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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám další číslo našeho časopisu. Již v posledních našich časopisech jsme vám 
doporučovali sledovat naše webové stránky www.arcus-oc.org, kde naleznete aktuální 
informace o naší činnosti a také přihlášky na naše pobyty a Mezinárodní onkologický 
kongres. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich 
akcích. Díky veřejné podpoře můžeme pokračovat v našich projektech pomoci onkolo-
gickým pacientům z celé ČR a působit i v oblasti prevence. Vám všem, kteří podporujete 
naši činnost, patří velké poděkování. 

Jana Koželská, předsedkyně představenstva

Akce ARCUS – OC a významné události v roce 2015
 Dne 4. 2. 2015 proběhl 
seminář v Olomouci pod ná-
zvem „Spolu proti rakovi-
ně“ od 13 do 16 hod. k 15. 
výročí od podepsání Pařížské 
charty proti rakovině a vyhlá-
šení Světového dne proti ra-
kovině. Akce byla ve 2.patře 
konferenčního sálu Krajského 
úřadu Olomouckého kraje – 
naproti hlavnímu vlakovému 
nádraží.
Náplní semináře bylo infor-
mování o programech pomo-
ci onkologickým pacientům, 
o mýtech spojených s rakovinou, o mezinárodních vzdělávacích akcích pro onkologické 
pacienty, zdravotnický personál a lékaře, o léčbě rakoviny plic. V programu vystoupila: 
Jana Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině, MUDr. Grygárková Ivona a Len-
ka Sehnalová.
Za podporu této akce děkujeme Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
firmám: SWEET GRACIE s.r.o.      a   
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 Nejnovější zprávy o smlouvách s dalšími zdravotními pojišťovnami pro Proto-
nové Centrum
http://www.ptc.cz/media/novinky/z-ptc/vsechny-zamestnanecke-pojistovny-oteviraji-
svym-klientum-pristup-k-moderni-lecbe-nadoru-protonove-terapii/

 Větrník – Host ve studiu 
 (17. 2. 2015 11:05) 
 Český rozhlas Olomouc
Rakovina! Tvrdý zásah do života paci-
enta i jeho rodiny. Jana Koželská rako-
vinou prošla, pak její matka i babička. 
Začala druhým pomáhat. Předsedkyně 
spolku ARCUS – ONKO CENTRUM, nosi-
telka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pa-
řížské charty proti rakovině. Jana Kožel-
ská byla s Vladimírem Vařekou hostem 
ve studiu, kde se odvysílal hodinový 
pořad. Více na www.arcus-oc.org v liště 
aktuality 2015.
 Konečně vyšla Zdravotnická ročenka 
 na http://uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2013.
 Prečo Švajčiari zrušili preventívne prehliadky na mamografe:
 http://www.badatel.net/preco-svjciari-zrusili-preventivne…/

 Tisková konference na téma: „Delší život pro nemocné rakovinou plic – persona-
lizovaná léčba“ proběhla dne 11. května 2015 od 11:00 hodin v hotelu Jalta (Václavské 
náměstí 818/45, Praha 1). Tiskovou konferenci moderoval  Mgr.Ondřej Kopecký. Mezi od-
borníky vystoupili: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a 
frizeologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti čes-
kých patologů ČLS JEP a přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec 
králové (genetické testování), MUDr.Leona Koubková, onkolog, Pneumologická klinika UK 
2.LF a PN Motol a Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM.

Tisková zpráva: Personalizovaná léčba rakoviny plic – naleznete na www.arcus-oc.org
 http://zdraviamy.cz//m/articles/view/Delsi-zivot-pro-nemocne-rakovinou-plic-
 personalizovana-lecba
Česká televize – Události
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/
 obsah/399835-pribyva-pacientek-s-rakovinou-plic
TV Prima – zprávy (od 11. minuty)
 http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015
Blíže o biologické léčbě v Událostech ČT dne 26.3.2015 
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100326/
 obsah/390217-biologicka-lecba sobotní Studio 6 ČT
 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/
                                                                                                                        215411010120328/
Interaktivní brožura biologická léčba – naleznete na www.arcus-oc.org v liště aktuality
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 Od 21. 6. do 28. 6. 2015 se uskutečnil rekondiční pobyt pro onkologické pacienty 
po ukončené léčbě. V tomto termínu, v odborném programu, jste se mohli např. setkat se 
světoznámým prof.Dr.Václavem Větvičkou,Ph.D. z USA, s Hanou Cathala z Francie, MUDr.
Daliborem Štamberou z Prahy, MUDr. Milenou Wittnerovou z Karlových Varů, Lenkou Se-
hnalovou, MUDr. Svatavou Zatloukalovou a Mgr.Janou Kubíčkovou. Praktickou ukázku s 
nácvikem tapeování proti otokům a bolesti měli možnost si účastníci vyzkoušet s Rober-
tem Zítkem z Prahy. Informace o hotelu a místě rekondičního pobytu: http://montanie.cz/ 
Foto z akce naleznate na
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/Jizerske_hory_21_-_28.6._2015_Montanie/

