbou jej lze zredukovat, či odstranit, ale nikoliv jej úplně vyléčit. 

I když již otok není viditelný, může se kdykoliv objevit. 

Potřebuje stálou péči, dodržování uvedených doporučení a kontroly lékařem. 
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Týden proti únavě  
29. srpna do 2. září 2005 

 

Na přelomu srpna a září se uskuteční již třetí ročník Týdne proti únavě. Tato aktivita se 
koná pod záštitou občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM se sponzorskou účastí 
farmaceutické společnosti  Janssen -Cilag s.r.o . 

Poradenské centrum bude sloužit onkologickým  pacientům trpícím nesnesitelnou 
únavou  a jejich rodinným příslušníkům v době od 29. srpna do 2. září 2005 vždy od 14.00 do 
17.00 hodin . Návštěvníci se zde budou moci poradit se specialisty-onkology. Poradenské 
centrum bude působit v prostorách kanceláře Europa Donna, v Thomayerově nemocnici 
v Praze, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí).  

„Únava je fenomén, který neoddělitelně patří do našeho každodenního života. I zdravý 
člověk pociťuje někdy během dne únavu. Je reakcí na fyzickou a pracovní zátěž, emoční 
vyčerpání a stres. Cítí-li se zdravý člověk unavený, znamená to, že organismus si říká o 
odpočinek, brání se další zátěži. Únava, kterou v tomto případě nazýváme fyziologickou, funguje 
jako přirozený obranný mechanismus organismu. Dostatek spánku a relaxace únavu odstraní a 
další den se můžeme v plné síle opět věnovat našim běžným aktivitám.  

Únava je však také častým průvodním jevem chronických onemocnění. Odborníci ji v tomto 
případě popisují jako varovný signál poškození organismu a označují ji jako vyčerpanost 

Nádorové onemocnění zcela změní život nemocného i jeho nejbližších. Velkou zátěží je 
nejen samotný nádor, ale i další obtíže, které nemoc provázejí. Nezvladatelná únava až 
vyčerpání spolu s bolestí a dalšími závažnými průvodními jevy ničí organismus fyzicky i 
psychicky a výrazně snižují kvalitu života nemocného. 

Asi 75 procent pacientů s nádorovým onemocněním trpí závažnou chronickou únavou a 
vyčerpáním, které je zcela ovládají a znemožňují jim vykonávat i jednoduché a běžné denní 
činnosti, jakými jsou příprava snídaně nebo ranní hygiena. Tyto extrémní a nepřirozené stavy by 
ale neměly být důvodem k zoufání a rezignaci. Je nepřijatelné, aby pacient setrvával v 
přesvědčení, že únava a vyčerpanost je přirozenou součástí nádorového onemocnění a že se 
musí snášet, protože se s tímto stavem nedá nic dělat. Důvodem k těmto domněnkám je 
skutečnost, že většina nemocných o možnostech moderní léčby mnoho neví, a tak zbytečně 
trpí.  

Telefonní poradenská onkologická linka "Život bez únavy" je onkologickým pacientům a 
jejich blízkým k dispozici i mimo dobu konání „Týdne proti únavě“ každý všední den mezi 9.00 
a 12.30 hodinou  na telefonech 261 083 733 a 244 914 068. 

Vedle „Týdne proti únavě“ a telefonní onkologické linky mohou pacientům při hledání 
informací pomoci internetové stránky www.anemie.cz . Jejich cílem je vysvětlit pacientům, co 
je únava a anémie, proč vznikají a jakou mají souvislost s nádorovým onemocněním, a 
především jaké jsou možnosti jejich léčby. Existují léky a léčebné postupy, které prodlužují život 
a zvyšují jeho kvalitu. O účinných léčebných formách by vás měl informovat váš ošetřující lékař. 
Chtějte o nich vědět, je to vaše právo! Nevzdávejte se, protože i s nádorovým onemocněním se 
dá relativně dobře žít .  
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OOOZZZDDDRRRAAAVVVNNNÉÉÉ   PPPOOOBBBYYYTTTYYY      
 
Volné ozdravné pobyty v roce 2005:  

 

1. 23.9. – 3. 10. Česká republika, Jeseníky, „Barborka“  2.700,- Kč 
2. 3. 11. – 13. 11. Česká republika, Karlovy Vary  4.500,- Kč 

Podařilo se nám zajistit ještě několik volných míst pro ozdravný pobyt v Karlových Varech. 

