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���� Ve čtvrtek 30. března 2006 se v sídle EUROPA DONNA ve FTN v Praze - Krči 
uskutečnil seminář o prevenci karcinomu děložního čípku v rámci společného projektu 
ARCUS-OC a firmy Dynex. Bližší informace zveřejníme v příštím čísle měsíčníku. 
 

���� V úterý 4. dubna 2006 v sídle ED ve FTN v Praze - Krči proběhlo promítání z loňského 
listopadového ozdravného pobytu ve Švýcarsku. 
 

���� Ve čtvrtek 6. dubna 2006 se v sídle A-OC Česká Lípa konala prezentace nových 
silikonových epitéz z Irska firmy True Life s možností pro vyzkoušení epitéz a osobní 
konzultace se zástupci firmy. Na programu byla též přednáška pana Miroslava Řebíčka na 
téma „Rakovina a homeopatie“. 
 

���� Ve dnech 21. až 25. března 2006 se v Nice konala 5. evropská konference zabývající 
se rakovinou prsu. Informovat o ní budeme v příštím čísle měsíčníku. Z konference je 
snímek od Alexandry Hladké na obálce tohoto čísla. 
 
 

 
 
 
 

SEBEVĚDOMÍ PRO KAŽDÝ DEN 
Nadační fond onkologie pro 21. století, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, farma-
ceutická firma Sanofi-Aventis, Módní salon Castoria a Zdravotnické pomůcky Dvort srdečně zvou 
na 13. společenský večer „Sebevědomí pro každý den“, který se koná ve čtvrtek 13. dubna 2006 
od 19.00 hod. v Hudební fakultě AMU (Sál Bohuslava Martinů), Malostranské náměstí 13, Praha 1 
– Lichtenštejnský palác. Po úvodních slovech doc. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc., a MUDr. Petra 
Malého, ředitele FTNsP, vystoupí studenti a profesoři Hudební fakulty AMU a sólisté opery a ba-
letu Národního divadla, v přehlídce z kolekce módního salonu Castoria se představí pacientky 
Onkologického oddělení FTN. Večerem provází Pavlína Filipovská, vstupné je dobrovolné. 
 
CVIČENÍ S LIBUŠKOU ŽAMBERSKOU 
Setkání a cvičení „SU-JOK, GH extrakt“ se koná ve čtvrtek 13. dubna 2006 v sídle 
EUROPA DONNA (ED) ve FTN v Praze – Krči od 9.00 do 13.00 hodin. 
 
PO PAMÁTKÁCH ZNOJMA S HISTORIKEM 
Na společnou jarní vycházku členů Arcusu, rodinných příslušníků a přátel po památkách 
města Znojma s historikem Mgr. Jiřím Svobodou zvou srdečně Marie Čechová a Jarmila 
Ducká z ARCUS - OC Znojmo. Sraz účastníků je v sobotu 22. dubna 2006 ve 14.00 hodin 
u Železářství Fiala. Na závěr je možné společné posezení. Zájem o účast na akci nutno 
potvrdit na ℡ 728 916 783, 604 967 949 či v úterý od 14.00 do 16.00 na ℡ 515 215 515. 
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Na Den dobrovolníků, ve čtvrtek 23.3., 
proběhlo v obřadní síni liberecké rad-
nice ocenění nejlepších dobrovolníků 
Libereckého kraje „Křesadlo 2005“. 
Křesadlo má symbolizovat jiskru lidství, 
od které se zapaluje plamen velkých 
skutků. „Je to cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci. Jde o lidi 
pomáhající těm, kteří se ocitli ve složité 
situaci, většinou se zdravotními obtí-
žemi. Jsou jim oporou a s nimi se necítí 
tak sami,“ uvedl v úvodu slavnostního 
setkání liberecký primátor Jiří Kittner, 
který nad akcí převzal záštitu. 
 
V Libereckém kraji bylo nominováno 
čtrnáct osobností, mezi nimi paní Marie 
Hovorková z České Lípy. Na snímku je 
při převzetí certifikátu a dárku z rukou 
primátora Ing. Kittnera (foto P.Randus). 
 
