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ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   AAARRRCCCUUUSSSUUU   
Ve čtvrtek 12. ledna 2006  proběhlo se v sídle Europa Donna  ve Fakultní Thomayerově 

nemocnici v Praze - Krči  "Cvičení, SU-JOK, GH extrakt " paní Libuše Žamberské.  
Ve středu 18. ledna 2006  se konalo pracovní setkání pacientské sekce s karcinomem 

prostaty s MUDr. Kolombem z FN na Homolce. 
Ve čtvrtek 19. ledna 2006  se v sídle ED ve FTN v Praze uskutečnila přednáška MUDr. V. 

Lukáše o prevenci, životním stylu a zvládání únavy, po které byla otevřená diskuse s pacienty. 
Jednalo se také o možné spolupráci s firmou Eli Lilly. 

Ve čtvrtek 2. února 2006  u příležitosti Světového dne proti rakovině proběhl Den 
otev řených dve ří ARCUS - ONKO CENTRA a EUROPA DONNA . V rámci tohoto dne se 
uskutečnily přednášky odborníků a proběhla tisková konference, kterou zahájila Jana Koželská  
připomenutím uplynutí 6. let od podepsání Pa řížské charty proti rakovin ě. Na tiskové 
konferenci vystoupil prof. MUDr. Ji ří Vorlí ček, CSc ., předseda České onkologické společnosti 
a pan asistent MUDr. Marek Pluta , který přednesl problematiku rakoviny děložního čípku. Velmi 
zajímavé bylo také setkání s paní režisérkou Olgou Walló . Byl vyhlášen 2. ročník 
Mezinárodní um ělecké sout ěže a výstavy "Onkologie v obrazech"  a představen společný 
projekt farmaceutické firmy Dynex a ARCUS - OC na p revenci rakoviny d ěložního čípku . 

3. - 4. února 2006  se v Hotelu Renaissance uskutečnila "Konference neziskových 
organizací nových členských stát ů Evropské unie" pořádaná Koalicí pro zdraví. Součástí 
byli 4 workshopy. Bližší informace najdete v příštím čísle bulletinu. 

Ve středu 15. února 2006  se v sídle ED ve FTN v Praze - Krči konalo setkání zástupc ů 
všech pacientských organizací . Předsedkyně představena Jana Koželská  informovala 
účastníky o zapojení do projekt ů Evropské unie . MUDr. V. Lukáš  představil možnosti 
zapojení do projekt ů v oblasti onkologické prevence . 

Ve středu 15. února 2006  se v sídle ED ve FTN v Praze - Krči uskutečnilo pracovní setkání 
odborné sekce pacientů s karcinomem prostaty. 

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
Srdečně Vás i Vaše rodinné příslušníky zveme na setkání s režisérkou, p řekladatelkou a 

autorkou knihy „Sekundární zisky. Neutíkejte před rakovinou prsu.“ paní Olgou Walló . Setkání 
na téma „Umím hledat pomoc v sob ě i v druhých“  se uskuteční  v pátek  24. února 2006  od 
11.00 hodin v sídle EUROPA DONNA ČR na adrese Fakultní Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800, Praha 4 – Krč. 

Od března 2006 bude každé úterý od 10.00 do 11.00 hod. v sídle ED ve FTN v Praze - Krči 
"Poradna proti únav ě" s MUDr. V. Lukášem , který bude zodpovídat osobní i telefonické 
dotazy pacientů. 

V úterý 7. března 2006 se bude v sídle ED - FTN Krč od 11.00 hod. konat prezentace 
nových silikonových epitéz z Irska firmy True Life . Prostor bude otevřen také pro vyzkoušení 
epitéz a osobní konzultace se zástupci firmy. 

Ve čtvrtek 16. března 2006 se koná  "Cvi čení, 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. Další setkání proběhne 13. dubna 2006. 
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Ve čtvrtek 30. března 2006 se od 13.00 do 16.00 bude v sídle ED - FTN Krč konat seminá ř 
o prevenci karcinomu d ěložního čípku  v rámci společného projektu ARCUS - OC a firmy 
Dynex. K dispozici budou informační materiály firmy Dynex. Zájemci se mohou hlásit na 
telefonních číslech: 261 083 733, 244 914 068. Občerstvení je zajištěno. 