Pobyty v roce 2005, které jsou již obsazené: 
 

1. 29. 8. – 7. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud  
2. 1. 9. – 15. 9. Chorvatsko, Crikvenica  

3. 4. 9. – 18. 9. Řecko, Leptokárie, „Asterios“  
4. 5. 9. – 14. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud  
5. 21. 10. – 6. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“  
6. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“  
Na obsazené pobyty je možné se registrovat pouze jako náhradník(ice). 

Pobyty realizované v roce 2005:  Pacienti Rod. přísl. Doprovod 
1. 22. 4. – 8. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 39 - 6 
2. 6. 5. – 22. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 41 - 6 
3. 20. 5. – 5. 6. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 41 - 6 
4. 2. 6. – 13. 6. Řecko, St Panteleimonas, „Stelios“ 11 6 1 

 
Hrazení zdravotních pomůcek pro ženy po ablaci prsu 

Od 1.7.2005 hradí zdravotní pojišťovny pomůcky takto: 

Pomůcka Kód  Cena Nárok  
Kapsa bavlněná do podprsenky 04 11189 149,40 1 x za rok 
Bavlněný obal na epitézu 04 11190 264,32 1 x za rok 

Epitéza AMOENA je i nadále plně hrazena pojišťovnou: 

Pomůcka Kód  Cena Nárok  
Pooperační PRIFORM 04 01201 100 %  
Epitéza AMOENA  kód vyplní výdejna PZT 100 % 1 x za 2 roky 
 
( Zdroj: Sazebník VZP ČR platný od 1.7.2005 ) 
 
Tyto informace můžete využít při návštěvě u svého lékaře. 
Tyto poukazy Vám vystav í chirurg, onkolog nebo praktický lékař. 
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Horská chata Barborka v Jeseníkách  
 
Mimořádná nabídka do konce srpna!!! 
Cena za ubytování    160,- Kč/noc 
Cena za polopenzi    130,- Kč/den nebo menu každý den za 50,- Kč 
 
Horská chata Barborka je nejvýše položená horská chata s celoročním provozem (1.400 m. n. 
m). V letním a podzimním období jsou zde výborné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Přímo 
u Barborky je prameniště řeky Bílé Opavy proslulé svými vodopády které jsou vzdáleny pouze 
1,5 km od zařízení. V bezprostředním okolí zařízení jsou ideální podmínky pro sběr lesních 
plodů, zvláště borůvek a hřibů. Nejbližší koupaliště je ve Vrbně pod Pradědem (7 km). Také je 
možnost využít léčebných programů v Karlově Studánce. V chatě se nachází restaurace s 
kuchyní s celodenním provozem, možnost posezení u krbu. Noční bar – pátek, sobota. Na 
každém pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou, sociální zařízení je společné na patře. 
Hostům slouží k odpočinku i klubovna vybavená TV, stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, 
tělocvična, SAUNA, masážní vana. 
Ubytování.  160,- Kč/noc (platí do konce srpna). Pokoje jsou tu dvou a třílůžkové, vhodné 
nejenom pro rodiny, ale i skupiny. Proto naše centrum pořádá na této chatě rekondiční pobyty. 
Ubytování je možné od 12:00 hodin, začínáme večeří v 18:00 hodin. 
Stravování.  130,- Kč/den nebo menu každý den za 50,- Kč (platí do konce srpna). 
Doprava.  Individuální, můžete si zvolit buď vlastní nebo veřejnou dopravu. 
Parkování . Možnost parkování přímo u 
chaty – 100,- Kč/den; nad 3 dny je cena 
300,- Kč bez ohledu na délku pobytu. 
Možnost v omezeném množství parkování 
na Ovčárně, další parkoviště Na Hvězdě, U 
Hubertusu. 
Autobusové spojení . Karlova Studánka – 
Hvězda a kyvadlovou dopravou na 
Ovčárnu, poté 500 m pěšky. 
Vlakové spojení . Malá Morávka – odtud 
autobusem do Karlovy Studánky – Hvězda 
a kyvadlovou dopravou na Ovčárnu, poté 
500 m pěšky.  
V televizních zprávách byly mylné 
informace! Cesta z Karlovy studánky na 
Barborku je průchozí. 
Kontakt.  
Horská chata Barborka v Jeseníkách  
Malá Morávka – Ovčárna 
Karlova Studánka 
Telefon na provozního pana Šmaha je 605 249 910 a na chatu 554 779 016.  
Další informace na www.barborka-praded.cz nebo e-mailem: info@barborka-praded.cz. 