Maruška Hovorková je členkou našeho 
sdružení ARCUS-OC. Ačkoliv je sama 
zdravotně postižená, pomáhá dalším 
zdravotně postiženým onkologickým 
pacientům. Dochází pravidelně do na-

šeho centra v České Lípě, kde jako cvičitelka vede oblíbená odpolední „Cvičení s Maruš-
kou“. Od roku 2001 se jako cvičitelka zúčastňuje našich ozdravných a rekondičních 
pobytů. V českolipské kanceláři navíc příležitostně vypomáhá s administrativou. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 
 
 

 
 
 

 

Kongresové centrum IKEM v Praze 
bude ve středu 17. května 2006 od 10,30 hodin místem konání 
vzdělávacího semináře na téma „Diagnostika a léčba karcino-
mu prsu“. Přednášet a odpovídat na dotazy účastníků semi-
náře budou přední odborníci. Oběd je zajištěn. 
 

Závazné přihlášky zájemců o účast na semináři přijímají 
pracovnice A-OC v České Lípě (℡℡℡℡ 487 825 802, ℡℡℡℡ 487 522 259). 
 



 
 
 
 

Česká onkologická společnost a Academia Medica Pragensis byly na Zámku Štiřín 
ve dnech 2. a 3. března 2006 pořadatelem farmakoekonomického sympozia pod 
názvem „Správná péče správnému pacientovi“. 
 
Na sympoziu byly diskutovány pohledy na onkologickou léčbu a to nejen předními 
odborníky, ale i zástupci z Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
ekonomy i zástupci pacientských organizací. V odborném programu informoval účastníky 
sympozia prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti, o Ná-
rodním onkologickém programu. Dále se hovořilo o centralizaci onkologické péče, o onko-
logii založené na průkaznosti, o systému hodnocení kvality péče, o nákladech na léčbu, 
o nových možnostech léčby a bezpečnosti léčby, zazněly i ekonomické informace o onko-
logické léčbě v ČR ve srovnání se zahraničím. 
 

Celým sympoziem provázel Mgr. Jaroslav Hořejší, šéfredaktor Medical Tribune. Velice 
zajímavá byla diskuse mezi účastníky, přednášejícími a zástupci z MZ ČR a VZP, které 
zde zastupoval docent MUDr. Karel Němeček, CSc. Velmi jsem zde přivítala vystoupení 
Jany Petrenko z Koalice pro zdraví, která účastníky seznámila s náměty, jak pacientské 
organizace mohou být nápomocny jak pacientům tak odborníkům. Byla jsem moc ráda, že 
na tomto setkání jsem měla možnost projednat další spolupráci s Masarykovým onkolo-
gickým ústavem v Brně, onkologií v Liberci a ve Zlíně. 
 

Jana Koželská, ředitelka ARCUS – OC 
 

 

 
 
 
 

Krásné prostředí Zámku Štiřín a jeho Lovecký salonek byly dne 2.3.2006 místem 
konání i další zajímavé akce: diskusního fóra u kulatého stolu na téma „Současnost 
a budoucnost léčby mnohočetného myelomu“. 
 
Pořadatelem fóra bylo nakladatelství Medical Tribune ČR, s.r.o. a Academia Medica 
Pragensis ve spolupráci s Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a Českou 
onkologickou společností za podpory společnosti Janssen – Cilag. Cílem tohoto fóra, na 
kterém vystoupili profesor MUDr. R. Hájek, CSc., docent MUDr. I. Špička, CSc., a další 
odborníci, bylo na základě trendů ve spotřebě cytostatik a nákladů na cytostatickou léčbu 
a zkušeností s léčbou mnohočetného myelomu včetně využití přípravku BORTEZO MIB 
(VELCADE), posoudit medicínsky i ekonomicky žádoucí a reálné perspektivy terapie. 
 

