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ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY 
Sídlo Europa Donna ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4  Krči bude v sobotu 
1. července 2006 od 10,30 hodin místem konání dvou zajímavých přednášek. Na  téma 
„Prevence  nádorových  onemocnění  a  výživa“  bude  přednášet  MUDr.  Václav  Lukáš. 
„Konopí a jeho využití v kosmetickém průmyslu“ je téma přednášky paní Lenky Sklenářové 
z firmy Cannabis Pharmaderm  (www.cannaderm.cz). Paní Sklenářová  se  bude  věnovat 
historii konopí, porovnání indického a technického konopí, využití konopí v minulosti a pří 
tomnosti, představí historii  firmy,  její  filosofii a několik stěžejních produktů, které  jsou mj. 
užitečné při léčbě atopického ekzému, lupénky, akné a jiných kožních problémů.         (RR) 

ONKOLOGIE V OBRAZECH 
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR, převzal záštitu nad výstavou 
„Onkologie  v obrazech“.  Výstava  se  uskuteční  ve  dnech  22.6.  až  2.7.2006  ve 
Valdštejnské zahradě v Praze. Partnerem projektu LILLY ONCOLOGY ON CANVAS  je 
pacientská organizace EUROPA DONNA a Česká onkologická společnost České lékařské 
společnosti  JEP.  Informace  z výstavy  a  ze  slavnostní  vernisáže  výstavy,  která  za  účasti 
paní  Jany  Koželské  proběhla  v den  uzávěrky  tohoto  dvojčísla  měsíčníku  ARCUS, 
přineseme v příštím čísle.  (RR) 

KARCINOM PROSTATY 
MUDr.  Ivan  Kolombo,  urolog  a  chirurg  z Centra  robotické  chirurgie  a  urologie  pražské 
Nemocnice Na Homolce byl v čísle 118 měsíčníku ARCUS autorem příspěvku „Karcinom 
prostaty“. Pan doktor nám poskytl navazující materiál, který však svým rozsahem je mimo 
možnosti našeho měsíčníku. Zájemcům článek rádi zašleme internetovou poštou.       (RR) 

VÝZVA PACIENTKÁM 
Paní Markéta Ostřížková, Account Manager AMI Communications (110 00 Praha 1, Týn 4, 
℡  234 124 112,  234 124 120  (fax),  724 012 614,  www.amic.cz)  požádala  o  zveřejnění 
výzvy pro pacientky, které se setkaly s rakovinou děložního čípku.  „Máte Vy nebo někdo 
z vašich  blízkých obdobné  zkušenosti? Chcete  se  o  ně podělit  s ostatními  a  pomoci  tak 
zvýšit  povědomí  o  této  zákeřné  nemoci?  Pošlete  nám  svůj  příběh  na  adresu: 
pribeh@zdraviprozeny.cz.  Vaše  anonymita  zůstane  zachována.  Díky  vašim  příběhům 
i  my ostatní poznáme lépe svého „nepřítele“ a budeme moci proti němu účinněji bojovat!“ 

PRAŽSKÁ PORADNA 
Psychosociální poradna v Praze (sídlo ED ve FTN v Krči) nebude od 26.6. do 10.7.2006 
v provozu z důvodu řádné dovolené Mgr. Marie Koudelkové. 
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Milán  průmyslové a obchodní středisko severní  Itálie, dopravní křižovatka, město 
veletrhů  a  kongresů,  město  významných  památek,  město  zaslíbené  milovníkům 
opery  se  světoznámým  divadlem  Teatro  alla  Scala.  Pro  skupinu  onkologických 
pacientů z České republiky ve dnech 12. až 14. května 2006, díky firmě NOVARTIS, 
která  účast  finančně  sponzorovala,  také  místo  konání  3.  ECPC  Masterclass  on 
Cancer Patient Advocacy. 

V pátek 12. května 2006 se naše česká delegace zúčastnila Generálního zasedání Europa 
Uomo. Úvodem zasedání bylo přivítáno šest nových členů Europa Uomo. Českou  repu 
bliku  reprezentovalo  a  zastupovalo  občanské  sdružení  ARCUS  –  ONKO  CENTRUM. 
V průběhu  Generálního  zasedání  vystoupili  zástupci  jednotlivých  zemí  s národními 
programy  pro  rok  2006.  Za  Českou  republiku  vystoupila  Jana  Koželská  s prezentací 
programu sekce onkologických pacientů prostaty. Česká delegace byla přijata velice vřele 
a aktivně se zúčastnila jednání. 

V sobotu  13.  května  2006  probíhal  kongres  3.  ECPC  Masterclass  on  Cancer  Patient 
Advocacy.  Na  kongresu  se  sešli  zástupci  onkologických  pacientů  z celé  Evropy  i  mimo 
Evropu. Řada z nich vystoupila velmi aktivně, zejména při předávání vlastních zkušeností 
s onemocněním.  V úvodu  kongresu  byli  účastníci  seznámeni  s aktivitami  skupiny  členů 
Evropského  parlamentu,  kteří  založili  hnutí  47  Members  of  the  European  Parlament 
(MEPs)  AGAINST  CANCER  (MEC).  Hlavní  myšlenkou  dopoledního  jednání  bylo 
zhodnocení  situace  prevence,  léčení  a  výsledků  léčby  onkologických  pacientů.  Zvláštní 
důraz byl kladen na prevenci a screening, Varšavskou deklaraci a na způsoby prodloužení 
života onkologických pacientů. Odpolední program pokračoval programem správné praxe 
v příkladech:  ovlivňování  evropské  a  národní  politiky  skupinami  pacientů,  perspektiva 
národních a evropských skupin pacientů, práva a povinnosti onkologických pacientů. 

V neděli  14.  května  2006 pokračoval  program kongresu  výměnou  informací  (zkušeností) 
onkologických  pacientů:  iniciativy  EMEA  (European  Medicine  Agency),  iniciativy  ECPC 
(Evropská  koalice  pacientů  s rakovinným  onemocněním),  udělování  licencí  pro  anti 
rakovinové  postupy  léčení  v Evropě,  přístup  medicíny.  Po  přednáškách  pokračoval 
kongres  jednáním  ve  čtyřech  sekcích:  spolupráce  s farmaceutickým  průmyslem,  práce 
s médii a požadované dovednosti při  této činnosti, dopady současných národních plánů, 
problematika internetové prezentace. Odpolední program zakončil prof. Michael Coleman 
přednáškou  na  téma  „Způsoby  zlepšení  péče  o  onkologické  pacienty  v jednotlivých 
zemích. Co můžeme dělat?“ 

Kongresu se zúčastnilo celkem pět onkologických pacientů z České republiky (viz snímek 
na  titulní  straně  tohoto  čísla  měsíčníku  ARCUS).  Pouze  někteří  se  však  mohli  aktivně 
zúčastnit jednání kongresu z důvodu jazykových bariér. Oproti původním informacím bylo 
na  kongresu  změněno  tlumočení  z angličtiny  pouze  do  němčiny  a  do  italštiny.  Pro 
francouzsky mluvící členy  to byl handicap. Přínosem účasti na kongresu byla  řada infor 
mací, které účastníci kongresu na jednáních získali. 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva ARCUS – OC



Kongresové centrum IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) v Praze 4 – 
Krči bylo ve středu 17. května 2006 místem konání vzdělávacího semináře na téma 
„ Karcinom  prsu  –  co  bychom  měli  vědět  o  tomto  onemocnění  a  jeho  léčbě“ . 
Pořadatelem  semináře  byla  EUROPA  DONNA  ČR  ve  spolupráci  s občanským 
sdružením  ARCUS  –  ONKO  CENTRUM  a  za  finanční  podpory  firmy  NOVARTIS, 
kterou  na  semináři  reprezentoval  MUDr.  Jirásek.  Přednášejícími  byly  renomované 
odbornice:  docentka  MUDr.  Jitka  Abrahámová,  DrSc.,  místopředsedkyně  České 
onkologické  společnosti,  a  profesorka  PhDr.  RNDr.  Helena  Haškovcová,  CSc., 
z Fakulty  humanitních  studií  Univerzity  Karlovy  Praha.  Seminář  moderovala  Jana 
Koželská,  ředitelka  a  předsedkyně  představenstva  ARCUS  –  OC  a  předsedkyně 
EUROPA DONNA ČR. 

Docentka  Jitka  Abrahámová  přednášela 
na  téma  „ Současné možnosti  diagnostiky 
a  léčby  karcinomu  prsu“ .  Nutno  vysoce 
ocenit,  že  přednáškou  nejenom  obohatila 
znalosti  přítomných  odborníků  a  zdravotního 
personálu,  ale  dokázala  odborný  obsah 
srozumitelně  vyložit  i  laické  veřejnosti  –  tou 
byly  zejména  samotné  pacientky,  členky 
ARCUSOC  a  zástupkyně  dalších  pacient 
ských  organizací  z mnoha  míst  ČR. 
Erudované  vystoupení  paní  docentky 
vycházelo  z její  vlastní  bohaté  čtyřicetileté 
praxe. Poukázala mj. na mimořádnou finanční 
náročnost  onkologické  léčby  a  nezbytnost 
promyšleného  a  odpovědného  výzkumu. 
Výstižné  byly  její  kritické  poznámky 
k některým  nešvarům  v činnosti  státních 
úředníků,  zejména  ministerských,  které 
lékařům  značně  komplikují  jejich  prvotní 
poslání – léčbu pacienta. 