Na všechny akce, které pořádá ARCUS - ONKO CENTRUM a jsou zveřejněny v bulletinu, 
může přijít každý bez jakéhokoliv předchozího ohlášení (pokud tak není uvedeno). Na 
individuální telefonické a písemné pozvání nemá naše sdružení finanční prostředky 

Upozorn ění 
Vzhledem k situaci, že stále nevíme zda-li ozdravné pobyty z dotace VZP ve Švýcarsku  

budou, prosíme ty, kteří mají vážný zájem, aby zasílali předběžné přihlášky. Musí být dodrženy 
základní podmínky účasti - 1 - po ukončené onkologické léčbě, 2 - pojištěnec VZP. Hlavní náplní 
ozdravných pobytů je vysokohorská turistika se zdravotním doprovodem, odborné přednášky, 
cvičení a lymfodrenáže. Termíny jsou: 7. 4. - 23. 4. 2006 a 21. 4. - 7. 5. 2006. Jakmile se 
dozvíme bližší informace o dotaci, budeme přihlášené zájemce ihned kontaktovat. 
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SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ   
Lilly Oncology on Canvas  (Onkologie v obrazech) 
Druhý ro čník Mezinárodní um ělecké sout ěže a výstavy „Onkologie v obrazech“ zahájen 

Mezinárodní uměleckou soutěž a výstavu Lilly Oncology on Canvas (Onkologie v obrazech) 
iniciovala v roce 2004 společnost Eli Lilly jako způsob ocenění lidí, kteří se vydali na strastiplnou 
cestu boje s rakovinou. V prvním ročníku bylo získáno více než čtyři stovky děl od žen 
s onkologickým onemocněním, jejich přátel, rodin a zdravotnického personálu z 23 zemí 
z celého světa. Bohatá sbírka uměleckých děl, která byla do soutěže zaslána, procestovala 
v roce 2005 celý svět. Výstava si získala velký ohlas a také díky tomu může společnost Eli Lilly 
se ctí zahájit mezinárodní uměleckou soutěž a výstavu Onkologie v obrazech pro rok 2006. 

Den, kdy se člověk dozví o zhoubném onemocnění, je vždy dnem počátku jedné 
z nejtěžších životních cest. Onkologie v obrazech nabízí každému, kdo se léčí nebo má co do 
činění s onkologickým onemocněním, příležitost obrazovou a textovou formou vyjádřit změny, 
které pomáhají zachránit životy a které vůbec dávají boji s rakovinou smysl. 

Kolikrát obdivujeme umění a říkáme si: „Tohle bych já nikdy nevytvořil.“ Nyní má každý šanci 
zjistit, že se mýlil. Umění nejsou jen drahocenné obrazy pečlivě střežené ve světových muzeích. 
Umění je také promítnutí nejniternějších lidských pocitů na plátno nebo na papír a jejich sdílení 
s ostatními. Témata inspirace, která lze zvolit pro umělecké ztvárnění, jsou všude kolem nás: 
blízký člověk, přírodní útvar, sluneční paprsek, zážitky na cestách nebo při setkávání s přáteli. 
Pablo Picasso řekl: „ Já nehledám, já nacházím.“ Umělecká soutěž Onkologie v obrazech je 
příležitostí vyjádřit pocity na cestě boje s onkologickým onemocněním a motivy, proč se na tuto 
cestu vydáváme. A soutěž sleduje ještě mnohem více: vytvořená umělecká díla a příběhy 
mohou pomoci jiným, kteří se právě na  těžkou cestu vydávají. Umělecké výtvory jsou výrazem 
duchovního hledání, ale jsou také odrazem duše a jejího odhodlání. 

