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Milí čtenáři,
přinášíme Vám naše další číslo časopisu ARCUS, kde naleznete přehled našich aktivit 
v roce 2020. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich 
akcích. Bez finanční spoluúčasti bychom nemohli realizovat Edukační pacientský pro-
gram ONKO z dotace Úřadu vlády a díky dotaci z MZ ČR se onkologičtí pacienti mohli 
vzdělávat a zvyšovat svoji fyzickou kondici na rekondičně edukačním pobytu v Harra-
chově. Škoda, že se nemohly uskutečnit pobytové akce v Karlových Varech, které byly 
opakovaně přesunuté a v Kutné Hoře. Vím, že jste se někteří z vás na ně moc těšili a do-
taci musíme vrátit, protože se nedá přesunout na rok 2021.
Jsem moc ráda, že společně zvládáme těžké období spojené s opatřeními kolem CO-
VID-19. Velmi děkujeme všem dobrovolníkům a hlavně onkologickým pacientům, kteří 
začali šít roušky pro druhé. Díky tomu jsme mohli zasílat roušky tam, kde je neměli. Jak 
již víte z předchozího čísla časopisu, měli jsme komplikace kvůli uzavřené Litovli, Uničo-
vu a Července. Těšilo mne, že někteří onkologičtí pacienti mi volali, jak zvládám okolní 
karanténu a mohli jsme se vzájemně podpořit.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo zrealizovat benefiční akci „Rockové léto v Července“, 
jejíž výtěžek byl potřebný na zajištění našich aktivit, kde je nutná spoluúčast. 
Přála bych si, aby lidé, kteří se ocitli v onkologické léčbě, nemuseli vynakládat své úsilí 
s hledáním finančních prostředků na zajištění léčby, jak je tomu v poslední době, a moh-
li se věnovat aktivitám, které posílí jejich imunitu a zvýší jejich informovanost. Žijeme 
v době, kdy nalezneme na internetu a face booku mnoho informací. Ne všechny jsou 
však pravdivé a dokonce se odvolávají na odborníky, kteří ani na uváděných pracoviš-
tích nepracují. Proto si v rámci našich aktivit vyměňujeme ověřené informace a spolu-
pracujeme s předními odborníky, se kterými se např. můžete setkat osobně nebo pro-
střednictvím videokonferencí na seminářích, kongresu a osobně na pobytových akcích, 
pokud nám to opatření kolem COVID -19 dovolí. Na našich akcích se dozvíte i informa-
ce, na které nemají čas v ordinacích lékaři. Protože je nedostatek kvalitních lymfotera-
peutů, učíme vás, jak má správně vypadat lymfatické ošetření a také jak postupovat při 
bazálním ošetření, které naleznete také v naší brožuře Lymfedém – prevence a léčba.
Přeji všem zvládání koronavirové pandemie, hlavně hodně dobré imunity a psychické 
pohody.           Jana Koželská, předsedkyně

