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KONTAKTNÍ MÍSTA 
ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 

Předs. představenstva: Jana Koželská 
Kontaktní jména:  Ilsa Pliczková, Bruno Brych  
Adresa:   nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
Telefon (fax): 487 825 802 (487 522 259)  
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 8.00 – 16.30 hod. 
E-mail: arcus-oc@volny.cz 
Webové stránky: www.arcus-oc.org 
Bankovní spojení: GE Capital Bank, účet číslo: 264503-824/0600 

ARCUS – ONKO CENTRUM Praha 
Adresa:   Vodičkova 41, 110 01 Praha 1  (vchod přes vrátnici Ligna; linka 2133) 
Telefon:   224 152 133    
E-mail:   praha@arcus-oc.org 
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 9.00 - 12.30 hod. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Znojmo 
Kontaktní jméno:  Marie Čechová, Jarmila Ducká  
Adresa:   Nemocnice Znojmo p.o., nám. J. Jánského 11, Znojmo  
Telefon:   515 215 515 

Jarmila Ducká - 728 916 783 (9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.) 
Marie Čechová - 604 967 949  (16.00 – 18.00 hod.) 

E-mail:   arcus@nemzn.cz 
Hodiny pro veřejnost: úterý, 14.00 – 16.00 hod. 
 

PORADENSTVÍ 
Psycho-sociální poradna Havlíčkův Brod 

Kontaktní jméno: PhDr. Svatava Kocinová 
Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod 
Telefon: 737 849 238 
E-mail: zdravskol@hba.czn.cz 
Hodiny pro veřejnost: denně, 17.00 – 20.00 hod.  (telefonická domluva konzultace)  

Psycho-sociální poradna Praha 
Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky  

Kontaktní jméno: Mgr. Marie Koudelková (o.s. Jantar)  
Adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1   
Telefon: 224 152 133, 266 315 279 
E-mail: marie.koudelková@centrum.cz 
Hodiny pro veřejnost: pondělí, 13:30 - 17:30 hod. 
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OZDRAVNÉ POBYTY 
Volná místa na pobytech v roce 2004: 
1. 24.5. – 2.6. Francie 4.790,- Kč + 1.540,- Kč 
2. 31.5. – 9.6. Francie 4.890,- Kč + 1.540,- Kč 
3. 28.6. – 11.7. Francie 8.590,- Kč + 2.420,- Kč 
4. 2.10. - 12.10.  Jeseníky, Barborka pod Pradědem 2.700.- Kč 
5. 29.10. – 14.11.  Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 
6. 12.11. – 28.11. Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 hod. na telefonech 487 

825 802 (Švýcarsko a Chorvatsko) a 487 522 259 (Francie a Česká republika). 

Onkologičtí pacienti a ozdravné pobyty 
Zhodnocení významu 

My, onkologičtí pacienti z celé České republiky, tč. účastníci ozdravného pobytu 
v Melchtalu ve Švýcarsku, pořádaného ve dnech  23. 4. – 9. 5. 2004 občanským sdružením 
ARCUS – ONKO CENTRUM a výrazně spolufinancovaného VZP ČR, hodnotíme velmi 
pozitivně význam a prospěch těchto pobytů z hlediska zlepšení kvality našich životů. 

Nádorová onemocnění postihují v ČR stále mladší jedince a proto považujeme za 
nezbytné a prospěšné pokračovat v ozdravných pobytech. Cílem těchto ozdravných pobytů je 
přispět k odstranění nežádoucích účinků protinádorové léčby, zlepšení kondice nácvikem 
správných životních návyků a tím vytvoření šance pro snazší návrat do normálního aktivního 
života. Onkologičtí pacienti – účastníci ozdravných pobytů díky informacím, poznatkům a 
zkušenostem získaným na těchto pobytech dokáží ovlivňovat nejen sami sebe, ale i další 
pacienty, členy svépomocných klubů pacientů v místě bydliště a tím přispívají k rozšíření 
osvěty mezi ostatní onkologické pacienty. 