Mezinárodní soutěži a výstavě uměleckých děl Lilly Onkology on Canvas předchází letos 
poprvé také výstava v České republice. Ta se uskuteční v červnu letošního roku 
v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce v Praze (budova Senátu). Zájem 
organizátorů je přiblížit veřejnosti umělecká díla pocházející z České republiky ještě před účastí 
v mezinárodní soutěži. Do soutěže je tak možné se přihlásit dvojím způsobem. Svá díla můžete 
zaslat přímo na adresu organizátora v Londýně, nebo využít možnosti zúčastnit se výstavy 
v České republice. Oba způsoby účasti jsou možné, záleží jen na vás, který si zvolíte. 

Další informace a rady naleznete na internetových stránkách www.onkologievobrazech.cz 
nebo na telefonu 737 268 624. 

Partnerem projektu je Česká onkologická společnost ČLS JEP a pacientská organizace 
zabývající se pomocí pacientům trpícím rakovinou EUROPA DONNA. 
 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ  

Porota složená z nezávislých hodnotitelů posoudí všechna předložená díla. Hodnocení 
proběhne na základě dvou kritérií:  

1) Umělecké dílo, které nejlépe znázor ňuje to, co dalo životu s rakovinou smysl . Může 
být vybrán jakýkoli předmět - je důležité promítnou cestu boje s nemocí do umění.  

2) Vypráv ění (v anglickém jazyce), které doprovází umělecké dílo, bude stejně důležité, 
protože by mělo ukázat, co bylo výzvou, která n ěkoho p řiměla vydat se na cestu boje 
s rakovinou nebo která pomohla zm ěnit život . 
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3) Přijata budou pouze plochá díla v daném rozměru, který odpovídá pravidlům níže 
stanoveným. Dílo může být v jakékoli formě (koláži, fotografii, na látce apod.)  

4) Dílo nesmí být větší než 43cm x 66cm (17" x 26"). K hodnocení budou předána pouze ta 
díla, která budou mít požadovaný rozměr.  

5) Aby dílo bylo předáno k hodnocení, musí jej doprovázet příběh v písemné podobě (v 
anglickém jazyce).  

6) Díla dále nevkládejte do žádných rámů ani paspart (vyjma maleb v oleji, které musí být 
zaschlé a musí být přidělány k desce nebo k napínacímu rámu).  

7) Na zadní stranu díla napište název díla, své celé jméno a adresu, podpis a datum. Abyste 
chránili své soukromí, nepodepisujte se ani nepište své celé jméno na přední stranu díla.  

8) Dílo musí být řádně zabaleno a na zadní straně balíku musí být uvedeno jméno 
přihlášeného a jeho adresa.  

CENY  

Všechna díla zaslaná do Mezinárodní umělecké soutěže a výstavy Lilly Oncology on Canvas 
2006 budou vystavena pro veřejnost na podzim roku 2006 v Královské akademii umění v 
Kensington Gore v Londýně. Cenami budou příspěvky ve formě daru věnovaného místu dle 
volby umělce. Ceny budou rozdávány dle umělecké kategorie a dle kategorie přihlášených osob. 
Vítěze cen na 1., 2. a 3. místě vybere z této skupiny prestižní hodnotitelská komise složená z 
nezávislých hodnotitelů. Ti budou poté pozváni na tiskovou konferenci, na které budou vyhlášeni 
vítězové soutěže a která se bude konat v úterý 31. října 2006 v Londýně ve Velké Británii.  

Pokud vítěz žije ve státě, který používá jinou měnu než euro, bude dar charitativní organizaci 
předán v částce přepočtené do místní měny kurzem platným dne 1. prosince 2006 a uvedeným 
na www.oanda.com. Tyto ceny již nelze měnit a nelze je také vyměnit za něco jiného či převést. 
Soutěž i ceny jsou v souladu s příslušnými zákony a předpisy dané země, které by mohly 
zabránit jednotlivcům převzít ocenění/výhody/výsledky tohoto programu. 

Všechna díla budou vystavena v Čechách a pak budou uveřejněna v katalogu, který bude 
distribuován po celém světě. 

Díla můžete odesílat nebo odevzdávat osobn ě do kancelá ře EUROPA DONNA Praha 
(9.00 - 12.00 hod.) nebo do ARCUS - OC Česká Lípa (8.00 - 15.00 hod.) do 20. dubna 2006. 

