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Vážení přátelé! 
 

Dovolte, abych u příležitosti závěru roku 2006 

poděkovala všem členům, spolupracovníkům, 

příznivcům, sponzorům a partnerským organi-

zacím za aktivní spolupráci v roce 2006. 
 

Všem lidem dobré vůle přeji krásné prožití 

svátků vánočních a do nového roku 2007 hlavně 

dobré zdraví, lásku, víru a odpuštění. 
 

Jana Koželská 
 
 

 
 

 
 

„COLOURS“  
je název prodejní výstavy Richarda Pachmana, která trvá 
do 31.12.2006 v kavárně Ateliér v Praze 1 (pasáž Blaník, 
Václavské náměstí 56). Otevřeno je: pondělí až pátek od 
8.30 do 21.00 hodin, sobota od 9.30 do 18.00 hodin. 
Vernisáže výstavy dne 15.11.2006 se zúčastnila paní 
Jana Koželská, v doprovodném programu se představila 
zpěvačka Dita Hořínková a autorka dětských hraček a li-
bretistka paní Olga Černohorská. 
 
„PŘÁTELSKÉ VÁNO ČNÍ SETKÁNÍ“  
s Mgr. Ladou Hyvnarovou (bude hrát i zpívat) se koná ve 
čtvrtek 21.12.2006 od 15.00 hodin v sídle Europa Donna 

(FTN Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, budova A1, přízemí). Srdečně zveme lékaře, pacienty 
a příznivce naší organizace. Účast potvrďte ve všední dny od 9.00 do 12.30 hodin na 
číslech: 261 083 733 nebo 244 914 068. 
 

O týden pozd ěji, ve čtvrtek 28.12.2006 od 14.00 hodin, se uskute ční sváte ční 
přátelské setkání v českolipském sídle ARCUS – OC (Nám ěstí Osvobození 451). 
Účast prosím potvr ďte obratem na číslo 487 522 259. 
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Areál Louckého kláštera ve Znojmě byl ve dnech 24. až 26. listopadu 2006 
za účasti tuzemských a zahraničních specialistů, odborné veřejnosti a paci-
entů místem konání mezinárodního onkologického kongresu pod heslem 
„ONKOLOGIE OTEVŘENĚ. Hlavním pořadatelem kongresu bylo občanské 
sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Praha pod záštitou MUDr. Michaela Víta, 
hlavního hygienika ČR a  náměstka ministra zdravotnictví ČR. Prezidentem 
kongresu byl MUDr. Dalibor Štambera, ústřední ředitel Úseku zdravotní péče 
VZP ČR. O programu kongresu včetně přednášejících odborníků jsme 
podrobně informovali v minulém dvojčísle měsíčníku ARCUS. Informace 
doplňujeme přetiskem článku ze „Znojemského týdne“ č. 48/2006. 
 
V pátek a v sobotu se v kongresových sálech Louckého kláštera konal meziná-
rodní onkologický kongres.  Přednášky byly rozděleny do dvou sekcí – pro lékaře 
a pacienty. Probíralo se všechno možné: od nejnovějších lékařských poznatků po 
alternativní medicínu z konopí, přes psychiku pacienta až k finanční stránce 
některých zákroků. I když každý z lékařů měl na kongrese své místo, ve společné 
části přednášek vzbudil největší ohlas profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který 
hovořil o centralizované onkologické péči a informovanosti pacientů při zachycení 
raného stadia onemocnění. Druhý den se obě sekce neplánovaně sešly, aby 
vyslechly lékařské kapacity. Hovořil docent Jan Dostalík, CSc., o laparoskopické 
chirurgii, profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc., o plicních nádorech a zaznělo ještě 
mnoho jiných neméně zajímavých příspěvků. Po sále koloval nástroj na provádění 
operace pomocí robota. Důmyslné drobné zařízení, které se hýbe do všech stran 
na kloubech. Vysouvá nožíky podle přání lékaře sedícího o kus dál. Hlavu má 
vnořenou do stroje, jenž mu na každé oko promítá obraz z jiného úhlu, čímž lékař 
vidí 3D obraz tak jako ve skutečnosti. Rukama ovládá nástroj, který je vlastně 
jeho prodlouženou rukou. Ač se jedná o velmi šetrnou metodu, je to nadstan-
dardní výkon, který 
se nehodí používat 
ve všech případech. 
Co se týče psychické 
stránky nemocných, 
režisérka a psycho-
ložka PhDr. Olga 
Walló hovořila na 
pacientské sekci o 
sociálních projektech 
a možnosti využít je 
pro sebe i pro pomoc 
druhým. 
 

Na snímku je zachycena část účastníků odborné sekce kongresu. Na snímku na 
obálce je paní Jana Koželská, předsedkyně představenstva a ředitelka ARCUS–OC 
Praha, a pan profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 



 
 

 

 
 
 

Účastníci Mezinárodního onkologického kongresu 
pořádaného ARCUS – ONKO CENTREM Praha 
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 

na téma „Onkologie otevřeně“ 
ve Znojmě ve dnech 24. až 26.11.2006 

 
 
 
 
1. podporují v plném znění rezoluci Evropského parlamentu o rakovině prsu v Evropské 

unii (2002/2279(INI)), 
 
2. podporují ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku FTCT Českou republikou, 
 
3. apelují na nutnost zahrnutí témat prevence a léčby onkologických onemocnění a pro-

pagace zdravého životního stylu do programové skladby veřejnoprávních médií – a to 
tak, aby se promítly ve všech žánrech tvorby – nejen ve zpravodajství a publicistice, ale 
i v kvalitní dokumentární, zábavně-vzdělávací a dramatické tvorbě, 