Pokud nevyužijete této možnosti, máme ještě pár volných míst na našem rekondičním 
pobytu v říjnu. 
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PPPSSSYYYCCCHHHOOOLLLOOOGGGIIIEEE   
Léčba smíchem – gelototerapie  
PhDr. Martin Kořán, CSc. 
Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce, Praha 5, 

V čem spočívá schopnost smíchu léčit? 
Smích posiluje přirozenou obranyschopnost organizmu. Mírní stres, má prokazatelně pozitivní 
vliv na dýchání, činnost svalstva, na krevní oběh a na zažívání. Pokud se několik minut s chutí 
zasmějeme, náš organismus to vnímá jako kvalitní aerobní cvičení. Gelotologové zkoumají 
smích z různých hledisek – domnívají se totiž, že je nejlepším prostředkem pro odbourávání 
násilnických pudů. Smích je mezinárodní, patří všem, používejme ho třeba i proto, že nám 
pomůže zvládat stres. 
 
Deset dobrých důvodů k smíchu: 
1. Posiluje imunitu . Smích a optimizmus posilují imunitu, což zvyšuje odolnost vůči infekcím i 
nádorům. 
2. Snižuje stres. Smích snižuje negativní účinky stresu. Brzdí produkci hormonů (dopamin, 
adrenalin, kortison). Přináší uklidnění organismu a uvolnění svalstva. 
3. Cvičí za nás. Vydatný smích dobře procvičuje bránici. Minuta normálního smíchu působí jako 
45 minut uvolňovacích cvičení. 
4. Lepší dech . Při smíchu se plíce zbavují podstatně většího objemu vzduchu než za 
normálních okolností. Právě to může být prospěšné jako prevence onemocnění dýchacích cest. 
Smích zabírá jako lék prý i proti astmatu. 
5. Uvolňuje svaly. Během smíchu se uvolňují svaly, které se na smíchu nepodílejí, po jeho 
skončení i ty, které byly smíchem aktivovány. Svalové uvolnění může přetrvávat až 45 minut po 
skončení silnějšího smíchu a díky smíchu se mohou svaly uvolnit ještě více než za pomoci 
masáže. 
6. Působí proti bolesti. Účinek smíchu na bolest je už dnes slušně vědecky podložen a může u 
řady chronických nemocných snížit spotřebu léků proti bolesti s řadou negativních vedlejších 
účinků. Pod vlivem smíchu totiž vzniká v mozku zvýšené množství endorfinu, které kromě pocitů 
libosti i tlumí bolest. 
7. Podporuje činnost mozku. Smích prý také podporuje větší propojení neuronů v mozku a tím 
zlepšuje mimo jiné paměť. Navíc se má za to, že činnost mimických svalů při smíchu působí 
ochlazování žilní krve v mozku a potažmo stimulaci levé hemisféry, která nejen řídí pravou 
polovinu těla, ale také odpovídá za veškerou komunikaci člověka s okolím, je zde například 
centrum řeči. 
8. Zahání negativní emoce . Smích dokáže nejlépe uvolnit nahromaděné negativní emoce jak 
agresi, úzkost, strach, tak i sexuální přetlak. Bez povšimnutí nelze přejít ani to, že dokáže 
navodit uvolněný klidný spánek bez moderních chemických pomocníků. 
9. Prospívá dutině ústní. Při smíchu dochází i k větší produkci slin, což má blahodárné účinky 
na „slavné“ ph v dutině ústní. 
10. Krášlí tvář. Srdečný smích dokáže výborně procvičit všechny obličejové svaly. Tím se 
uvolní svalstvo celé tváře i šíje. Je to nejen dobrá relaxace, ale i prevence proti hlubokým 
vráskám. 
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Moji milí  
PhDr. Radka Němečková 

Moji milí, 
je to už velmi dlouho, co jsem vás neoslovila a neviděla. Ráda vzpomínám na 

nezapomenutelné ozdravné pobyty v Chorvatsku - v Zagori, kde jsem se mezi vámi cítila zdravá 
a šťastná. Bohužel mé klouby se stále zhoršují - věřím, že to není trvalý stav a bude lépe. 
Všichni jsme velcí "bojovníci" a snažíme se své choroby pokořit. Někomu se to daří lépe, jiní 
musí vynaložit více úsilí, síly a energie, aby bolesti zvládli. 