Den, kdy se lidé dozví o rakovin ě, je začátkem nové cesty životem 
Českolipsko - "Onkologie v obrazech" je název mezinárodní umělecké soutěže a výstavy, jejímž 

cílem je pomocí umění vyjádřit pocity na cestě boje se zhoubným onemocněním. Přihlásit se mohou lidé 
s diagnózou zhoubného nádoru, zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé i pečovatelé, umělci a 
studenti umění. 

"Mezinárodní soutěži letos poprvé předchází výstava v České republice. Protože může být pro 
někoho složité dopravit své dílo do Prahy, mohou jej do 20. dubna 2006 přinést do kanceláře Arcus - 
onko centra v České Lípě," uvedla ředitelka Arcus -onko centra Jana Koželská. 

"Soutěž vyvrcholí veřejnou vernisáží 3. listopadu v Londýně. Vítězové obdrží šeky, které věnují 
charitativním organizacím zabývajícím se rakovinou, jež si sami určí," upřesnila organizátorka soutěže v 
ČR Barbora Sákrová. Ceny budou velmi zajímavé, za první místo obdrží autor 10 000 eur. 

Do soutěže se může přihlásit každý, kdo se chce podělit o svůj příběh. "Den, kdy je stanovena 
diagnóza rakoviny, je dnem, kdy se člověk vydává na jednu z nejtěžších cest ve svém životě," říká člen 
hodnotitelské komise Nicole Zernik. 

9. února 2006 publikováno v denících Liberecký den, Deník Pojizeří, Deník Jablonecka a Českolipský deník. 
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DDDIIIAAAGGGNNNOOOSSSTTTIIIKKKAAA   
Nové možnosti zobrazovacích vyšet ření v diagnostice 
karcinomu prsu se zam ěřením na mladší v ěkovou skupinu 
Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky a vedoucí 
Centra diagnostiky chorob prsu V. Polaka 1. LF UK a VFN v Praze 
Tisková zpráva, 12. ledna 2006 

Úkolem diagnostických zobrazovacích metod je zjisti t karcinom prsu v po čátečním 
stádiu , v době, kdy je prognóza onemocnění dobrá a pravděpodobnost úspěšného léčení 
vysoká. Cílem je snížit úmrtnost, případně prodloužit přežívání u karcinomem postižených žen. 

Jedinou vhodnou metodou pro screening  (plošné vyhledávání častých stádií karcinomu 
prsu v populaci žen), je mamografie , v některých případech doplněná dalšími metodami, 
především sonografií. Screeningová mamografie je levná, relativně jednoduchá metoda 
s vysokou spolehlivostí zejména u prsů s převahou tuku. Umožňuje odhalit mikrokalcifikace, 
které mohou být příznakem karcinomu ohraničeného, dosud bez invaze. Screeningová 
mamografie se provádí v jedno až dvouročních intervalech, přičemž dolní věková hranice je 
různá v jednotlivých zemích a pohybuje se mezi 40. až 50. rokem. U nás je hrazen všemi 
zdravotními pojišťovnami screening od 45. do 69. roku ve dvouročních intervalech. 

Všechny studie ukazují na to, že není vhodné mamografický screening provádět u žen pod 
40: žláza je u mladých žen většinou bohatá, mamografie méně přínosná, navíc je prs u těchto 
žen citlivější na záření. Proto se hledají nové diagnostické zobrazovací metody, které by byly 
pro mladé ženy s výrazně nižším rizikem vzniku karcinomu prsu. V praxi se ověřuje řada metod, 
které se vhodně kombinují. Mezi ně patří zejména: 

Sonografie prsu  (ultrasonografie, ultrazvukové vyšetření). Je obvykle základní metodou u 
žen s příznaky onemocnění prsu. Nemá žádné vedlejší účinky, je levná, je možné porovnávat 
obrazy s pohmatem. Nevýhodou je omezená schopnost zjistit velmi malé nádory a systematicky 
vyšetřovat oba prsy. 