Ozdravné pobyty mají značný význam pro získávání psychické stability, vyrovnání se 
s nemocí, znovunalezení sebe sama a svého místa v rodině i ve společnosti, zlepšování 
sebekontroly a tím i zvýšení odolnosti vůči stresu díky pohybovému režimu, programové 
náplni i vlivu ostatních spoluúčastníků. Tyto ozdravné pobyty vhodně doplňují systém odborné 
lékařské péče, která je jinak dle našeho názoru příliš jednostranně zaměřená a opomíjí péči o 
duševní stav nás onkologických pacientů. Považujeme za nutné zdůraznit, že tyto pobyty 
nemohou být nahrazeny běžnou lázeňskou péčí, která disponuje jinými rehabilitačními 
prostředky a je orientována především na individuální následnou rehabilitaci. 

Součástí ozdravných pobytů jsou vedle přiměřené tělesné zátěže v horském prostředí, 
relaxačního a rehabilitačního cvičení, lymfodrenáží, také přednášky lékařů, psychologů a 
dalších odborníků, pomoc psychologů při nejrůznějších problémech i racionální strava. 
Všechny tyto aktivity probíhají pod odborným dohledem zdravotnického personálu 
organizačně zajišťovaného ARCUS – ONKO CENTREM Česká Lípa. 

Závěrem chceme vyjádřit vděčnost všem členům správní rady VZP ČR a celému vedení 
Ústředí VZP ČR, kteří se podíleli a podílejí na realizaci těchto pro nás velmi prospěšných a 
užitečných ozdravných pobytů. 

Pevně věříme, že takto poskytovaná preventivní péče zůstane i nadále zachována. 

V Melchtalu dne 3. května 2004 
Podepsáno 43 účastníků pobytu. 
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Setkání s Doc. Abrahámovou na konferenci v Hamburku 

ONKOLOGIE 
Po 4. evropské konferenci o karcinomu prsu v Hamburku 
  

Ve dnech 16. – 20. bře-
zna 2004 se v Hamburku 
konala 4. evropská konfe-
rence o karcinomu prsu. 
Federation of European 
Cancer Societies se tak 
zasloužila o mimořádně 
významné setkání předních 
klinických pracovníků, vědců 
a pacientů.  

Ve svém závěrečném 
prohlášení zdůraznili dele-
gáti konference prvořadý 
význam následné péče po 
primární léčbě. Standardní program následné péče, praktikovaný v současnosti, neslouží 
dostatečně. Péče by neměla mít za cíl pouze odhalení lokálních relapsů a druhotných 
primárních tumorů, ale měla by také zahrnovat psychologickou podporu a řízené zvládání 
vedlejších účinků léčby. 

 

 
Pokud i Vy chcete podpořit naší výzvu, napište nám. 

Adresa: ARCUS – ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
E-mail: arcus-oc@volny.cz 

 

VÝZVA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ 

My, onkologičtí pacienti České republiky děkujeme delegátům 4. evropské 
konference o karcinomu prsu konané v Hamburku, Federation of European Cancer 
Societies, Europa Donna a dalším zúčastněným organizacím Evropského 
společenství za významnou morální podporu.  

I my se domníváme, že přetrvávající přezírání významu následné péče o onko-
logické pacienty v naší zemi vede k vážným morálním, sociálním a ekonomickým 
škodám.  

Vyzýváme proto vládu České republiky, ministra zdravotnictví ČR, poslance 
parlamentu a senátu, zdravotníky, vědecké komunity a zdravotnický průmysl v Če-
chách ke společné mobilizaci sil na zlepšení situace v oblasti následné péče o on-
kologické pacienty. 

 
PhDr. Cuhra Miroslav – Písek, Mgr. Czernek Tereza – Praha, Čechová Marie – Znojmo, MUDr. Doupalová 
Alena - Krnov, Ducká Jarka – Znojmo, PhDr. Kocinová Svatava – Havlíčkův Brod, Mgr. Koudelková Marie – 
Praha, Koželská Jana – Česká Lípa, Laniková Marie – Opava, Málek Jan – Znojmo, PhDr. Němečková 
Radka – Zlín, Petrová Jana – Nové Město na Moravě, Plizcková Ilsa – Česká Lípa, Ing. Turnerová Jindřiška 
– Praha, Vavříková Iva – Česká Lípa. 
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Rekondice jsou velmi prospěšné 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.  
Místopředseda České ILCO – Český klub stomiků - Ostrava 

V polovině března přišla do našeho klubu pozvánka na rekondiční pobyt ve Švýcarsku 
pořádaný ONKO-ARCUS CENTREM Česká Lípa. Chvíli váháme, ale asi čtrnáct dnů před 
odjezdem s přítelem doc. Čermákem a mou manželkou posíláme přihlášky.  