Výborný ohlas měla i druhá přednáška na téma „ Pravda o  nemoci – dříve mlčení – 
dnes  informovaný  souhlas“   profesorky  Heleny  Haškovcové.  Velice  lidským  způso 
bem,  současně  s přihlédnutím  k historickému  vývoji,  dokázala  spojit  právní  a  etické 
aspekty  léčby  onkologických  pacientů.  Pozornost  věnovala  především  problematice  tzv. 
informovaného  souhlasu,  což  pro  mnohé  z laických  účastníků  semináře  (podle  mého 
názoru  i  pro  část  z přítomných  zdravotníků)  bylo  kupodivu  novinkou  a  tím  i  mimořádně 
užitečným obohacením  jejich  znalostí.  S paní  profesorkou  jsme byli  doslova u  pramene, 
protože je spoluautorkou prvního kodexu práv pacientů v ČR.



Již  od  roku  2001  se  součástí  našeho  právního  řádu  a  současně  nejvyšším 
zdravotním zákonem země (jako ratifikovaný dokument EU) stala „ Konvence o bio 
medicíně“   neboli  „ Konvence  o  ochraně  lidských  práv  a  důstojnosti  člověka 
s ohledem na aplikaci biologie a medicíny“ . 

Konvence  dává  pacientům  možnost,  aby  si 
mohli  sebevědomě stát  za svými právy  i po 
vinnostmi.  Stanovuje,  že  žádný  zásah  do 
sféry  zdraví  nesmí  být  proveden  bez 
potřebného  informování  osoby,  která  jej 
podstupuje, a bez jejího souhlasu. Informace 
poskytnutá  dané  osobě  se  musí  týkat  jak 
účelu a charakteru zásahu, tak jeho důsledků 
a  s  ním  spojených  rizik.  Příslušná  osoba  se 
může  kdykoli  svobodně  rozhodnout,  že  svůj 
souhlas odvolá. Pacient má právo na poučení 
o rizicích, alternativách a důsledcích zákroku. 
Jen tak může plně realizovat své právo volby 
zákrok postoupit či odmítnout. 

Akreditované  nemocnice  informovaný 
souhlas musí používat a také tak činí. V další 
části přednášky  jsme se mohli dozvědět,  jak 
se  má  tento  souhlas  připravit,  jaké  jsou 
podmínky  a  rozsah  informací,  které  se 
nemocnému  předloží.  Součástí  každého 
informovaného  souhlasu  je  věta:  Měl  jsem 

možnost  se  svého  lékaře  na  vše  zeptat  a  všemu  rozumím. Nemocný,  lékař  a  případně 
svědek souhlas podepíší. Profesorka Haškovcová dále upozornila na chyby, které se při 
informovaném  souhlasu  vyskytují  a  také  na  fakt,  že  jakýkoli  zásah  do  sféry  zdraví  bez 
informovaného souhlasu je protiprávní. 

Seminář  všechny  přítomné  jednoznačně  velmi  oslovil,  avšak  o  tu  pomyslnou 
třešničku  se  v závěru  semináře  postarala  paní  profesorka.  Představila  se  jako 
přední  odbornice  v další mimořádně odpovědné  vědní  disciplíně  –  tzv.  cverkologii 
čili vědě o trpaslících, ke které osobně položila základní kámen sepsáním úsměvné 
publikace „Můj král trpaslíků“ . 

Pro  dokreslení  úryvek  z přemluvy  MUDr.  Radkina  Honzáka,  CSc.  „Zdálo  se,  že  věda 
o trpaslících je definitivně pohřbena, ledaže by se stal zázrak. A ten zázrak se stal. V du 
chu  slavného  sokolského  pochodu  se  co  deux  ex  machina  objevila  osobnost  nanejvýš 
povolaná, navíc ještě vyvolená. Dodnes na její počest trpaslíci nejen 6. července, ale po 
celý rok sborově pějí: Oře tam Helena, máti naše drahá, oře tam Helena, máti naše drahá. 
Ona vyorává, ona vyorává, naše stará práva.“ Úsměvná publikace představuje svědectví 
o blízkosti  trpaslíků  a  jejich  každodenní  přítomnosti  v naší  kultuře.  Autorka  se  s velkou 
erudicí  a  se  systematickým  zaujetím  snaží  přiblížit  laické  i  odborné  veřejnosti  fenomén 
trpaslíka  v řadě  aspektů    estetika  a  dějiny  umění,  kulturní  historie,  etnologie  a  etika, 
ekologie a hospodářství a samozřejmě zdravotnictví. S úsměvem jde všechno lépe! 

text a foto: 
Mgr. Lubomír Šádek



Druhým nejčastějším nádorem u žen po rakovině prsu 
je  rakovina  děložního  čípku,  o  čemž  v minulém  čísle 
našeho  měsíčníku  informuje  Jana  Koželská.  Touto 
zhoubnou  nemocí  v České  republice  ročně  onemocní 
více než tisíc žen, z nichž 400 jí podlehne. 

Rakovině  děložního  čípku  bude  brzy  možné  předcházet 
očkováním. V tomto případě se jedná o vůbec první očko 
vání  proti  této  zákeřné  chorobě.  Převratná  vakcína  byla 
začátkem června schválena americkým úřadem FDA, který 
se  zabývá  kontrolou  léčiv.  Podle  českých  gynekologů  by 
se k nám tato unikátní očkovací látka, vyvinutá společností 
MERCK, měla dostat příští rok. Očkování poskytuje ochra 
nu proti nejagresivnějším typům virů, které rakovinu dělož 
ního  čípku  způsobují.  Bude  určeno  nejen  dívkám,  které 
ještě nezahájily svůj pohlavní život, ale také všem ženám, 
které  jsou sexuálně aktivní. Zabrání opakovanému vzniku 
infekce a sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny.  (šdk) 

Za předsednictví Jany Koželské se v sídle Europa Donna ve Fakultní Thomayerově 
nemocnici  v Praze  4  –  Krči  uskutečnil  ve  středu  17.  května  2006  členský  sněm 
občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM. 

V souvislosti  s abdikací  Bc.  Taťany  Sobolevskaja  byla  novou  členkou  představenstva 
navržena  a  schválena  PhDr.  Jana  Filáčková.  Členský  sněm  se  dále  seznámil  s hodno 
cením aktivity oficiálních členů a schválil přeřazení neaktivních oficiálních členů mezi členy 
dotující. Přítomní byli seznámeni se všemi letošními podanými projekty včetně problema 
tiky jejich financování, s hospodářským výsledkem za rok 2005 a problematikou vydávání 
měsíčníku  ARCUS.  Navrženo  bylo  vytvoření  pracovní  skupiny,  která  bude  pracovat 
nejenom na projektech na rok 2007 financovaných ze státního rozpočtu, ale i na projek 
tech s dotací v rámci Evropské unie. Předsedkyně představenstva Jana Koželská informo 
vala  účastníky  členského  sněmu  o  účasti  na  významných mezinárodních  onkologických 
konferencích;  v této  souvislosti  zdůraznila  význam  navazování  nových  kontaktů. 
Schválena  byla  Výroční  zpráva  za  rok  2005  a  odsouhlaseno  ustavení  odborných  sekcí 
podle  diagnóz.  Členský  sněm  byl  seznámen  s průběhem  kontroly  Finančního  úřadu 
v České  Lípě  i  dalšími  kontrolami  (Ministerstvo  zdravotnictví  ČR  a  vyšetřovací  komise 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). Navržena byla přesná specifikace cílů organizace 
podle současné situace a oslovení všech členů se žádostí o pomoc při shánění sponzorů. 
Schválena byla změna sídla organizace a to z České Lípy do Prahy.  (šdk)



Jsou  chvíle,  kdy  pomůže  pacientovi  i  rodinným  příslušníkům  sdílet  své  problémy 
s dalšími,  stejně  postiženými  lidmi.  Výměna  zkušeností  s někým  podobně 
naladěným  může  poskytnou  jiný  pohled  na  situaci,  pomoci  získat  další  cenné 
informace nebo  jen ulevit  vědomí, že v „ tom“  nejste sami.  I pro  tyto účely vznikají 
pacientská  sdružení,  která  pomáhají  pacientům  a  jejich  blízkým  zvládnout  těžké 
okamžiky a nabízejí pomocnou ruku, konzultace, poradenství a další služby. 