Magnetická rezonance prs ů (MR mamografie). V současné době je metoda doporučována 
pro pravidelné sledování velmi rizikových mladých žen (s pozitivitou genu BRCA a 2). Má 
schopnost zjistit i relativně malé nádory, i vícečetné a monitorovat úspěšnost léčby. Problém je 
vyšší cena vyšetření, nutnost podávat do žíly kontrastní látku a také nižší specifita (je vyšší podíl 
falešně pozitivních případů). 

Optocké zobrazovací metody.  Využívají prosvěcování prsu, jsou zaměřeny na zjišťování 
abnormálního cévního zásobení v nádoru a jeho okolí. Zástupcem je tzv, CT laserová 
mamografie , která vyšetřuje každý prs po vrstvách, podobně jako rentgenová CT. Ve světě 
probíhá řada studií, které jsou nadějné (přístroj pracuje i v našem centru). Současně se vyvíjejí i 
kontrastní látky, které by se cíleně navázaly na zhoubný nádor a po průchodu paprsku by 
„světélkovaly“. 

Elektrické impedan ční metody.  Principem je měření změny (poklesu) elektrického odporu 
v nádoru po průchodu velmi malého, zcela neškodného elektrického proudu. U tzv. elektrické 
impedan ční tomografie (EIT) jsou opět výsledkem obrazy jednotlivých vrstev od kůže až po 
hrudník. EIT je velmi rychlá, prs je vyšetřen do jedné minuty, proto se vyšetření může hodit i pro 
vyšetřování většího množství žen. Je možné metodu využít i  pro hodnocení vhodnosti léčby a 
sledování hormonálních změn. I zde zatím probíhají studie, které jsou velmi slibné. 
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TTTEEERRRAAAPPPIIIEEE   
Kontroverze adjuvantní lé čby u mladých žen  
(pod 35 let v ěku) s časným stadiem karcinomu prsu. 
L. Petruželka, P. Tesařová, B. Konopásek, J. Novotný, J. Barkmannová,  
O. Přibylová 
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 

Tisková zpráva, v Praze 12. ledna 2006 

Jevem posledních let je nár ůst po čtu nemocných mladší v ěkové skupiny.  Arbitrárně 
stanovená hranice 35 let vymezuje skupinu žen s karcinomem prsu s vyšším rizikem 
metastatické diseminace bez ohledu na další rizikové faktory. Zhoubné nádory prsu u této 
věkové skupiny se vyznačují agresivním biologickým chováním. Jedná se většinou o nádory 
vyššího gradingu, s negativní expresí hormonálních receptorů, s častou vaskulární a lymfatickou 
invazí, se zvýšenou expresí HER – 2. 

Ženám této věkové skupiny by měla být poskytnuta optimální léčba s radikálním kurativním 
záměrem vždy s respektováním dlouhodobého léčebného výsledku a rizikem i pozdních 
nežádoucích účinků. V této věkové skupině je výrazně vyšší zastoupení žen vyššího rizika, 
přesto by volba léčebného postupu měla být v souladu s konsensem přijatým s St. Galen v roce 
2005 (Goldhirsh, A. et al.: International Exert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast 
Cancer 2005. Annals of Oncology, 2005). 

Systémová chemoterapie je u mladších žen s časným karcinomem prsu lépe 
tolerována  a je více účinná než ve starší věkové skupině zejména postmenopausálních žen 
(EBCTCG: Effect of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence 
and 15-years survival an overview of the randomised trials. Lancet 2005). Systémová 
chemoterapie by měla být podávána v režimu poskytujícím největší pravděpodobnost 
dlouhodobého léčebného efektu. 

U hormonálně independentních nádorů to znamená kombinaci antracyklinů a taxanů. 
Účinnost chemoterapie je podmín ěna dodržením dostate čné dávkové intenzity a musí 
k tomu být využity všechny dostupné prost ředky podp ůrné lé čby.  Kontroverzní otázkou je 
využití dávkově denzních režimů v této věkové skupině. U HER-2 pozitivních nádorů vysokého 
rizika by měl být zařazen do adjuvantního léčebného schématu trastuzumabu. 