V pátek večer 9. dubna jsme na parkovišti v Praze a nesměle pokukujeme po dalších 
účastnících, z nichž se mnozí znají a bouřlivě se vítají. Jaká to bude parta? Co nás čeká? Po 
trochu namáhavé cestě autobusem přijíždíme do Melchtalu, malebné vesničky v údolí pod 
alpskými vrcholky. Další ráno vesnici přikryla sněhová peřina, sníh však rychle ustupuje do 
vyšších poloh, louky se zelenají a objevují se koberce jarních květin. 

Splnil se mi dávný sen. V minulosti jsem měl možnost poznat spíše velká švýcarská 
města. Nyní stoupáme po svazích, procházíme kolem potoků a vodopádů, pozorujeme 
rozvíjející se jarní přírodu. Jsme jako na letním táboře. Zastavujeme u každé kytičky a 
dohadujeme se, jak se jmenuje, zvedáme pěkné kamínky, jsme opojeni nádhernými výhledy. 
Vedoucí pobytu PhDr. Svatava Kocinová je velmi starostlivá a dobře ví, kde bude hezká cesta 
a kde nám ještě bude bránit sníh. Spolu s dalšími spolupracovníky připravují každý den 
zajímavý program, jsou připravené přednášky, zejména ženám velmi pomáhají masáže a 
lymfodrenáže, postupně se učí uvolňovací cviky a poznávají cesty k obnovení proudění lymfy. 
Zástupce cestovní kanceláře pan Czerný je skvělým znalcem prostředí a ochotně zajišťuje 
naše delší výlety. Máme možnost poznávat i místní obyvatele. Jsou velmi zdvořilí, již z dálky 
každý zdraví a my jim to oplácíme úsměvy. Více se o životě ve vesnici dozvídáme v besedě 
s místním farářem. Lidé jsou zde skromní, opravdu těžce pracují a je to vidět na každém 
kroku. Všude je velmi čisto, každý kousíček trávy na neuvěřitelně prudkých svazích je kosen 
nebo spásán. Všechno funguje přesně a spolehlivě. 

Jako na správném táboře se z toulek vracíme vyhládlí a již nás očekává usměvavá paní 
kuchařka, která vaří velmi dobře, ale i pestře a zdravě. Připravujeme si karneval, soutěžíme, 
vystavujeme nalezené přírodniny, tancujeme při harmonice, na kterou nám přichází zahrát 
místní zemědělec, výborně se bavíme. Postupem času se lépe vzájemně poznáváme a 
vytváří se dobrá parta. Lidé začínají otevírat svá srdce. Hovoří o problémech, které museli 
překonávat při zápase se závažným onemocněním, o tom, co jim pomáhá, o práci organizací 
pro onkologické pacienty.  

Poslední večer při loučení si podáváme kamínek z potoka v Melchtalu a každý v jedné 
větě vyjadřuje své pocity po společně strávených čtrnácti dnech. Vyznání účastníků jasně 
hovoří o spokojenosti a o pozitivním vlivu ozdravného pobytu na zdravotní a psychický stav: 
„Bylo to krásné“. „Přeji si, abychom se zde setkali zase za rok“. „Ještě před několika měsíci 
jsem si myslel, že můj život skončil. Nyní se vracím plný naděje.“ „Moc mi to pomohlo, 
dozvěděla jsem se hodně užitečných informací“. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Nemoc mi 
umožnila setkání s báječnými lidmi v tak pěkném prostředí“. „Děkujeme“. 

