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Významný úsp�ch zaznamenala pacientská 
organizace zabývající se pomocí onko-
logickým pacient�m EUROPA DONNA �R. 
 
Z Globálního grantu implementovaného 
v rámci Jednotného programového dokumentu 
pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní m�sto Praha, 
jehož administrátorem je Nadace rozvoje 
ob�anské spole�nosti (NROS), získala nada�ní 
p�ísp�vek na projekt „Posílení organizace 
Europa Donna �R pro postupné zapojení žen 
s rakovinou prsu do pracovního procesu“. 
Projekt byl p�edložen v priorit� „Sociální inte-
grace a rovné p�íležitosti“ v Globálním grantu 

„Posílení kapacity poskytovatel� sociálních služeb“. Projekt je tak spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpo�tem �eské republiky. Dodejme, že 
Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zam�stnanosti podporou zam�stnatelnosti, 
podnikatelského ducha, rovných p�íležitostí a investicemi do lidských zdroj�. 
 

Jana Koželská 
p�edsedkyn� Europa Donna �R 

 
 

 
 
 
 

 
 

CVI�ENÍ S LIBUŠKOU ŽAMBERSKOU 
Podzimní setkání a cvi�ení „SU-JOK, GH extrakt“ s paní Libuší 
Žamberskou v prostorách Europa Donna �R (Fakultní 
Thomayerova nemocnice v Praze – Kr�i) se uskute�ní 
v termínech 26. �íjna a 23. listopadu 2006 (vždy �tvrtek) 
od  9.00 do 13.00 hodin. Zájemci o bližší informace mohou 
kontaktovat p�ímo paní Žamberskou na � 603 230 513. 
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Ob�anské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
Praha je v rámci svého eduka�ního programu 
ve dnech 6. až 8. �íjna 2006 v �eské Líp� 
po�adatelem tradi�ního odborného seminá�e 
pro onkologické pacienty. 
 
Sou�ástí programu budou p�ednášky p�edních 
odborník�, zam��ené na nejnov�jší trendy 
v oblasti prevence zhoubných nádorových 
onemocn�ní, onkologické terapie a následné 
psychosociální pé�e o onkologické pacienty. 

Nedílnou sou�ástí seminá�e bude spole�enský program. Na snímku je p�edsed-
kyn� p�edstavenstva A–OC Jana Koželská p�i zahájení seminá�e v roce 2003. 
 
Podrobné informace zve�ejníme na internetových stránkách www.arcus-oc.org, 
dotazy zájemc� rádi zodpoví pracovníci našich kontaktních a informa�ních center 
v �eské Líp�, Praze a Znojm� (viz rubrika d�ležité kontakty). P�ihlášení zájemci 
obdrží podrobné informace poštou. Závazné p�ihlášky na seminá� doporu�ujeme 
zaslat co nejd�íve. V p�ihlášce uve�te: jméno, p�íjmení a titul, p�esnou adresu, 
kontaktní telefon a p�ípadn� i elektronickou adresu (e-mail).                         (šdk) 
 
 

 
 
 
 

Sídlo EUROPA DONNA �R ve Fakultní Thomayerov� nemocnici v Praze 4 - Kr�i bude 
ve  st�edu 20. zá�í 2006 od 14.00 hodin místem konání seminá�e na téma „HPV virus – 
p�vodce nejen rakoviny d�ložního �ípku – otázky a odpov�di“. Seminá� je po�ádán 
ob�anským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM a firmou DYNEX v rámci spole�ného 
projektu programu JPD 3 „Vzd�lávání v laboratorních metodách“, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem, státním rozpo�tem �R a rozpo�tem hlavního m�sta Prahy. 
 
Seminá� bude v�nován problematice rakoviny d�ložního �ípku, dalším problém�m spojeným 
s  virem HPV, který je p�vodce tohoto druhu rakoviny a p�edevším otázkám a odpov�dím z  oblasti 
prevence i lé�ení. P�ednášet a odpovídat budou RNDr. Ruth Tachezy (Národní referen�ní 
laborato� pro papillomaviry), as. MUDr. Marek Pluta (Fakultní nemocnice v Motole) a MVDr. Jitka 
Musilová (Dynex, s.r.o.), kte�í budou moci díky svým r�zným zam��ením otázky zodpov�d�t 
z r�zných úhl� pohledu v�etn� pohledu gynekologického. Velice uvítáme, když zájemci o seminá� 
zašlou své otázky p�edem bu� elektronicky na adresu tsaskova@dynex.cz nebo poštou na adresu 
Tereza Šašková, Dynex, s.r.o., Na �ihadle 32, 160 00 Praha 6 (GSM: +420 724 515 517, tlf.: 
+420 220 303 629). Otázky se mohou týkat �ehokoliv, co s tématem rakoviny d�ložního �ípku 
a  viru HPV souvisí p�ímo i nep�ímo. 

Ing. Tereza Šašková, Dynex Laboratories, s.r.o. 



 
 

 
 

 

Místem konání mezinárodního onkologického 
kongresu bude ve dnech 24. až 26. listopadu 
areál Louckého kláštera ve Znojm�. Hlavním 
po�adatelem je ob�anské sdružení ARCUS – 
ONKO CENTRUM Praha. T�ídenní mezinárodní 
kongres prob�hne za ú�asti tuzemských a za-
hrani�ních specialist�, odborné ve�ejnosti 
a  pacient�. Letošní témata seminá�� a jedno-
tlivých prezentací spojuje heslo „ONKOLOGIE 
OTEV�EN�“. 
 

Na rovinu a otev�en� budou letos o onemocn�ních, pacientech a prevenci 
diskutovat léka�i, psychologové, zdravotní sestry i samotní pacienti. Velký zájem 
odborné i laické ve�ejnosti a médií o kongres je o�ekáván díky p�id�lení 
„odborných kredit�“ a prezentací n�kolika novinek poprvé v �eské republice 
p�edními tuzemskými i zahrani�ními kapacitami. Nedílnou sou�ástí mezinárod-
ního kongresu bude bohatý spole�enský program. 
 