Moje základní choroba, kterou máme společnou, toho času dřímá a byla bych nesmírně 
ráda, aby usnula trvale, což přeji i vám. Bohužel někteří už zažili "návrat", té, která s námi žije – 
nezbývá, než se bránit a snažit se myslet na to krásné, co bylo a co ještě musí přijít. 

Nevím, zda jste schopni mě ještě zařadit mezi své přátele. Dlouho jsme se neviděli, ale 
slibuji, že jakmile si vyřeším své zdravotní problémy, objevím se opět mezi vámi - moc se na to 
těším. 

Nemá každý to štěstí, aby našel v pozdějším věku přátele, ke kterým se rád vrací a chtěl by 
s nimi pobýt, posedět, povykládat o svých starostech a radostech. Přátel není nikdy dost - jak 
říká pan Hejma v Milionáři - milionářů není nikdy dost. Už tento výrok nutí k zamyšlení. Co jsou 
peníze, hmotné statky a všechny nabízející se požitky, když chybí to podstatné - zdraví. 

Přála bych těm bohatým, aby si hodně užili, aby to takzvaně stihli, protože na nemocničním 
lůžku ve vícelůžkových pokojích jsou si najednou všichni rovni. Pokud nepatříme mezi 
"vyvolené" s nadstandardem, nemusí nás to mrzet, ta poslední fáze zajišťuje naprostou rovnost. 

Mám teď trošku složitý případ mladého člověka, u kterého objevili rakovinu, ale přišel pozdě. 
Nic ho nevarovalo.Samozřejmě prošel složitými vyšetřeními, následně podstoupil operaci, 
kterou odstranili zdroj, ale nikdo neví, zda se z toho dostane. Zavolala mi jeho žena, která se 
snaží ze všech sil manžela podpořit, mají dvě malé děti a všichni jsou, jak už to bývá, moc a 
moc nešťastní a smutní. Pacient má firmu, dost se nadřel a dnes říká: "Proč jsem víc nežil s 
rodinou, k čemu to úsilí a ta dlouholetá dřina?" Jeho životní hodnoty se posunuly, uvědomil si, 
že podstatné je zdraví. Co je to být bohatý a nebýt zdravý? Proto přejeme zdraví, sílu, která 
pomůže bojovat. 

Nevím, zda si vzpomínáte, že jsem k vám promlouvala a poslouchala vaše stesky. To je 
moje práce i dosud. Pracuji pro ARCUS - ONKO CENTRUM jako psycholožka, dělám práci, 
kterou mám ráda, samozřejmě v omezeném rozsahu - jak zdravotní stav dovolí. 

Obrací se na mne lidé různého věku se starostmi typu - jak to přežít, jak zvládat léčbu a zda 
ji vůbec podstoupit, jak to sdělit partnerce případně partnerovi, co s dětmi, když se z toho 
nedostanu, jak mám žít s onkologickým pacientem atd. To vám, ale nemusím vyprávět, protože 
jsme si to všichni zažili. 

Závěrem bych to shrnula asi takto - když jsme zdraví, jsme silní, většinou nepotřebujeme 
nikoho, aby nám dělal "berlu". Pak přijde nemoc a ne ledajaká, ale ta naše a najednou jsme 
sami - bilancujeme, zhodnocujeme vše co bylo dobře, co špatně a chytáme "druhý dech". Když 
se podaří ho najít, začínáme bojovat a v lepším případě se uzdravovat. 

Přeji vám krásný pobyt v Chorvatsku hodně radosti, plavání, cvičení, rozjímání a hlavně 
nezapomeňte se smát. Smích vás posílí, radost povzbudí, omládnete a budete šťastní. A to 
potřebujeme!!!!! 