Poděkování patří sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM Česká Lípa za perfektní organizaci 
rekondičních pobytů v zahraničí i u nás. V neposlední řadě patří poděkování VZP za finanční 
podporu tohoto ozdravného pobytu. Bez její podpory by pro většinu účastníků byl takový pobyt 
prakticky nedostupný. Přínos pobytu se nedá jednoduše vyjádřit v korunách, v počtu 
spolykaných prášků či aplikovaných injekcí. Přesto výsledný efekt může být nenahraditelný. 
Věřím, že podobné pobyty budou pokračovat i v dalších létech a budou pomáhat dalším 
pacientům při návratu k normálnímu životu. 
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Screeningový program 
 Vážené dámy, 

Využijte nabídky, která se v systému českého zdravotnictví nově objevila právě pro Vás. 
Všechny z Vás, které jste dosáhly věku 44 let, mohou vstoupit do screeningového 
(preventivního) programu, který byl zaveden, protože je jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji 
s nejčastějším zhoubným onemocněním žen, s rakovinou prsní žlázy. 

V České republice onemocní nádorem prsu každá dvanáctá žena. Vedle této nepříjemné 
skutečnosti je však důležitý fakt, že mnohé z nich se uzdraví. Procento uzdravených žen se 
dá pozitivně ovlivnit zachycením nemoci v jejím úplném začátku, nejlépe v době, kdy ložisko 
ještě není hmatné. Zobrazovací metody, mamografie a sonografie mají tuto schopnost 
s vysokou pravděpodobností. 

Screeningový program umožňuje všem 
ženám, které se do něj rozhodnou vstoupit, 
mamografické vyšetření jedenkrát za dva roky a 
v případě potřeby i doplňující sonografické 
vyšetření. Tato preventivní vyšetření jsou plně 
hrazena všemi pojišťovnami. Vstupní podmínkou 
je doporučení, která vydá buď ošetřující gynekolog 
nebo praktický lékař, u něhož jste registrovány. 
Povinnost vydat jednou za dva roky doporučení 
jim ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví. 

Úspěšnost preventivního programu ovlivňuje 
několik dalších faktorů: 

1. Opakované návštěvy jednoho centra, které 
je na seznamu pracovišť pověřených prováděním 
screeningu, umožňující lékařům porovnávání 
předchozích a současných vyšetření, tím se 
zvyšuje přesnost diagnostického procesu. 

2. Ideální každoroční interval mezi vyšetřeními 
zatím není možno celoplošně nastavit, každá žena 
má možnost absolvovat v mezidobí mezi dvěma 
hrazenými screeningovými mamografiemi 
preventivní vyšetření, které si sama uhradí. Toto 
doporučení platí zejména pro ženy, které užívají 
hormonální substituční terapii (FRT), pro ženy, které mají významnou rodinnou zátěž 
rakovinovým onemocněním a rovněž pro ženy, které již podstoupily chirurgický výkon, byť pro 
nezhoubné onemocnění. Pravidelnost preventivních prohlídek zvyšuje úspěšnost programu, 
delší než dvouleté intervaly naopak úspěšnost programu snižují. 

3. Objeví-li se některý s příznaků jako je hmatný útvar v prsu, krvácení z bradavky či její 
náhlé vtažení, svědivý ekzém bradavky, asymetrický dolíček (vtažení) kůže, zarudnutí či 
ztluštění kůže prsu, je nutno ihned vyhledat screeningové centrum, přestože jste byly nedávno 
na vyšetření, při kterém se neprokázalo nic závažného. 

Využíváním a pravidelnou návštěvností screeningového programu, stejně jako 
pravidelnými návštěvami gynekologa či podstupováním další prevence prospíváte sobě a své 
rodině. Schopnost pečovat o své vlastní zdraví, předcházením závažného onemocnění tam, 
kde je to možné, dává každá z Vás vědět, že respektuje sama sebe, myslí na své nejbližší, je 
moderní ženou s racionálním uvažováním. 

 

 
Robert Lewis - Breast Cancer 
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Lymfocentrum 
Centrum pro léčení lymfatických otoků 
Mezi službami hrazenými VZP Vám Lymfocentrum nabízí odborné vyšetření, ruční 
lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, bandážování a léčebnou tělesnou výchovu.  

Klientům jsou dále za úhradu k dispozici klasické masáže částečné i celkové, 
aromaterapeutické a akupresurní masáže zad a hlavy, reflexní masáže plosky nohy a 
kondiční cvičení. 