Občanské  sdružení  ARCUS  –  ONKO  CENTRUM  je  profesionální  pacientské  sdružení 
s celorepublikovou  působností.  Pomáhá  onkologickým  pacientům  a  jejich  rodinám  při 
zvládání  onkologického  onemocnění.  Dlouhodobá  zkušenost  s profesionálním  vedením 
pacientského  sdružení  a  orientace  v aktuální  situaci  a  potřebách  pacientů  v České 
republice  vedla  k myšlence  rozšířit  stávající  aktivity ARCUS – ONKO CENTRA  tak,  aby 
vznikl subjekt, který bude schopen pokrýt potřeby pacientů a  jejich rodinných příslušníků 
napříč  spektrem  onkologických  diagnóz  a  zároveň  respektovat  specifické  potřeby 
onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění. 

Nově vzniklý Klub pacientů s mnohočetným myelomem je  jedním z prvních počinů 
a  pokusů  sdružit  pod  hlavičkou  ARCUS  –  OC  pacientské  skupiny  s různými 

onkologickými  diagnózami.  Klub 
vznikl  pro  pacienty  a  jejich  rodinné 
příslušníky,  kteří  hledají  odpovědi 
na otázky týkající se mnohočetného 
myelomu,  možností  léčby  a  života 
s nádorovým  onemocněním.  Cílem 
klubu  je  nabídnout  pomocnou  ruku 
při získávání relevantních informací, 

podporu  při  zvládání  složitých  okamžiků  spojených  s léčbou  a  životem  s nádorovým 
onemocněním nebo jen šanci sdílet pocity s pacienty s podobným osudem. 

První aktivitou Klubu jsou nové webové stránky na adrese www.mnohocetnymyelom.cz. 
Návštěvníci  stránek  se  zde dozví  základní  informace o  onemocnění,  jeho  léčbě,  tipy  na 
lepší  zvládnutí  průběhu  léčby,  naleznou  zde  seznam specializovaným pracovišť  nebo  si 
zde mohou stáhnout  informační brožurky. Součástí stránek  je  i  internetová poradna, kde 
na dotazy návštěvníků budou odpovídat odborníci z řad spolupracujících hematoonkologů. 
Webové stránky vznikly za podpory České myelomové skupiny (CMG, Czech Myeloma 
Group),  která  je  také  odborným  garantem  stránek.  CMG  je  sdružení  lékařů  a  dalších 
vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci 
zvané  mnohočetný  myelom  a  dalších  podobných  nemocí  řazených  do  skupiny  mono 
klonální gamapatie. 

V případě, že pacient potřebuje získat další přesné  informace o mnohočetném myelomu 
nebo chce konzultovat  léčebné možnosti či  jiné související problémy, může se obrátit na 
telefonickou linku 532 233 551. Zde se mu od pondělí do pátku, od 8:00 do 15:00 hodin, 
dostane  konzultace  lékaře  specialisty.  Pacientská  linka  je  zřízena  při  specializovaném 
pracovišti Interní hematoonkologické kliniky FN v Brně. 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva ARCUS – OC



Mnohočetný myelom patří mezi maligní (zhoubná) nádorová onemocnění. 
Nejedná se však o rakovinu v pravém slova smyslu. Nádorová onemocnění 
patří mezi nejrozšířenější onemocnění v populaci. Každý třetí člověk 
onemocní nějakou formou zhoubného nádoru. Neznamená to však, že na 
toto onemocnění zemře. 

Mnohočetný myelom patří mezi onemocnění staršího věku. Nejčastěji je 
diagnostikován u nemocných ve věku kolem 60 až 70 let. Jedná se o nevyléčitelné 
onemocnění, které však lze v dnešní době velmi úspěšně léčit. Vhodnou strategií 
léčby lze v mnoha případech zajistit kvalitní život na mnoho let. Neustálým 
rozvojem v léčbě se stále prodlužuje život nemocných s myelomem a s pomocí 
podpůrné léčby i jeho kvalita. 

Přestože jde o nevyléčitelné onemocnění je vždy třeba s nemocí „bojovat“, nepod 
lehnout počáteční skepsi, zejména při snaze vyjádřit prognózu v procentech. Tato 
čísla jsou někdy pro nemocného zcela zavádějící. Stanovení prognózy na základě 
známých prognostických faktorů slouží lékaři ke zvolení nejoptimálnější léčby. 
Pacient by však neměl podléhat pesimismu na základě procentuálního vyjádření 
své prognózy. I když se někdy bude zdát šance malá (při souhře několika nepříz 
nivých okolností), vždy se vyplatí ji zkusit. Ani mnoho velmi častých onemocnění 
jako ischemická choroba srdeční, cukrovka, arteriální hypertenze, artróza není 
vyléčitelných. Mnohé z nich patří mezi nejčastější příčiny úmrtnosti. Znamená to 
snad, že se s nimi nebudeme léčit? Jistě ne! Proto i k nevyléčitelnému myelomu je 
třeba přistupovat stejně. 

Základní léčbou mnohočetného myelomu je chemoterapie. Jedná se o relativně 
zdlouhavou léčbu se střídáním pobytu v nemocnici s ambulantní léčbou. Nové 
léčebné trendy vedou k přesunu veškeré léčby do ambulantní složky bez nutnosti 
pobytu v nemocnici. Léčba probíhá v několika etapách: 

1. Indukční léčba trvající několik měsíců s cílem zastavit aktivitu onemocnění, 
předejít, či snížit následky projevů onemocnění – postižení kostí, ledvin apod. 

2. Udržovací léčba trvající měsíce až léta. Jde o ambulantní léčbu s cílem co 
nejvíce oddálit novou aktivizaci onemocnění – relaps. 

3. Reindukční léčba – léčba opětně aktivovaného onemocnění s následnou další 
udržovací léčbou. 

Chemoterapie s sebou přináší mnohé vedlejší účinky jako padání vlasů (alopecie), 
které provází většinu léčebných protokolů. Jde však pouze o přechodný stav 
(reverzibilní), neboť vlasy do několika měsíců po ukončení chemoterapie opět 
narostou. Mezi další vedlejší účinky patří zvracení, celková nevolnost, které se 
však daří při dobré komunikaci lékaře s pacientem dobře zvládat a i preventivní 
léčbou výrazně omezit.



Často dochází i k poklesu krvinek s nutností krevních převodů, či k infekčním 
komplikacím na podkladě snížené imunity. Z těchto důvodů je velmi nutná 
spolupráce a aktivní přístup nemocného k léčbě. Doporučujeme, aby nemocný 
v případě onemocnění mnohočetným myelomem vyhledal zkušeného odborníka – 
hematologa či onkologa, kterému důvěřuje, neboť se vybrané zdravotnické zaří 
zení stane nemocnému na přechodnou dobu „druhým domovem“. 

Nutná je stálá komunikace mezi pacientem, jeho rodinou a zdravotníky. Základ 
ním pravidlem je nebát se zeptat, neboť jen potíže, o kterých se lékař dozví, může 
ovlivnit. Nezůstávat v izolaci, nejistotě, neznalosti – vyžadovat informace. Stejně 
důležitou roli by měla mít i rodina nemocného. Je vhodné, aby nemocného ales 
poň na začátku léčby někdo z rodiny doprovázel na kontroly, informoval se o stra 
tegii léčby, projevech nemoci, povzbuzoval nemocného k aktivitě, nedovolil mu 
propadnou časté počáteční skepsi, snažil se ho zapojovat do aktivního života, 
potlačoval negativní emoce, současně toleroval nálady nemocného. Důležité je ne 
bát se o nemoci hovořit, v případě potřeby je vhodná spolupráce s psychologem. 

Stanovením diagnózy mnohočetného myelomu se změní v životě nemocného i jeho 
rodiny mnoho věcí. Při aktivním přístupu nemocného a jeho rodiny k léčbě však 
lze docílit mnoha let kvalitního života. Důležité je nebát se o nemoci hovořit a dí 
vat se vpřed. 

primář MUDr. Jan Straub 
I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF a VFN v Praze 

Česká myelomová skupina  (CMG, Czech Myeloma 
Group, www.myeloma.cz) je sdružení lékařů a dal 
ších  vědeckých  a  odborných  pracovníků,  jejichž 
cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané 
mnohočetný  myelom  a  dalších  podobných  nemocí 
řazených do  skupiny monoklonální  gamapatie. Čle 

nové sdružení si kladou za cíl sdružit zdravotnické pracovníky z pracovišť zabývajících se sledo 
váním léčby a léčbou mnohočetného myelomu za účelem tvorby společných léčebných protokolů, 
organizování klinických studií, zavádění nových poznatků do diagnostiky, léčby a vzdělávání. 