Vaše Radka  
Zlín, 6.srpna 2005 



 
 

17 

SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁŘŘŘ   
Pozvánka  

na celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí: 

Onkologická prevence, léčba a následná péče  
Znojmo  7. 10. - 9. 10. 2005 
 
Prezident semináře: MUDr. Dalibor Štambera 
Ředitelka: Jana Koželská 
 
Pátek 7.10. 2005  
 
Registrace: Agrodům, Dvořákova 21, Znojmo od 10.00 do 12.00 hod.  
Místo konání: Agrodům, Dvořákova 21, Znojmo 
  
Moderuje: Anna Černá, redaktorka (Znojemské noviny Rovnost) 
 
14.00  Zahájení semináře a uvítání hostů 
         Jana Koželská, 

ARCUS – ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 
 
14.15    „EUROPA DONNA  a rakovina prsu“  
           Deirdre O'Connell,  

víceprezidentka koalice EUROPA DONNA, Irsko 
 
14.45    „Onkologická onemocnění v Polsku“  

Jósef Kurek, Dr. med.,  
Špítal Jaworzno, ředitel nemocnice  

 
15.15        "Vliv životního prostředí na vznik onkologických onemocnění" 
             MUDr. Michael Vít, Ph. D.,  

náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienik ČR 
 
15.45     Přestávka 
 
16.00       „Onkologické programy VZP ČR“ 
           JUDr. Dušana Hahnová,  

ředitelka Územního pracoviště VZP Znojmo 
                          
16.10         „Lesk a bída onkologie“  

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,  
přednosta Interní hematologické kliniky FN Brno a LF MU Brno   

 
16.50        „Koalice pro zdraví a práva pacientů“ 

Jana Petrenko,  
předsedkyně Koalice pro zdraví 
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17.00        Informace o programu  

Jan Málek, ARCUS – OC Znojmo  

18.00    Večeře 
pouze pro registrované - jídelna SZeŠ, SOU, Dvořákova 19 

19.15        1. skupina – odjezd autobusem od Zimního  stadionu 
19.45        2. skupina – odjezd autobusem od Hotelu Prestige a Zimního stadionu 
 
20.00        Loucký klášter, Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově 
           Na programu je prohlídka kláštera, obrazové galerie a muzea s průvodcem, řízená  

degustace vín v režii firmy Znovín, kterou povede Ing. Pavel Vajčner -
generální ředitel. K poslechu bude hrát cimbálová muzika POLAJKA. 

 
 
Sobota 8.10. 2005  
 
8.00      Snídaně pouze pro  registrované  - jídelna SZeŠ, SOU, Dvořákova 19 
 
Místo konání: Agrodům, Dvořákova 21, Znojmo (u Zimního stadionu) 
 
Moderuje:  MUDr. Jana Pometlová, Nemocnice Česká Lípa 
                  Bruno Brych, ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa 
 
9.00      „Vztah pacient - lékař“ 
             MUDr. Josef Drbal,  

zdravotní rada Jihomoravského kraje, Brno  
 

9.30        „Informovanost pacientů o zapojení do klinických studií“   
              Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., 

přednostka onkologické oddělení FTN – Krč, Praha 
 

10.00         „Trendy v prevenci rakoviny prsu“  
          MUDr.Jan Novotný,  

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK 
 
10.30        Přestávka 
 
10.40        „Únava a anémie u nádorových onemocnění“  
      MUDr. Otakar Bednařík,  

Nemocnice u Svaté Anny, Brno   

10.55     „Jak mohou pomoci média v prevenci, léčbě a následné pomoci  
onkologickýn pacientům“         

              PhDr. Svatava Maria Kabošová,  
Media film Praha  

11.20        „Programy pomoci onkologickým pacientům a Znojemská rezoluce“ 
      Jana Koželská, ARCUS - ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 

MUDr. Dalibor Štambera, prezident semináře 
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12.00 Oběd 
SZeŠ, SOU (pouze pro registrované)  

 
14.30       „Role nadačních fondů při zlepšení kvality péče o onkologicky nemocné - 
            modelový příklad České myelomové skupiny, nadačního fondu“ 
           Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc., 

Interní hematoonkologická klinika FN Brno  
 

14.50        „Péče o pacienty s onemocněním prsní žlázy v regionu Znojmo“  
          MUDr. Semír Debs,  