 Dne 4. 7. 2015 na Horním náměstí v Olomouci jste se mohli zastavit u stánku ARCUS 
– ONKO CENTRUM, který jsme tam měli v rámci Farmářských trhů. Kromě informací o spol-
ku se zde byla možnost připojit k protestu proti otevření vápencového lomu v DP Hvoz-
dečko.

 Na 2. pololetí jsme připravili časopisy ARCUS č.158, 159 - jejich tisk a distribuci, in-
formační leták a brožuru „Zdravým životním stylem proti rakovině“

 Naši členové se zúčastnili několika vzdělávacích seminářů potřebných k chodu na-
šeho spolku. Proto velmi děkujeme za účast zdarma na těchto školeních Krajskému úřa-
du Olomouc. 

Protestujeme proti zahájení těžby vápence v DP Hvozdečko
 Zamýšlená těžba vápence je dál noční můrou obyvatel Bouzova, Javoříčka, 
Střemeníčka, Kovářova, Slavětína, Ješova i Luké. Obyvatelé odmítají plánovanou 
těžbu vápence v místní části Hvozdečko. Lidé mají obavy z dopravního zatížení, ze 
změny rázu krajiny a nadměrného hluku. 
 Okolní obce, občanská sdružení i místní občané zásadně nesouhlasí s tím, aby byl 
otevřen lom a postavena zpracovna vápence v blízkosti Javoříčských jeskyní a hradu Bou-
zova. Lom se má nacházet jen 160m od nejbližších obytných budov ve Střemeníčku a 
do 1km jsou další 3 obce. Kromě nepříznivých dopadů na kvalitu života místních občanů 
(prach, hluk, otřesy) by došlo k devastaci rekreačně významné krajiny s mnoha unikátními 
krasovými jevy. Na kvalitu života obyvatel by měla vliv i přeprava suroviny, kterou inves-
tor zamýšlí transportovat přímo středem obcí Kovářov, Olešnice a Slavětín. Ohroženy jsou 
nejen zdroje pitné vody v místě, ale i krasová zvodeň, která pod plánovaným dobývacím 
prostorem protéká a která je napojena na významné prameniště v Čerlince.
 Z hlediska surovinových potřeb ČR ani Olomouckého kraje naprosto není potřebné 
stanovovat další dobývací prostor v situaci silného střetu zájmů těžařů se zájmy ochrany 
přírody, krajiny, vodních zdrojů a lidského zdraví.
 Předpoklad do dotěžení v případě uvedení lomu do provozu, by byl rok 2066, což 
představuje zátěž pro nejméně čtyři generace. Těžbou by se zvýšila úmrtnost na rakovi-
nu o 3%. V takovém případě je možno uvažovat o nepříznivé změně ve struktuře a počtu 
obyvatelstva. Těžba nerostných surovin na jedné straně zabezpečuje prosperitu, na straně 
druhé nevratné narušení krajiny a vyčerpání přírodního potenciálu. Těžba surovin zname-
ná vždy zásah do přírodního prostředí. Náš spolek s tímto záměrem zcela nesouhlasí a na 
Krajský úřad Olomouckého kraje jsme poslali připomínky. 
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V roce 2015 jsme připravili dvě benefiční akce:

Benefiční akce 18. 7. 2015 
v Července u Litovle – venkovní areál Olše 
 Rockové léto se již tradičně konalo na Července 
u Litovle 18. července od 14 hodin, kde se představily 
podle programu jednotlivé skupiny. Jednalo se o cha-
ritativní festival - výtěžek z akce byl určen na pacient-
ský edukační onkologický program. Hlavními partne-
ry pořadatele byly OSA, Rádio Haná, Rádio FAIN ROCK 
MUSIC, TV ROCKPARÁDA, Beat rádio, www.olomouc.
cz a Zdravé město Prostějov.
 Na tuto akci se sjelo plno účastníků z celé ČR. 
Na festivale vystoupilo dohromady podle programu 
sedm kapel. Skupiny ORTEL, Notion Deep , Nihilis-
tic Attempt a Absolut Deafers vzešly z hlasování fa-
noušků na facebookové stránce. Z Prahy přivezli me-
lodický rock Dilated, kterým vévodila zpěvačka Lucka. 
Doplnila je olomoucká skupina Miroslava Spilky – Per-
seus. Závěr benefiční akce patřil kapele Dymytry.
 Akci zahájil s předsedkyní představenstva ARCUS 
– ONKO CENTRUM Janou Koželskou moderátor Rádia Haná Tomáš Gottwald. V průbě-
hu akce zaznělo opakované poděkování všem, kteří tuto akci podpořili jak finančně, tak 
materiálně nebo formou služeb.
Fotograf Tomáš s Jaroslavem Procházkou nejenom fotografiemi ale i videoukázkami 
zdokumentovali tuto akci. Také na facebooku mohou zájemci zhlédnout i amatérské 
foto či video ukázky z naší akce. 
Více informací: Facebooková událost https://www.facebook.com/events/3311467970
68466/385753038274508/
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Na akci nás také podpořil   

Zvuk OK SOUND

Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za 
pomoc formou služeb a za materiální pomoc.

Sponzoři benefiční akce 18. 7. 2015:
Kapela Nihilistic Attempt, Kapela Notion Deep, Kapela Dilated, Kapela Ortel, Kapela 
Absolut Deafers, Kapela Perseus, Kapela Dymytry, Obec Červenka, Pivovar Černá hora, 
SUQESTO s.r.o. Olomouc, Fontána Kroměříž, Uničovská pekárna, MADE Group, Globus 
Olomouc, Úsovko a.s., ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan Vavrda Čer-
venka, Pilsner Urquell, Zelenina Halámek, Potraviny Jašková Litovel, PRIMA PACK s.r.o. 
Olomouc, Johnny Servis, Hotel Colchi, Makovec a.s. – maso, uzeniny,VRTAL Olomouc, 
SDH Uničov, Zelenina Pešek, Fotograf Tomáš, dobrovolníci ARCUS – OC.

Mediální partneři:
OSA projekt RARTNERSTVÍ OSA,RÁDIO Haná, www.olomouc.cz , nejlepší adresa ve měs-
tě, zazabavou.cz, IC Olomouc Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, IC Litovel , MIC 
Uničov, ROCK PARÁDA,  BEAT RÁDIO.
FAJN ROCK MUSIC PROJEKT : www.rockparada.cz , www.fajnrockmusic.cz/radio, 
www.fajnrockmusic.cz/porad , www.fajnrockmusic.cz 
KLIKNI na www.fajnrockmusic.cz/radio a poslouchej super zahraniční a český rock od 
70. let po nejžhavější novinky – od rock popu po nejostřejší metal a pun. 
Partnerem je také TV ROCKPARÁDA- první ryze česká televizní rocková hitparáda – KLIK-
NI na www.rockparada.cz, pošli hlas své oblíbené kapele a vyhraj velký balík rockových 
dárků.

Další benefiční akci připravujeme na 18. 12. 2015 v Mohelnici. 
Účastníci se mohou opět těšit na skvělý program.
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Mezinárodní onkologický kongres 2015 Znojmo
V roce 2015 připravujeme 10. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém 
klášteře od 2.10. do 3. 10., kde se mohou opět setkat onkologičtí pacienti , lékaři, zdra-
votní sestry a radiologičtí pracovníci s předními odborníky z ČR i ze zahraničí.
 Česká asociace sester zařadila MOK 2015 Znojmo do archivu ČAS: KK/1463/2015 
pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany ve-
řejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a 
zdravotně sociální pracovníky. Za účast na dva dny je 10 kreditů.
 SRLA ČR zařadila akci pro radiologické pracovníky pod číslem: SS29/2015/KH a za 
účast na dva dny je 10 kreditů.
 V rámci doprovodného programu bude po přednáškách v pátek 2. 10. 2015 raut, 
degustace vín a hudba k tanci přímo v Louckém klášteře.