Krásné prožití vánočních 
svátků
a hlavně mnoho zdraví 
a štěstí v nastávajícím roce 
přeje redakce
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Přehled akcí v roce 2020
- Dne 3. 1.2020 se konalo zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje v RCO, které 
vedla Jana Koželská, předsedkyně NRZP Olomouckého kraje.
- Dne 10. 1. 2020 se konalo jednání Předsednictva NRZP ČR v Praze, které vedl 
Mgr. Václav Krása a Jana Koželská se zúčastnila jako členka předsednictva.
- Dne 16.1. 2020 se Jana Koželská zúčastnila 1.setkání pracovní skupiny ke KPVP v 
roce 2020 v RCO v Olomouci, které vedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 
Od 20.1.2020 byl zahájen sběr nominací na Cenu hejtmana za práci ve prospěch osob 
se zdravotním postižením za rok 2019. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk  
předal jmenovací dekret Janě Koželské, místopředsedkyní Pracovní skupiny k proble-
matice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
- Dne 17. 1. 2020 se Jana Koželská zúčastnila jednání předsednictva v Praze na 
NRZP ČR.
- Dne 4. 2. 2020 v  Praze se uskutečnil seminář ke „Světovému dni proti rakovi-
ně“, který pořádal spolek ARCUS - onko centrum, z.s. Ješov v rámci Edukačního paci-
entského programu ONKO, který finančně podporuje Úřad vlády ČR a Vládní výbor pro 
osoby se zdravotním postižením. Seminář se konal vedle hotelu Hilton v IBC v 7.patře 
v seminární místnosti APO. Na semináři vystoupila Jana Koželská, předsedkyně AR-
CUS – onko centrum, z.s., která 1. z naší republiky podepsala na Pařížské radnici před 20 
ti lety Pařížskou chartu proti rakovině. Téma „Onkologie na rozcestí“ přednesl MUDr. 
Dalibor Štambera a „Chronické záněty jako příčina civilizačních chorob“ přednesl 
MUDr. Michal Kravec.
- Mezinárodní unie proti rakovině UICC vyhlásila v roce 2000 čtvrtý únor za Svě-
tový den boje proti rakovině. Toho dne se při příležitosti prvního Světového summi-
tu proti rakovině v  prezidentském paláci sešla více než stovka zástupců vlád, nosite-
lů Nobelových cen, sdružení na obranu práv pacientů a organizací zapojených do 
výzkumu rakoviny a Jana Koželská má nezapomenutelné zážitky z  tohoto setkání. 
- Podepsáním Charty proti rakovině začala první mezinárodní kampaň proti této 
zákeřné nemoci v novém tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit výzkum a léčbu nádorových 
onemocnění a pacientům na celém světě umožnit co největší informovanost a dostup-
nost léčby. „Světový den boje proti rakovině“ (World cancer day) už 19 let připomíná 
důležitost prevence a včasného zahájení kvalitní a moderní léčby. Současně apeluje na 
občany, aby společně pozvedli svůj hlas a usilovali o větší informovanost v oblasti pre-
vence nádorových onemocnění. Cílem je rovněž vyvinout tlak na vlády jednotlivých 
zemí, aby do boje proti rakovině investovaly potřebné finanční prostředky. 

Další semináře plánované v 1. polovině roku jsme museli přesunout kvůli pandemii na 
2. polovinu roku. 
- Dne 7. 2. 2020 se za ARCUS – OC zúčastnila v Praze Ludmila Viternová prvního APO 
semináře věnovaného výsledkům unikátní studie AIFP Inovace pro život.
- Dne 21. 2. 2020 v zasedací místnosti RCO v Olomouci se konalo 2. zasedání vý-
boru NRZP Olomouckého kraje, které vedla předsedkyně Jana Koželská.
- Dne 25. 2. 2020 se Jana Koželská zúčastnila na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje 2. setkání ke KPVP. 
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Opatření v souvislosti vyhlášení stavu nouze
V souvislosti s vyhlášením stavu nouze většinu činností vykonávali pracovníci NRZP ČR 
z domova. Dočasně nebyly distribuovány Euroklíče na pracovištích NRZP ČR, ale vzhle-
dem k tomu, že výdejní místa jsou také na některých městských úřadech a na praco-
vištích Úřadu práce neznamenalo to, že by je nebylo možné obdržet. Na tomto odka-
ze: http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html a po rozkliknutí jednotlivých 
krajů najdete distribuční místa ve městech a Úřadech práce.
Činnost NRZP ČR se nijak nezastavila, pouze se změnil na tuto dobu styl práce po dobu 
trvání stavu nouze.