Programem sdružení je laboratorní a klinický výzkum na dostatečně velkých souborech pacientů, 
aby bylo možné získat statisticky významné výsledky. To obvykle není možné v rámci klinického 
výzkumu jednotlivých center. Společný program CMG lze vyjádřit následujícími body: podporovat 
výzkum a vývoj ve vymezeném úseku hematologických chorob nazývaných monoklonální gama 
patie £ podporovat  a  iniciovat  kontakty  lékařů a dalších odborníků  z různých pracovišť majících 
stejné zaměření a koordinovat jejich pracovní zaměření £ vytvářet společné diagnostické a léčeb 
né protokoly £ organizovat společné klinické studie £ společně analyzovat a prezentovat výsledky 
léčby mnohočetného myelomu a dalších monoklonálních gamapatií £ společně organizovat inter 
disciplinární  spolupráci a další  vzdělávání  lékařů  v této oblasti £  navázat  kontakty  s podobnými 
skupinami v zahraničí £  (zdroj: CMG) 
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Mezi  tradiční  a  oblíbené  ozdravné  pobyty,  organizované  pro  onkologické  pacienty 
občanským  sdružením  ARCUS  –  ONKO  CENTRUM  Česká  Lípa,  patří  pobyty 
v penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce Melchtal ve Švýcarských Alpách. 
V letošním  roce  se  od  dubna  do  května  uskutečnily  již  čtyři  úspěšné  pobyty. 
Z prvního turnusu jsou snímky paní Světlany Kuncové. 

Redakční  rada  měsíčníku  ARCUS  velice  ráda  v příštím  letním  dvojčísle  zveřejní 
nejzajímavější  zážitky  a  vzpomínky  účastníků  dosavadních  letošních  ozdravných 
pobytů: Karlovy Vary, Francie, Švýcarsko, Řecko. Příspěvky nutno zaslat nejpozději 
do konce července na adresu českolipské kanceláře ARCUSOC.







PROCHÁZKA ZNOJMEM 

Jarní  sluníčko  začalo  ovlivňovat  svými 
paprsky  nejenom  zahrádky  a  zpěvné 
ptactvo,  ale  i  lidem  se  šířil  úsměv  na  lí 
cích. Nebývá to vždy. Ovšem lidé stejného 
onemocnění mají společný směr a cíl. 

Společný  cíl  organizátoři  z ARCUSOC 
Znojmo  připravili  na  sobotní  odpoledne 
22. dubna.  Byla  to  vycházka  Znojmem, 
doprovázená  fundovaným,  odborným 
a vtipným  výkladem  historika  Mgr.  Jiřího 
Svobody,  za  což  mu  patří  velký  srdečný 
dík.  Jsme  opět  bohatší.  Bohatší  nejen 
z nových  poznatků  o  našem  krásném 
městě,  ale  chceme  zůstávat  jeden  s dru 
hým  a  svou  silou  povzbuzovat  k dalšímu 
vzájemnému setkávání. Učiňte proto něco 
pro sebe na své cestě životem. Zpomalte 
a  udělejte  si  čas  na  to,  abyste  opravdu 
viděli.  Udělejte  si  čas  na  to,  abyste  se 
mohli rozhlédnout kolem sebe a uviděli, co 
se  děje  právě  teď,  právě  tam,  kde  jste. 
Možná přicházíte o něco nádherného. 

Členové ARCUSOC Znojmo 

OHROŽENÉ ŠTÍHLÉ ŽENY 

Většímu nebezpečí vzniku zhoubného 
nádoru před menopauzou jsou vystaveny 
štíhlé ženy s velkými prsy. Vyplývá to 
z výzkumu amerických vědců z Harvardo‐ 
vy školy veřejného zdraví v Bostonu, 
který byl zveřejněn v odborném časopise 
International Journal of Cancer. 

Podle expertů jsou rakovinou ňader 
ohroženy ženy, které nosí podprsenky 
velikosti větší než D, a to dokonce až o 80 
procent. Důvodem je větší počet buněk. 
„Čím více buněk v prsou máme, tím větší 
je riziko mutace či maligních změn,“ 
prohlásila šéfka vědeckého týmu Karin 
Michelsová. Zároveň však zdůraznila, že 
závěry neznamenají, že ženy s menšími 
ňadry mají kontrolu zanedbávat. 
„Screening je pro všechny, nejen pro 
ženy s velkým poprsím,“ uvedla. Podle 
Michelsové se závěry studie vztahují 
hlavně na štíhlé ženy s velkými ňadry. 
U obézních se souvislost mezi velikostí 
poprsí a rakovinou jasně neprokázala. 

(zdroj: PRÁVO, DPA, RSK) 

NOVÁ DOMÉNA ALIANCE 

Aliance českých organizací a žen 
s rakovinou prsu má nyní dvě internetové 
domény. Pro některé je obtížně zapama‐ 
tovatelné a hůře vyslovitelné anglické 
slovo breastcancer, které v překladu 
znamená rakovina prsu. Nejen z tohoto 
důvodu Aliance nově zaregistrovala 
a zprovoznila i druhou adresu. Webové 
stránky Aliance českých organizací a žen 
s rakovinou prsu naleznete nyní tedy pod 
oběma adresami: 

www.breastcancer.cz 
www.rakovina‐prsu.cz



X.  KVĚTINOVÝ DEN 

Liga proti rakovině byla 
10.  května  2006 
pořadatelem jubilejního 
X. ročníku Květinového 
dne. Letošní  ročník byl 
zaměřený  na  zvýšení 
informovanosti o nádo 
rové prevenci a vysvět 

lení  významu  screeningu  rakoviny  prsu 
a  děložního  hrdla.  K tradičnímu  žlutému 
květu  měsíčku  lékařského  s červenou 
stužkou  proto  patřil  speciální  informační 
leták.  (šdk) 

PRO ŽENY S LYMFEDÉMEM 

Centrum  Portus,  občanské  sdružení  na 
podporu  onkologicky  nemocných  v Tepli 
cích,  je  15.  až  17.  září  2006  v teplickém 
hotelu Antonie pořadatelem 2. víkendové 
ho kurzu pro ženy s lymfedémem. 

Pobyt  má  účastníkům  přinést  komplexní 
informace  o  lymfedému,  léčení,  režimu, 
dietě, bandážování. Součástí programu  je 
přístrojová  lymfodrenáž,  nácvik  manuální 
lymfodrenáže  a  správného  dýchání, 
cvičení ve skupině zaměřené na ovlivnění 
lymfedému,  autolymfodrenáž  pomocí  soft 
míčku aj. Kurz  je vhodný pro ženy s lymf 
edémem  i  jejich  partnery,  kterým  může 
přinést  lepší pochopení situace nemocné, 
nácvik  bandážování  a  drenáže.  Cena 
800,  Kč  obsahuje  poplatek  za  ubytování 
a  stravování.  Lektoři:  MUDr.  M.  Wald, 
PhDr. Nestrstová, H. Váchová, I. Švábová 
(FN Motol). 

Přihlášky  a  bližší  informace:  Centrum 
Portus,  paní  Eva  Mžourková,  Baarova  5, 
415  00  Teplice,  ℡  417 534 073  nebo 
604 916 943, email: portus@tiscali.cz. 

ŽENY ŽENÁM 2006 

Společnost AVON Cosmetics má za sebou 
další úspěšný rok v boji proti rakovině 
prsu. V roce 2005 věnovala na tyto účely 
částku 5 000 000 Kč. Do projektů proti 
rakovině prsu, nejčastější formě rakoviny 
u žen, je společnost AVON v České repu‐ 
blice zapojena již od roku 1998. Od té 
doby předala na boj s touto nemocí 
částku v celkové výši 15 700 000 Kč. 
V letošním roce si vytyčila dva hlavní cíle: 
zvýšení částky, předávané na projekty 
proti rakovině prsu, a zvýšení účasti žen 
na mamografických preventivních vyše‐ 
třeních. 

Společnost AVON Cosmetics společně 
s Aliancí českých organizací a žen s rako‐ 
vinou prsu přichází již čtvrtým rokem 
s projektem Ženy ženám. Hlavním cílem 
projektu je finančně přispět na preven‐ 
tivní sonografické nebo mamografické 
vyšetření prsu částkou 200 Kč ženám, 
kterým není hrazeno v rámci zdravotního 
pojištění. Leták a „Poukaz na vyšetření“ 
lze získat u pracovnic ARCUS‐OC v Praze, 
České Lípě a Znojmě. (šdk) 

SDĚLENÍ ČTENÁŘŮM 

Příští číslo měsíčníku ARCUS vyjde jako 
dvojčíslo koncem srpna. Redakční rada 
přeje všem čtenářům příjemné prožití 
letních dnů.



Většina  pacientských  organizací  byla  založena  proto,  aby  sloužila  svým  členům, 
pacientům. Tyto nezávislé a nepolitické organizace poskytují pomoc všem, bez ohledu na 

jejich  politickou  nebo  náboženskou 
příslušnost. Jsou důležitým zdrojem 
informací  pro  pacienty  a  jejich 
rodiny  jak  žít  se  svými  nemocemi, 
lépe  jim  rozumět  a  současně  se 
snaží vzdělávat veřejnost v preven 
ci a podpoře zdraví. 