Nemocnice o.p.s. Znojmo 
 
15.10      „Sexualita onkologicky nemocných“  
       PhDr. Martin Kořán, CSc.,  

Nemocnice Na Homolce Praha 
 
15.40       Přestávka 
 
15.50         „Následná péče o pacienty po ablaci mammy“  
            MUDr. Michaela Prosová,  

Lymfologické a dermatologické centrum LYMFODERMA Praha 
 

16.10        „Praktické rady k lymfedému“  
            Božena Špičková 
 
16.20       „Autolymfodrenáže“ 

MUDr. Milena Wittnerová,  
Lymfocentrum Karlovy Vary  
 

16.30       „Informace o 1. české misi na Sri-Lance po TSUNAMI“  
                PhDr. Martin Kořán , CSc., 

Nemocnice Na Homolce Praha 
 
17.15        Večeře 

pouze pro registrované  - jídelna SZeŠ, SOU, Dvořákova 19 
 
18.50        1. skupina odjezd od Zimního stadionu k divadlu 
19.10   2. skupina odjezd od Hotelu Prestige a Zimního stadionu k divadlu 
 
19.30        „Jen žádnou paniku“ 
            Městské divadlo – divadelní spolek Rotunda Znojmo  
 
21.15        Odjezd do hotelu Prestige 

Vinárna U krále Jana  
Řízená degustace vín 1. Znojemská vinařská, a.s., kterou povede pan Jaroslav 
Chaloupecký. 
 



 
 

20 

Neděle 9.10.2005 
 
 8.00        Snídaně pouze pro ubytované 
 
 9.00        Prohlídka města Znojmo s průvodcem 
 
13.00        Oběd – SZeŠ, SOU (pouze pro registrované) 
                Zakončení semináře 
           Jana Koželská, ARCUS - ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 
 
 
DOPROVODNÉ AKCE 
V předsálí a v hlavním sále Agrodomu Znojmo, Dvořákova 21 bude od pátku do soboty probíhat 
prezentace sponzorujících firem. 
V pátek dne 7. října 2005 bude péčí VZP zajišťováno měření krevního tlaku a zajišťování 
měření hladiny cholesterolu. Tato  akce je určena pro účastníky semináře i veřejnost od 15.00 
do16.00 hod. a bude se konat v 5. patře v místnosti 519 Agrodomu Znojmo. 
V sobotu  dne 8. října 2005 bude firma AMOENA  předvádět  novou kolekci plavek na rok 
2006 a novinky v podprsenkách pro ženy po ablaci mammy. Přehlídka se bude konat od 
9.00 do 17.00 hod. v přízemí Agrodomu  Znojmo. 

Program pro VIP  
Připravili jsme také speciální program, jehož součástí je např. setkání na radnici s panem 
starostou Ing. Balíkem a v Nemocnici Znojmo s jejím ředitelem MUDr. M. Kavkou. 

Záštitu nad seminářem převzali: 
Ing. Jiřina Musílková, ředitelka Ústřední VZP ČR    
Ing. Pavel Balík, starosta Města Znojma  
MUDr. Miroslav Kavka, ředitel Nemocnice Znojmo, p.o.  
JUDr. Dušana Hahnová, ředitelka ÚP VZP Znojmo  
MUDr. Milan Špaček, senátor  
MUDr. Michael Vít, náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní hygienik ČR   

Mediální partneři: 
Český rozhlas, Rádio Blaník, Znojemsko - regionální týdeník, Jihomoravský večerník, 
Znojemské listy 

Sponzoři a partneři semináře: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, ÚP VZP ČR Znojmo, Město Znojmo, EUROPA DONNA ČR, 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Novartis s.r.o., Janssen – Cilag, spol. s r.o., Roche s.r.o. 
Praha, Amoena s.r.o. Praha, Rotary Club Znojmo, Jaroměřická mlékárna, Znojemská beseda, 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, Zea, a.s. 
Hostěradice, Pomona Těšetice, a.s., Znojemská dopravní společnost Psota s.r.o., Nejedlý s.r.o. 
Miroslav, Josef Loveček Hostěradice, Agropodnik Znojmo, Statek Miroslav a.s., Milan Žídek, 1. 
Znojemská vinařská a.s., Media film Praha, Linet spol. s r.o., A.T.W. products s.r.o. Praha, 
Pension Jesuitská Znojmo, VHS Znojmo, PMS - Pivovary Moravskoslezské – Přerov, a.s., 
DÄGER Medical, EIKA hutní prodej, květinářství BÍLÁ LABUŤ, Johnoson and Johnoson, 
KENDALL, AURA, Cimbálová kapela POLAJKA, Gutta Fortunae, S-A-S spol.s.r.o.Znojmo a 
další sponzoři. 
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BBBYYYLLLIIINNNÁÁÁŘŘŘ   
Proč pít zelený čaj ? 
Mgr. Jiří Široký 