- Dne 16. 4. 2020 se Jana Koželská zúčastnila přes ZOOM webináře od 14 – 15 hod. 
„Zoom bezpečně (nejen) pro začátečníky“, který  vedl Silvestr Vandrovec Špaček.
- Dne 17. 4. 2020 přes SKYPE se Jana Koželská zúčastnila jednání předsednictva 
NRZP ČR.
- Dne 23. 4. 2020  Jana Koželská díky APO v rámci individuálních PR konzultací 
s Bohdanou Rambouskovou probírala jak zrealizovat a medializovat připravovanou be-
nefiční akci vzhledem k omezením v důsledku COVID-19.
- Dne 30. 4. 2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR online přes SKYPE.
- Dne 30. dubna 2020 mělo proběhnout v Olomouci Krajské shromáždění NRZP 
Olomouckého kraje s přednáškou pana předsedy Mgr. Krásy na téma: „Nezbytné legis-
lativní změny v posuzování nároků OZP“. Toto shromáždění muselo být přeloženo.
- Dne 11.5. 2020 se konalo 3. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje, které 
vedla předsedkyně Jana Koželská přes SKYPE.
- Dne 15. 5. 2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR v Praze, kterého 
se zúčastnila Jana Koželská  s dalšími účastníky přes SKYPE.
- Dne 20. 5. 2020 v pořadu Snídaně s Novou na TV Nova vystoupila prof. MUDr. Eva 
Králíková s tématem kouření, kdy končí mentolové cigarety. Srozumitelně vysvětlila rizi-
ka a rozdíly v kouření. Také odkázala na „Centrum léčby závislosti na tabáku, poliklinika 
Karlovo nám. 32, Praha 2, tel 224 966 608, kde pomáhají lidem, kteří chtějí přestat kou-
řit.  http://blog.aktualne.cz/blogy/eva-kralikova.php
- Plánovaná tisková konference ke Světovému dni bez tabáku v Praze v Cafe Louvre, 
které se každý rok účastnila Jana Koželská, se nekonala. Světový den bez tabáku je ka-
ždoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace vytvořily 
světový den bez tabáku v roce 1987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epi-
demii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocně-
ní a smrt. Míří ke snížení 5,4 milionu mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku 
užívání tabáku, ať již formou přímého, či pasivního kouření.
- Dne 11. 6. 2020 jsme plánovali seminář v Olomouci ve spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje. Mezi přednášejícími měl vystoupit 
i Patrik Nacher. Také jsme museli tento seminář odložit.
- Dne 12. 6. 2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR v Praze, kterého 
se zúčastnila Jana Koželská  s dalšími účastníky přes SKYPE.
- Dne 15. 6. 2020 se Jana Koželská zúčastnila revizní komise MAS na obecním úřa-
du v Bílé Lhotě od 10 hod. a od 15 hod. semináře MZ ČR přes webex. 
- Dne 14. 8. 2020 v zasedací místnosti Unie neslyšících v Olomouci se konalo další 
zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje, které vedla předsedkyně Jana Koželská.
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- Dne 22. 8. 2020 od 15 hod. se za ARCUS –OC  Bohdanka Petrášová zúčastnila v Jíz-
dárně  Pražského hradu akce k výročí 20 let NRZP ČR.
- MUDr. Ivan Kolombo nás seznámil dne 23. 8. 2020  s novinkami v oblasti karci-
nom prostaty v hotelu Inn v Harrachově a 24. 8. 2020 MUDr. Jan Grulich informoval 
o možnostech fyzikálně cévní terapie a Mgr. Gabriela Marečková informovala o přístro-
jové terapii BEMER.
- Dne 25. 8. 2020 se semináře Úřadu vlády za ARCUS – OC zúčastnila Ludmila Viter-
nová.
- Dne 27. 8. 2020 v hotelu Inn v Harrachově od 10 hod.  MUDr. Petr Polievka sezná-
mil účastníky rekondičně edukačního pobytu s protetickými pomůckami pro onkolo-
gické pacienty i s možností si je vyzkoušet.
- V úterý dne 1. 9. 2020 se konal seminář v hotelu IIN v Harrachově v 2. patře v rámci 
programu Edukační pacientský program ONKO na téma „Programy pomoci pro onko-
logické pacienty“, kde vystoupili: Jana Koželská, MUDr. Jan Grulich informoval o mož-
nostech fyzikálně cévní terapie a Mgr. Gabriela Marečková informovala o přístrojové te-
rapii BEMER.
- Ve středu dne 2. 9. 2020 se konal seminář v hotelu INN v Harrachově v 2. patře 
v rámci programu Edukační pacientský program ONKO na téma „Péče o lymfedém 
s praktickou ukázkou“ s Janou Koželskou. Lymfoterapeut Robert Zítko seznámil účast-
níky s péčí o lymfedém a provedl i praktickou ukázku bazálního ošetření a využití tejpo-
vání.
- V pátek dne 4. 9. 2020 se konal seminář v hotelu INN v Harrachově v 2. patře v rám-
ci programu Edukační pacientský program ONKO s Janou Koželskou na téma „Prote-
tické pomůcky pro onkologické pacienty“. Bohdana Perášová měla přednášku na 
téma péče o pokožku a její ochrana s praktickou ukázkou. MUDr. Petr Polievka sezná-
mil účastníky s protetickými pomůckami pro onkologické pacienty i s možností si je vy-
zkoušet.