Přihlášky jsou rozdělené podle odborností:
 Přihláška MOK Znojmo 2015 pro ČAS a SRLA
 Přihláška MOK Znojmo 2015 pro onkologické pacienty
 Přihláška MOK Znojmo 2015 pro lékaře
 Všechny tyto přihlášky naleznete na Uhttp://arcus-oc.org/?page_id=1298. 
Přihlášky zasílejte na adresu: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín nebo 
na e-mail: MOKZnojmo@email.cz.
Kongres je zařazený v seznamu vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK, číslo akce: 40207, 
počet kreditů pro lékaře: 7.

PROGRAM KONGRESU: 

2.10. 2015 
10.00 hodin – oficiální zahájení 
10.10–10.30 Jana Koželská a Lenka Sehnalová (ČR): Programy pomoci onkologickým pa-

cientům 
10.30–10.45 Doc. MUDr. Vladimír Študent(ČR): Robotická chirurgie a její přínosy v v on-

kologické terapii
10.45–11.15 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Správná komunikace v onkologické te-

rapii 
11.15–11.45 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech 
11.45–12.15 Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ČR): Problematika Mammálního scree-

ningu
12.15–13.30 – oběd 
13.30–13.50 MUDr. Vladimír Dvořák Ph.D., (ČR): Nová možnost prevence hpv asociova-

ných onemocnění
13.50–14.20 MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., RNDr. Ondřej 

Májek (ČR): Screening kolorektálního karcinomu v gynekologických ordi-
nacích

14.20–14.40 MUDr. Petr Libus (ČR): SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky 
onkologických onemocnění 

14.40–15.00 Mgr. Dana Součková (ČR): Specifika péče o onkologického pacienta a za-
pojení rodiny do péče 
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15.00–15.10 – coffee break 

15.10–15.40 RNDr. Petr Šíma, CSc. (ČR): Glukany a jejich význam a přínos v onkologické 
terapii 

15.40–16.00 MUDr. Miloš Šteffl, Ph. D. (ČR): Novinky v onkologii ORL oblasti 
16.00–16.30 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Konzervativní léčba basaliomů (nádory 

kůže)
16.30–17.00 Ing.Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů 
17.00–17.20 prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. (ČR):  Eutanázie a onkologičtí pacienti
17.20–17.50 prim. MUDr. Eva Králíková, CSc., a Kateřina Malá (ČR): Kouření a onkologie, 

novinky, praktický význam role zdravotníků v léčbě závislosti na tabáko-
vých výrobcích

17.50–18.20 MUDr. Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): Současné trendy chirurgické léčby 
u uroonkologických pacientů

3.10.2015 
8.30–9.00 PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty 
9.00–9.30 MUDr.Rostislav Verner (ČR): Preventivní programy VZP ČR v onkologii
9.30–9.50 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph. D. (ČR): Diagnostika nádorových onemoc-

nění 
9.50–10.15 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Brachyterapia v liečbe nádo-

rov hlavy a krku
10.15–10.45 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Záchranná brachyterapia u pa-

cientov s nádormi hlavy
přestávka coffe break 
11.00–11.30 MUDr. Leona Koubková (ČR):  Personalizovaná léčba rakoviny plic
11.30–12.00 MUDr. Vít Michael, Ph.D. (ČR): Regulace prací s chemickými karcinogeny, mu-

tageny a látkami toxickými pro reprodukci
12.00–12.30 J. Koželská a D. Štambera – závěrečná diskuse, zakončení kongresu
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termíny plánovaných přednášek.
V pátek večer, po přednáškách, proběhne od 19 hod. raut, řízená degustace vín a ná-
sledný tanec s hudbou.
Ve VIP salónku mají možnost onkologičtí pacienti a rodinní příslušníci konzultovat 
s předními odborníky své problémy spojené s onkologickpu léčbou.

Organizátoři kongresu:

Hlavní sponzoři  kongresu:

Město Znojmo
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Pobyty v roce 2015
Karlovy Vary jaro 2015
První  již tradiční rekondiční pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny proběhl 
v tomto roce v Karlových Varech ve dnech 10. – 20. 3. 2015 . Foto z pobytu naleznete ve 
fotogalerii na www.arcus-oc.org.

Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná – Souš 2015 
 Druhý ozdravný pobyt v roce 
2015 pro onkologické pacienty a 
jejich rodiny se uskutečnil za od-
borného doprovodu v Jizerských 
horách v zařízení Montanie - Desná 
Souš. Areál byl dříve před renovací 
provozován jako účelové lázeňsko 
– rehabilitační resortní středisko, 
které tak bylo do značné míry uza-
vřeno veřejnosti. Dne 1. 12. 2008 
se po renovaci se celý areál otevřel 
bez omezení nejširší veřejnosti. 
 Od 21. 6. do 28. 6. 2015 se 
uskutečnil rekondiční pobyt pro 
onkologické pacienty po ukončené léčbě. V tomto odborném programu jste se moh-
li např. setkat se světoznámým prof. Dr. Václavem Větvičkou, Ph. D. z USA, s Hanou 
Cathala z Francie, MUDr. Daliborem Štamberou z Prahy, MUDr. Milenou Wittnerovou z 
Karlových Varů, Lenkou Sehnalovou, MUDr. Svatavou Zatloukalovou a Mgr.Janou Kubíč-
kovou. Praktickou ukázku s nácvikem tapeování proti otokům a bolesti měli možnost si 
účastníci vyzkoušet s Robertem Zítkem z Prahy. Informace o hotelu a místě rekondiční-
ho pobytu: http://montanie.cz/. Foto z akce naleznete na
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/Jizerske_hory_21_-_28.6._2015_Montanie/
 Moc děkujeme všem přednášejícím. 

Rekondiční pobyty 2015 - přehled

Místo pobytu   Cena

 ČR – Karlovy Vary

7.100 Kč
ubytování, plná penze, odborný program, 
možnost  procedur dle doporučení lékaře v 
Alžbětiných lázních

Jizerské hory
Montanie - Desná, Souš 

3.430 Kč
pro doprovod, 1600,- pro onkologické 
pacienty z dotace MZ ČR,
ubytování, plná penze, program                 

Nově ještě připravujeme rekondiční pobyt v Sanatoriu Tatranská kotlina v SR od 
10.10. do 17. 10. 205. Proto sledujte naše webové stránky.
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Zajímavé odkazy a články
Na našich webových stránkách dále naleznete různé články, např.:
Informace o 10. ročníku celostátniho projektu Nemocnice ČR 
Blíže na http://www.hc-institute.org/cz/partneri.html

Dopis od členky
 Ahoj Jano, třeba se ti tenhle dopis, psaný dvěma prsty, bude líbit:
 Milá děvčata. Sedím v Chorvatsku s kávičkou a čokoládou při ruce a dívám se na 
"moříčko". Tak mu říkám já. Sedím a vzpomínám, jak to bylo před deseti lety ve Vinodol-
ském a v Crkvenici.
 Myslím na všechna ta cvičení, legrace a velkou skupinu kamarádek. Na táborák, 
karnevaly, ve kterých jsme se proměnily v labutě, harém, ale i krávu, která byla lepší než-
li kráva Milka (kadila koblihy).
 Na ranní cvičení u moře, Marušku s culíky a její pozdrav slunci. Na sestup do moře 
tak, jak nás Pán Bůh stvořil. (Jen Jana V. měla cudně kalhotky).!!!
 Kolik legrace jsme zažily a užitečných informací získaly!!!
 Kolik dobrých rad jsme si předaly, zhodnotily všechny módní výstřelky a prodrbaly 
nové vztahy. Bylo to báječné!!!!
 Dnes Vás všechny zdravím z Trogiru. Kolem mne se ozývají hlásky mých čtyř vnou-
čat.Teď zase oni mají ozdravný pobyt a já hlídám a vařím polévky k obědu.
 Končím. Mějte se moc hezky, všechny moje přítelky, které jste mi tak hodně daly. 
Všechny Vy živé i ty, co se na nás smějí z nebe. A zpívejme si . . . díky za každé nové ráno, 
díky za každý nový den . . .
 Napsat tenhle dopis mě napadlo, když jsem na pláži z rádia slyšela . . . dobrí ludé 
vstávajů, galeby sa kárajů. . . . Mirův sametový hlas, který nám zpíval. . . . čokoláda . . . a 
všechna děvčata skákala.                           Tak zase někdy . . . Ahoj Ann

Tak ahoj Jano. Měla jsi na tom všem velkou zásluhu a my jsme Ti za to vděčné. A (Také 
děkuji, dělala jsem to s radostí. – Jana Koželská)