Terapeuti: MUDr. Milena Wittnerová  
 Kristýna Poláková 

Telefon:   353 225 060 
Provozní doba:   pondělí - pátek, 8.00 -16.00 hod. 
Ordinace odborného lékaře: úterý, středa, čtvrtek, 16.00 -18.00 hod. 
Adresa: Penzion pro důchodce, Východní 16, 36001 Karlovy Vary 
 
 

VÝŽIVA PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 1 

Podle Prof. Dr. med. Karl Hutha z Frankfurtu 

Fyzická zátěž při náročné 
onkologické terapii sebou často 
přináší dočasné změny čichových a 
chuťových vjemů a s nimi i 
nechutenství. Spoléhejte se proto 
v této fázi na svůj čich. Zřekněte se 
jídel, jejichž vůni nemáte rádi. Jezte 
jen to, co Vám opravdu chutná. 

Stanovte si, které potraviny 
snášíte dobře a které méně. Sdělte to 
svým blízkým. Příbuzní a přátelé by 
měli vaše změněné stravovací návyky 
vzít vážně a plně respektovat. Je 
nutné zohlednit individuální přání 
onkologického pacienta při nákupu a 
přípravě jídel.  

Výživa při nevolnosti a zvracení 
Chemoterapii většinou doprovází pocity žaludeční nevolnosti a zvracení. Avšak i v této fázi 

léčby by měl pacient zkusit něco malého pojíst. Několik pravidel by vám mohlo pomoci. Při 
silných potížích vám mohou, po konzultaci s lékařem, pomoci i medikamenty. 

Vůně jídla zesiluje pocit nevolnosti, proto se vyhýbejte silně aromatickým jídlům. 

Nejvýraznější aromatické výpary vznikají během vaření. Nejlepším řešením je, když si 
pacient hlavní teplá jídla nepřipravuje. Příprava jídel v mikrovlnné troubě, využívání 
digestoře, odpařovače a důkladné větrání kuchyně může snížit negativní vliv výparů z jídel. 
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Velmi vhodné jsou lehce stravitelné potraviny jako jogurt, pudinky z pšenice, rýže nebo 
oves. Také brambory „na loupačku“, rýže, nudle, vařené kuřecí maso, ovoce. 

Vyhýbejte se tučným, silně kořeněným a nadměrně slazeným pokrmům. 

V průběhu dne jezte častěji malé porce. Připravte si „jednohubky“. 

Hodně a dobře žvýkejte. 

Nápoje by měly být studené, ale nikoliv ledové. Jídlo vždy nechte trochu vystydnout.  

K občerstvení se dobře hodí studené polévky, sušené ovoce. 

Sušené potraviny jako Knäckebrot, sušenky  mohou zmírnit pocit nevolnosti. 

Hlad zesiluje pocit nevolnosti, proto jezte dříve než vám začne kručet v břiše. 

Klid a uvolnění během jídla a po jídlo napomáhá uklidnění vašeho zažívacího ústrojí. 

Noste pohodlné volné oblečení, aby vás nic nestahovalo. 

Pijte často a v malých doušcích. Může vám pomoci obyčejná slámka. 

Dbejte na to, aby jídlo dobře vypadalo. 

Dbejte na to, abyste přijímali dostatek kalorií. Do svého jídelníčku můžete případně 
zařadit kaloricky bohaté nápoje. 

Po zvracení 
Po vyzvracení potřebuje tělo vyrovnat ztrátu tekutin a minerálů. Pití v malých doušcích 

(nejlépe s pomocí slámky) napomáhá uklidnění zažívacího traktu.  

Výživa při průjmech 
Onkologická léčba nebo také infekce zvyšují citlivost na určité potraviny. Stres může 

rovněž narušovat činnost zažívacího ústrojí. Výsledkem může být – průjem. Dobré regulaci 
stolice napomáhá lehce stravitelné jídlo a dostatečné množství tekutin. Pokud průjem trvá více 
dní, měla by být, po konzultaci s lékařem, ztráta minerálních látek vyrovnána vhodným 
přípravkem. 