Novou možností adjuvantní léčby trastuzumabem je zkrácený 9 týdenní konkomitantní režim 
s docetaxelem nebo vinorelbinem (Joensuu, H. et al.: Transtuzumab in combination with 
docetaxel or vinorelbine as adjuvant treatment fo breast cancer: the FinHer Trial SABCS 2005). 
Při zvýšené expresi hormonálních receptorů může být léčbou volby samostatná hormonální 
manipulace, ale ve většině případů je sekvenčně kombinována s chemoterapií. 

Otevřené otázky řeší klinické studie SOFT, TEXT a PERCHE. Autoři představují 
specializovaný projekt nazvaný „Eva 35“, jehož cílem je zajišťovat optimální komplexní léčbu 
včetně podpůrné léčby, psychologické podpory a genetického testování právě u této z hlediska 
věku zvýšeně rizikové skupiny žen s karcinomem prsu. 
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Organizace projektu „Eva 35“ 
(Česká a moravská kooperativní skupina pro diagnostik u a léčbu karcinomu 
prsu u žen mladších 35 let) 
Denisa Šev číková , tisková zpráva 12. ledna 2006 
 
Úvod 

Výskyt karcinomu prsu u mladých žen je relativně nízký.  
Jen 2% ze všech zhoubných nádorů (ZN) prsu se objevuje ve věkové skupině do 35 let (S. 

Aebi, The breast 2003). Ročně onemocní v celé České republice 80 – 100 pacientek této 
věkové skupiny.  

V klinických studiích s adjuvantní terapií u premenopausálních žen je zahrnuto jen 10% žen 
do 35 let. 

Biologické chování nádorového onemocnění je u mladší věkové skupiny agresivnější 
(Adami, NEJM, 1986, Rochefordierre, Lancet 1993, Vanlemmens, Anticancer Res 1998, Love, 
Clin Breast Cancer 2002, Dubsky, Clin Breast Cancer). 

Prokazatelně vyšší je výskyt mutací BRCA ½ v této věkové skupině (Blckwood JCO 1998, 
Howell 2005). 

V St. Galenském konsensu adjuvantní léčby je věk 35 let zařazen mezi nezávislé rizikové 
faktory (Goldhirsch, Ann Oncol 2005). 

Cíle projektu: 
Sjednotit léčbu a/nebo léčebné rozhodování pro vybranou mimořádně prognosticky 

nepříznivou skupinu nemocných s karcinomem prsu. 
Zajistit optimalizaci léčebného přístupu podle konsensuálního protokolu. 
Zajistit genetické vyšetření všech nemocných. 
Vytvořit databázi nemocných s průběžným vyhodnocováním. 
Vyhodnocovat kvalitu života jak z krátkodobého tak dlouhodobého hlediska s využitím všech 

prostředků pro její zlepšení. 
Stálá superkonsiliární a konsultační služba s propojením na zahrqaniční spolupracující 

pracoviště. 

Organizace projektu: 
Ošetřující lékař informuje pacientku o možnosti vstupu do projektu EVA 35, poskytne jí i 

písemnou informaci a pokud pacientka souhlasí, podepíše informovaný souhlas. 
Pacientka bude léčená v místě bydliště svým onkologem, projekt nabízí možnost absolvovat 

některá speciálnívyšetření na Onkologické klinice VFN (genetika, minimální reziduální choroba 
ve dřeni kostní, cirkulující nádorové buňky atp.). 

Ošetřující lékař poskytne do databáze EVA 35 základní údaje o pacientce a její chorobě se 
zachováním anonymity údajů. 

Na základě těchto informací zvolíme spolu s ošetřujícím lékařem nejvhodnější léčbu, která 
bude vycházet ze standardních doporučení, ale bude vždy individuálně upravena pro potřebu 
každé pacientky. 

Výsledky terapie budeme průběžně sledovat. 
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Uzdravená pacientka bude kontrolovaná v místě bydliště a její ošetřující onkolog bude 
v pravidelných intervalech dotazován na její zdravotní stav. 