Vstřícný postoj všech zúčastněných – MUDr. Němce z VZP ČR, zástupců z Ministerstva 
zdravotnictví ČR i předsedy České onkologické společnosti prof. MUDr. J. Vorlíčka, CSc., 
a konstruktivní diskusi kladně hodnotili všichni zúčastnění. Doufám, že pacientům v ČR 
bude dostupná léčba, která radikálně zvyšuje dobu přežití. 
 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva ARCUS - OC 



 
 
 
 

Po náročném programu na Zámku Štiřín, o kterém čtenáře informuji v předchozích 
příspěvcích, jsem dne 4. března 2006 odjela do Brna na seminář pro pacientky 
„Problematika nádorového onemocnění prsu“, na pozvání primářky MUDr. Renaty 
Neumanové, která společně s primářem MUDr. Zdeňkem Hechlem, CSc., seminář 
zorganizovala. Cílem dvou autobusů se ženami s rakovinou prsu ze tří brněnských 
nemocnic bylo rodinné sídlo Kerndlových v Žernovníku u Černé Hory. Seminář se konal ve 
spolupráci s Láďou a Miladou Kerndlovými, pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Jana 
Buriana, za partnerství společnosti Astra Zeneca Czech Republic, s.r.o. a s mediálním 
partnerem Českým rozhlasem Brno. 
 
Seminář seznámil účastnice s možností diagnostiky, léčby a poléčené péče u nádorového 
onemocnění prsu a s některými psychosociálními a právními aspekty začlenění se do 
normálního života v průběhu a po ukončení terapie. K dané problematice se zde vyjádřili 
lékaři, psycholožka PhDr. Spurná z 2. FN Pekařská Brno a další odborníci. Za pacientské 
organizace jsem vystoupila v tomto bloku s paní Zrnečkovou z Mammahelpu Brno. 
Součástí semináře bylo i občerstvení včetně závěrečného rautu a koncertu Ládi a Terezy 
Kerndlových. Velmi zajímavé byly příspěvky pacientek, kde také vystoupila manželka Ládi 
Kerndla paní Milada Kerndlová, její manžel se o nás staral po celou dobu semináře. 
 
Cílem semináře bylo prodiskutovat danou problematiku a zjistit, které informace ženám 
s rakovinou prsu nejvíce scházejí a jak zlepšit další seminář. Uvědomila jsem si, jakou 
výhodu při organizování akcí podobného charakteru mají organizátoři i odborníci, kteří 
sami prošli léčbou nádorového onemocnění, neboť vychází z potřeb, které měli jako 
pacienti. Vzpomněla jsem si i na začátky našich akcí, kde jsem viděla, jak noví pacienti 
jinak berou odborníky, kteří byli také pacienty. Měli lepší pozici v tom, že je pacienti brali 
nejenom jako odborníky, kteří je chtějí něčemu novému naučit, ale i jako ty, kteří se s nimi 
dělí o své prožitky v tom, co jim pomohlo na základě vlastní zkušenosti. Velký dík patří 
primářce MUDr. Renatě Neumanové, která poprvé zorganizovala tento seminář nejenom 
pro své pacientky, a všem, kteří jí v tom pomáhali. 

Jana Koželská 
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„Pacient a jeho postavení v systému“ bylo názvem konference CZECHMED, které 
jsem se zúčastnila dne 9. března 2006 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Pozváni 
byli zástupci všech sfér zdravotnictví (MZ ČR, zdravotní pojišťovny, SÚKL, ČOI, 
krajští zdravotní radové, ředitelé nemocnic, představitelé průmyslu atd.) a zástupci 
pacientských sdružení. 
 