Programy jednotlivých seminářů jsme zveřejňovali na webových stránkách arcus 
– ov.org v liště Aktuality.
Další APO seminář se uskutečnil v pátek 18. 9. 2020 v zasedací místnost AIFP, Pobřež-
ní 3, Praha Karlín. Akce za ARCUS – OC se zúčastnila Ludmila Viternová. Téma „Konso-
lidovaný AIFP Etický kodex“ přednesl Mgr. Patrik Kastner, předseda AIFP Etické 
komise. Dalším tématem bylo „Práva a povinnosti pacientů (návaznost na aktuální 
legislativu)“ s kterým účastníky seznámila MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová Ph.D., 
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, z 1. Lékařské fakulty, 
Univerzity Karlovy.  
- Dne 13. 10. a 15. 10. 2020 se měl konat pro NNO Olomouckého kraje kurz pod ná-
zvem „Mediální komunikace a základy lobbyingu“ pod vedením Mgr. Kateřiny Juri-
gové, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace s médii a public affairs. Sou-
částí kurzu měl být i krátký exkurz do pravidel lobbyingu a komunikace se zákonodárci. 
Působila také jako tisková mluvčí vládního poslaneckého klubu a několik let jako nezá-
vislý mediální konzultant. Kurz se nakonec nekonal také kvůli mimořádným opatřením.
Ve středu 11. 11. 2020 v době 17-19 hod. prostřednictvím nástroje ZOOM proběhlo se-
tkání na téma „Zastřešující pacientské organizace“ o jehož průběhu nás informoval 
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR.  
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Webový seminář  na téma „Zvládání pocitů nejistoty pro onkologicky nemoc-
né„  a to v souvislosti se současnou pandemickou situací byl určený onkologicky 
nemocným, lidem po nemoci nebo jejich blízkým.  Seminář vedl PhDr. Ing. Mar-
tin Pospíchal z České onkologické společnosti, psychoonkologické sekce a probě-
hl v pátek 13.11.2020 od 17 hodin. Byl zdarma, on-line a tedy nebylo potřeba ně-
kam jezdit.  Stačilo se pouze vzdáleně připojit z klidu domova či nemocnice přes 
jakýkoliv počítač s internetem: 
https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/
zvladani-pocitu-nejistoty-v-soucasne-pandemicke-situaci-webinar-pro-onkologicky/

- Dne 18. 11. 2020 od 10 hod. se Jana Koželská zúčastnila vzdělávacího webináře 
pro pacientské organizace, který nám přednesli:
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD., nás provedla změnami v legislativě pro zdravotnic-
tví, které se v současnosti projednávají a které by nám neměly uniknout
Mgr. Lucie Ondřichová nám přiblížila novinářovu realitu a prozradila několik důležitých 
tipů, jak být v našich mediálních aktivitách úspěšnější
Roman Pavlík se zase zaměřil na nástroje public affairs, které by nám měly pomoci 
úspěšně oslovovat důležité stakeholdery
Ing. Antonín Hlavinka Vám aspoň v krátkosti představil budoucnost zdravotnictví – digi-
tální zdravotnictví (telemedicínu a ehealth). Budoucnost, která není tak vzdálená a která 
pokud se dobře uchopí a pochopí, by mohla významně pomáhat pacientům. 

- Dne 23. 11. 2020 se od 17 hod. Jana Koželská zúčastnila praktického webináře ohled-
ně využití přístrojové terapie BEMER na jehož sledování pozvala i další členy spolku.

- Dne 26. 11. 2020 od 10:00 se konalo online Republikové shromáždění NRZP ČR.
„Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví“  Přednášky byly určeny jak pro pa-
cienty pro prodělaném onkologickém onemocnění, tak i pro jejich blízké nebo i zdra-
votnické pracovníky. První termín přednášky byl 26. 11. 2020 od 18 hodin a další 2. 12. 
2020 od 16 hodin. Vše probíhalo vzhledem k současné situaci on-line formou. Stačilo 
si jen otevřít stránku na internetu a dívat se. Účast na přednáškách byla zdarma. Zde 
internetový odkaz na přednášky:  https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolec-
nost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/sila-vztahu-a-jejich-mozny-vliv-na-nase-zdravi-
-4-prednaska-cyklu-mysliprotirakov/  Seminář vedl PhDr. Ing. Martin Pospíchal z České 
onkologické společnosti, psychoonkologické sekce.  