 
4. vyzývají organizátory, aby neprodleně po skončení kongresu zahájili práci na přípravě 

dalšího ročníku v minimálně stejném rozsahu jako v letošním roce, 
 
5. zavazují se aktivně pracovat a vystupovat ve smyslu závěrů kongresu a to zejména 

v oblasti prevence onkologických onemocnění. 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne 25.11.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Jana Koželská                                   MUDr. Dalibor Štambera 
                 předsedkyně představenstva                              prezident kongresu 
                  ARCUS – ONKO CENTRUM 



 
 

 
 
 

Lékaři Onkologického centra J. G. Mendela v Novém Ji číně, zavedli unikátní lé čbu 
onkologických pacient ů, která se zatím nikde v České republice neprovádí. 
 
Pacientku, která trpí rakovinou slinivky, ozářili lékaři přímo během unikátní operace. 
Paprsky vedli řezem v břiše přímo na zhoubné místo, takže nezasáhly zdravou tkáň. 
Dávka tak mohla být silnější než při běžném zevním ozáření. Výhoda této metody je v tom, 
že se ozáří jen místo po vyoperovaném nádoru. Pokud nejde nádor odstranit, což je u sli-
nivky v 80 až 90 procentech, a byl to i případ novojičínské pacientky, tak se vedou paprsky 
přímo na něj. V obou případech je tak zajištěna vyšší bezpečnost a menší riziko záření pro 
okolní zdravé tkáně. Dodejme, že zhoubné onemocnění slinivky usmrtí až 98 procent 
pacientů do pěti let. 
 

Operovaná žena měla na slinivce nádor velikosti pěsti. Chirurgové, prim. MUDr. Stanislav 
Czudek a MUDr. Igor Dubský, pomocí optiky laparoskopicky, tedy malým otvorem v břiše, 
určili jeho přesnou polohu. Pak ho s pomocí dalších miniaturních nástrojů oddělili od zdra-
vé tkáně. Břichem poté vedli krátký řez, který zasažené místo svrchu obnažil. Pacientka 
byla během celkové anestezie přeložena z operačního sálu do vedlejší ozařovny. Tam do 
rány zavedli tubus, kterým se z přístroje spustila silná dávka paprsků. Ta by měla nádor 
téměř zlikvidovat, ale hlavně pozastavit jeho růst. Díky této metodě tak dávka může být 
vyšší. U klasického záření procházejí paprsky zdravými tkáněmi a mohou je poškodit. 
 

Tento bezpečnější způsob léčby má uplatnění u zhoubného onemocnění prsu, plíce, 
žaludku, konečníku či u nádoru měkkých tkání. V Česku se tato procedura dosud nikde 
neprováděla. Pracovišť, která takto postupují je ve světě jen šedesát, nejbližší je ve Vídni. 
„Zázraky zatím neumíme. Data ale hovo ří o tom, že tato metoda m ůže život 
prodloužit nebo alespo ň zlepšit. Zavedení intraopera čního zá ření tak pat ří mezi další 
významné kroky v boji s rakovinou,“  uvedla MUDr. Renata Soumarová, primářka novo-
jičínské radioterapie a vedoucí onkologického centra. 

Mgr. Lubomír Šádek 
zdroj: Právo, Blesk 

 
 

 
 

 
 

Paní prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primá řka 
onkologického odd ělení Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze a místop ředsedkyn ě České onko-
logické spole čnosti, byla prezidentem republiky 
s účinností od 6.11.2006 jmenována profesorkou pro 
obor onkologie. 
 

Paní profesorce ke jmenování up římně blahop řejeme 
a přejeme hodn ě sil a elánu do dalších let.              RR 



 
 

 
 
 

SPOLU PROTI RAKOVINĚ PRSU 
 

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu spolu se společností AVON Cosmetics 
byla ve dnech 26. až 28. října 2006 v pražském hotelu Olympik pořadatelem konference 
organizací onkologicky nemocných „Spolu proti rakovině prsu“. 
 

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Praha na konferenci reprezentovaly: 
Jana Koželská, PhDr. Jana Filáčková a PaedDr. Olga Černohorská. Letošním tématem 
příspěvků konference byla „Úloha sestry v péči o ženu s karcinomem prsu v jednotlivých 
fázích onkologické léčby a následné péče“. Součástí programu byly prezentace specializo-
vaných zdravotníků a sociálních pracovníků, zazněly příspěvky z pacientských organizací, 
dále informace z oblasti pacientských práv i zprávy o realizovaných a plánovaných 
aktivitách. Páteční slavnostní večeře se uskutečnila za účasti zahraničního hosta, paní 
Elizabeth z Velké Británie, která do České republiky přivezla růžovou stužku s poselstvím 
jednotného světa v boji proti rakovině prsu. Slavnostní večer byl uzavřen návštěvou 
divadelního představení Les Misérables.                                                                       (šdk)  
 
 

JE PRAHA DOBRÝ ZAM ĚSTNAVATEL OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM? 
 