Hlavní myšlenkou konference bylo: za každou důležitou oblastí zdravotnictví je vždy váže-
ná osobnost, prezentující svoji oblast vždy ve vztahu k pacientovi a jeho roli v systému. 
Velmi diskutovaná byla všechna témata: „Pacient v ordinaci lékaře“, „Pojištěnec – plátce – 
pacient“ nebo „Co přinese reforma zdravotnictví pacientům“, se kterým vystoupil MUDr. 
Tomáš Julínek. Zajímavá byla přednáška MUDr. Jaroslava Nováka, MBA, z Nemocnice 
České Budějovice a.s., který hovořil o své práci v nemocnici. Dalšími tématy byly „Pacient 
– advokát – klient“, „Občan a nemocný člověk“, přednáška profesorky RNDr. Heleny 
Haškovcové, CSc. V současné době máme obavy z dopadů regulace na pacienty, což 
bylo hlavní téma této konference. Posledním příspěvkem bylo vystoupení Mgr. Tomáše 
Cikrta z Koalice pro zdraví, který měl velice aktuální téma „Pacienti – rukojmí nebo partneři 
hráčů českého zdravotnictví?“. 
 

Jsem moc ráda, že v současné krizi českého zdravotnictví se spojují lékaři a pacien-
ti a odborníci začínají chápat přínos pacientských organizací. Díky Koalici pro zdraví 
jsem se tak mohla zúčastnit více podobných setkání, kde si vyměnili názory odborníci se 
zástupci pacientských organizací. Myslím, že by se měl v naší republice co nejrychleji 
vyřešit ekonomický problém českého zdravotnictví. Na konferenci se totiž opětovně řešilo, 
že ekonomickým problémem je pacient, který nově onemocní a jehož zdravotní stav 
vyžaduje léčbu. Pacient se pak stává ping-pongovým míčkem v systému, protože specia-
listé nemají prostor na léčbu. 

Jana Koželská, ředitelka ARCUS-OC 
 
 

 
 
 
 

Dne 14. března 2006 jsem byla pozvána na pražské fórum Hospodářských novin 
na téma „Zdravotnictví – více státu nebo rozhodování občana?“. 
 
K diskusnímu stolu zasedli hlavní soupeři v nadcházejících parlamentních volbách: ministr 
zdravotnictví MUDr. David Rath a stínový ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek. Pro-
gram moderoval šéfredaktor HN Petr Šimůnek. Současný ministr zdravotnictví představil 
zdravotnictví, kde hlavní slovo má stát, zatímco stínový ministr se ve své kampani zamě-
řuje na rozhodování občana. Velice zajímavý byl příspěvek dalšího řečníka, hosta ze 
Slovenska Ing. Petera Pažitného, MSc., z Health Policy Institute, který představil sloven-
skou koncepci zdravotnictví. Při zamyšlení se nad obsahem fóra mám obavy, aby se 
z nadmíry politiky nevytratila ze zdravotnictví odbornost. 

Jana Koželská 



 
 
 
 
 

Skupina zahraničních odborných onkologických 
společností vyhlásila 2. ročník mezinárodní foto-
soutěže OBRAZY NADĚJE (Images of Hope). 
 
Soutěž je určena všem fotografům-amatérům, kteří 
prodělávají nebo prodělali rakovinu, jejich rodinným 
příslušníkům, přátelům nebo pečovatelům. Fotografie 
nebo série fotografií (max. 4) by měly zobrazovat 
naději nebo příslib naděje, které byly nalezeny během 
boje s rakovinou. Fotografie lze zasílat e-mailem nebo 
poštou do 30. dubna 2006. 
 

Vyhlašovatelé poskytnou výherci hlavní ceny a jeho 
partnerovi cestu do Istanbulu v Turecku během konání 
kongresu ESMO (Evropská lékařská onkologická spo-

lečnost) koncem září 2006 a cenu 7.000 €. Další dva výherci získají cenu 1.500 €. Všechny 
tři vítězné fotografie budou zveřejněny v časopise a 200 vybraných fotografií bude vysta-
veno během kongresu ESMO. Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách: 
http://www.esmo.org/ioh2006/index.html#A.                                                           (rr) 
 
 
 

 
 
 
 

Občanské sdružení ARCUS – OC připravilo na rok 2006 řadu osvědčených a oblíbených 
pobytů v tuzemsku a zahraničí. Podrobné informace o jednotlivých pobytech včetně před-
běžné přihlášky na ozdravný pobyt byly otištěny v předchozích číslech našeho měsíčníku. 
Ke dni uzávěrky tohoto čísla je omezený počet volných míst ještě na těchto pobytech: 
 