Pijte dostatečné množství tekutin, nejlépe denně dva až tři litry nesycené minerální 
vody, neslazeného čaje nebo i vlažné polévky. Příznivě působí 5 minut louhovaný černý čaj. 

Namísto 3 hlavních jídel snězte 5 menších pokrmů. 

Při průjmech se osvědčují rozmačkané banány nebo strouhaná jablka a mrkev.  

Příznivě působí také pšeničná kaše, oves nebo rýže. Vhodné jsou neslazené sušenky, 
oplatky, knäckebrot a také kyselé mléčné produkty jako jogurt, kefír, kysané mléko, netučný 
tvaroh.  

Nevhodně působí čerstvé ovoce (kromě banánů a strouhaných jablek), tučná, grilovaná 
a fritovaná jídla. Vyhýbejte se nadýmavé zelenině a luštěninám. 

Ryby a drůbež jsou vhodnější než vepřové, hovězí nebo skopové maso. 

Důsledně dbejte na to, aby vaše potraviny byly skladovány čerstvé za vhodných 
podmínek a při správné teplotě. Nejezte vykrajované ovoce a zeleninu. Jakkoliv napadené 
potraviny vyhazujte celé. 

V příštím čísle Vám přineseme informace o výživě při podráždění sliznice úst a jícnu a při zácpě. 
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PRAMENY MOUDROSTI 

Život je drahocenný 
Matka Tereza 

V pečovatelském domě pro nemocné AIDS, který nechala v roce 1986 v New Yorku 
vybudovat Matka Tereza, visí ve vstupní hale tabule, na níž Matka Tereza vyjadřuje názor na 
život: 

Život je šance, využij ji. 

Život je krásný, obdivuj jej. 

Život je rozkoš, vychutnej ji. 

Život je sen, uskutečňuj jej. 

Život je výzva, přijmi ji. 

Život je povinnost, splň ji. 

Život je hra, tak ji hraj. 

Život je vzácný, zacházej s ním starostlivě. 

Život je bohatství, važ si ho. 

Život je láska, užívej jí. 

Život je hádanka, vylušti ji. 

Život je slib, splň ho. 

Život je zármutek, překonej ho. 

Život je píseň, zpívej ji. 

Život je boj, přijmi jej. 

Život je tragédie, postav se jí. 

Život je dobrodružství, tak se odvaž.  

Život je štěstí, udrž si ho. 

Život je vzácný, neznič jej. 

Život je život, vybojuj si ho! 

 

Není to výzva pro nás pro všechny? 

Z rakouského časopisu ILCO Magazin 1/98 přeložil Doc. Pavel Kreml 
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PUBLICITA 

Do onkocentra Arcus již pravidelně chodí 30 lidí 
Deník DNES – JIŽNÍ MORAVA, pátek 2. dubna 2004 
 

Znojmo (smo) – Půl roku je ve Znojmě 
otevřena pobočka českolipského onko-
logického centra společnosti Arcus. Každé 
úterý od čtrnácti do šestnácti hodin má 
v kanceláři v nové nemocnici otevřené 
dveře nejen pro pacienty s rakovinou, ale i 
pro jejich rodinné příslušníky či přátele. 
„Ti se často smiřují s chorobou někoho 
sobě blízkého daleko hůře než samotný 
pacient,“ říká ředitelka onkocentra Arcus 
Jana Koželská. 

Jak si znojemské onkocentrum Arcus po 
půlroce vede? 

Velmi dobře. Paní Marie Čechová byla 
vyhodnocena za loňský rok jako 
nejobětavější zdravotní sestra. Znojemské 
centrum je velmi aktivní. 

Jaké akce v nejbližší době chystáte? 

Hlavně ozdravné pobyty v Chorvatsku, 
Švýcarsku, ve Francii a u nás v Karlových 

Varech a v Jeseníkách. Všechny pobyty 
jsou s lékařským doprovodem a se 
zdravotnickým či rehabilitačním pro-
gramem. Každý týden v úterý máme 
otevřeno přímo v kanceláři v budově nové 
nemocnice. Zde je možné si o problémech 
popovídat. 

Je o Vaší práci ve Znojmě zájem? 