Pacienti  potřebují  překonat  strach  z diagnózy  a  nechtějí  mít  další  starosti,  zda  je  jim 
poskytovaná zdravotní péče pro ně péčí nejvhodnější. Chtějí svým lékařům důvěřovat, že 
skutečně  dostávají  tu  nejlepší  péči,  která  je  k dispozici.  Naopak  odmítají  stát  se  obětí 
politického hašteření a přehnaných osobních ambicí. 

Zdraví  občanů  naší  země  je  národním  bohatstvím,  a  proto  žádáme  všechny  politické 
strany, aby s ním zacházely odpovědně a věnovaly diskusi o zdravotnictví takovou pozor 
nost,  jakou si zaslouží. Očekáváme ochotu ministra a politických představitelů, kteří  jsou 
námi volenými zástupci, ke konstruktivnímu dialogu. Nechceme, aby pacienti byli využívá 
ni jako rukojmí, kteří se ocitají bez své viny uprostřed neospravedlnitelných potyček. 

Pacientské  organizace  by  měly  chránit  zájmy  svých  členů  beze  strachu  z ohrožení  své 
existence.  Pacientské  organizace  jsou  podstatnou  částí  systému  péče  o  zdraví  a  jejich 
práce a přínos by měly být uznávány a oceňovány. Jejich  financování nesmí záviset na 
dobré  vůli  nebo  rozmarech  politiků.  Potřebujeme  spolehlivé  struktury  k podpoře  našich 
aktivit,  které  by  nebyly  ohrožovány  státní  správou  v okamžiku,  kdy  by  se  pacientská 
organizace stala nepohodlnou kvůli svým kritickým vyjádřením, a proto by její fondy mohly 
být kráceny. 

Žádáme  o  zodpovědnou  diskusi  ke  zdravotní  péči  o  pacientech,  pro  pacienty,  ale  ne 
bez  pacientů.  Velmi  dobře  si  uvědomujeme,  že  rozpočet  zdravotnictví  má  své  limity. 
Žádáme  racionální  a  citlivou  alokaci  zdrojů  bez  jejich  plýtvání.  Politici  by  měli  pravdivě 
informovat veřejnost o stavu a rozpočtu zdravotnictví. Zdravotní péče není zadarmo, platí 
si ji každý z nás. 

Žádáme,  aby  se  zástupci  pacientů  mohli  účastnit  diskuse  o  úhradách  zdravotní  péče 
(včetně  účasti  v procesu  kategorizace  léků  podle  jednotlivých  diagnóz).  Chceme 
jednoduchá a jasná pravidla financování a náhrad, která zajistí stabilitu procesu a vyloučí 
opakující se cykly nejistot v léčení pacientů. Žádáme o stanovení jednotných cen a doplat 
ků se stropem pro sociálně slabé a chronicky nemocné pacienty. 

Potřebujeme jasné standardy poskytování zdravotních služeb, které jsou aplikovatelné bez 
ohledu  na  léčebné  zařízení,  jeho  právní  formu  a  lokalizaci  tak,  aby  pacienti  věděli,  co 
mohou očekávat v rámci svého pojištění. Tam, kde je to vhodné a v souladu se světovými 
trendy,  by  měly  vzniknout  právní  normy,  které  by  upravily  některé  specifické  oblasti 
zdravotní péče, například oblast psychiatrie. Měli bychom také být dostatečně informováni 
o kvalitě péče, která umožňuje občanům vhodnou volbu. 
Je zapotřebí vytvořit program vzdělávání občanů, který zahrnuje všechny aspekty systému 
zdravotní  péče:  nemoci,  pojištění  a  financování,  nemocniční  a  ambulantní  péče,  léky 
a  zdravý životní styl,  včetně práv a povinností pacientů,  které by měly být  respektovány 
a  dodržovány všemi zúčastněnými stranami  poskytovateli péče i pacienty.



Koalice pro zdraví nabízí od svého vzniku neutrální půdu pro konstruktivní dialog o zdra 
votní péči. Vyzýváme všechny zainteresované, aby se přestali vzájemně kritizovat a začali 
hledat společná řešení prospěšná pro všechny. 

Jana Petrenko, výkonná ředitelka 

Občanské sdružení ARCUS – OC připravilo na rok 2006 řadu osvědčených a oblíbených 
pobytů  v tuzemsku  a  zahraničí.  Podrobné  informace  o  jednotlivých  pobytech  včetně 
přihlášky byly otištěny v předchozích číslech našeho měsíčníku, uvedeny jsou i na našich 
webových stránkách (www.arcusoc.org). Bližší  informace zájemci získají též u pracovnic 
ARCUSOC v České Lípě (℡ 487 825 802 nebo 487 522 259). 

Ke dni uzávěrky tohoto čísla jsou poslední volná místa na 
pobytu  v letovisku  Saint  Panteleimonas  v Řecku 
v termínu  22.09.  až  01.10.2006.  Jde  o  letecký  zájezd, 
vlastní  produkt  cestovní  kanceláře  IRÍNY  TOURS,  s.r.o. 
(261 01 Příbram  II.,  Střelecká 100, ℡  318 620 542  nebo 
318 624 814,  email:  info@irinytours.cz,  http://www.iriny 
tours.cz), která pořádá i další zajímavé zájezdy do oblasti 
Olympské  riviéry  v Řecku.  CK  Iríny  Tours  je  členem 
AČCKA a je pojištěna u Generali pojišťovny. Na zájezdech 
jsou  přítomni  stálí  delegáti,  u kterých  lze  sjednat 
fakultativní výlety.                                                         (RR) 

Ve středu 5. dubna 2006 se Jana Koželská, Gabriela Brázdová a Monika Vajsejtlová, 
zástupkyně občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM, zúčastnily 28. ročníku mezi‐ 
národního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 2006 a zároveň 10. jubilejního ročníku 
specializované výstavy pro zdravotně postižené NON‐HANDICAP 2006. Tento zdravotnický 
veletrh je nejvýznamnější akcí v oboru v České republice. Vystavující firmy nabídly 
návštěvníkům možnost seznámit se s novinkami ze všech oborů zdravotnictví, nejmo‐ 
dernější zdravotnickou technikou, vybavením laboratoří, pomůckami pro zdravotně 
postižené a novinkami v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ve výstavních 
pavilonech se představilo 635 vystavovatelů z 24 států, mezi nimi přední evropské 
i světové firmy v čele se špičkou domácích výrobců. Výrazně se zvýšil podíl vystavovatelů 
z oblasti pomůcek a prostředků pro usnadnění života lidí s handicapem.                   (MV)



Pondělí  13.  května  2006  bylo  ve  znamení  Evropského  dne  melanomu.  „ Euro 
Melanoma  Day“   znamená  jeden  den  v roce,  věnovaný  prevenci  nejzhoubnějšího 
kožního nádoru  melanomu. 

Tento den si občané mohli u dermatovenerologů bez objednání nechat bezplatně vyšetřit 
kůži. Na specializovaných pracovištích zájemci měli navíc možnost nechat si prohlédnout 
pigmentová  znaménka  na  kůži  nejen okem  dermatologa,  ale navíc  i  digitálním dermato 
skopem,  který  je  dokonalejší  vyšetřovací  metodou.  Systém  zahrnuje  speciální  kameru 
a příslušenství,  jež  umožňuje  analyzovat  50  až  60  znaků  zkoumaného  znaménka. 
Výsledek je tak mnohem přesnější než při pozorování okem či zvláštní lupou s baterkou, 
tzv. epiluminiscenčním dermatoskopem. U digitálního dermatoskopu analyzuje zkoumané 
znaky počítač, a proto je výsledek objektivnější. Digitální dermatoskop se hodí na plošné 
pigmentové útvary, které jsou i pro zkušeného kožního lékaře nejobtížnější. 

V České republice přišlo do 219 ordinací 5800 zájemců, kteří využili možnost nechat 
si prohlédnout podezřelá znamínka a  jiná místa na kůži. Odborní  lékaři zjistili u 49 
lidí podezření na zhoubný nádor kůže – melanom. Dalším 105 pacientům doporučili 
vyšetření a léčbu. Dá se tak bez nadsázky říci, že akce desítkám lidí zachránila život. 

Melanom  je  rakovina,  která  vyrůstá  z pigmentových  buněk  –  melanocytů  v pokožce. 
Melanom je nádor agresivní a rychle metastazuje, při jeho včasném objevení je však velká 
naděje  na  vyléčení.  Statistiky,  hlavně  australské,  dokazují,  že  velikou negativní  roli  zde 
hraje nadměrné holdování ultrafialovým paprskům. 

Rakoviny kůže v Evropě, ale i v České republice, dramaticky přibývá. Za posledních deset 
let se počet postižených zvýšil desetkrát, nejvýrazněji u mladých lidí. Nádor roste řadu let 
a většinou ho ani nevnímáme, až do okamžiku, kdy je nám nepříjemný. To už bývá pozdě. 
Nádor dokonce může z povrchu kůže  jakoby zmizet a následně,  třeba až za  tři  roky,  se 
projeví ve formě metastáz v mízních uzlinách. 