17.05. – 30.05.   Řecko – Leptokárie (komb. zájezd, letecky) 7.000,- + 750,- (LBT) 
01.08. – 10.08.   Jeseníky, chata Barborka 2.800,- včetně polopenze 
08.09. – 17.09.   Francie – Port Grimaud 5.390,- + polopenze 1.540,- 
22.09. – 03.10.   Řecko – Saint Panteleimonas (letecky) 8.800,- + 1.450,- (LBT) 
(LBT = letištní bezpečnostní taxa) 

 
Na ostatní pobyty se lze přihlašovat jako náhradníci. Všechny pobyty (vyjma pobytů ve 
Švýcarsku a Chorvatsku, které jsou dotovány VZP ČR a zúčastnit se jich proto mohou 
pouze onkologičtí pacienti) jsou bez dotace, tudíž se jich mohou zúčastnit také rodinní 
příslušníci. Nezáleží na pojišťovně ani věku za podmínky, že lékař pobyt doporučí. Cena je 
stejná pro pacienta i rodinného příslušníka. Všechny pobyty jsou za doprovodu lékaře. 
Bližší informace (včetně přihlášky) rádi poskytnou pracovníci českolipské kanceláře A-OC 
(℡ 487 825 802, 487 522 259).                                                                                         (rr) 



 
 
 

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem a druhou nejčastější 
příčinou úmrtí na maligní onemocnění u mužů v řadě vyspělých zemích světa. 
Zvyšující se výskyt karcinomu prostaty v České republice v posledních letech 
kopíruje nepříznivý vývoj ve světě. V řadě vyspělých zemích jako je například 
Švédsko představuje výskyt karcinomu prostaty již více než jednu třetinu všech zhoubných 
nádorů u mužů. Dle údajů Národního onkologického registru ČR dosáhla v roce 2000 
incidence karcinomu prostaty v České republice 54,4/100.000 mužů. Na rozdíl od jiných 
zhoubných nádorů bohužel narůstá i mortalita, která v roce 2000 dosahovala 26,5/100.000 
mužů. Situace je ještě horší v porovnání se situací v jiných zemích, kde takzvaný index 
mortality/incidence (%) je právě u nás jedním z nejhorších (viz tabulka). Jedním 
z nejdůležitějších faktorů této kritické situace je skutečnost, že stále značná část případů 
je odhalena až v pokročilém stádiu onemocnění. V posledních desetiletích udělala medicína 
velké pokroky a řada dříve neléčitelných chorob byla zcela potlačena nebo je již moderní 
terapií dobře ovlivnitelná. Bohužel to neplatí zdaleka pro všechny nemoci nebo jejich 
pokročilejší stádia. Právě toto platí také u pokročilého karcinomu prostaty se vzdálenými 
metastázami, kdy již úplné vyléčení není možné, což také platí i pro řadu dalších 
zhoubných onemocnění. Protože veškerý nákladný medicínský výzkum dosud nenašel 
spolehlivý recept, který by zabránil vzniku těchto smrtelně nebezpečných onemocnění, 
soustřeďujeme se na možnost léčby. Našly se již účinné cesty pro boj s těmito nádory. 
Základem úspěchu je včasné odhalení nemoci v počátečním stádiu. 

 

Tabulka – Karcinom prostaty: index mortalita/incidence (%), WHO 2000 (podle Cancer 
incidence, Mortality and Prevalence World-wide, WHO-IARC: Globocan 2000) - potvrzuje 
vzhledem k četnosti výskytu jednu z relativně nejvyšších hodnot úmrtí na karcinom prostaty 
právě v České republice. 