Pod tímto názvem se v úterý 14. listopadu 2006 uskutečnila v Praze konference za 
pořadatelství Národní rady zdravotně postižených ČR. V centru pozornosti účastníků 
konference, které se zúčastnila i paní Jana Koželská, předsedkyně představenstva 
ARCUS – ONKO CENTRUM Praha, bylo seznámení s projektem EQUAL „Posílení posta-
vení nezaměstnaných osob se zdravotním postižením na trhu práce na území Prahy“. 
V průběhu konference zazněly též příspěvky zástupců firem, které jsou „dobrými“ zaměst-
navateli osob se zdravotním postižením.                                                                       (šdk)  
 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY PÉ ČE V NEMOCNICÍCH 
A  ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ  
 

V gesci společnosti AstraZeneca Czech Republic a CMC Graduate Schoul of Business 
proběhl ve dnech 10. a 11. listopadu 2006 v Čelákovicích seminář na téma „Kritéria 
hodnocení kvality péče v nemocnicích a etika ve zdravotnictví“. Občanské sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM Praha na semináři reprezentovala paní Jana Koželská. 
Účastníci semináře se zaměřili na tato témata: Otázky etiky z hlediska zdravotnického 
managementu a péče o pacienta, Systém hodnocení kvality poskytované péče, Jak žalují 
pacienti zdravotnická zařízení a jak reagovat, Cesta k akreditaci a pravidla pro bezpečnou 
léčbu pacienta. Hlavními přednášejícími byli: Karyn Holm Ph.D., R.N., F.A.A.N., profesor-
ka DePaul Univerzity z Chicaga, MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel odboru kvality 
zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR, Mgr. Radek Policar, právník Masarykova 
onkologického ústavu v Brně, a MUDr. Pavel Kolouch, vedoucí referátu řízení kvality 
Nemocnice Na Homolce.                                                                                                (šdk)  



 
 

 
 
 

DIALOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – PACIENTSKÉ ORGANIZACE  
 

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu České republiky ve spolupráci 
s Koalicí pro zdraví byl v pondělí 16. října 2006 ve Valdštejnském paláci v Praze 
pořadatelem konference na téma „Dialog ve zdravotnictví – pacientské organizace“. Za 
občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Praha se konference zúčastnila jeho 
ředitelka a předsedkyně představenstva paní Jana Koželská. V úvodu konference 
vystoupil MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví ČR. Mezi řadou významných 
referujících nechyběl náš aktivní a obětavý spolupracovník MUDr. Josef Drbal, vedoucí 
odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje. Význam konference nejlépe dokumentují 
jednotlivé přednášky: Jak by měla fungovat pacientská organizace a spolupráce s ní?, 
Pohled pacientských organizací na spolupráci se státní správou, Jak můžou farmaceutické 
firmy spolupracovat s pacientskými organizacemi?, Příklady spolupráce s pacientskými 
organizacemi v Jihomoravském kraji, Možnosti spolupráce mezi partnerskými organizace-
mi a pojišťovnami, Spolupráce města s neziskovými organizacemi – „Komunitní pláno-
vání“, Senioři a pacientské organizace, Jak si Czechmed představuje fungující pacientské 
organizace a spolupráci s nimi?, Příklad spolupráce mezi lékařem a pacientskou 
organizací, Možná spolupráce pacientských organizací s nemocnicí, Spolupráce 
odborných společností a lékařů s pacientskými organizacemi.                                      (šdk)  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Předváno ční čas advent, latinsky adventus neboli p říchod, 
je čtyřtýdenní dobou čekání na p říchod Spasitele.  
V minulosti se měl v této době dodržovat půst, chodit na ranní 
mše roráty, bylo zakázáno tancovat a vesele se bavit. Advent 
byl známý již od 4. století ve Španělsku, Francii a posléze 
v Římě, i když počty adventních nedělí se zpočátku značně 
různily. Trvalo téměř deset století, než se v jednotlivých 
katolických zemích zformovaly do dnešní podoby převážně čtyř 
neděl – železné, bronzové, stříbrné a zlaté. V předvánoční 
době, kdy slunce vycházelo pozdě a naopak se brzy stmívalo, 
obyčeje a zvyky doprovázející svátky hlavních adventních 
svatých přinášely trochu veselosti. Možná i proto, že si ji 

uchovávaly ještě z předkřesťanských obřadů spojených s oslavami slunovratu. Ženy se 
scházely na přástkách, kam někdy přicházeli i muži, a všichni vzpomínali, co se událo 
během roku, vyprávěly se pohádky, historky, legendy a četlo se z Písma. 
 

„šdk“, zdroj: Deníky Bohemia 



 
 
 
 
 

Výběr správného zdravotnického prostředku (prsní epitézy) po operaci prsu 
pomáhá nejen obnovit správné držení těla, ale i posílit ztracené sebevědomí. 

 
Pokud není operativně odstraněn celý prs, ale pouze jeho část, jeho novou 
velikost či tvar je možné korigovat tzv. korekční epitézou. Korekční epitézu je 
možné využít i v případech nestejnoměrně vyvinutých prsů či po rekonstrukci. Na 
trhu jsou epitézy v mnoha tvarech, typech a velikostech. Z nepřeberného množ-
ství si každá žena může vybrat „tu pravou“. 

 
Pooperační epitéza je jemná prodyšná bavlněná vložka určená pouze pro období, 
kdy je pokožka ještě velmi citlivá a nesnesla by epitézu silikonovou. 
 
Silikonová epitéza je anatomicky tvarovaná a je ji doporučeno začít nosit ihned 
po zahojení operovaného místa, aby se předešlo problémům způsobeným 
nerovnoměrně zatíženou páteří. 
 
Odlehčené epitézy jsou vhodné pro ženy s tendencí k tvorbě lymfedému, s osteo-
porózou či jako řešení individuálního požadavku (mj. při velkých těžkých prsech). 
 