- Dne 3. 12. 2020 Jana Koželská natáčela prezentaci na MOK Znojmo od 14,20 hod..
Vzdělávací akce Pacientského hubu, tentokrát na téma „Jak pořádat online akce“ se 
Jana Koželská zúčastnila ve čtvrtek 3.12.2020 od 17.30 do 19.30 hodin online prostřed-
nictvím Microsoft Teams. Tématem nás prováděla Kateřina Švidrnochová. 

- Národní rada osob se zdravotním postižením v Brně připravila on-line seminář 
zaměřený na podporu pečujících osob dne 11. 12. 2020   v časovém rozmezí 9.00–
12.00 hod. Je určen pro všechny, kdo pečují o své blízké, pro osoby, které samy potřebuji 
péči druhé osoby, pro odborníky i širokou veřejnost - zkrátka pro každého, koho zajímá 
téma péče o blízké v domácím prostředí. 
PhDr. Lukáš Karnet, krajský koordinátor NRZP ČR pro Jihomoravský kraj
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Zrušené veřejné akce v roce 2020
Z důvodu mimořádných opatření kvůli COVID -19 se musely zrušit veřejné akce v Olo-
mouci v nákupním centu Galerie Šantovka se měl tradičně konat „Světový den zdraví“ 
kde ARCUS – onko centrum, z.s. mívá stánek s nácvikem samovyšetření prsu a další bro-
žury. Také tradiční  Den zdraví plánovaný v České Lípě  v přízemí kulturního centra Crys-
tal v rámci akce „Veletrh zdravého životního stylu, byl přesunut na příští rok.  
XV. ročník onkologického kongresu Znojmo, Loucký klášter 2.10. - 3.10.2020
Organizátoři kongresu:

              
                      

Ve dnech 2. 10.–3. 10. 2020 měl proběhnout 15. ročník Mezinárodního onkologického 
kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.  Kongres byl akreditovaný pro lékaře a pra-
covníky ve zdravotnictví. Program byl vhodný i pro onkologické pacienty. Lékaři se 
mohli registrovat přes IPVZ, Kód akce: 212002270: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-ak-
ce/55157-mezinarodni-onkologicky-kongres-znojmo .
Registrace byla zajištěna u České asociace sester, z.s.  pod číslem 322/2020 a  byla urče-
na pro všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asis-
tenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, 
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistentky, zdravotně sociální pracovníky a ra-
diologické pracovníky. Termín i forma byla změněna na  4. 12. - 5. 12. 2020.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 4. 12.–5. 12. 2020
Přenos se živě vysílal pro veřejnost pro-
střednictvím facebooku   Arcus - onko. 
Byl také pořízen záznam, který bude 
možno shlédnout kdykoliv později. Vě-
říme, že touto formou se nám podaří 
navázat na tradici onkologických kon-
gresů konaných touto dobou ve Znoj-
mě za účasti veřejnosti.  Předsednictvo 
kongresu se sešlo v pátek 4. 12. po 17.00 
h., kdy také bylo provedeno zkušební 
připojení účastníků kongresu přes plat-
formu webex.
Pro veřejnost a pro sponzory bude vi-
deostream z kongresu umístěn na face-
bookovém profilu Arcus  Onko Centra, 
kde je ho možné shlédnout v  průbě-
hu konání kongresu i po jeho skonče-
ní. Obecný odkaz na Arcus Onko Centrum je: https://www.facebook.com/ARCUS-ON-
KO-Centrum-1541758819413181 
Dále je na FB událost https://www.facebook.com/events/428508184823667  na které 
probíhalo v sobotu od 9 hodin živé vysílání z kongresu.
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Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2020 
z dotace MZ ČR

Místo Termín Počet onko
z dotace účast

Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň – pobyt 
přesunut 2x : z termínu 25. 3.–1. 4. 2020
a 14. 11.–21. 11. 2020 