Řada studií prokázala, že strava výrazně ovlivňuje možnosti vzniku rakoviny. 
V řadě druhů zeleniny a ovoce byly identifikovány konkrétní látky s ochranným působením 

proti rakovině. Podle odborníků lze definovat složky, které blokují jednotlivé stupně v procesu 
vzniku rakoviny. Poslední dobou se soustřeďuje pozornost na polyfenoly a další látky obsažené 
v čaji. Připisuje se jim prominentní role v prevenci nádorových onemocnění (je zajímavé, že 
ještě před 20 lety byly některé z těchto látek pokládány za kancerogenní!). Nejvýznamnější z 
tohoto hlediska jsou tzv. katechiny. Jejich obsah je v zeleném čaji relativně vysoký, zatímco v 
černém čaji při procesu fermentace dochází k jejich oxidaci a zničení. Z tohoto důvodu je 
ochranný potenciál zeleného čaje mnohem vyšší. Obsah polyfenolů v čaji je přímo úměrný 
množství čajových lístků a době vaření. Kromě polyfenolů obsahují čajové listy též bílkoviny, 2 - 
5 % kofeinu a minerály (draslík, vápník, hořčík, hliník a fluoridy).  

Významným mechanismem kancerogeneze je oxidativní poškození DNA. Antioxidační 
působení polyfenolů se považuje za prokázané - antioxidační látky obsažené v zeleném čaji 
jsou schopné účinně zneškodňovat kyslíkové radikály, a tím snižovat oxidativní poškození 
buněk. Antioxidativní účinky má i chlorofyl, který je v zeleném čaji obsažen. Polyfenoly zeleného 
čaje zvyšují aktivitu enzymu glutationperoxidázy, a tím též působí antioxidačně.  

Protektivní účinek čaje nespočívá jen v antioxidačním působení. Polyfenoly také blokují 
enzymy, které aktivují přeměnu prokancerogenů na kancerogenní látky. Polyfenoly čaje ovlivňují 
i úvodní fázi kancerogenního procesu. Zabraňují zhoubnému množení buněk a podporují 
mezibuněčnou komunikaci. Dále blokují enzym urokinázu, která má značný význam pro tvorbu 
metastáz, a podporují apoptózu (programovaná smrt buňky). Dále zabraňují vzniku nových cév, 
které zajišťují výživu nádorů. Někteří autoři se domnívají, že přitom hraje důležitou roli cytokin 
TNF-alfa. Přihlédneme-li k významu tohoto cytokinu při vzniku řady onemocnění (revmatoidní 
artritida, Crohnova choroba, roztroušená skleróza), lze předokládat, že i u těchto chorob by mohl 
zelený čaj působit pozitivně.  

Slibně vyznívají klinické studie, pocházející převážně z Japonska a Číny, pokud jde o 
snižování výskytu některých nádorů – konkrétně slinivky břišní, tlustého střeva, žaludku, 
močového měchýře, jícnu, prsu a kůže. Podle těchto studií je důležité zejména množství 
vypitého čaje. Například v jedné z japonských studií se efekt pití čaje projevil při denní spotřebě 
více než 10 šálků.  

Účinek polyfenolů ze zeleného čaje však mohou negativně ovlivňovat některé přísady. 
Klasickým příkladem je mléko, které na sebe polyfenoly váže, a tak zabraňuje jejich vstřebávání 
do organismu. 

Kromě antikancerogenního působení zmiňme ještě stručně výsledky studií zaměřených na 
jiné choroby. Studiemi byl prokázán vliv pití čaje na snížení rizika kardiovaskulárních 
onemocnění, související s ochranou před vznikem aterosklerózy. Tento vliv souvisí opět s 
antioxidačním mechanismem. Dále se udává snížení výskytu osteoporózy, baktericidní účinky a 
zlepšení poznávacích a psychomotorických schopností. Zdá se, že zelený čaj představuje 
optimální chemoprotektivní látku, která nemá prakticky žádné nežádoucí účinky. Jeho vydatnou 
konzumaci lze proto jedině doporučit.  