Pro lepší názornou ilustraci tohoto problému, mohu uvést situaci týkající se rakoviny 
žaludku. Rakovina žaludku v pokročilejším stádiu zůstává i při použití nejmodernějších 
protinádorových léků a dostupných technik onemocněním smrtelným. Zajímavostí je, že 



největší výskyt rakoviny žaludku na světě je dlouhodobě v Japonsku. Přestože lékaři a věd-
ci v Japonsku věnují obrovské úsilí na objasnění tohoto problému, nepodařilo se dosud 
objevit účinný postup či dietu k zabránění vzniku tohoto onemocnění. Japonsko zůstává i 
nyní zemí s nejvyšším výskytem rakoviny žaludku na světě. Co se však podařilo změnit 
v posledních  desetiletích je, že v Japonsku téměř každého pacienta vyléčí. Klíčem úspěchu 
se stala velmi dobrá informovanost o hrozbě tohoto onemocnění pro všechny Japonce, 
kteří velmi ukázněně přicházejí k pravidelným vyšetřením preventivně  či hned při prvních 
příznacích. Vlastní vyšetření na rakovinu žaludku není zdaleka příjemné. Jedná se o endo-
skopické vyšetření, takzvanou gastroskopii s nutností zavést vlastní vyšetřovací přístroj 
ústy, přes jícen až do žaludku. Díky častým pravidelným gastroskopiím se daří zachytit 
rakovinu v počátečním stádiu a u těchto nemocných je neprodleně operačně odstraněn 
žaludek se začínajícím nádorem. V jiných zemích, kde nejsou obyvatelé dobře informováni 
se nemocní dostávají k prvnímu vyšetření pozdě a řadu nemocných se pak již nepodaří 
zachránit. Na tomto příkladu vidíme, že Japonsko sice zůstalo zemí s nejvyšším výskytem 
rakoviny žaludku, ale zemře zde jen minimum nemocných, kteří většinou zanedbali časné 
vyšetření nemoci. 

Dnes je již zcela jasné, že tak závažnou situaci týkající se karcinomu prostaty 
v České republice nezvládnou urologové a onkologové sami. Nezbytná je velmi 
dobrá informovanost široké veřejnosti a také zdravotníků 1. linie o tomto 
smrtelném onemocnění. Důležitá je i pomoc ze strany ministerstva zdravot-
nictví a zdravotních pojišťoven, které naštěstí již dnes většinou podporují časnou 
diagnostiku karcinomu prostaty a hradí z veřejného zdravotního pojištění velmi důležitý 
laboratorní test PSA stanovený z krve. Při odhalení karcinomu prostaty se nejvíce 
uplatňuje právě vyšetření krevního testu PSA (Prostatický specifický antigen) nebo 
lékařské vyšetření prstem přes konečník. Časná diagnostika umožní odhalit více případů 
ještě ve stádiu lokalizovaného onemocnění. Úplné vyléčení při karcinomu prostaty je zatím 
možné právě v časném stádiu lokalizovaného onemocnění. 

Spontánní odpovědí na tuto závažnou situaci se snahou pomoci byl vznik 
pacientské organizace sdružující nemocné s karcinomem prostaty. Sekce pro 
karcinom prostaty vznikla v roce 2005 díky entuziasmu Ing. Václava Maška, Ing. Richarda 
Honsi a Zbyňka Štěpána s nezištnou podporou paní MUDr. Petry Řiháčkové, specialistky 
pro onkologii ze společnosti Novartis a díky dobrovolné práci řady již léčených nemocných 
v rámci u nás etablovaného a dobře známého sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM. 
Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM se sídlem v České Lípě pomáhá 
onkologickým pacientům a jejich rodinám z celé ČR již od roku 1993. Předsedkyně 
představenstva paní Jana Koželská, která je signatářkou Pařížské charty proti rakovině, 
nositelka Ceny Olgy Havlové a dalších cen, stála již v roce 1990 u zrodu myšlenky více 
sdružovat pacienty, kteří prodělali onkologickou léčbu, mají problémy s následnou péčí, ale 
přesto si mohou být svými zkušenostmi navzájem velmi užiteční. Známými aktivitami 
ARCUS – OC jsou zejména akce v oblasti osvěty, prevence a pomoci onkologickým 
pacientům. Měsíčně pro členy a organizace či nemocnice vychází časopis ARCUS, 
pravidelně každý rok vychází brožury pomáhající pacientům orientovat se ve složité 
zdravotní situaci. Velký zájem z řad pacientů a odborníků je o každoročně pořádané 
semináře v České Lípě a ve Znojmě či o informace na stránkách www.arcus-oc.org, které 
jsou nyní připravovány v nové podobě. 