7. 11.–14. 11. 2020   35   0

Harrachov, Hotel INN 22. 08.–05. 9. 2020   40 40

Hotel Mědínek. Kutná Hora přesunut 
z termínu 8. 11.–15.1 1. 2020

18. 10.–25. 10. 2020   25   0

Celkem 100 40

Od 25. 3. do 1. 4. 2020 měl proběhnout rekondičně edukační pobyt v Karlových Va-
rech, součástí pobytu pro onkologické pacienty byly také připravené přednášky s ošet-
řením od lymfoterapeuta Roberta Zítka, MUDr. Petra Polievky, Michaely Šandové a dal-
šími. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu v důsledku KOVID -19 byl tento pobyt přesunut 
na termín 14. 11.–21. 11. 2020 a pak 7. 11.–14. 11. 2020. Je nám líto, že ani jeden 
z uvedených termínů se nemohl zrealizovat kvůli mimořádným opatřením.
Z důvodu mimořádných opatření kvůli COVID -19 jsme museli i přesunuté termíny zru-
šit  v Kutné Hoře.
Pobytu v Harrachově se také zúčastnili bez dotace rodinní příslušníci.
V roce 2021 plánujeme rekondičně edukační pobyt v  hotelu Harrachov Inn v termínu 
od 19. 06.– 03. 07. 2021. Další termíny pobytových akcí se dozvíte až v novém roce. Ter-
mín v Karlových Varech se dozvíme až počátkem roku 2021.

Benefiční akce 18.7.2020 venkovní areál Olše v Července 
Tradiční benefiční akce Rockové léto proběhla 
ve venkovním areálu Olše v Července u Litovle  v 
sobotu dne 18. 7. 2020. Akce začala již ve 12 hod.  
V  programu vystoupily bez nároku na honorář 
kapely Ortel, Perseus, Alžběta, Sarkonia, Headfire 
a poprvé také Kapriola, Roxor a Hysteria. Účastní-
ci mohli využít neomezenou degustaci piva  mo-
ravských pivovarů: Litovel, Velkorakovský minipi-
vovar, Chomout minipivovar, Zlosin minipivovar 
a minipivovar Syrovar. Nechyběly ani fascinující 
vizuální efekty Ohňové show Adversarios. Samo-
zřejmostí bylo i bohaté občerstvení od pana Sou-
kupa a rovněž i program pro děti. Na místě byly 
také drobné dárkové předměty, jejichž koupí šlo 
také podpořit dobročinné účely. V rámci akce pro-
běhla soutěž s Bohdankou a Jitkou o kosmetické 
balíčky. Jako loni měla stánek s tetováním paní 
Ševčíková.
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Smutné události 
Dne 7.2.2020 proběhlo poslední rozloučení ve 13,30 hod. v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci. Ve čtvrtek 30.1.2020 zemřel uznávaný pneumolog, přednosta Kliniky plicních 
nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc. Přednášel 
opakovaně také na akcích ARCUS – onko centra,z.s. a organizoval skvělé akce. 
Dne 13.2.2020 nás opustila Marie Laniková, předsedkyně ISIS Opava, s kterou jste se 
měli možnost setkat také na akcích ARCUS – onko centra,z.s.

Užitečné kontakty a články:
Co můžeme v této době
https://inspirante.cz/index.php/2020/03/17/co-muzeme-delat-v-teto-dobe/  
 

Jak neklesat na mysli 
https://inspirante.cz/index.php/2020/03/27/pohlazeni-od-psycholozky-jak-nekle-
sat-na-mysli/  Vše dobré, silnou imunitu a pohodu na duši. Dr. Mgr. Zuzka Nemčíková
NRZP Olomouckého kraje pomáhá
https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25056
Děkujeme Mgr. Václavu Krásovi, který nám poskytuje informace z NRZP ČR, které pak 
můžeme využívat např. viz výše na uvedeném odkazu. Jana Koželská, předsedkyně 
NRZP Olomouckého kraje také dále děkuje koordinátorce Janě Mikudíkové.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.  byl pověřený krajským koordinátorem Li-
bereckého kraje pomoci pro seniory 65+ a zdravotně postižené pro Českolipsko, takže kdo 
potřeboval zajistit nákup potravin, drogérie nebo léků, popř. i venčení psů, tak zjišťovali 
zájem o tuto službu. 

„Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?“ byl webinář určený onkologicky ne-
mocným, lidem po nemoci nebo jejich blízkým. Byl zdarma, on-line a tedy nebyla po-
třeba někam jezdit.   Stačilo se pouze vzdáleně připojit z klidu domova či nemocnice 
přes jakýkoliv počítač s internetem.  PhDr. Ing. Martin Pospíchal, psycholog, Česká lékař-
ská společnost, psychoonkologická sekce.
Vyjádření České onkologické společnosti k možným změnám léčebných postupů 
v souvislostí s COVID-19:  https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-
-jep/organizace-cos/vyjadreni-vyboru-cos-cls-jep-k-situaci-souvisejici-se-sirenim-koro-
naviroveho-one/
Doporučení přímo pro pacienty: https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/Vy-
j%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-%C4%8COS-%C4%8CLS-JEP-pacient%C5%AFm.pdf
Desatero bezpečnosti pro onkologicky nemocné v současné situaci: 
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/desatero-bezpecnosti-onko-
logickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi/
Život jde dál i v době koronaviru: https://www.amelie-zs.cz/zivot-jde-dal/
Zajímavé odkazy na články, které jsme uváděli v liště Aktuality 2020 na našich webo-
vých stránkách:
Co je karcinom Merkelových buněk a jak se chránit v tomto období před rakovinou 
kůže? Bližší informace na https://ecpc.org/merkel-cell-carcinoma/?lang=cs .
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Současná situace přispívá i k podpoře výzkum v onkologii:
https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/04/soucasna-pandemie-stimuluje-vyzkum-
-toho-muze-profitovat-i-onkologie-rika-ceska-expertka-poradnim-tymu-evropske-ko-
mise/

Konference Právní a finanční aspekty zavádění inovačních technologií ve zdravot-
nictví. Na tomto odkazu najdete všechny prezentace: https://drive.google.com/drive/
folders/1Jgn3pMOPHJXb7zpVSDlL4ojsbL5yGbUO

Jak správně rozumět klinickému hodnocení vakcín proti COVID 19: https://techfo-
cus.cz/veda-vesmir/2604-jak-spravne-rozumet-klinickemu-hodnoceni-vakcin-proti-co-
vid-19.html
Novinky z EU:   Evropská zdravotní unie posílí úlohu ECDC a EMA: https://www.zdra-
vezpravy.cz/2020/11/17/evropska-zdravotni-unie-posili-roli-ecdc-a-ema/
EK schválila novou Evropskou farmaceutickou strategii: https://www.zdravezpravy.
cz/2020/11/26/ek-schvalila-novou-farmaceutickou-strategii-pro-evropu/¨

Nový  Evropský etický kodex boje proti onkologickým onemocněním,  který by 
mohl vedle Národních onkologických Programů zlepšit dostupnost a kvalitu onkolo-
gické péče ve východní Evropě a tím i výrazně pomoci s řešením problémů způsobe-
ných opatřeními jako při COVID 19. Zde najdete odkaz na zmiňovaný dokument https://
www.europeancancer.org/2-standard/66-european-code-of-cancer-practice

Článek z 2.11. 2020: COVID-19 může vrátit onkologickou péči i o desetiletí zpět jsme 
zveřejnili v aktualitách na našich webových stránkách. Možná jste zaznamenali reportáž 
v podobném duchu, kterou odvysílala ČT24  ve které se ukazuje vliv COVIDu na sníže-
ní počtu preventivních vyšetření (včetně onkologických).
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3219229-lide-chodi-mene-na-prevenci-ze-strachu-z-
-covidu-lekari-ujistuji-ze-se-na-ne-dostane
Zdravotní klaun
Mgr. Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní klaun se na nás obrá-
tila ohledně pomoci nemocným a trpícím smíchem a dobrou náladou, které přispívají 
k uzdravení.
    Během karantény pro  malé  pacienty spustili zbrusu nový program  Virtuální klauniá-
dy.  Jedná se o  zábavné videohovory, při kterých se Zdravotní klaun setká „tváří v tvář“ 
prostřednictvím internetu s  hospitalizovanými  dětmi  či s nemocnými dětmi v  domácí 
péči. Půlhodinu zábavy objednají rodiče jednoduše a bezplatně na jejich  webu.
Na www.zdravotniklaun.cz/virtualni-klauniady najdete, jak si Virtuální klauniádu objed-
nat, jaké klauny pacienti potkají a jak je vše zabezpečeno.
Pro snadnou propagaci ke stažení připravili leták, grafické vizuály a text pro sociální sítě.
Že smích pomáhá k uzdravení, je známá věc, proto i pro naše pacienty připravili 
zábavný videokanál Smích on-line. Je plný klaunského humoru, včetně autorských po-
hádek pro děti, chytlavých písniček a zábavných tematických videí. W: www.zdravot-
niklaun.cz FB: facebook.com/zdravotniklaun