Dvojsložkové epitézy mohou mít velmi jemnou „gelovou“ vrstvu buď na straně 
přiléhající k hrudníku - rychle přebírá tělesnou teplotu (vhodné pro ženy s citli-
vou oblastí jizev), nebo v přední části epitézy. Gelová vrstva v přední části způso-
buje, že se epitéza chová v košíčku podprsenky velmi přirozeně a také na dotek je 
takřka k nerozeznání od vlastního prsu. 
 
Pro ženy s nerovnou pooperační plochou je na trhu také dvojsložková epitéza 
s tixotropní (tvárnou) zadní stěnou. Některé dvojsložkové epitézy jsou navíc 
samolepivé - jejich zadní strana je opatřena samolepivým silikonovým povrchem. 
Jsou ideální pro ženy se sklonem k lymfatickému otoku. Nalepením se odlehčí 
ramínku podprsenky, které pak nenese celou zátěž epitézy, nezařezává se do 
ramene a nebrání lymfatickému průtoku. Nalepení epitézy dále zabraňuje 
neustálému „cestování“ při jakémkoliv pohybu. V nabídce již také nechybí 
průsvitné epitézy určené do plavek. 
 
Ihned po operaci obdrží pacientka poukaz na pooperační epitézu na přechodné 
období potřebné pro hojení jizvy po operaci. Po zahojení operovaného místa, 
ustoupení otoku a zklidnění pokožky lékař předepíše silikonovou epitézu, na 
kterou je nárok každé dva roky. Každoročně je také nárok na bavlněnou kapsu do 
podprsenky a bavlněný obal pro silikonovou epitézu. Všechny poukazy předepíší 
lékaři, kteří o pacientku pečují - chirurg, onkolog nebo praktický lékař. Pojišťovna 
plně hradí kapsu i obal, u epitéz se úhrada liší podle požadovaného typu – 
standardní jsou plně hrazené, luxusní jsou s doplatkem. 
 



Výběr správné epitézy závisí nejen na způsobu, jakým byla pacientka operována, 
ale i na tvaru prsu, který zůstal zachován. Svou roli při výběru epitézy hraje také 
zdravotní stav a životní styl. Správně vybraná velikost a dobře padnoucí střih 
podprsenky jsou základem pro správný výběr vhodné prsní epitézy. Standardní 
epitézy (mimo korekčních a nalepovacích) se vkládají do tvarovaných kapsiček, 
přímo našitých v podprsence. Proto je velmi důležité vybrat si kvalitní zdravotní 
prádlo, které respektuje specifické zdravotní nároky pacientek s onkologickým 
onemocněním, je vhodné pro ženy s lymfedémem, tendencí k němu nebo s bolest-
mi zádových svalů. 
 
Zásadními atributy zdravotního prádla jsou: 
 

� pohodlná rozšířená, podložená, v zádové části elastická ramínka 
� možnost nastavení délky – ramínka se nezařezávají, odlehčují ramenům, 

snižují riziko vzniku lymfatického otoku paže 
� vyšší střed, střih zohledňuje tvar epitézy 
� elastické zpracování výstřihu 
� boční výztuha 
� použití kvalitních materiálů (např. Lycra-soft, Meryl) 
� dvě řady háčků, tři možnosti nastavitelnosti objemu 
� veškeré přezky umístěny zásadně na zádech – tvarová stálost, pohodlí při 

nošení 
� kostice přizpůsobeny tvaru a měkkosti epitézy – vysoká pružnost kostic, 

výborná stabilita, pěkný tvar prsů 
 
 

Takové prádlo je vytvářeno přesně podle přání 
a  potřeb žen po operaci prsu, nabízí skvělou 
kombinaci komfortu, kvality a pěkného vzhledu. 
Zdravotní podprsenky nejsou zařazeny do 
systému úhrad zdravotnických prostředků 
pojišťovnou. 
 
Mezi textilní výrobky pro ženy po operaci patří 
také protetické plavky, jejichž vysoce kvalitní 
a  stylové materiály zajišťují komfortní nošení, 
nenápadnou podporu a udržují epitézu na svém 
místě. Všechny plavky mají všité oboustranné 
kapsičky pro vložení epitézy, vysoko střižený i niž-
ší dekolt, vysoko sahající podpaží pro pohodlí 
a  různou šíři a podložení ramínek pro prevenci 
lymfedému. Mezi textilie také patří plážové oble-
čení, opět se všitými oboustrannými kapsičkami – 
tílka, topy, šaty, a také sukně, parea apod. 
Nabídku výrobků završují doplňky, jako jsou 
nalepovací bradavky, a kosmetické výrobky 
pečující o pokožku po operaci nebo o epitézy. 
 

Zdroj: AMOENA 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Zázrak! Na trhu se objevila vakcína proti 
nejzákeřnější nemoci současnosti, rako-
vině! Triumf medicíny dostal jméno 
Silgard. Jde o očkování proti karcinomu 
děložního čípku, pohlavně přenosné 
infekci, na kterou každoročně v Česku 
zemřou čtyři stovky žen. Naše děti se už 
této zákeřné nemoci nemusí bát! 
Důkazem je patnáctiletá Anička z Brna, Je 
vůbec první dívkou v republice, které 
zázračná vakcína možná jednou zachrání 
život. „Když jsem se dočetla, kolik žen 
každým rokem onemocní a jak vysoká je 
úmrtnost, neváhala jsem a své dceři 
očkování zaplatila,“ řekla maminka Aničky. 
Vakcína se aplikuje ve třech dávkách a je 
určena dívkám, které ještě neměly 
pohlavní styk. Maminka Aničky za ní za-
platila zhruba deset tisíc korun! „Zdraví 
dcery je nejdůležitější,“ podotkla ma-
minka. 
 