Výzkum: 
Češi neumějí hledat a správně chápat informace o zdraví

Zdroj: www.tribune.cz. Autor: PhDr. Zdeněk Kučera
 Výzkum Státního zdravotního ústavu ukazuje, že celková zdravotní gramotnost Če-
chů je v porovnání s průměrem osmi zemí EU nižší. Česká republika zaostává za ostat-
ními zeměmi ve všech složkách zdravotní gramotnosti. Zvláště nepříznivá situace je v 
oblasti podpory zdraví, tedy ve schopnosti získat informace týkající se chování posilují-
cího zdraví, schopnosti vyhodnotit je, interpretovat je a chovat se v intencích těchto in-
formací.
 Zdravotní gramotnost je pojmem, kterému věnuje Světová zdravotnická organiza-
ce v posledních letech rostoucí pozornost, ať už ve svých strategických dokumentech 
nebo v monografické publikaci.
 V programu „Zdraví 2020“ se můžeme dočíst, že „zdravotní gramotnost je slibný 
akční koncept, který věnuje pozornost dynamické interakci osob a životního prostře-
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dí, v němž lidé žijí a pracují, (…) je zaměřena na rozšiřování znalostí a dovedností, které 
vedou ke zlepšení zdraví, a to včetně schopnosti orientovat se v komplexním systému 
zdravotní a sociální péče a postarat se o své zdraví.“
 V národní strategii implementace programu Zdraví 2020 představuje zdravotní 
gramotnost jedno z klíčových průřezových, či „vertikálních“ témat, která pronikají vše-
mi obsahovými oblastmi zdravotní péče, prevence a podpory zdraví. V těchto intencích 
pracuje také Pracovní skupina pro zdravotní gramotnost, která připravila Akční plán 
zvyšování zdravotní gramotnosti. O potřebě realizovat takové aktivity, které povedou 
ke zvyšování zdravotní gramotnosti, se ostatně hovoří i na několika místech v textu Ná-
rodní strategie.
 Sledování změn v úrovni zdravotní gramotnosti ovšem předpokládá možnost tuto 
veličinu operacionalizovat, popsat výchozí stav, a teprve poté kvantifikovat dosažené 
změny. Validní data o úrovni zdravotní gramotnosti jsme ovšem dosud neměli k dispo-
zici.
V roce 2014 byly zveřejněny výsledky první systematické studie zdravotní gramotnosti 
v osmi zemích Evropské unie (Rakouska, Bulharska, Německa, Řecka, Španělska, Irska, 
Nizozemska a Polska), která se opírala o operacionalizaci sofistikovaného modelu zdra-
votní gramotnosti, zveřejněného v publikaci WHO „Health Literacy. The Solid Facts“ z 
roku 2013.
 Model zahrnuje tři základní dimenze zdravotní gramotnosti (zdravotní péči, pre-
venci nemocí a podporu zdraví) a čtyři kroky získávání a zpracovávání informací (schop-
nost získat informace, pochopit je, vyhodnotit je a rozhodnout se na jejich základě). 
Tato základní tabulka byla posléze operacionalizována do podoby baterie otázek.
Na základě odpovědí pak byly vytvořeny standardizované škály tří dimenzí zdravotní 
gramotnosti, a nakonec škála celkové zdravotní gramotnosti.
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1. Metodika
V každé z osmi zemí byl u reprezentativního výběrů minimálně 1 000 respondentů star-
ších 15 let sejmut dotazník o 90 položkách. Jádrem dotazníku byla baterie 47 otázek, 
která operacionalizovalapropracovaný model zdravotní gramotnosti:
Odpovědi na čtyřpoložkových Likertovských škálách byly zpracovány do standardizo-
vaných indexů (nabývajících hodnot 1-50):
 -  zdravotní gramotnosti v oblasti zdravotní péče
 -  zdravotní gramotnosti v oblasti prevence nemocí
 -  zdravotní gramotnosti v oblasti podpory zdraví a
 -  zdravotní gramotnosti celkové.
 Kromě škál zdravotní gramotnosti dotazník obsahoval i otázky týkající se socioe-
konomických charakteristik, subjektivního zdravotního stavu a zdravotního chování. Po 
domluvě s autory studie a s jejich souhlasem jsme mohli v druhé polovině roku 2014 
přistoupit k replikaci šetření v České republice. Sběr dat metodikou CAPI provedla agen-
tura ppm.factum, a v současné době se zpracovávají data tak, aby byla srovnatelná s vý-
sledky původní studie. Do reprezentativního výběru obyvatel ČR starších 15 let bylo za-
hrnuto celkem 1 037 respondentů ze všech krajů České republiky.