Vytvoříme databázi pacientek s karcinomem prsu do 35 let, která bude zdrojem 
epidemiologických údajů a postupně i prospektivních informací pro klinický výzkum. 

Všechny mladé pacientky kdekoli v republice budou mít stelné možnosti léčby a diagnózy 
karcinomu prsu. 

Zachováme pacientce možnost léčit se doma s podporou své rodiny a přátel. 
Poskytneme chybějící vyšetřovací metody, léčebné prostředky či kapacity těm zařízením 

v terénu, kde nejsou momentálně dostupné. 
Publikační výstupy budou společným dílem všech participujících odborníků. 
Vybudujeme nezávislou národní kooperativní skupinu pro léčbu rizikových pacientek 

s karcinomem prsu, která bude srovnatelná s podobnými evropskými a světovými aktivitami, 
poskytneme údaje o léčbě této diagnózy u nás do evropské a světové databáze s výhledem na 
začlenění do mezinárodních projektů. 

 
Kontakt: 
EVA 35 
Onkologická klinika VFN 1. LFUK 
U nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
 
E-mail: info@eva35.cz 
www.koc.cz 
 
 

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 p říspěvky.   
Od 1. 1. 2006 je minimální ro ční členský p říspěvek 250,- 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 p říspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Líp ě. 

Výzva 
Hledáme dobrovolníka z Prahy pro EUROPA DONNA, který by nám pomáhal při problémech s 
výpočetní a kancelářskou technikou. Nabídky volejte paní J. Koželské na mobil: 603 533 288. 
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OOOZZZDDDRRRAAAVVVNNNÉÉÉ   PPPOOOBBBYYYTTTYYY      
Pro rok 2006 jsme pro Vás připravili tyto ozdravné pobyty: 

1. 12. 4. - 22. 4.  Česká republika, Karlovy Vary 4.700,- + láz. poplatek 

2. 17. 5. – 30. 5. Řecko - Leptokárie (komb. zájezd) 7.000,- + 750,- (LBT) 
3. 5. 6. - 14. 6.  Francie - Port Grimaud 5.190,-  polopenze 1.540,- 
4. 1. 8. – 10. 8. Česká republika, Jeseníky, „Barborka“ 2.800,- s polopenzí 
5. 1. 9. - 10. 9.  Francie - Port Grimaud 5.390,-  polopenze 1.540,- 
6. 8. 9. - 17. 9.  Francie - Port Grimaud 4.890,-  polopenze 1.540,- 
7. 22. 9. – 3. 10. Řecko – Saint Panteleimonas (letecky) 8.800,- + 1.450,- (LBT) 

8. 26. 10. - 5. 11. Česká republika, Karlovy Vary 4.700,- + láz. poplatek 

Všechny tyto pobyty jsou bez dotace, tudíž se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci. Nezáleží na 
pojišťovně ani věku, pokud Vám lékař pobyt   doporučí. Cena je stejná jak pro pacienta, tak pro 
rodinného příslušníka. Všechny pobyty jsou za doprovodu lékaře. U zahraničních pobytů je v 
ceně i připojištění v zahraničí, jen osoby starší 70 let si pojištění doplatí, neboť je o 100% vyšší. 
 
 
 

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 2005? Pokud ano, uveďte 
místo a termín posledního pobytu. 
 
Datum: 
 

Podpis: 
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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 – 12.00 hod. a 13.00 – 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 – 19.00 hod.  (telefonická 
domluva konzultace na číslech: 569 427 979, 737 849 238). 