I Anička, která dostala v Imunologickém 
centru Imumed na Praze 1 svoje první 
„pigáro“, zářila spokojeností. „Když mi 
mamča vysvětlila, jak je rakovina dělož-
ního čípku nebezpečná, tak jsem byla 
strašně ráda, že do mě chce takhle inves-
tovat,“ usmála se studentka gymnázia. 
Očkování prý vůbec nebolelo a za dva 
a  šest měsíců ji čekají zbylé dvě dávky. 
„Cítím se teď mnohem lépe. Maminky 
kamarádka si tou hrůzou prošla a já bych 
nechtěla, až si taky najdu nějakého kluka, 
trpět jako ona,“ přiznala Anička. 
 

zdroj: 
Kateřina Šmídová, Šíp 

   

 
 
 

Podává se ve t řech dávkách injek čně 
do paže nebo stehna. O čkování je 
určeno hlavn ě dívkám od 9 do 14 let, 
které ješt ě neměly pohlavní styk. Cena 
jedné o čkovací dávky je 3500 korun, 
celkem tedy 10 500 korun. Pojiš ťovna 
očkování nehradí, ale část léka řů 
navrhuje státem hrazené celoplošné 
očkování. To by ale stálo p ůl miliardy 
korun.                                    (zdroj: „Šíp“) 

 
 

 
 
 

V hamburské nemocnici Eppendorf se 
proti rakovině také začalo očkovat. 
Jednou z prvních očkovaných byla 
třináctiletá Marielle. Očkování zatím 
chrání jen před rakovinou dělohy. „Očko-
vání je štěstí a splněný sen vědců,“ mluví 
o očkování vedoucí lékařka gynekologické 
kliniky, kde se očkování provádí, Friderike 
Gieseking. „Očkování je třífázové. Pak 
bude žena minimálně deset let chráněna 
před rakovinou dělohy,“ říká lékařka. 
 
Látku Gardasil  vyrábí americký farmace-
utický koncern Sanofi-Pasteur. Očkování, 
které stojí v přepočtu asi 13 000 korun, 
zatím nehradí žádná zdravotní pojišťovna. 
Na celém světě tímto druhem rakoviny 
onemocní ročně přes půl milionu žen. 
Marielle se nechala očkovat na radu své 
matky. „V naší rodině onemocněla rako-
vinou už spousta lidí. Udělám vše, aby to 
moji dceru nepotkalo,“ uvedla maminka 
Marielle. 

(zdroj: „AHA“)  
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Je to převrat v medicíně srovnatelný 
s vynálezem penicilinu, který může 
zachránit životy stovkám žen. Takovými 
superlativy ověnčují odborníci dvě 
podobné vakcíny různých výrobců proti 
rakovině děložního hrdla, které přicházejí 
na trh. Všem, kterým tahle zpráva zvedla 
hladinu adrenalinu, ale musela spadnou 
brada, když hlavní hygienik spolu 
s gynekology oznámili, že se plošné 
očkování proti druhé nejčastější rakovině 
u žen podle jejich analýz nevyplatí. Na 
druhé straně vah je pět set životů ročně. 
Šéfy českého zdravotnického rezortu čeká 
těžké rozhodování. 
 

(zdroj: www.zdn.cz) 
 
 

 
 
 

Žerny, které léčí symptomy menopauzy 
kombinací testosteronu nebo estrogenu, 
čelí vyššímu riziku rakoviny prsu než ženy, 
které užívají pouze estrogen, uvádí nová 
studie. Hormonální substituční terapie 
často pomáhá odstranit symptomy 
menopauzy jako jsou návaly horka, noční 
pocení a vaginální suchost. Od roku 2002, 
kdy rozsáhlý průzkum potvrdil spojitost 
hormonální terapie se zvýšeným rizikem 
rakoviny prsu, mrtvicí a krevními 
sraženinami, ji však mnoho žen přestalo 
užívat nebo ji užívají v co nejmenších 
dávkách. 

(zdroj: www.zdn.cz) 
 

   

 
 
 

Neplodnosti mužů po chemoterapii onko-
logického onemocnění může prý zabránit 
injekce s látkou posilující imunitu. 
S výsledky svého výzkumu novináře na 
konferenci Evropské společnosti pro 
lidskou reprodukci a embryologii v Praze 
seznámil Alon Carmely z univerzity Bar-
Ilan v Izraeli.  
 

Injekce údajně dokáže ochránit varlata 
před účinky paclitaxelu, který se používá 
při léčbě některých nádorů. „Toxický 
účinek chemoterapie na plodnost je důle-
žitým faktorem pro dlouhodobě přežívající 
onkologické pacienty, kteří si v době 
diagnózy ještě nezaložili rodinu či plánují 
její rozšíření,“ vysvětlil Carmely. Přípravek 
byl vytvořen na bázi telluru, což je prvek 
příbuzný selenu. Starší studie již ukázaly, 
že tato látka chrání před poškozením 
kostní dřeně a vypadáváním vlasů, vy-
světlil izraelský vědec. Injekci zatím zkou-
šel se svým týmem pouze na zvířatech. 
 