ARCUS – ONKO CENTRUM provozuje též onkologickou linku, psychosociální poradny 
v Praze, Havlíčkově Brodě a Zlíně. Pacienti se obrací se svými dotazy také na kontaktní 
centra v České Lípě, Praze a ve Znojmě. Oblíbené jsou každoročně pořádané rekondiční 
pobyty v ČR a ozdravné pobyty v zahraničí. Velkou pomocí jsou i rozjíždějící se aktivity 
jednotlivých odborných sekcí pro pacienty s karcinomem prsu, tlustého střeva, rakoviny 
děložního čípku, mnohočetného myelomu a karcinomu prostaty. 

Sekce pro karcinom prostaty, které v současnosti fungují již ve většině vyspělých zemích 
světa, našla velkou podporu na mezinárodní úrovni u Evropské koalice v boji s rakovinou 
prostaty Europa Uomo se sídlem v Antverpách v Belgii vedené panem profesorem 
L. Denisem a T. Hudsonem. Zástupci z řad pacientů se podílí na přípravě materiálů a na 
akcích přispívajících k osvětě, prevenci a pomoci postiženým spoluobčanům. V domácích 
podmínkách pak sdružení vděčí za velkou pomoc společnosti Novartis s jejíž pomocí 
připravuje materiály týkající se problematiky karcinomu prostaty a popularizující základní 
zásady Evropského kodexu proti rakovině. V písemných i elektronických formátech budou 
poskytovány nejdůležitější informace pro pacienty i zdravotníky první linie po vzoru 
sesterských zkušených organizací ze zahraničí. Součástí informací bude také vytvoření 
databáze kontaktů (adres, e-mailů, telefonů pracovišť) na specialisty urology a onkology 
z jednotlivých regionů, kteří budou souhlasit se zveřejněním těchto údajů a budou ochotni 
podpořit snahu o lepší informovanost naší veřejnosti o této závažné problematice. Rovněž 
se připravují vystoupení pro média a tiskové konference se snahou upozornit na závažnost 
celé situace. První televizní natáčení proběhlo 15.2.2006 přímo v sídle ARCUS – ONKO 
CENTRA a bylo zajištěno panem JUDr. Milanem Brunclíkem, který je velkým mecenášem 
a propagátorem zvláště elektronické formy zdravotních screeningů. Jeho příspěvky věno-
vané zdravotním tématům jsou celosvětově dostupné v rámci broadbendového interneto-
vého televizního vysílání (www.bonustv.cz) a v archívu tohoto formátu je nalezneme pod 
označením Zdravíčko.  

Příští povídání věnované karcinomu prostaty se bude věnovat rizikovým faktorům a mož-
nostem prevence tohoto závažného onemocnění. Budeme si také moci elektronickou 
formou z pohodlí svého domova prostřednictvím SMS z mobilního telefonu otestovat riziko 
uroonkologického onemocnění pro sebe či své blízké. V případě dalších dotazů a problémů 
však neváhejte již nyní kontaktovat svého lékaře, urologa či onkologa. Konzultace je 
možná také u odborného lektora pro urologii MUDr. Ivana Kolomba, který se již řadu let 
intenzivně věnuje léčbě karcinomu prostaty a který pomáhal při vzniku sekce pro karcinom 
prostaty. Podrobnější informace věnované karcinomu prostaty a dalším častým urologic-
kým nádorům můžeme nalézt také v monografii Dr. Kolomba s uroonkologickou tématikou 
v nabídce medicínského nakladatelství Galén (www.galen.cz), která vyšla v loňském roce. 
Během tohoto roku budou připraveny také informační letáky pro širokou veřejnost a pla-
káty zabývající se problematikou karcinomu prostaty, které budou poskytnuty do ordinací 
a čekáren praktických lékařů a dalších zdravotníků. Dalším impulsem pro práci celého 
sdružení bude účast skupiny našich pacientů pod vedením paní Koželské na mezinárodní 
pracovní konferenci v Miláně v květnu tohoto roku. 