Nejzhoubnější  nádor,  tzv. melanom,  je  zpravidla  asymetrického  tvaru,  s neostrými  a  ne 
pravidelnými hranicemi, nerovnoměrným zbarvením, větší než sedm milimetrů a některý je 
i  mírně  vyvýšený  nad  povrch  kůže.  Nádor  také  nemá  stejnou  barvu  jako  pigmentové 
znamínko.  Podle  profesorky  MUDr.  Jany  Hercogové,  přednostky  Dermatovenerologické 
kliniky pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce, vzniká v sedmdesáti procentech melanom 
ve  zdravé  kůži,  ve  třiceti  procentech  se  vyvíjí  na  základě  vrozeného  nebo  získaného 
mateřského  znaménka,  způsobit  ho  může  i  porucha  imunitního  systému  a  genetická 
dispozice. Každý by se měl na sebe podívat a všechna znamínka si okem prověřit. To je 
nejjednodušší diagnóza. Někdy se stává, že nádor i mírně krvácí a špiní košili. V každém 
případě, mámeli pochybnost, je nutné okamžitě jít k lékaři. Čím pacient přijde dřív a nádor 
je tenčí do tři čtvrtě milimetru, je velká šance na plné uzdravení. Jeli však nádor vyšší než 
jeden a půl milimetru, prognóza  je výrazně horší. Čím  je nádor vyšší,  tím  je  léčba horší 
a prognóza  smutnější.  Poradny  pro  pigmentové útvary  jsou  součástí  každé  kožní  kliniky 
fakultních nemocnic. 

Mgr. Lubomír Šádek



Slunce po dlouhé zimě nabývá sílu, láká nás 
ven, opalovat se. Dlouhodobé a nechráněné 
slunění nám však může způsobit nepříjemné 
spálení pokožky a tím i mnohdy doživotní 
trauma. Slunce nám může způsobit i nejnebez 
pečnější kožní nádor – melanom. Za posledních 
třicet let stoupl počet případů v ČR čtyřikrát, 
ročně na něj zemře přes 300 pacientů. Jedno 
až dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku 
melanomu u žen 1,5krát a u mužů 2,8krát. Tři 
a více spálení na slunci během života zvyšují 
toto riziko u žen 2,3krát a u mužů dokonce 
7,6krát. Za zvýšený počet kožních nádorů ale 

nemůže jen lidská záliba ve slunění. Je to důsledek veškeré lidské činnosti, která 
po desetiletí narušuje ozónový obal kolem Země, a tak jsou sluneční paprsky 
stále agresivnější. 

Lidská kůže vykazuje určité rasové odchylky, projevují se zejména odlišnou 
barvou. Tendence kůže ke zrudnutí a schopnost ztmavnout dovoluje rozdělit 
lidi všech barev do tzv. kožních fototypů. Je jich celkem 6, z toho první 
čtyři pro lidi bílé pleti. 

FOTOTYP 1: Patří k němu lidé s bledou, velmi citlivou pokožkou. Vždy zrudne 
a nikdy nezhnědne. Často ji mají lidé se zrzavými vlasy a mnoha pihami. Doba 
přirozené ochrany je jenom 5 až 10 minut. 
FOTOTYP 2: Mají ho lidé se světlou pokožkou. Opaluje se pomalu a občas rudne. 
Tento fototyp mají lidé, kteří jsou většinou pihovatí a mají plavé vlasy. Doba 
přirozené ochrany je jen 10 až 20 minut. 
FOTOTYP 3: Mají ho lidé se světle hnědou pokožkou. Ta se opaluje poměrně 
rychle a jen málokdy se spálí. Patří k lidem s tmavě blond a světle hnědými vlasy 
a málo pihami. Doba přirozené ochrany je asi 15 až 25 minut. 
FOTOTYP 4: Mají ho lidé se snědou pokožkou. Vždy jde ihned „dohněda“, nikdy 
se nespálí. Najdeme ho u lidí s hnědými vlasy a téměř žádnými pihami. Na vlastní 
přirozenou ochranu se mohou spolehnout 20 až 30 minut. 
FOTOTYP 5: Patří sem středomořská populace a Arabové. 
FOTOTYP 6: Je vyhrazen pro populaci černé pleti. 

DĚTSKÁ POKOŽKA: Hodnotí se jinak než pokožka dospělých. Je tenčí než pokož 
ka dospělých. Opaluje se pomalu, rychle se spálí a nemá dostatečnou vlastní 
imunitu. Podle odborníků by malé děti do dvou let na slunce neměly chodit 
vůbec, starší děti pouze krátkodobě, a ty nad 12 let bychom měli chránit stejně 
jako dospělou populaci. 

Mgr. Lubomír Šádek



„Můj muž vám zachránil život!“ , zvolala rezolutně malá veselá kulička. 
„Doopravdy? A kdy?“, opáčila jsem a zadoufala, že na ni nezírám příliš vytřeštěně. 
Okolo mě se smály přátelské tváře a nabízely mi cukroví. Samy mlsaly bez zábran 
a na útlosti některých pasů už to bylo, pravda, znát. 

„Kdyby vás nevytáhl, tak je po vás! Vy už to nevíte?“ To bych asi měla vědět. Jsem 
to ale potvora nevděčná. „No na Möllu přece, kajak plaval…“ Aha. Möll je peřej 
natá řeka v Korutanech a já toho na kajaku moc nepředvedu. Eskymáka ani 
náhodou. Když se cvaknu, musím z lodi ven, s pádlem se plave špatně a za 
pomoc jsem vděčná, ne že ne! Ale v neoprenu a s přilbou na hlavě vypadají lidé 
docela jinak… 

A tohle kolem mne jsou onkologické pacientky, všechny mají za sebou jednu či 
více operací, mnohé mají vlasy podezřele na krátko. Jsme v Thomayerově 
nemocnici, kde má hned vlevo od brány v pavilonu A prostory Europa Donna, 
organizace zaměřená na boj s rakovinou. To zní ale hloupě! Copak se s rakovinou 
dá bojovat jinak, než v tajuplné hloubi laboratoří? Rakovina je přece neštěstí, 
trest boží, rozsudek smrti, osud… Když jsem svým bližním sdělila, že „doprovázím 
onkologické pacienty na rekondiční pobyty do Švýcarska“, slyšela jsem soucitné 
mlčení, můj odjezd provázely rezignované povzdechy. „Snad aspoň ty hory budou 
určitě krásné, a ty buď statečná!“ 

Hory krásné byly a já jsem se hodně naučila. Údolí Melchtal leží kousek od 
Luzernu, stoupá od Sarnenského jezera ve výši 430 m až do zasněžených 2200 m, 
nahoře se lyžuje, dole rozkvétají hrušně, ves je odlehlá, staré dřevěné salaše 
spojují s údolím lanovky, mají černé kuchyně a satelity, na dveřích nejsou zámky, 
vystoupášli po příkré, příkré stráni mezi krokusy, vejdi bez zábran. V místní 
turistické ubytovně se už zásluhou pacientské organizace  Arcus  onko centrum 
a její ředitelky Jany Koželské řadu let v mezisezónách střídají v čtrnáctidenních 
cyklech onkologičtí pacienti. Vlastně pacientky, mužský živel je tu vítán, ženský 
má však rozhodnou převahu. Denní překonávání výškových rozdílů prý příznivě 
ovlivňuje počet červených krvinek a významně zlepšuje krevní obraz, poničený 
léčbou. Což je zřejmě skutečnost, nikoliv však celá. 

Autobus přiváží nováčky. Většině je mezi čtyřiceti a šedesáti. Jakkoli to nechtějí 
dát najevo, jsou bledí, trochu utrápení cestou i životem. „My na sebe dbáme!“, 
volají úhledná zavazadla, vyhleděné límečky a účesy čerstvě od holiče. Představují 
jistým způsobem pacientskou elitu – ty, kteří se staví ke své nemoci aktivně, mají 
přístup k informacím a jsou schopni s nimi nakládat. Jsem tu coby psycholog. 
Přes den povídají oni mně a večer povídám zas něco já jim. Mluvení je dobrá věc 
a já jsem zvědavá. Ženy mluví a mluví, pijí nesčetná kafíčka a vyměňují si 
recepty. A příběhy. Stále více příběhů. Z původního „Co bych vám o sobě řekla… 
jsem ekonomka… mám dvě děti… po operaci jsem v důchodu… mám šťastné 
manželství…“ je po třech dnech už zápletka románu, plná slz, obezliček a výronů 
energie. Společnost sobě rovných přináší srovnání i uvolnění, s údivem pozná 
vám, jaký terapeutický náboj má v sobě maškarní bál, taková dětinská zábava! 
„Jen se neohrnuj, ty chytrá“, říkám sama sobě v duchu hodně nahlas, „kdo z nás 
dokázal dospět? Každý má v sobě své dítě, ublížené a ubližující dítě, sedí tam ve 
tmě a kouká na hloupé seriály, pusťme ho jednou ze řetězu, chudinku, nechme to 
děcko vyřádit!“ Růžová decentní paní v krásné vyšívané blůze vypije decinku 
špatného vína a šťastně se směje: „Lidi, já chci bejka!“



Ve vzduchu je erotický přetlak. Rakovina sebou často nese pocit znehodnocení, 
mnohé z těch pěkných temperamentních žen už se celé roky neodvážily svléknout 
před partnerem, na kterém jim evidentně záleží. Pokud partnerům záleží na nich, 
dostávají infarkty nebo polykají prášky. Leží mezi nimi stigma, nedomluvitelná 
bariéra. Trochu mi trne – co bude dál? A dál už nic. Ke katarzi stačí převlek. 
Tahle šla za nevěstu, za rituálního zpěvu lidových písní se cosi uvolňuje, je to 
téměř hmatatelné, ti, kteří odjíždějí, už vypadají jinak. A před odjezdem se jdeme 
koupat do řeky, je pěkně studená a rozjařující. A nemáme plavky a je to úplně 
jedno. A nějak to pomáhá i těm, kdo si do ledového proudu přece jen netroufnou. 