(zdroj: www.zdn.cz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví, štěstí a pohody 

do nového roku 2007 
všem čtenářům srdečně přeje 

redakční rada 
a pracovníci ARCUS - OC  



 
 

 
 
 

 

Mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější akce, pořádané 
občanským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM Praha pro 
onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky, 
nesporně patří rekondiční a ozdravné pobyty, o které je 
vždy mimořádný zájem. 
 

V roce 2006 naše sdružení uskutečnilo celkem 15 pobytů 
v pěti zemích za účasti 565 onkologických pacientů, 123 
rodinných příslušníků a 58 osob odborného doprovodu. 
 

Ilsa Pliczková 

 
 

 

 Termín 
 

 Místo pobytu 
 

Onkolog. 
pacienti 

 

Rodinní 
příslušníci 

 

Doprovod 
 

Celkem 

 12.04.-22.04.  Karlovy Vary       46        9        1       56 

 07.04.-22.04.  Švýcarsko-Melchtal       40        -        6       46 

 21.04.-07.05.  Švýcarsko-Melchtal       39        -        6       45 

 05.05.-21.05.  Švýcarsko-Melchtal       41        -        6       47 

 17.05.-30.05.  Řecko-Leptokárie        5        3        -        8 

 19.05.-04.06.  Švýcarsko-Melchtal       40        -        6       46 

 05.06.-14.06.  Francie-P. Grimaud       25       16        2       43 

 01.08.–10.08.  Jeseníky-Barborka       65       15        3       83 

 30.08.-14.09.  Chorvatsko-Crikvenica     138        -       22     160 

 30.08.-14.09.  Chorvatsko-apartmány        5        7        -       12 

 01.09.-10.09.  Francie-P.Grimaud       18       22        2       42 

 08.09.-17.09.  Francie-P.Grimaud       23       19        2       44 

 13.09.-24.09.  Chorvatsko-apartmány       12        6        -       18 

 22.09.-03.10.  Řecko-St.Panteleimonas       13       11        1       25 

 26.10.-05.11.  Karlovy Vary       55       15        1       71 

 

 Celkem: 
 

    565 
 

     123 
 

     58 
 

    746 

 



 
 

 
 
 

V rámci projektu „Posílení organizace EUROPA DONNA ČR pro 
postupné zapojení žen s rakovinou prsu do pracovního procesu“, 
jsme připravili dva zajímavé kurzy. 
 
 

Prvním kurzem je proškolení v práci na počítači, 
seznámení s internetem a webovými stránkami, 
vše s praktickým vyzkoušením a vyhledáním 
zaměstnání na internetu. Kurz se bude konat na 
Vysoké škole ekonomické, Náměstí W. Churchilla 4, 
130 67 Praha 3 – Žižkov. Kurz povede počítačový 
expert Lubomír Vích (na snímku), známý jako účast-
ník reality show „Vyvolení“. Kurz bude mít 48 hodin, 
po 4 hodinách vždy v sobotu. První lekce proběhne 
v sobotu 6. ledna 2007. 
 
Druhým kurzem je kurz krizové intervence, ve 

kterém se naučíte základům komunikace s lidmi, a pokud budete mít 
zájem o další spolupráci s námi, proškolíme vás pro práci na krizové lince 
únavy. Kurz povede režisérka PhDr. Olga Walló (dolní snímek) a bude se konat 
jednou týdně po 6 hodinách. 

 
Oba kurzy jsou zdarma díky podpoře z projektu 
„Posílení organizace Europa Donna ČR pro postupné 
zapojení žen s rakovinou prsu do pracovního proce-
su“, který je spolufinancován Evropskou unií a stát-
ním rozpočtem České republiky v rámci JPD3. V obou 
kurzech je ještě několik volných míst, takže se může-
te přihlásit. Těšíme se na Vás! 
 

PaedDr. Olga Černohorská 
odborný asistent projektu (+ přihlášky a informace) 

e-mail: olga.cernohorska@seznam.cz 
℡ 731 140 956, www.europadonna.info 

 
 

 
VÁNOČNÍ STROMEK zůstane dlouho zelený, postaví-li se dva dny 
před zdobením do vody s hojnou dávkou glycerinu. 
 

SVÍČKY vydrží déle, namočí-li se do slané vody a dají uschnout. 
Ve svícnu drží lépe, když se namočí spodním koncem do horké vody. 



 
 

 
 
 

ADVENT 
 

V marketech vřískají koledy 

reklamy dotěrně útočí  

lokte ven jen žádné ohledy 

piercing a umělá obočí. 

 

Laciná pouťová paráda 

estét si potají zavzlyká 

komerce celý svět ovládá 

mě se však nic z toho netýká. 

 

Pomalu ukládám ke spánku 

splíny jež přinesl listopad 

adventu posílám pozvánku 

sýkorkám nasypu mají hlad. 

 

A už k nám přichází po špičkách 

tajemné radostné zklidnění 

vítám tě advente přejdi práh 

věřím že mou duši proměníš. 

 

Rok co rok kladu ti otázku 

na kterou sotva kdy odpovíš 

proč život visívá na vlásku 

křehký jak vánoční cukroví. 

 

Přesto tě advente miluji 

za to že přinášíš naději 

štědrý i k těm kteří chybují 

ba i k těm co víru ztrácejí. 