Už po roce provozu se u nás pravidelně 
setkává třiatřicet pacientů, hlavně ženy, 
muži nemají potřebu tolik se svěřovat. 
Nikdo se nemusí bát přijít, nepotřebujeme 
znát ani jméno či bydliště. Cílem není 
získávat co největší počet členů. Chceme 
především pomoci a informovat a zlepšovat 
prevenci. Nejlepší odborníci jsou mnohdy 
sami pacienti. Mohou si říci o tom, jak se 
vracet zpět do života nebo jak si zlepšit 
kondici.

 
 

POZDRAVY ARCUSU 
Mirek Topolánek zdraví naše čtenáře 
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SEMINÁŘE 
Seminář v České Lípě se v ohlášeném termínu nekoná 
Občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa mělo v rámci svého edukačního 
programu ve dnech 11. až 13. června 2004 uspořádat v České Lípě seminář pro onkologické 
pacienty. Do tohoto termínu nám vstoupily volby do Evropského parlamentu a také dosud 
čekáme na slíbenou finanční podporu 

PORADENSTVÍ 
Psycho-sociální poradna Zlín 
Kontaktní jméno: PhDr. Radka Němečková  
Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, Zlín 
Telefon: 606 887 892  
E-mail: nemeckovi@teknika.cz 
Hodiny pro veřejnost: denně, 9.00 – 11.00 hod. (telefonická domluva konzultace) 

Centrum technické pomoci Česká Lípa 
Výdej technických pomůcek pro ženy po ablaci mamy - epitézy, pooperační vložky, 
speciálně upravené podprsenky, plavky, noční košilky, zdravotní kosmetika, homeopatická 
kosmetika. 
Kontaktní jméno:  Ilsa Pliczková  
Adresa:   ARCUS - ONKO CENTRUM  

nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
Telefon (fax):   487 522 259 
Hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek, 9.00 - 15.00 hod. 

Výdej pomůcek a provoz kanceláře je od 24.5. do 2.6.2004 uzavřen. 

Onkologická linka: „Život bez únavy“ 
Poradenská linka je určena pacientům s nádorovým onemocněním trpícím únavou a 
anémií a jejich rodinným příslušníkům. 
Konzultanti:   prim. MUDr. Eva Helmichová, CSc.  

MUDr. Otakar Bednařík  
MUDr. Milan Brychta  
doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.  

  MUDr. Pavel Mareš 
Telefon: 224 152 133 
Poradenské hodiny: středa, 16.00 – 18.00 hod. 
Webové stránky: http://www.anemie.cz 
Sponzor: JANSSEN-CILAG, Johnson & Johnson spol. s r. o. 
 
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Telefon:  487 825 802. Fax:  487 522 259.  E-mail: arcus-oc@volny.cz. Webové stránky: www.arcus-oc.org.  
Redakční rada: Jana Koželská, Ilsa Pliczková, PhDr. Miroslav Cuhra. Redaktor: Helena Cuhrová.  
Tisk: INSO Č.Lípa. Uzávěrka: 8.5. 2004. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Česká Lípa. 
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DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM 

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

V prosinci 2003 naše sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM Česká Lípa uzavřelo smlouvu o 
spolupráci s A.T.W. PRODUCTS CZ spol. s r.o. Praha  na základě které se A.T.W. zavazuje 
poskytnout našemu sdružení příspěvek ve výši 5,- Kč z každého vybraného výrobku od 
1.1.2004. Tato homeopatická kosmetika je k dostání také v našem centru v České Lípě. 

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2004   

♥♥♥♥♥ nad 1.000.000,- Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 
♥♥♥♥ do 1.000.000,- Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
♥♥♥ do 100.000,- Kč  
♥♥ do 50.000,- Kč CRYSTALEX a.s. Nový Bor 

M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. 
OROL Svitavy 

♥ do 10.000,- Kč OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ Praha 

Jak nám můžete pomoci? 
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). 

Členské příspěvky na rok 2004 
Úhradu členského příspěvku na rok 2004 doporučujeme provést bankovním příkazem 
výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena, nebo 
složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště. Minimální členský příspěvek na rok je 
200,- Kč. Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě.  
Číslo účtu ARCUS – ONKO CENTRA u GE Capital Bank je: 264503-824/0600. 

 

Adresát 

 