Podrobné informace zve�ejníme na internetových stránkách www.arcus-oc.org 
a  v p�íštím �ísle m�sí�níku ARCUS. Na dotazy zájemc� rádi odpoví pracovníci 
našich kontaktních a informa�ních center v �eské Líp�, Praze a Znojm� (viz 
rubrika d�ležité kontakty). P�ihlášení zájemci obdrží podrobné informace poštou. 
Závazné p�ihlášky doporu�ujeme zaslat co nejd�íve. V p�ihlášce uve�te: jméno, 
p�íjmení a titul, p�esnou adresu, kontaktní telefon a p�ípadn� i elektronickou 
adresu (e-mail).                                                                                              (šdk) 

 
 
 

 
 

 
 
ŠKOLENÍ KE KRIZOVÉ INTERVENCI 
Sou�ástí tohoto �ísla m�sí�níku ARCUS je leták, jehož tisk je podpo�en z projektu „Posílení 
organizace Europa Donna �R pro postupné zapojení žen s rakovinou prsu do pracovního 
procesu", který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpo�tem �R. 
 
Ve st�edu 20. zá�í 2006 od 10.00 do 13.00 hodin se v pražském sídle Europa Donna �R ve 
Fakultní Thomayerov� nemocnici (pavilon A 1 p�ízemí, �íslo dve�í 1010) uskute�ní školení 
v poskytování krizové intervence a užite�ných informací pro ženy s rakovinou prsu. Školitelem 
v uvedené problematice je PhDr. Miroslav Cuhra. Školení je bezplatné.                                     (RR) 
 
PRAŽSKÁ PORADNA 
Psycho-sociální poradna v Praze (sídlo ED �R ve FTN v Kr�i) nebude od 12.10. do 1.11.2006 
v provozu z d�vodu láze�ské lé�by Mgr. Marie Koudelkové. D�kujeme za pochopení.              (RR) 



 
 
 
 
 

Pod záštitou MUDr. P�emysla Sobotky, p�edsedy Senátu Parlamentu �R, se ve 
dnech 22.6. až 2.7.2006 ve Valdštejnské zahrad� v Praze uskute�nila výstava 
„Onkologie v obrazech“ (Lilly Oncology on Canvas). 
 
Mezinárodní um�leckou sout�ž a výstavu Lilly Oncology on Canvas, jejímž cílem je 
pomocí um�ní vyjád�it pocity na cest� boje se zhoubným onemocn�ním, iniciovala v roce 
2004 spole�nost Eli Lilly. V prvním ro�níku bylo získáno více než �ty�i stovky d�l od žen 
s onkologickým onemocn�ním, rodinných p�íslušník�, p�átel a pe�ovatel�, zdravotnického 
personálu, um�lc� a student� um�ní z 23 zemí. Výstava procestovala celý sv�t a získala 
velký ohlas. V letošním roce mezinárodní sout�ži a výstav� um�leckých d�l Lilly Oncology 
on Canvas p�edcházela také výstava v �eské republice. Partnerem projektu byla 
pacientská organizace zabývající se pomocí onkologickým pacient�m EUROPA DONNA 
a  �eská onkologická spole�nost �eské léka�ské spole�nosti JEP. 
 
 

 
 
 

Slavnostní vernisáž u p�íležitosti zahájení výstavy Onkologie v obrazech se uskute�nila 
22. �ervna 2006 ve Valdštejnské zahrad� v Praze za ú�asti MUDr. P�emysla Sobotky, 
p�edsedy Senátu Parlamentu �R, prof. MUDr. Ji�ího Vorlí�ka, CSc., p�edsedy �eské 
onkologické spole�nosti �LS JEP, a Jany Koželské, p�edsedkyn� Europa Donna �R, 
která slavnostní vernisáž moderovala. 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 
 
 
 

Pod titulkem „Vzd�lávací seminá� v IKEM“ jsme v minulém �ísle našeho m�sí�níku 
ARCUS informovali �tená�e o pr�b�hu vzd�lávacího seminá�e na téma „Karcinom 
prsu – co bychom m�li v�d�t o tomto onemocn�ní a jeho lé�b�“, který se v kv�tnu 
uskute�nil v Kongresovém centru Institutu klinické a experimentální medicíny 
v Praze. Po�adatelem seminá�e byla EUROPA DONNA �R ve spolupráci s ob�an-
ským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM a za finan�ní podpory firmy NOVARTIS. 
 
S p�ednáškou na téma „Pravda o nemoci – d�íve ml�ení – dnes informovaný 
souhlas“ vystoupila na seminá�i profesorka PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., 
z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha (na snímku první zleva). 
Zna�nou pozornost, jako spoluautorka prvního kodexu práv pacient� v �R, v�novala 
p�edevším problematice tzv. informovaného souhlasu. Zd�raznila, že již od roku 2001 se 
sou�ástí našeho právního �ádu a sou�asn� nejvyšším zdravotním zákonem zem� (jako 
ratifikovaný dokument EU) stala „Konvence o biomedicín�“ neboli „Konvence o ochran� 
lidských práv a d�stojnosti �lov�ka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny“. Konvence 
dává pacient�m možnost, aby si mohli sebev�dom� stát za svými právy i povinnostmi. 
Stanovuje, že žádný zásah do sféry zdraví nesmí být proveden bez pot�ebného 

informování osoby, která jej 
podstupuje, a bez jejího sou-
hlasu. Informace poskytnutá 
dané osob� se musí týkat jak 
ú�elu a charakteru zásahu, tak 
jeho d�sledk� a s ním spoje-
ných rizik. P�íslušná osoba se 
m�že kdykoli svobodn� 
rozhodnout, že sv�j souhlas 
odvolá. Pacient má právo na 
pou�ení o rizicích, alternati-
vách a d�sledcích zákroku. 
Jen tak m�že pln� realizovat 
své právo volby zákrok pod-
stoupit �i odmítnout. Jakýkoli 
zásah do sféry zdraví bez 
informovaného souhlasu je 
protiprávní. 