 

Jindra Turnerová 
4.12.2006 



 
 
 
 
 

Jestliže je jeden obraz schopen promluvit za tisíce  slov, p ředstavte si, co m ůže říci 
dva tisíce obraz ů. Spole čnosti Eli Lilly je hrdá na to, že se stala p říjemcem více než 
dvou tisíc um ěleckých d ěl ze 43 zemí sv ěta ur čených pro mezinárodní um ěleckou 
sout ěž a výstavu “Lilly Oncology on Canvas  2006”. 
 
Organizátoři Lilly Oncology on Canvas vyzvali účastníky z celého světa, aby přenesli své 
pocity o nádorovém onemocnění na malířské plátno a do podoby vyprávěného příběhu. 
Pacienti s diagnózou jakéhokoliv typu nádorového onemocnění, jejich rodiny a přátelé, lidé 
angažovaní v boji proti rakovině, zdravotníci, umělci a studenti umění – ti všichni se mohli 
přihlásit. Z České republiky se projektu zúčastnilo 36 autorů, jejichž díla jsme mohli poprvé 
spatřit na výstavě Onkologie v obrazech v červnu 2006 ve Valdštejnských zahradách 
(poznámka redakce: podrobně jsme o tomto projektu informovali v měsíčníku ARCUS 
číslo 122-123). Tato výstava se tak stala malou předehrou mezinárodního projektu Lilly 
Oncology on Canvas v Londýně. 
 
Lilly Oncology on Canvas poprvé iniciovala společnost Eli Lilly v roce 2004 jako způsob 
ocenění lidí, kteří se vydali na strastiplnou cestu boje s rakovinou. Do prvního ročníku bylo 
zasláno více než 400 děl z 23 zemí celého světa. Letošní druhý ročník soutěže se může 
oproti minulému pochlubit více než 500 procentním přírůstkem prezentovaných děl. 
 
„Jsme hrdí na podstatný přírůstek příspěvků, protože jasně ukazuje přínos a hodnotu 
tohoto projektu“, uvedl John Lechleiter, prezident společnosti Eli Lilly. „Vedle našeho 
neúnavného úsilí o nalezení nových lé čebných možností onkologických onemoc-
nění je spole čnost Lilly odhodlána pomáhat lé čit pacienta jako celek a poskytovat 
zdroj inspirace pro všechny nemocné postižené tímto  onemocn ěním." 
 

 

K vyhlášení vítězů v šesti kategoriích (akvarel, olej, pas-
tel, fotografie, akrylová malba a ostatní) došlo v Londýně 
a New Yorku na začátku listopadu, kde se významnému 
ocenění dostalo i České republice, a to v kategorii 
„Nejlepší fotografie“ (viz foto vlevo). Vítězové byli 
v Londýně, za přítomnosti Jeho Královské Výsosti, 
vévody z Gloucesteru, odměněni finanční částkou, kterou 
budou moci věnovat charitativní organizaci zabývající se 
pomocí onkologickým pacientům dle svého výběru. 
 
Výstava Lilly Oncology on Canvas 2006 byla otevřena 
veřejnosti v Royal College of Art v Londýně na začátku 
listopadu a svou pouť zakončí 6. až 8. prosince 2006 
v New Yorku City  v Metropolitan Pavilonu. Díla letošního 
ročníku nastoupí své turné po všech zúčastněných 
zemích v letech 2007 a 2008. 
 

zdroj: tisková zpráva 28.11.2006 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 
V úvodu dnešní „pošty od srdce“ zve řejňu-
jeme p říspěvek PaedDr. Olgy Černohorské, 
která byla moderátorkou pacientské sekce  
Mezinárodního onkologického kongresu, 
který se uskute čnil v záv ěru listopadu 
v areálu Louckého kláštera ve Znojm ě. 
 

Vaše redak ční rada 
 
 

 

 
Milí p řátelé! 
 
Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhl ve Znojmě Mezinárodní onkologický kongres, který 
se stal velkým setkáním nejen lékařů a pacientů. 
 

Přednášky probíhaly ve dvou sálech Louckého kláštera. V lékařské sekci se posluchači 
dozvěděli mnoho zajímavých informací jak z výzkumu onkologických onemocnění, tak 
mohli shlédnout i několik filmů z ukázek operací nádorů. Všechny jistě zaujaly operace 
s robotem Leonardo da Vinci. Posluchači byli také nadšeni přednáškou pana profesora 
Pafka na téma operace hrudníku. Dárek obdržel i od svého bývalého pacienta hudebního 
skladatele Richarda Pachmana. Bylo jím jeho již sedmnácté CD s názvem Colours, které 
právě vydal s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným. 
 

V pacientské sekci si posluchači mohli vyslechnout celou řadu užitečných informací, které 
se týkaly převážně spolupráce lékařů a pacientů a možností zapojení se do akcí a činnosti 
v ARCUS - ONKO CENTRUM a EUROPA DONNA. Předsedkyně Jana Koželská podala 
obsáhlou informaci o  ozdravných pobytech i o vzdělávacích kurzech, které pro pacientky 
připravujeme zcela zdarma v rámci projektů Evropské Unie. 
 

Vážná témata přednášek na kongresu byla odlehčena vynikajícím doprovodným 
programem. Návštěvníci mohli na exkurzi ve sklepeních Louckého kláštera ochutnat 
značková znojemská vína a na dvou rautech plných úžasných dobrot si pochutnat třeba na 
vynikajícím krocanovi nebo si zazpívat s cimbálovou kapelou. Druhý raut navštívil samotný 
Luis Armstrong a zazpíval několik písní, přišlo i na malý taneček při swingové hudbě. Kdo 
by se z přednášek a zábavy cítil unavený, mohl se o přestávkách projít nádherně uprave-
ným historickým centrem Znojma a navštívit například románskou rotundu s unikátními 
freskami Přemyslovců. 
 