MUDr. Kolombo Ivan, FEBU 
Urolog a chirurg z Centra robotické chirurgie a urologie 
Nemocnice Na Homolce Praha 
e-mail: kolomboi@seznam.cz   tel: + 420 724 314 097 

 



 
 

 

ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Předsedkyně představenstva a ředitelka: Jana Koželská ℡ 603 533 288. Kontakt: ℡ 487 522 259 
Ilsa Pliczková, ℡ 487 825 802 Gabriela Brázdová, Monika Vajsejtlová. Adresa: náměstí Osvobození 
451, 470 01 Česká Lípa. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.30 
hodin. E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Bankovní spojení: GE M.B., 
č. účtu: 264503-824/0600. 
 

ARCUS – ONKO CENTRUM ZNOJMO 
Kontakt: Marie Čechová a Jarmila Ducká. Adresa: Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Ja-na Janského 
11, 669 02 Znojmo, ℡ 515 215 515. Jarmila Ducká ℡ 728 916 783 (9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 
hodin), Marie Čechová ℡ 604 967 949 (16.00 - 18.00 hodin). E-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro 
veřejnost: úterý 14.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD 
Kontakt: PhDr. Svatava Kocinová. Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod. E-mail: 
zdravskol@hba.czn.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 17.00 až 19.00 hodin, telefonická 
domluva konzultace na číslech: 569 427 979, 737 849 238. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA PRAHA 
Kontakt: Mgr. Marie Koudelková. Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné přísluš-níky (o.s. 
Jantar). Adresa: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč (budova 
A1, přízemí), ℡ 261 083 733, 244 914 068. E-mail: marie.koudelkova@centrum.cz. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí 13.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA ZLÍN 
Kontakt: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, 760 01 Zlín, ℡ 
606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 11.00 
hodin (telefonická domluva konzultace). 
 

CENTRUM TECHNICKÉ POMOCI ČESKÁ LÍPA 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Kontakt: Ilsa Pliczková. Adresa: ARCUS - ONKO 
CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. ℡/fax: 487 522 259. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 hodin. 
 

ONKOLOGICKÁ LINKA 
Poradenská linka určená pacientům s nádorovým onemocněním a jejich rodinným pří-slušníkům. 
℡ 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Informace o únavě a anémii 
na www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, 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). ℡ 261 083 733. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 
 

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



 
 
 

Vážení dárci, sponzoři, spolupracovníci, partneři a přátelé! 
Nesmírně si vážíme všech projevů přízně a děkujeme za každou dobře míněnou připo-
mínku, radu, a samozřejmě za každý finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve 
svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných 
onkologickým pacientům a v rámci prevence i široké veřejnosti. Proto děkujeme všem 
Vám, kteří jste se rozhodli udělat něco víc, než byla Vaše povinnost, a již jste se připo-
jili nebo se připojíte k bohulibé rodině našich sponzorů, dárců, pomocníků a příznivců. 
 
 

 
 
 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 
Dary a dotace od 100.000 do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Jaroslava Kubištová z České Lípy, manželé Vanáčovi z Pardubic, Obchodní akademie 
Česká Lípa, SSPOŠ Česká Lípa. 
Materiální pomoc: 
Ježek – Software Česká Lípa. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

Upřímně děkujeme všem členům, kteří již uhradili členský příspěvek na rok 2006. Od 
1.1.2006 je minimální roční členský příspěvek 250,- Kč. Úhradu příspěvku doporuču-
jeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním 
symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). 
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v Č. Lípě nebo na našich akcích. 

Bankovní spojení: GE Money Bank. Číslo účtu: 264503-824/0600. 
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