 
S obsahem velice zajímavé a pou�né p�ednášky paní profesorky Haškovcové 
souvisí jedna z posledních vyhlášek podepsaných ministrem zdravotnictví Davidem 
Rathem, ur�ená p�edevším pacient�m. Dává jim více práv než dosud. Nutí léka�e, aby 
s pacienty více mluvili a dávali jim na výb�r. A aby podepisovali, že s navrženou lé�bou 
souhlasí. „Léka� bude muset p�ed každým zásadn�jším zákrokem pacientovi vysv�tlit, co 
ho �eká, nezakrývat alternativy lé�by ani rizika. Dobré je doplnit to n�jakými názornými 
obrázky. Pacient pak musí sv�j souhlas s lé�bou stvrdit podpisem. Pokud to nepodepíše, 
zákrok by nem�l být proveden,“ uvedl ministr o vyhlášce, která za�ne platit od listopadu. 
 



Podle vyjád�ení MUDr. Ratha pro �TK nás vyhláška posouvá do civilizovan�jší �ásti 
Evropy. Za inspirativní pokládá N�mecko, kde existují formulá�e postup� pro jednotlivé 
zákroky. To by rád vid�l i v �esku. „Nemohou je vytvá�et ú�edníci z ministerstva, musí 
vzniknout mezi odborníky,“ sd�lil MUDr. Rath s tím, že již p�ípravou pov��il prezidenta 
�eské léka�ské komory. 
 
Podepsat tzv.informovaný souhlas bude nutné p�ed každou operací, ale i u endosko-
pických vyšet�ení žaludku �i st�ev nebo p�i lumbální punkci. K rozhovoru a podpisu musí 
dojít u všech pacient�, kte�í jsou svéprávní. Vyhláška také umož�uje pacientovi stanovit, 
kdo z jeho blízkých dostane informace o jeho lé�ení a zdravotním stavu. 

 
text a foto: 

Mgr. Lubomír Šádek 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pražský hotel Olympik byl 21. �ervna 2006 
místem konání valné hromady �eské rady 
humanitárních organizací. Ob�anské sdru-
žení ARCUS – ONKO CENTRUM, které je 
jednou z 215 �lenských organizací �RHO, 
na valné hromad� zastupovala jeho 
�editelka a p�edsedkyn� p�edstavenstva 
Jana Koželská. 
 
Vedle zástupc� Asociace kraj� �R a Svazu 
m�st a obcí �R se valné hromady jako host 
zú�astnil a v úvodní �ásti jednání vystoupil 
MUDr. Marián Hošek, nám�stek ministra 
práce a sociálních v�cí. Hlavní pozornost 
zam��il na nový zákon o sociálních službách. 
 

Valná hromada projednala zprávu o �innosti, zprávu o hospoda�ení, zprávu 
revizní komise a zprávu správní rady, schválila novelu stanov a návrh rozpo�tu 
na rok 2006. Dále schválila hlavní úkoly na rok 2006: podílet se na realizaci 
projektu Komunitního plánování jako nástroje pro posilování sociální soudržnosti 
a podporu sociálního za�le�ování a p�edcházení sociálnímu vylou�ení sociáln� 
znevýhodn�ných osob na trhu práce; usilovat o vznik dalších krajských koordi-
na�ních skupin pro plánování v sociálních službách za ú�asti KRHO a podílet se 
na jejich �innosti; podílet se na p�íprav� provád�cích norem k zákonu o sociál-
ních službách prost�ednictvím Komise pro rozvoj sociálních služeb a Unie 
zam�stnavatelských svaz� �R; usilovat o vytvo�ení vládní rozpo�tové rezervy na 
transforma�ní náklady systému poskytování sociálních služeb v minimální výši 
p�t miliard korun. 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 
 
 
 

Mezinárodní um�lecké sout�že a výstavy „Onkologie v obrazech“ se aktivn� 
zú�astnila paní Marie Laníková z Opavy. S jejím souhlasem zve�ej�ujeme podstatnou 
�ást dopisu, který zaslala redak�ní rad� m�sí�níku ARCUS, a pro ilustraci reprodukci 
jednoho z obrázk� paní Marušky. (Z technických d�vod� je obrázek bohužel pouze 
v nedokonalých šedivých odstínech, v originále je p�íjemn� barevný). Na další stran� 
zve�ej�ujeme obrázek a velice niterné vypráv�ní od srdce, kterým do um�lecké 
sout�že p�isp�l pan Milan Dobeš. Oba obrazy v pr�b�hu slavnostní vernisáže 
výstavy pro nás fotograficky zadokumentovala paní Laníková. 
 
 

V m�sí�níku ARCUS m� 
oslovil �lánek o mezinárodní 
um�lecké sout�ži pro 
všechny lidi, kte�í bojují 
s rakovinou, Lilly Oncology 
on Canvas, která byla 
v �eské republice uskute�-
n�na poprvé. Cílem sout�že 
bylo rozpoznat a ukázat 
um�ní, které vysv�tlí 
emociální rozsah, ve kterém 
probíhá cesta �lov�ka v boji 
s onkologickým onemocn�-
ním. Každý ú�astník m�l 
vytvo�it originální um�lecké 
dílo spole�n� s vypráv�ním, 
které jeho cestu p�edstaví. 
 
Jako v�tšina žen s podobný-
mi zkušenostmi s rakovinou 
prsu, jsem prošla obdobím 
zlosti a bolesti. Rakovina prsu 
m� sice poznamenala, ale 
pod jizvami jsem našla 

odvahu s touto záke�nou chorobou bojovat, našla jsem odvahu malovat jen tak pro sebe, 
když je mi smutno, a to m� velice motivuje, p�ináší radost, uspokojení. Vím, že to nejsou 
žádná um�lecká díla, ale je to vyjád�ení boje s nemocí. Utvrdila jsem se, že život je 
krásný, proto ho žijme! 
 
Zaslala jsem celkem 18 obrázk�, které jsem namalovala, a dokonce jsem oslovila 
bývalého kolegu a p�ítele Milana Dobeše, který zrovna prožíval údobí bolesti nad ztrátou 
manželky, takže i on p�isp�l svým dílem – obrazem a vypráv�ním, co bylo výzvou k boji 
s rakovinou. 