Znojemský kongres se velice vydařil, a tak se můžeme těšit na další v příštím roce. 
 

PaedDr. Olga Černohorská 
 



Autorem druhého příspěvku je pan Ludvík Trojan z Velkého Meziříčí, 
který nám napsal o výroční schůzi jejich dobrovolného sdružení 
onkologických pacientů „Klub naděje“. 
 
 
 
Vážení přátelé! 
 
   Předsedkyně „Klubu Naděje“ ve Velkém Meziříčí paní Květuše Doležalová 
mohla činnost za rok 2006 opět hodnotit velmi pozitivně. Na pravidelných 
týdenních besedních dnech se probírají běžné denní problémy. Každý 
z účastníků si odnáší něco pro zdravou výživu, nápady do bytu nebo zahrady, 
ale hlavně dobrou náladu. Přispívají k tomu i přednášky lékařů. 31 našich 
členů, to je přes 60 procent, se zúčastnilo ozdravných a rekondičních pobytů 
včetně pobytů zajišťovaných občanským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM. 
Děkujeme, že účast na pobytech umožňujete i „vesnickým“ klubům. S přáním 
dalšího uzdravování byl přijat stejný program i na příští rok. Dodejme, že na 
naši výroční schůzi přišel i Mikuláš s anděly. 
 
   Přejeme všem klidnou vánoční pohodu a spokojenost, více zdraví v novém 
roce 2007. 

Ludvík Trojan 
 
 
 
 
A do třetice všeho dobrého! Tím je příspěvek paní Ilsy Pliczkové, která 
zastoupila první dny vedoucí rekondičního pobytu Janu Koželskou. 
 
 
 
   „Rekondiční pobyt v Karlových Varech ve dnech 26.10. až 5.11.2006 byl 
v řadě patnácti letošních rekondičních a ozdravných pobytů tím posledním. 
Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 71 účastníků, z toho bylo 56 onkologických 
pacientů. 
 

   Kdo si obstaral poukaz FT, chodil po vstupní prohlídce u paní MUDr. Mileny 
Wittnerové na procedury. K utužení zdraví přispělo pití léčivých karlovarských 
pramenů. Jídlo si každý vybíral podle své chuti. Bylo velice chutné a v dosta-
tečném množství. 
 

   Děkujeme naší člence paní Švamberkové za sponzorské zajištění vstupenek 
do divadla na představení „Cikáni jdou do nebe“, na zahájení Mezinárodní 
pěvecké soutěže a do Galerie. Dále děkujeme paní Šárce Hošťálkové z „Kosme-
tiky Šárka“ za dárky pro účastníky pobytu.“ 

Ilsa Pliczková 
 
 



 
 

 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM PRAHA 
Předsedkyně představenstva a ředitelka: Jana Koželská ℡ 603 533 288. Adresa: Na Slovance 
1963/42a, 182 00 Praha 8. Kontaktní místo: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí). ℡ 261 083 733. Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu: 264503-824/0600. E-mail: jana.kozelska@arcus-oc. 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Kontakty: ℡ 487 522 259 Ilsa Pliczková, ℡ 487 825 802 Gabriela Brázdová, Monika Vajsejtlová. 
Adresa: Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 8.00 
až 12.00 a 13.00 až 15.30 hod. E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org.  
 

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

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

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

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

CENTRUM TECHNICKÉ POMOCI ČESKÁ LÍPA 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Kontakt: Ilsa Pliczková. Adresa: ARCUS - OC, 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: JANSSEN-CILAG, s.r.o. 
 

EUROPA DONNA 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu. Adresa: EUROPA DONNA, Fakultní Thomayerova 
nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí). ℡ 261 083 733. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                              Foto: Bruno Brych 



 
 

 
 

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, AstraZeneca Praha 
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, MVDr. Libor Jurka, Jan Řeháček 
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, Marie Antošová, Mgr. Ladislav Blecha, Bruno Brych, Marie 
Čechová, Mgr. Milena Černíková, Jitka Fricová, MUDr. Věra Hauerová, MUDr. Michaela Häcklová, 
Oldřich Hendrych, Anna Holátová, Miroslava Hrdinová, PhDr. Svatava Kabošová, Eva Kasanová, 
Jana Koželská, Jaroslava Kubištová, Jan Málek, Mgr. Marie Málková, Zdeněk Mezlík, Rastislav 
Milučký, Magdaléna Muchová, Blanka Obžerová, Marie Piškulová, Vlasta Ratajová, Jaroslava 
Rolníková, MUDr. Jan Simonides, Mgr. Zuzana Spurná, Danica Ševčíková, MUDr. Pavel Turek, 
manželé Vanáčovi, Alena Vanická, Jana Velková, MUDr. Alena Vlčková, PhDr. Olga Walló, 
MUDr. Milena Wittnerová, Jana Zelenková, Ing. Martin Kaloš, Tiskárna Ralsko Mimoň, BOHEMIA – 
Lázně a.s. Karlovy Vary 
Materiální pomoc: 
Ježek – Software Česká Lípa, Crystalex Bový Bor, Nadace PRECIOSA Jablonec nad Nisou 
 
 

 
 
 

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, kte ří uhradili členský p říspěvek na rok 2006. 
Od 1.1.2007 je minimální ro ční členský p říspěvek 250,- Kč. Úhradu příspěvku nutno 
provést bankovním příkazem výhradn ě 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 