„Tahle skupina je nějak atypická!“, říkám si v duchu. Vlastně je to tu pro mne 
náramně snadné, téměř nevzniká jediná z těch drobných třenic, tak obvyklých 
všude, kde jsou lidé nahromaděni v nezvyklém prostředí a hájí své teritorium 
spory o tom, zda okno bude otevřené nebo zavřené a kdo si kdy dá sprchu. Tady 
je přátelsky, vstřícně a mimořádně dobře vychovaně. Onkologické autority se 
shodují – říkají to na půl úst, protože se to obtížně dokládá „vědecky“, tedy 
statistikou podloženými výzkumy, ač určité práce v tomto směru existují – že 
existuje cosi jako „osobnost onkologického pacienta“, jakási psychická 
predispozice, která zvětšuje pravděpodobnost onemocnění. Agresor se sklonem 
k násilí dostane rakovinu jen výjimečně, altruistický, obětavý člověk, který vnímá 
smysl svého života mimo sebe, v péči o druhé, v potlačování svých přání, je 
ohrožen podstatně více. Onkologičtí pacienti jsou tzv. „hodní“. A to je dobře nebo 
špatně? Co to znamená? 

Váš muž mi zachránil život, paní Jano Suchá, asi mi ho doopravdy zachránil a já 
to ani nevěděla. Kdo nebo co zachrání život? Určitě lékař, určitě lék. Někdy ani on 
ne. A jenom on? Nemůžeme pro sebe něco udělat sami? Náš život obestírá závoj 
tajemství. Věříme „doktorům“, těm, kteří vědí. Mají to o to těžší, že nás mají na 
starosti. A na rozdíl od nás – čím více vědí, tím méně mohou věřit, že „vědí.“ 
Rakovina je nemoc, která budí hrůzu. Z hlediska těch, kdo už s ní přišli do styku, 
nepřiměřenou hrůzu. Je jakoby trestí všeho, o čem naše civilizace nechce slyšet: 
rozpadu, bolesti a smrti. Budí v nás iracionální hluchotu. Všichni přece zemřeme, 
proč je tedy neslušné se o tom jenom zmínit? 

Netýká se to „ jenom“  nemocných a jejich rodin, ale úplně každého, dokonce 
i politiků a jejich voličů. Ta děsivá nemoc je tu jenom modelem společnosti. 
Psychické zdraví, odbourání nesmyslných tabu, přeskupení hodnot je 
podmínkou přežití. Ozdravné pobyty, jichž jsem se účastnila, se už konat 
nebudou. Spadají do oblasti rozsáhlých škrtů v rámci „úspor“ . Doufejme, že 
příští vláda se ukáže schopnou tuhle nepříliš složitou myšlenku pochopit. 

PhDr. Olga Walló 
(článek napsaný pro časopis Krásná paní)



Během léčení i po něm by měl onkologický pacient dbát 
mnohem víc než ostatní lidé na to, co jí. Protože 
potrava se může významně podílet na tom, jak úspěšně 
se bude ze svého onemocnění uzdravovat. Všichni víme, 
že nevhodná strava zbytečně zatěžuje i zdravý 
organismus. Onkologický pacient je však vyčerpán 
chemoterapií nebo radioterapií, případně obojím, a 
vhodná dieta ‐ tedy složení stravy ‐ jeho organismu 
může významně pomoci. 

(dokončení příspěvku z minulého čísla) 

ALKOHOL. Nechci nabádat k pití alkoholu a tvrdý si 
opravdu raději odpusťme. Ale dobrého, kvalitního vína se 
úplně zřeknout nemusíme. Týdenní dávka, kterou si může‐ 
me bez většího rizika naordinovat, jsou 2 deci, tedy jedna 
sklenička. Při oslavách nám neuškodí ani dvojnásobek, ale 
s vědomím, že to pro nás není to pravé a že bychom si 

poté měli dát půst, aby se tělo "vyčistilo". Na to doporučuji pít odvar z kopřiv, ale 
nejdéle dva až tři týdny v celku. Nejlepší je jen přelít kopřivy vařící vodou a nechat 
čtvrt hodiny vyluhovat, pak slít a pít. Pokud kopřivy sami sbíráme, tak pokud možno 
mimo městské aglomerace a sušené pomalu, nikoliv na prudkém slunci. 

MLÉKO. Ne, nebudu vás nabádat, abyste si chovali domácí krávu. Také jsem odkázaná 
na obchodní síť. Ale doporučuji kupovat jen mléko s krátkou trvanlivostí. I v něm je dost 
konzervačních přísad ‐ stačí zkusit nechat ho zkysnout. Vyhovuje‐li to naší chuti, 
ochutnejme mléko sojové nebo kozí (je zdravé i po nutných velkovýrobních úpravách, 
jejichž předností je v tomto případě odstranění nepříjemné příchuti). 

PITNÝ REŽIM. Obecně platí, že je pro nás dodržování správného pitného režimu 
stejně důležité jako pro děti ‐ tedy pokud si nechceme zbytečně ničit ledviny. Malé děti 
si obvykle samy neřeknou, že mají žízeň. Ruku na srdce, kolik jste toho dnes vypili vy? 
Podle ročního období a toho, jak se potíme, bychom měli vypít během dne nejméně 1,5 
litru! Lze si započítat i polévky, ale určitě nikoliv černou kávu (pokud jste se jí ještě 
nevzdali), protože ta vodu z těla vyhání. 

KOUŘENÍ. Škodlivost nikotinu je notoricky známá. Nám, onkologickým pacientům se 
s pomocí lékařů přece podařilo už ledacos zvládnout, silnou vůli přece máme; zkusme si 
dokázat, že bez kouření lze taky žít. I když reklamám obecně nevěříme, žvýkačky bez 
cukru a náplasti pro odvykání závislosti na kouření dovedou opravdu divy. A nestyďte se 
případně poradit v nekuřácké poradně. Neměli bychom být příliš tolerantní ani k pasivní‐ 
mu kuřáctví. Jistě si nemůžeme vybírat společnost jen podle toho, zda se v ní kouří, 
nebo nikoliv, ale jde‐li o přátele, nerozpakujme se je požádat, aby v naší přítomnosti 
"vonnou cigaretu odepřeli svému retu". Jim neuškodíme a nám to prospěje. Pokud 
bydlíme ve městě, inhalujeme už tak dost škodlivých, nebezpečných látek, proto se 
snažme řídit se předpověďmi rozptylových podmínek, v období zvýšeného výskytu smogu 
vycházejme ven jen v nejnutnějších případech. 
TUKY tvoří podstatnou složku téměř všeho co jíme. Nikomu svůj názor nevnucuji, 
nikoho nenutím, jen nabízím k vyzkoušení poněkud odlišný pohled, než propagovaný 
rakouský návod na výživu při rakovinném onemocnění. Vřele doporučuji obloukem se 
vyhýbat všem živočišným tukům nebo je alespoň omezit opravdu jen na minimum. Pro



náš organismus jsou nejlepší tuky rostlinné, na současném trhu je jich dostatek. Pro 
"přechodnou" dobu zkuste Ramu, která se skládá z rostlinného tuku i másla. Vysloveně 
rostlinným tukem je například Flora. 

Pokud si jídlo připravujeme doma, odpusťme si všechno, co je smažené na tucích, 
protože při teplotě smažení kolem 200 stupňů opět vznikají karcinogenní látky. Řešení se 
nabízí. Vždyť maso můžeme docela dobře dusit od počátku na vodě, v níž je nadrobno 
nakrájená cibule, případně další zelenina. Pokud toužíme mít na mase chutnou kůrčičku, 
vzpomeňme si na praxi našich babiček či prababiček, které ještě neměly plynové či 
elektrické sporáky. Dušené maso dáme na závěr dopéci do trouby, ale jen do teploty 
maximálně 200 stupňů. V troubě velmi dobře připravíme i obalované pokrmy včetně 
klasických řízků, které dáme na plech, podložíme papírem na pečení a pomalu pečeme. 
Teprve když jsou hotové, pokapeme je kvalitním rostlinným olejem. Mně osobně se 
osvědčil sojový nebo slunečnicový olej značky Brőlio. 