Marie Laníková, Opava 
 



Milá p�ítelkyn�! 
 
K�i�í na mne v tuto zimu plakát, že každou pátou hodinu 
umírá v naší republice jedna žena na rakovinu prsu a já 
s nedefinovatelnou hr�zou a se sev�eným srdcem si 
uv�domuji, jakým asi peklem jste musela projít, když jste 
se dozv�d�la podmíne�ný ortel, že jste na �ad�… A jakou 
jste musela vyvinout obrovskou sílu najít v sob� 
nezm�rnou odvahu postavit se tomuto faktu tvá�í v tvá� 
vzdorovitým �elem… 
 
Kolik netušené síly má v sob� n�který �lov�k, aby se 
dovedl podívat na slunce a do slunce, aby vydoloval 

jiskru, jisk�i�ku nad�je a znovu se nechal uchopit �ábelskými pochybnostmi a klesal ke 
dnu, aby zase n�který den jak Fénix vylétal k oblak�m, nadýchaným mrak�m! 
 

Malinký a slabou�ký hlásek 
v duši �íká, že není všem 
dn�m konec! Ach, ta š��ra 
m�sí�ních nocí bez spánku 
a  nad�je… A unavená duše 
denn� s modlitbou k dobrým 
bytostem okolo nás vítající 
každý nový den! 
 
Kdo to neprožil, nedovede si 
v�bec p�edstavit obrovitost 
definitivní propasti i tichou 
p�etichounkou nad�ji, že to 
dopadne relativn� dob�e… 
 
Vím, že se te� dovedete 
radovat i z nepatrného jarního 
lístku, který h�ejiv� laská 
slunce a jste i vd��ná osudu 
a  bytostem, které Vám p�ály 
a  p�ejí každý nový den! 
 
Také moje srdce se raduje 
a  v  tichosti modlí, abyste tisí-
ce drobností prožívala s námi 
a také se mnou ješt� hodn� 
dlouho. 
 

 
 

Žijeme na p�ekrásné modré planet� se sluncem a m�sícem; modrá barva je dobrá, le�te 
k mod�i, zapome�te na inferno, které jste prožila. Le�te, le�te… dlouho ješt�! 
 
Váš p�ítel                                                                                                                  Milan D. 
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Rakovina plic pat�í mezi nejhorší zabijáky, 
postihuje hlavn� ku�áky. Její výskyt u mu-
ž� neklesá, u žen dokonce stále roste. 
85  procent pacient� umírá do 5 let od 
vzniku choroby. O úsp�šnosti lé�by 
rakoviny rozhoduje, zda se na vznikající 
onemocn�ní p�ijde v�as. Hledají se proto 
jednoduché a finan�n� nenáro�né metody 
jak nemoc odhalit. 
 
„Proto m� napadlo asi p�ed t�emi lety, že by 
se možná dalo použít termodiagnostiky. To 
znamená zm��it lokální teplotu nádoru. 
Teplota nádorové sliznice je totiž o 1,5°C vyšší 
než teplota sliznice zdravé,“ uvedl MUDr. Ji�í 
Votruba z plicní ambulance Nemocnice Na 
Homolce v Praze v po�adu �eské televize 
„�eské hlavy“. (Poznámka šdk - Jde o projekt 

ve�ejnoprávní televize p�edstavující zajímavé osobnosti �eské v�dy, unikátní 
v�decké projekty a výsledky práce �eských v�dc�, o nichž mnohdy ve�ejnost nemá 
ani tušení. Logo projektu �eské hlavy je sou�ástí tohoto textu)�  
 
„Zvýšená teplota prozradí vznikající rakovinu i v po�áte�ní fázi a v míst�, 
které na první pohled vypadá zdrav�. P�i b�žném plicním vyšet�ení by tak 
uniklo pozornosti léka��. Jedná se o novou metodu, sv�tov� unikátní, 
kterou jsme poprvé publikovali v roce 2005,“ dodává MUDr. Ji�í Votruba. 
 
Sestrojit p�ístroj na m��ení teploty plic dostali za úkol v�dci z �eského vysokého 
u�ení technického (�VUT). Problémem bylo skloubit požadavky léka�� 
s možnostmi technik�. „Pomocí speciální sondy zavedeme do plic teplotní sníma� 
a v p�edem dohodnutých bodech m��íme teplotu tkán�. Potom pomocí takto 
nam��ených bod� sestavíme teplotní mapu plic,“ vysv�tluje Ing. Radek Fiala 
z Fakulty biomedicínského inženýrství �VUT. 
 
Unikátní m��ící systém a specializovaný po�íta�ový program pomáhají 
léka��m celkem jednoduše rozpoznat rakovinu plic v po�áte�ním stádiu. 
Pomáhají také ur�it, jestli je nádor stále jen lokální nebo už postihuje 
i p�íslušné uzliny. V sou�asnosti již tuto metodu využívají p�i vyšet�ení pacient� 
nejenom léka�i v pražské Nemocnici Na Homolce. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Výdaje za léky dosáhly v �R v roce 2005 
rekordní �ástky 64 miliardy, což je o 13 % 
více oproti roku 2004. Každý ob�an �R, 
v�etn� nemluv�at, tak spot�eboval v pr�-
m�ru 36 balení r�zných lék� v hodnot� 
p�es 6300 K�. Uvedl to Milan Šmíd, �editel 
Státního ústavu pro kontrolu lé�iv. 
 

„V �eské republice je registrováno, to 
znamená povoleno k použití, p�ibližn� 
5500 lé�ivých p�ípravk�. Ty se dodávají 
na trh asi v osmi tisících r�zných druh� 
balení. 1100 p�ípravk� je bez léka�ského 
p�edpisu, z nich pak 170 mají statut jako 
vyhrazená lé�iva a mohou se prodávat 
i mimo lékárny. Jde zejména o lé�ivé �aje, 
vitaminy nebo p�ípravky proti bolesti jako 
je paralen, panadol a další,“ uvedl Šmíd. 
 