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (2002,5:178-182). 
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PPPRRRÁÁÁVVVOOO   
Rakovina a zaměstnání 

Při včasném diagnostikování a léčení karcinomu může člověk žít nadále normálním životem. 
Díky nové životní zkušenosti a změně životního stylu může žít zdravěji a déle. Přirozeně se pak 
vrací zpátky ke svému zaměstnání. V práci prožívá návrat do života a hledá novou sebedůvěru. 
Atmosféra na pracovišti mu však nemusí být vždy nakloněna. Lidé bývají ještě příliš často 
v zajetí nesmyslných předsudků.  

Člověk s diagnózou rakoviny může být schopen se vrátit ke své  práci. Situaci však ovlivňuje 
řada faktorů. Nejdůležitější je samozřejmě konfrontace fyzické a psychické náročnosti práce 
s aktuálním zdravotním stavem onkologického pacienta v průběhu léčby a dlouhodobé následné 
péče.  

Nedostatek pochopení a nechuť k přizpůsobení se rytmu léčby a absencím nemocného 
kolegy lze chápat jako diskriminaci. Podobné diskriminaci bývají u svého zaměstnavatele 
vystaveni i rodinní příslušníci, kteří chtějí pečovat o své nemocné příbuzné. 

Někteří zaměstnavatelé se obávají, že onkologicky léčený člověk je méně výkonný, nebo že 
se bude méně snažit, nebo že bude mít časté absence z důvodu léčby. Onkologicky léčený 
člověk se pak může setkat s problémem při svém profesním postupu. Někdy bývá dokonce 
přeřazen na méně lukrativní místo. Takový postup je v západních zemích jednoznačně chápán 
jako diskriminace. 

Ve Spojených státech amerických byla dokonce vyhlášena Charta handicapovaných 
Američanů (ADA), která prosazuje rovnoprávnost v zaměstnání, zajišťuje podporu 
handicapovaných a zákaz jakékoli diskriminace. Požaduje rovné a čestné jednání s využitím 
všech možností jak přizpůsobit pracoviště handicapovanému člověku. Charta rovněž požaduje, 
aby onkologicky léčeným pacientům a jejich rodinným příslušníkům nebyly kladeny nevhodné 
otázky týkající se životní prognózy, nemoci a léčby. (PLWC Editorial Board – hc)  
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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 – 11.00 hod. a 12.00 – 15.30 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 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: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 - Krč (budova 
A1, přízemí). Telefon: 261 083 733, 244 914 068. E-mail: marie.koudelkova@centrum.cz. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí, 13.00 – 17.00 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 až 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: 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek, 9.00 – 12.30 hod.  
Webové stránky: www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, 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: 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   1.000.000 Kč:      Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
                                                             Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
Dary a dotace do      100.000 Kč:      JANSSEN CILAG, spol. s r.o. Praha 
                                                             International School of Prague. 
Dary a dotace do 50.000 Kč.:Město Česká Lípa, Městská část Praha 1; Město Znojmo. 
Dary a dotace do 10.000 Kč: AMOENA s.r.o., A.T.W. PRODUCTS CZ spol. s r.o., S MORAVA 
Leasing, a.s.; Mgr. Ladislav Blecha, Gabriela Brázdová, Mgr. Milena Černíková, Jitka Fricová, 
MUDr. Michaela Häckelová, MUDr. Věra Hauerová, Oldřich Hendrych, MUDr. Roman Hrdina, 
PhDr. Svatava Kocinová, PhDr. Martin Kořán, Jana Koželská, Jaroslava Kubištová, Jan Málek, 
Miloslava Pisarská, Oldřich Roztočil, Zdeňka Rusínová. 
Materiální pomoc: Ježek – Software Česká Lípa, VEST – IZOL a.s. Nové Zákupy, 
CRYSTALEX a. s. Nový Bor. 
Astra Zeneca  - poskytnutí služeb spojených se seminářem v Poděbradech.  
Novartis  - financování cest našich členů na mezinárodní konference. 

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. 
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