Všeobecně se snažme řídit se zásadou: čím méně karcinogenů do našeho těla, tím lépe. 
A čím méně tučného masa, tím rovněž lépe. Podle výzkumů se člověk vyvinul ze vše‐ 
žravce a nikoliv z masožravce. Než vepřový bůček, tak raději jakoukoliv drůbež; pokud 
je dostatečně dlouho kvalitně dušená, tj. prošla teplotou nad 70 stupňů, nemusíme se 
bát ptačí chřipky; chceme‐li si být úplně jisti, stačí vzít si při manipulaci se syrovým 
masem plastové rukavice, zejména máme‐li na rukou oděrky. Zcela ideálním masem pro 
nás je králičí maso. 

PŘÍLOHY. Zkusme se vrátit trochu do minulosti a místo světlého pečiva si vybírejme 
tmavé. Zásadně tedy tmavší chléb, například Šumavu nebo kmínový (když už ne přímo 
tmavý chléb) a celozrnné pečivo typu chlebovky, dalamánky, kornšpice či sojové pečivo 
raději než světlý chléb, rohlíky nebo housky. Naši kapsu to sice o něco víc zatíží, ale 
nikoliv o mnoho. Nesrovnatelně víc prospějeme svému tělu. Štěstí, že nabídka trhu je 
v tomto směru dostatečná. 

Pokud pokrmy zahušťujeme moukou, snažíme se přecházet na mouky celozrnné ‐ 
pšeničnou i žitnou ‐ a zahušťujeme raději pomalu, šest až osm minut. Obecně platí, že 
při přípravě potravy nesmíme příliš spěchat, abychom nechtěně nepřipravovali s po‐ 
choutkou i karcinogenní látky. 

Po většinu roku jsou vždy vhodnou přílohou brambory. Ale s blížícím se jarem obsahují 
stále více škrobu, takže běžné konzumní brambory bychom neměli podávat déle než do 
konce března. Pokud se rozhodnete udělat ze zbytku uskladněných brambor brambo‐ 
ráky, nezapomeňte: žádný přepálený tuk a teploty vždy nižší než 200 stupňů vyhovuje 
teflonová pánev na ploténce. 

Po éře brambor přichází na řadu ostatní přílohy. Při přípravě dušené rýže přidejte pro 
chuť trochu cibule, jalovcové koření (pepř není žádoucí a hřebíček není nutný) a bob‐ 
kový list, závěrem pak drobet Ramy pro zjemnění. Opět platí, že nejlépe je připravovat 
rýži na velmi mírném ohni. Výborná je rýže neloupaná, avšak ne každý má rád její 
zvláštní příchuť. Těstoviny rovněž neuškodí, zvlášť když jsou celozrnné. Pokud nejsou 
dostupné, pak lépe bezvaječné. 

Máte‐li rádi houskové knedlíky, nemusíte si je odříkat. Ale dokud si nezvyknete na ne‐ 
obvyklé tmavší zabarvení způsobené celozrnnou hrubou moukou, stačí přidat ke klasické 
hrubé mouce (polovina množství) hladkou mouku celozrnnou. Světlé housky bez 
problémů nahradíme na kostky nakrájenou celozrnnou bagetou.



Jak jste jistě pochopili, doporučuji ochucovat pokrmy při jejich přípravě jemným 
kořením naší provenience ‐ taková bazalka v květináči je pro hospodyňku úplný poklad, 
ale dobrá je i sušená. Pepř, hřebíček, kari a podobně nejsou pro náš organismus to pravé 
a ani se skořicí to nemusíme přehánět (pokud už, tak si ji sami nastrouhejme a prohléd‐ 
něme si, zda nebyla plesnivá). 

ZELENINA A OVOCE. Že budu horovat pro zeleninu lze samozřejmě přepokládat. 
I v zimním období se snažme jíst co nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce. A pouze perfektní ‐ 
nikdy ne nahnilé. Opravdu nestačí nahnilý kousek vykrojit. I když to běžně nevidíme, 
hnilobou je prostoupen již téměř celý plod. Samozřejmě, jedním z hlavních důvodů "pro" 
ovoce je obsah vitaminů. Ovšem v některých případech je ovoce vhodné i tehdy, jestliže 
už v něm vitaminy nejsou, například v jablkách uskladněných až do jara. Pro naše střeva 
je totiž důležitý i obsah vlákniny. A zkusme se v létě včas "předzásobit". Dejme si ovoce 
a zeleninu do mrazáku a připravme si vlastní zavařené ovoce či zeleninu, i když nemáme 
zahrádku na jejich pěstování. Samozřejmě, nezapomeňme použít jen umělá sladidla 
nebo hroznový či ovocný cukr. To všechno nám sice dá více práce, než něco koupit 
hotové, ale náš organismus se nám za to odmění. Pokud kompoty a marmelády 
kupujeme, neuškodí obvykle vybrat si dia výrobky. 

MLÉČNÉ VÝROBKY. "Zdraví, sílu najdeš v sýru", hlásalo kdysi reklamní heslo (nic 
proti reklamám, když jde o zavádění nového výrobku; u těch ostatních buďme raději 
obezřetní). Ale pro nás jsou opravdu zdravé jen sýry méně tučné a lépe tzv. tvrdé sýry 
než tavené (bohužel, čím hůř se tavené sýry roztírají, tím jsou pro nás vhodnější). 

Nyní trochu teorie. Oxidanty si asi kupovat nepůjdeme a uděláme dobře. Jde o tzv. 
volné radikály, zhoubu pro náš organismus. Napadají buňku, která pak nemá možnost se 
bránit. Budeme‐li jíst ve větším množství a často potravu, která je obsahuje, zbytečně 
se vysilujeme. Jsou obsaženy i v ovoci, např. v banánech. Neříkám nejíst, ale v menším 
množství a s vědomím, že to pro nás není nejlepší volba. Volné radikály obsahují i maza‐ 
cí (tavené) sýry, žervé a podobně. Ničivým účinkům oxidantů brání tzv. antioxidanty. 
Podle výzkumu z Motolské nemocnice jsou bohatě obsaženy v rajských jablíčkách, 
v brokolici, květáku a nejvíce v hroznech, raději červených. Hm, co platí o hroznech, 
neplatí o tekutém produktu z nich. 

Milujete‐li sladké, doporučuji kupovat raději bonbony bez cukru, podobně jako čoko‐ 
ládu, cukroví a pečivo dia. A to i tehdy, nemáme‐li ani vzdáleně sklon k cukrovce. 
Existuje několik druhů celozrnných sušenek a v některých městech (já vím o Písku) se již 
i v cukrárně pečou dorty bez cukru a z těsta z celozrnné mouky. Kynuté těsto připra‐ 
vujeme s kvasnicemi podle starých zvyků a místo kypřicího prášku je lepší špetka sody. 

Možná, že některé mé rady se vám budou zdát příliš "přísné", ale mně osobně 
uvedené zásady hodně pomohly. I když si rádi na jídle pochutnáme (a není důvod 
k opaku), řiďme se zásadou "jíme proto, abychom žili". S dotazy se lze obrátit na mé 
pražské telefonní číslo: 272 766 712 (není záznamník), spíše k večeru až do 22.00 hodin 
nebo do 10.00 hodin dopoledne (nejsem‐li mimo Prahu). 

MUDr. Naděžda Grünová
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Hodiny pro veřejnost: pondělí 13.00 až 17.00 hodin. 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA ZLÍN 
Kontakt:  PhDr.  Radka  Němečková.  Adresa  ke  korespondenci:  Lorencova  3346,  760  01  Zlín, 
℡ 606 887 892.  Email:  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  příslušníkům. 
℡ 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: JANSSENCILAG, 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.



Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 
Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Dary a dotace do 100.000 Kč: 
Janssen‐Cilag, s.r.o. Praha, International School of Prague 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Město Znojmo 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Město Česká Lípa, VEST‐IZOL a.s. Nové Zákupy, Obchodní akademie Česká Lípa, 
Soukromá střední podnikatelská škola Česká Lípa, Jana Koželská, MUDr. Michaela 
Häcklová, Jaroslava Kubištová, manželé Vanáčovi, Rastislav Milučký, Jana Zelenková, 
Miroslava Hrdinová, Oldřich Hendrych, PhDr. Olga Walló, Mgr. Milena Černíková, 
Mgr. Zuzana Spurná, Blanka Obžerová, Jitka Fricová, Jan Málek, MUDr. Věra Hauerová, 
Mgr. Ladislav Blecha, Eva Kasanová, MUDr. Jan Simonides, Jana Velková, Bruno Brych 
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. 

Adresát