Nejvíce se loni vydalo za následující léky: 
11,8 miliardy na kardiovaskulární systém, 
8,4 miliardy proti rakovin�, 7,9 miliardy na 
nervový systém a 7 miliard na zažívací 
trakt a metabolismus.         (zdroj: „Právo“) 
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Sójové boby ochrání p�ed rakovinou prsu. 
Tvrdí to v�dci z n�kolika amerických 
univerzit, kte�í došli k záv�ru, že hormon 
isoflavin, který lušt�nina obsahuje, dokáže 
ni�it smrtonosné bu�ky. V oblastech, kde 
se na jídelní�ku �asto vyskytuje sója, trpí 
ženy mén� rakovinou prsu. Šance one-
mocn�t zhoubným nádorem je o �trnáct 
procent menší. Krom� toho dokáže sója 
lé�it i dlouhodobé zán�ty. Problém je však 
v konzumaci sóji. Podle amerických v�dc� 
je totiž nutné jíst p�ímo lušt�ninu, protože 
potravinové produkty již hormon isoflavin 
neobsahují, nebo ho mají jenom v mini-
málním množství. Podle výzkumu je 
naopak hodn� isoflavinu v sójovém mlé-
ce. Náhradou za sóju by prý mohly být 
fazole, které jsou pro nás p�ístupn�jší. 
                                            (zdroj: „Blesk“) 

 
 

 
 
 

V sobotu 10. �ervna 2006 se v Praze 
uskute�nil již šestý ro�ník AVON 
pochodu proti rakovin� prsu. Cílem 
akce bylo upozornit na nej�ast�jší 
nádorové onemocn�ní žen - rakovinu 
prsu, a také shromáždit finan�ní 
prost�edky pro preventivní projekty 
a  boj s touto nemocí. V kulturním 
programu mimo jiné vystoupili Ond�ej 
Brzobohatý se skupinou B�h ví, 
Samba band, Martin Pošta, Lucie 
Bílá, Pavel Šporcl, Petr Muk a Monika 
Absolonová. Pr�vodci pochodem i zá-
bavným programem byli Monika 
Valentová a Tomáš Krej�í�.          (šdk) 
�



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sv�toznámý italský operní p�vec Luciano 
Pavarotti prod�lal operaci nádoru slinivky 
b�išní. Zhoubný nádor objevili ameri�tí 
léka�i za�átkem �ervence. Ihned poté se 
musel Pavarotti podrobit t�žké operaci, p�i 
které se našt�stí léka��m poda�ilo celý 
nádor odstranit. 
 
 

 
 
 

Sedmdesátiletý legendární operní p�vec 
musel kv�li svému zdravotnímu stavu 
zrušit do konce tohoto roku všechny 
koncerty, které m�l uskute�nit v rámci 
sv�tového turné na rozlou�enou s feno-
menální operní kariérou. Pavarotti je již 
v domácí pé�i manželky Nicoletty (36 let) 
a cítí se velice dob�e.           (zdroj: „SPY“) 
 
 

 
 

P�íští �íslo m�sí�níku ARCUS vyjde 
op�t jako dvoj�íslo koncem m�síce 
�íjna. P�ísp�vky k p�ípadnému 
zve�ejn�ní nutno zaslat nejpozd�ji 
do 8. �íjna 2006.                         (rr) 
 

   

 
 
 

Ve švýcarském Luganu se poda�ilo 
vytvo�it nejdelší symbolický infor-
ma�ní �et�z proti rakovin�. Sestavilo 
ho celkem 746 ú�astník� z 59 zemí 
sv�ta, mezi nimi i 25 �eských léka��, 
kte�í si tichou poštou v angli�tin� 
p�edávali v�tu o nové nad�ji pro 
pacienty s lymfomem.      (zdroj: „�D“) 

 
 

 
 
 

V žeb�í�ku onemocní, kterých se lidé bojí 
nejvíce, figuruje na prvním míst� rakovina. 
Snížit riziko nádorového onemocní lze 
p�itom ú�innou prevencí. 
 
„V �eské republice se pod pojmem pre-
vence rozumí zejména pravidelné návšt�-
vy léka�e. Skute�nou prevencí je ale 
zdravý zp�sob života, aktivní získávání 
informací o zdraví, posílení organismu 
pohybem a p�ípadn� užíváním ov��ených 
podp�rných prost�edk�,“ vyjmenovává 
profesor MUDr. Zden�k Dienstbier, DrSc., 
p�edseda Ligy proti rakovin� Praha. 
 
Jednou z látek, která má výrazné proti-
rakovinné vlastnosti, je inocell. Tato látka 
vznikla spojením dvou slou�enin izolova-
ných z lušt�nin, rýže �i obal� obilovin, 
a prodává se ve form� podp�rného potra-
vinového dopl�ku v lékárnách. N�kte�í 
léka�i doporu�ují pacient�m užívat inocell 
jako dopln�k onkologické lé�by, který 
sníží její nežádoucí vedlejší ú�inky a p�e-
devším posílí celý organismus. 
 

                                           (zdroj: „Metro“) 
 

 



 
 

 
 
 

Jak jste se dostal do Švýcarska? Kdo Vás tam poslal? To byla �astá, zvídavá 
otázka, na kterou jsem jednoduše a po pravd� odpovídal: Musíte mít rakovinu, být 
klientem VZP a hlavn� musíte žít. 
 
Postupem �asu t�chto otázek ubylo. Já se t�m otázkám vlastn� ani nedivím. Vždy	 
v dnešním sv�t� plném agresivity, násilí, korupce, touhy po moci, majetku, prosazováním 
se sebe sama, to jsou priority dneška, které brání zdržovat se n�jakými ohledy na druhé. 
 
O to více si cením, že ARCUS – ONKO CENTRUM umož�uje lidem, kte�í prošli 
rakovinou, tyto krásné ozdravné pobyty, jejichž hlavní náplní je regenerace sil 
fyzických, duševních i psychických. 
 