Amélie
Amelie se dlouhodobě věnuje odbornému sociálnímu poradenství. Vydává několikrát 
tištěné Novinky, které jsou distribuovány do KOC a HOC a pravidelně informuje organi-
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zace emailem. Více zde: https://www.amelie-zs.cz/category/novinky-v-socialni-a-zdra-
votni-oblasti/ Znovu přinášíme aktuální Novinky, které by vaše členky a členy mohly 
zajímat: Sdílený lékový záznam: https://www.amelie-zs.cz/sdileny-lekovy-zaznam/Lá-
zeňská péče během a po nouzovém stavu: https://www.amelie-zs.cz/lazenska-pece-
-pri-karantene-a-po-ni/Co dělat když nemám nemocenskou dávku ani po 30 dnech htt-
ps://www.amelie-zs.cz/co-delat-kdyz-nemam-nemocenskou-davku-ani-po-30-dnech/
Budete-li potřebovat pomoci, kontaktujte Amelii, sociální pracovníci vám pomohou. 
Amelie se dlouhodobě věnuje psaní odvolání ve věci: ID, ZTP a Příspěvku na péči nebo 
také pomoci zajistit paliativní péči.

Dárci a partneři 2020

Úřad vlády České republiky
a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obecní úřad Červenka

  

JEŽEK SOFTWARE s.r.o. 
a další, kteří nechtěli být zveřejněni nebo jsou uvedeni

u jednotlivých akcí.
 
Dárci  benefiční akce 18.7.2020 Červenka u Litovle
Kapela ORTEL, Perseus, Alžběta, Sarkonia, Headfire, Kapriola, Roxor, 
Hysteria a Adversarios - ohnivá show, Obec Červenka,
SUQESTO s.r.o. Olomouc, Vojtěch Kolaja Těmice, Pivovar Chomout, 
Fontána Kroměříž, UNITED – BAKERIES a.s., Hejný – Cafe drink, 
JOHNNY SERVIS s.r.o., Jan Vavrda Červenka, Makovec a.s. – maso, 
uzeniny, SDH Uničov, MADE Group, ZD Újezd u Uničova, Catering 
K.Kupková Uničov, Ludvík 21, Jednota Zábřeh – Coop, dobrovolníci 
ARCUS – OC, Tetování Ševčíková, Heineken, PESTAN,  Rakovský mi-
nipivovar, Jaromír Drábek a další.
  
Mediální partneři:
IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, Hudební knihovna.

Těmto všem patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, 
kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou služeb a za ma-
teriální pomoc.
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ARCUS  - onko centrum, z.s.
Ješov 24
783 24 Luká

2700226536/2010

0379

ARCUS - onko centrum, z.s.
Ješov 24
783 24 Luká

3 0 0

2 7 0 0 2 2 6 5 3 6
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ARCUS – onko centrum, z.s.
Adresa: Ješov 24, 783 24 Luká
Bankovní spojení: FIO Banka: 2700226536/2010
Předsedkyně: Jana Koželská
Mobil: 603 533 288  T-Mobile
E-mail:  jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org
Přihlášky na kongres:    arcus.onko@email.cz

ARCUS – onko centrum, z.s., Informační místo Česká Lípa, Liberecký kraj
Adresa:  Žižkova 231, 470 06 Česká Lípa
E-mail: arcus.onko@email.cz
Kontaktní jméno:  Jana Koželská
Mobil:  603 533 288
Lymfocentrum Karlovy Vary, Karlovarský kraj
MUDr. Milena Wittnerová, Východní 16, 360 20 Karlovy Vary, telefon: 353 225 060

Členské příspěvky. Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského 
příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy 
variabilním symbolem je rodné číslo člena. Bankovní spojení ARCUS – onko centra, z.s.: 

Fio banka číslo účtu: 2700226536 kód banky 2010.
Platbu členského příspěvku můžete také provést složenkou viz vzor:

0 3 0 0

ARCUS – OBČASNÍK spolku ARCUS – onko centrum, z. s.;                                  ISSN: 2464-8043
Vydavatel: ARCUS – onko centrum, z. s., Ješov 24, 783 24 Luká 
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz. 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk:  Tiskárna Křupka Mohelnice.    Uzávěrka: 2. 12. 2020.  Náklad 500 kusů.
Určeno pro interní potřebu ARCUS–onko centra, z. s. Ješov.
Tento časopis vyšel v rámci projektu Edukační pacientský program ONKO, který je reali-
zován  za fi nanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravot-
ně postižené. 
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Krásné
Vánoce



15

Z benefiční akce 18. 7. 2020 Červenka u Litovle
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Z edukačního pobytu v Harrachově