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, 760 01 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 a jejich rodinným příslušníkům. 
Telefon: 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek, 9.00 – 12.30 hod.  
Informace o únavě a anémii na 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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Děkujeme za sponzorské dary a dotace v roce 2005 
Dary a dotace nad 1.000.000 K č: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha. 
Dary a dotace do 1.000.000 K č: Liberecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
Dary a dotace do 100.000 K č: International School of Prague, Jan Řeháček, JANSSEN CILAG, spol. s 
r.o. Praha, Středočeský kraj. 
Dary a dotace do 50.000 K č: Hotel Prestige Znojmo, Město Česká Lípa, Městská část Praha 1, Město 
Znojmo, MVDr. Libor Jurka, Novartis, s.r.o., ÚP VZP ČR Znojmo, ZD Mašovice. 
Dary a dotace do 10.000 K č: AMOENA s.r.o., A.T.W. PRODUCTS CZ spol. s r.o., Atotech - M.A.G. CZ, 
a.s. Aura Medical, s.r.o., Bruno Brych, EIKA Znojmo, a.s., Korekta, v.o.s., LINET, spol. s r.o., S MORAVA 
Leasing, a.s.; Mgr. Ladislav Blecha, Gabriela Brázdová, Mgr. Milena Černíková, MUDr. Alena Doupalová, 
Mgr. Marie Ducárová, Jitka Fricová, MUDr. Michaela Häckelová, MUDr. Věra Hauerová, Oldřich 
Hendrych, MVDr. Karel Hošek, MUDr. Roman Hrdina, Mgr. Alena Janecká, Ladislav Kaboš, PhDr. 
Svatava Maria Kabošová, PhDr. Svatava Kocinová, PhDr. Martin Kořán, Věra Kořánová, Jana Koželská, 
Václav Koželský, Jaroslava Kubištová, Marie Laníková, MUDr. Hana Levitusová, Jan Málek, Mgr. Marie 
Málková, Eva Mišianiková, Magdaléna Muchová, Blanka Obžerová, Miloslava Pisarská, MUDr. Jana 
Pometlová, Jaroslava Rolníková, Oldřich Roztočil, Zdeňka Rusínová, MUDr. Jan Simonides, Monika 
Vajsejtlová, manželé Vanáčovi, Alena Vanická, ÚP VZP Karlovy Vary, MUDr. Milena Wittnerová. 
Materiální pomoc : CRYSTALEX a. s. Nový Bor, Ježek – Software Česká Lípa, Ing. Karel Kopsa, VEST 
– IZOL a.s. Nové Zákupy, VIA VESTRA – LABYRINT, ZNOJREAL, spol. s r.o. 
Poskytnutí služeb ve Švýcarsku : Helena Kapustová, Mgr. Marie Koudelková, Marie Piškulová.  
Poskytnutí služeb spojených se seminá řem v Pod ěbradech a ve Znojm ě: Agentura Bravissimo, 
Agropodnik Znojmo, Anna Černá, redaktorka, AstraZeneca Czech Republic, Café Kulíšek, Cimbálová 
muzika POLAJKA, COLAS CZ a.s., Divadelní spolek ROTUNDA, DRÄGER MEDICAL, EUROPA 
DONNA ČR, Gutta Fortunae - Mojmír a Šárka Vojtkovi, Jaroměřická mlékárna, Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Jiří Písař, nezávislý vinař Vrbovec, Johnson and Johnson, KENDALL, Květinářství BÍLÁ LABUŤ 
- Znojmo, Květinářství Ing.Marie Kostehounová - Přímětice, Květinářství Levandule, Linet spol. s r.o., 
Loveček Josef Hostěradice, Media film Praha, Městské divadlo Znojmo, Mona Znojmo, Nejedlý s.r.o. 
Miroslav, Pekařství Růžička, Pension Jesuitská Znojmo, PMS - Pivovary Moravskoslezské  - Přerov a.s., 
Pomona Těšetice a.s., Roche s.r.o. Praha, S-A-S spol. s r.o., Statek Miroslav a.s., VHS plus Znojmo, 
Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o., Zea a.s. Hostěradice, 1. Znojemská vinařská a.s., Znojemská 
beseda, Znojemská dopravní společnost Psota s.r.o., Znovín Znojmo a.s. se sídlem v Šatově, Žídek 
Milan. 
Financování cest našich členů na mezinárodní konference : Novartis. 
Poděkování patří také paní Pušové se sponzory koncertu mladé hudby a tance "Dar pro onkologické 
pacienty" v Karlových Varech. 
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