Když jsem nasedal v Praze do autobusu, který nás bezpe�n� dopravil do místa pobytu 
v malebném Melchtalu, byl jsem p�ekvapen, kolik mladých lidí ten autobus vezl. My starší 
jsme se mezi nimi po celý pobyt cítili velmi dob�e a spokojen�. Poznal jsem lidi, pro které 
je každý den vít�zstvím, radostí i požehnáním. Jedním z prvních, s kterým jsem se 
seznámil, byl Vladimír. Sed�li jsme spolu v autobusu, byli na spole�ném pokoji a také po 
p�íjezdu jsme spolu ud�lali spole�ný výšlap k vodopádu. Odpoledne jsme všichni pod 
vedením Oldy šli na první výstup k Arni. 
ekl bych, že to byl test na to, aby se zjistilo, kdo 
co vydrží a jak obstojí. Výšlap byl dosti náro�ný. Téhož dne po ve�e�i jsme byli rozd�leni 
do skupin. Byli to kamzíci, berušky a ostatní. Já jsem se dal ke kamzík�m, ale pozd�ji 
jsem to st�ídal s beruškami. Byly to fantastické a krásné výstupy, nádherné rozhledy. Ale 
také s beruškami to bylo moc p�kné. Víte, sledoval jsem a poznal neskonalou pokoru, 
radost z pohybu, ochotu pomoci jeden druhému. Bylo to n�co zvláštního, co �lov�k ve 
styku se zdravými lidmi nezažije. 
 
Vzpomínám na neopakovatelné rozhovory s Vladimírem, Sv�tlanou, Václavem, Boženkou, 
Ji�inou, Oldou, ale zejména s paní emeritní profesorkou. To nem�lo chybu. Ta mn�, ani 
Vladimírovi nic nedarovala. Nebo dost náro�ný výstup ke kostelíku s Hankou. Když jsme 
lezli nahoru, potkali jsme v p�li kopce Václava v doprovodu �ty� d�v�at, jak šlapali dol�. 

ekli nám, že ke kostelíku nedošli, že je tam po pás sn�hu. P�esto jsme se s Hankou 
rozhodli, že nahoru vyšlapeme a že po jejich stopách dojdeme alespo� o 10 metr� dál než 
skupina s Václavem. Poda�ilo se, ale �as byl neúprosný. Jdeme dol�, kolik je hodin, kdy je 
ve�e�e, p�ijdeme pozd�, Olda bude nadávat, volala Hanka a metala s kopce. Mn� se šlo 
h��, nem�l jsem hole. Pod kopcem na m� Hanka po�kala. Pak jsme nasadili velmi rychlé 
tempo, které vzbuzovalo obavy, že to v Melchtalu neubrzdíme. Nakonec jsme všechno 
stihli. 
 
T�ch vzpomínek a dojm� je hodn�. Krásné ve�ery, p�ednášky, pou�né vypráv�ní paní 
Olgy Walló, zejména na téma Velikonoce, ve�ery se zp�vem za doprovodu harmonia, na 
kterém hrála a zpívala Lada. Ranní probouzení za zp�vu a hudby, op�t Lada. 
Nep�ekonatelná Sv�tlana ve stolním tenisu, besedy p�i káv�. Nedá se to všechno vypsat. 
 
 



 
                                                                                                         Foto: Sv�tlana Kuncová 
 
 
Ješt� jedno zvláštní pod�kování pat�í žen� v klobou�ku (viz minulé �íslo m�sí�níku 
ARCUS, fotogalerie ze Švýcarska). Je to paní Jana Koželská, �editelka ARCUS - OC. Je 
to nádherná, citlivá, rozhodná, energetická žena, která celým svým srdcem bojuje za 
d�stojnost a kvalitu života lidí, kte�í byli postiženi rakovinou. Velice si vážím její práce 
a  p�ístupu k lidem. 
 
Musím ale dopsat, jaký vliv má pobyt na organismus. Tady už musím testovat na sob�. 
Nastal �as odjezdu. Snad všichni se v po�ádku dostali dom�. M� po p�íjezdu �ekala �ada 
léka�ských kontrol. Mimo jiné jsem v roce 2003 prod�lal IM a te� jsem pravideln� 
kontrolován na kardiologii. P�i této kontrole se m� pan primá� zeptal, zda vyjdu bez 
zastavení do 2. poschodí. 
íkám ano. A do 4. poschodí? Také �íkám ano. Dob�e, p�jdete 
na ergometrii. Šlapal jsem, asi po 15 minutách jsem byl zastaven s tím, že program je 
vy�erpán. Není to nádhera? V�tšina laboratorních výsledk� je zlepšena. Když to pomohlo 
mn�, tak t�m mladým to muselo zabrat na 200%. Všem to p�eji. 
 
Já v��ím a jsem optimista v tom, že tyto pobyty budou pokra�ovat. Myslím si, že Ti, 
co o tom rozhodují, a� zdraví, musí si uv�domit, že i oni mohou být jednou v našich 
�adách. Proto z morálních zásad by m�li pomoci a být vst�ícní k t�m, které 
nemilosrdná a záke�ná rakovina napadla. 
 

Zden�k Burian 
Troubky, 20. �ervence 2006 

 
 



 
 

 
 
 

Vážení �tená�i! 
 

Redak�ní rada m�sí�níku ARCUS velice 
ráda v plném zn�ní zve�ej�uje dopisy od 
ú�astník� ozdravných pobyt�, které ob�an-
ské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
p�ipravuje pro onkologické pacienty a jejich 
rodinné p�íslušníky. S pot�šením a radostí 
lze doru�ené dopisy ozna�it slovy „pošta 
od srdce“. Srde�n� d�kujeme. 
 

Vaše redak�ní rada 
 
 
 

Paní Pliczková, 
 

d�kujeme Vám s Jarkou za zajišt�ní pobytu na nádherném azurovém pob�eží. V zaslaném 
CD jsou vybrány záb�ry z nejhez�ích míst našich výlet� a vycházek v této oblasti. Pobyt 
byl pro nás p�ínosem po fyzické i psychické stránce. Doufáme, že bude možnost využít 
v budoucnu další akce z Vaší nabídky. 
 

S pozdravem                                                                                    Petr a Jarka Altmanovi 
V Plzni 17.6.2006 

 

 
 

Vážení! 
 

Vzhledem k tomu, že mi bylo Vámi umožn�no zú�astnit se ozdravného pobytu ve 
Švýcarsku, vyjad�uji Vám tímto mé srde�né pod�kování. Pro mne byly prožité dny v tak 
p�ekrásném p�írodním prost�edí a výborném kolektivu nezapomenutelným prožitkem. Po 
mém velmi náro�n� prožitém období, to byl opravdový balzám. 
 

Moc, moc d�kuji a srde�n� zdravím.                                                            Margit Zajptová 
V Novém Boru 11.7.2006 

 

 
 

Milá paní Pliczková! 
 

Moc Vám d�kuji za rychlé zaslání vytouženého CD. Ud�lala jste mi velkou radost. Ješt� 
stále žiji tou Francií a jen tak hned to nevyšumí. Byla jsem opravdu velmi nadšená a jsem 
ráda, že budu mít další fotky. Pokud mi to m�j zdravotní stav dovolí, ráda bych si to p�íští 
�erven zopakovala. P�eji Vám osobn� i celému ARCUSu vše dobré a p�edevším zdraví. 
 

Díky moc!                                                                                                   Ji�ina Lorencová 
Skute�, 30.6.2006 

 
 



 
 

 
 
 
 

Vážení p�átelé! 
 
Již podruhé jsem absolvovala s onkologickým sdružením ARCUS-OC ozdravný pobyt ve 
Švýcarských Alpách ve vesni�ce Melchtal, pensionu Widderhuis, a tak chci touto cestou 
pod�kovat sdružení Arcus v �ele s paní Janou Koželskou, že se jí p�es velké p�ekážky 
a  díky úsilí tyto ozdravné pobyty poda�ilo prosadit a také uskute�nit. 
 
Další pod�kování si zaslouží vedoucí našeho turnusu pan Jan Málek s kolektivem, a to 
panem Mgr. Ladislavem Blechou, zdravotní sestrou Blankou Obžerovou, Evou 
Kasanovou, cvi�itelkou Jitkou Fricovou, paní MUDr. V�rou Hauerovou a nezapomenu-
telným pr�vodcem panem Františkem Šmausem. 
 

Na 14. kv�tna 2006, kdy byl 
svátek matek, zajistil 
František celodenní zájezd 
na Rigy a na Pilatus, kde 
jsme m�li lanovky a vlá�ky 
zdarma jako dárek od 
Švýcar� ke Dni matek, což 
se dá vyslovit jedním slovem 
"fantastické". A k našemu 
dalšímu p�ekvapení došlo p�i 
návratu z Pilatusu, kde nás 
o�ekávali dva pracovníci od 
zuba�ky a podarovali všech-
ny ženy nádhernými r�žemi. 
Bylo to velice dojemné 
a  milé. Z této akce posílám 
foto, kde r�že držíme. 

 
Tak jako já, tak myslím, že i všichni ú�astníci na�erpali další síly, navázali nová p�átelství 
s lidmi, se kterými by se nikde jinde nem�li možnost setkat. Za ozdravné pobyty jsem 
velice vd��na, protože m� psychicky i fyzicky velice posilují, a proto všichni v��íme, že 
k jejich zrušení nedojde, jak by si to i z vyšších institucí n�kte�í funkcioná�i p�áli. Všichni 
jsme rádi, že jsme p�es mnohé p�ekážky a problémy nemoc i lé�bu p�ežili, a proto se rádi 
ozdravných pobyt� zú�ast�ujeme. Ješt� jednou díky! Zdravím celý kolektiv ARCUSu!!! 
 
Vaše �lenka                                                                                          Miloslava Horníková 

V Pardubicích 31.7.2006 
 

Poznámka RR: 
na snímku s r�žemi ke Dni matek je vlevo paní Miloslava Horníková, uprost�ed paní Ji�ina 
Homolová a vpravo s klobou�kem paní Mirka Hrdinová. 
 
 



 
 

 
 
 

Poslední p�ísp�vek z dnešní „Pošty od srdce“ od Mgr. Mileny �erníkové je v�nován 
ozdravnému pobytu, který se uskute�nil od 1. do 10. srpna 2006 na chat� Barborka 
v Jeseníkách. 
 
 

Všichni ú�astníci ozdravného pobytu m�li ve svých zavazadlech p�edevším letní oble�ení 
a opalovací krémy. P�íroda rozhodla jinak. Pršelo od rána do rána. Došlo na obvyklé 
povzbuzení Jany Koželské: „Není špatné po�así, je to jen v�c správného oble�ení.“ A tak 
p�išly na po�ad plášt�nky. Nikdo z nás necht�l odjet, aniž by poznal všechny krásné trasy, 
které Jeseníky nabízejí. A déš� poskytuje další zkušenost, hory jsou jiné, na nás náro�né 
a  p�esto tuto situaci zvládáme. Pak svlékáme promo�ené oble�ení a je tu další �as 
vzájemného setkávání, který za�al p�i spole�ných túrách. Je již dobrou tradicí, že i další 
�as trávíme spolu. V doprovodu jsou i léka�ka, onkoložka a 2 psycholožky, které jsou 
k dispozici pro individuální i skupinové konzultace a programy. Není to jen jednostranné 
p�edávání v�domostí a zkušeností, ale vzáp�tí je tu op�t vzájemné setkávání, kdy každý, 
kdo má co sd�lit, se zapojí a tento �as je p�ínosný pro všechny. Napl�uje se úsloví Olgy 
Walló: „Trápení k životu pat�í, není však nutné být na n� sám". Tak jsme odjeli všichni 
bohatší, ú�astníci ozdravného pobytu i jejich doprovod. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Od 1.7.2006 hradí zdravotní pojiš�ovny zdravotní pom�cky pro 
ženy po ablaci prsu podle údaj� v tabulkách. Tyto informace 
m�žete využít p�i návšt�v� u svého léka�e. Zdrojem informace je 
sazebník VZP �R platný od 1.7.2006. Poukazy na zdravotní 
pom�cky vystaví chirurg, onkolog nebo praktický léka�. 
 

Ilsa Pliczková, ARCUS – OC �eská Lípa 
Výdejna pom�cek pro ženy po ablaci prsu 

 
 

Pom�cka Kód Cena Nárok 
Kapsa bavln�ná do podprsenky 04 11189 144,28 1 x za rok 
Bavln�ný obal na epitézu 04 11190 255,28 1 x za rok 

 
 Epitéza AMOENA je i nadále pln� hrazena pojiš�ovnou: 
Pom�cka Kód Cena Nárok 
Poopera�ní PRIFORM 04 01201 100 %  
Epitéza AMOENA ��������	
�����	������ 100 % 1 x za 2 roky 



 
 

EUROPA DONNA �R 
Fakultní Thomayerova nemocnice 

 Víde�ská 800 
 140 59 Praha 4 - Kr� 

tel./fax: 261 083 733, 244 914 068 
 www.europadonna.info 

 
 
 

 
 
 

JSTE PO LÉ�B� RAKOVINY PRSU? 
 

BYDLÍTE V PRAZE? 
 

���� 
 

MÁME PRO VÁS NOVOU ŠANCI! 
 

USNADNÍME VÁM NÁVRAT DO PRÁCE! 
 
 

JAK VÁM POM�ŽEME: 
 

formou kurz� 
podporou p�i hledání pracovního místa 

 
 

PARTNE	I PROJEKTU: 
 

M�stské centrum sociálních služeb a prevence KONTAKT hl. m. Prahy 
Ob�anské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Praha 

Ob�anské sdružení JANTAR Praha 
 
 
 

Tisk letáku je podpo�en z projektu „Posílení organizace Europa Donna �R pro 
postupné zapojení žen s rakovinou prsu do pracovního procesu", který je spolu-
financován Evropskou unií a státním rozpo�tem �eské republiky v rámci JPD 3. 
 



 
 

EUROPA DONNA �R 
Fakultní Thomayerova nemocnice 

 Víde�ská 800 
 140 59 Praha 4 - Kr� 

tel./fax: 261 083 733, 244 914 068 
 www.europadonna.info 

 
 
 

 
 

BEZPLATN� PRO VÁS ZAJISTÍME TYTO KURZY: 
 
� proškolení na po�íta�i s praktickým vyzkoušením a vyhledáním zam�st-

nání na internetu 
 
� základní komunikace v angli�tin� 
 
� proškolení dobrovolník� pro službu na telefonu v poskytování krizové 

intervence a užite�ných informací pro ženy s rakovinou prsu: jak �elit 
únav�, o pracovním uplatn�ní, asertivit� a zvládání negativních d�sledk� 
zdravotního postižení 

 
 
PODPO	ÍME VÁS P	I HLEDÁNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA: 
 
Pom�žeme Vám p�i p�íprav� na pohovor: 
 

� procvi�íte si sepsání životopisu a motiva�ního dopisu 
� pom�žeme Vám v sebeprezentaci 
� zvýšíme Vám sebev�domí pro ú�innou prezentaci p�i kontaktu 

se zam�stnavatelem 
� inspirujeme Vás k možnosti podnikání 

 
 
KDE NÁS NAJDETE? 
 
EUROPA DONNA �R 
Fakultní Thomayerova nemocnice, Víde�ská 800, 140 59 Praha 4 - Kr� 
pavilon A 1 p�ízemí – �. dve�í 1010, tel./fax: 261 083 733 GSM: 603 533 288 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Tradi�n� velký zájem je o ozdravné pobyty, organizované ob�anským sdružením 
ARCUS – ONKO CENTRUM ve Francii. Prvním z letošních t�í byl vyda�ený pobyt 
ve dnech 5. až 14. �ervna 2006. Za doprovodu léka�ky se pobytu zú�astnilo celkem 
43 osob, z toho 24 onkologických pacient�. 
 
Z �eska jsme odjížd�li teple oble�eni a p�ijeli do slunného kempu v Port Grimaud. 
Spokojeni jsme byli s ubytováním, nebo	 jsme byli v nových karavanech, i když jsme se 
museli vejít do osmi velkých a jednoho malého karavanu. Záleží p�irozen� na skladb� 
ú�astník�, takže ve dvou karavanech muselo být ubytováno šest žen. Nám jde však o jiné 
hodnoty – o krásy francouzské Riviéry. Kdo by cht�l komfort, musel by zaplatit výrazn� 
vyšší cenu za hotel. Mo�e bylo jenom pár krok� od našich karavan�, rovn�ž tak m�ste�ko 
Port Grimaud, zvané francouzské Benátky. 
 
Náš program byl individuální s denní nabídkou výlet� do atraktivních míst: Monaco, 
Verdon, Marseilles, St. Tropéz aj. Všichni se vždy vraceli nadšeni. Kdo si cht�l odpo�inout, 
užíval si mo�e, i když bylo ješt� trochu chladn�jší, nebo podnikal vycházky po okolí. 
 
Další dva pobytové turnusy se uskute�ní v zá�í. O oblib� pobytu v Port Grimaud, kam 
s cestovní kancelá�í SIM jezdíme již od roku 1998, sv�d�í skute�nost, že oba p�íští turnusy 
jsou již n�kolik m�síc� pln� obsazené. 

Ilsa Pliczková, vedoucí pobytu 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Krásy francouzské Riviéry (v�etn� snímku na obálce) 
zachycují fotografie pana Petra Altmana z Plzn� 
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Up�ímn� d�kujeme všem �len�m, kte�í již uhradili �lenský p�ísp�vek na rok 2006. Od 
1.1.2006 je minimální ro�ní �lenský p�ísp�vek 250,- K�. Úhradu p�ísp�vku doporu�u-
jeme provést bankovním p�íkazem výhradn� na náš níže uvedený ú�et, kdy variabilním 
symbolem je rodné �íslo �lena, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé pošt�). 
�lenský p�ísp�vek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v �. Líp� nebo na našich akcích. 
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