2. Nejdůležitější zjištění
 Celková zdravotní gra-
motnost, v porovnání s prů-
měrem osmi zemí EU je niž-
ší, zaostává především za 
zeměmi, které v této oblasti 
představují špičku, tj. Nizo-
zemsko, Irsko, Německo a 
Polsko, jak dokládá násle-
dující graf.

Pokud se zaměříme jen na 
český soubor, je zajímavé 
porovnání zdravotní gra-
motnosti v jednotlivých ob-
lastech. Vyplývá z něho, že 
nejhorší situace je ve sfé-
ře podpory zdraví, naopak 
poměrně slušná úroveň je 
v porozumění a orientaci v 
oblasti zdravotní péče. Občané tedy snáze získávají informace týkající se fungování sys-
tému zdravotní péče, a na jejich základě se rozhodují, než informace týkající se jejich 
zdravého životního stylu a posilování jejich vlastního zdraví.

Vcelku nenalézáme takřka žádné rozdíly v úrovni zdravotní gramotnosti mezi muži a 
ženami našeho souboru. Pokud jde o rozdíly podmíněné věkem respondentů, pak za-
znamenáváme postupný pokles zdravotní gramotnosti od čtvrtého decénia. Statisticky 
významná je souvislost zdravotní gramotnosti se vzděláním respondentů, jak je patrné 
z následujícího grafu. Z demografických a socioekonomických faktorů má na zdravotní 
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gramotnost velký vliv věk respondentů: s rostoucím věkem lineárně klesá frekvence po-
zitivního skóre zdravotní gramotnosti.
 

 S rostoucí úrovní vzdělání narůstá procento respondentů s dostatečnou nebo ex-
celentní úrovní gramotnosti. Podobnou souvislost konstatujeme i u subjektivního soci-
álního statusu, neboli vlastním hodnocením postavení na sociálním žebříčku: čím výše 
se respondenti vidí na žebříčku sociálních pozic, tím vyšší index zdravotní gramotnosti 
vykazují. Stejnou tendenci vykazuje souvislost zdravotní gramotnosti s indexem finanč-
ní deprivace: rostoucí finanční obtíže souvisejí se snižováním míry zdravotní gramot-
nosti. Vcelku tedy zaznamenáváme u zdravotní gramotnosti sociální gradient, tj. sociál-
ní determinaci jak celkové, tak dílčích zdravotních gramotností.
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 Zajímavá je souvislost zdravotní gramotnosti se subjektivním (pociťovaným) zdra-
votním stavem: s rostoucím zdravotní gramotností se zlepšuje subjektivně prožívaný 
stav vlastního zdraví. Zdá se ovšem, že u osob, které zakoušejí velké zhoršení zdravotní-
ho stavu, se zvyšuje kompetence při získávání zdravotně relevantních informací a jejich 
využívání, tedy zdravotní kompetence.
Zdá se, že zdravotní gramotnost ovlivňuje některé složky zdravotního chování, přede-
vším pak frekvenci pohybových aktivit, v menší míře kuřáctví a pití alkoholických nápo-
jů. Poměrně silná negativní souvislost je mezi zdravotní gramotností a výší Body Mass 
Indexu (BMI).

 První reprezentativní výzkum zdravotní gramotnosti, který se realizoval v České re-
publice, nabízí deskripci výchozího stavu při realizaci programu Zdraví 2020. Iniciální 
data nám umožní sledovat dopady intervencí, které by se v nadcházejících pěti letech 
měly realizovat. Z šetření zdravotní gramotnosti vyplynulo, že Česká republika ve všech 
složkách zdravotní gramotnosti zaostává za nejlepšími zeměmi EU. Zvláště nepřízni-
vá situace je v oblasti podpory zdraví, tedy ve schopnosti získat informace týkající se 
chování posilujícího zdraví, schopnosti vyhodnotit je, interpretovat je a chovat se v in-
tencích těchto informací. Zdravotní gramotnost je velkou měrou podmíněna některý-
mi socioekonomickými a demografickými proměnnými, především věkem, vzděláním a 
sociálním statusem, a na druhé straně se jeví jako faktor podmiňující faktické zdravotní 
chování, jako je tělesná aktivita a udržování tělesné hmotnosti. K mezinárodnímu pro-
jektu reprezentativních šetření zdravotní gramotnosti se v současné době připojují dal-
ší země evropského regionu i státy mimoevropské, což umožní komparace v podstatně 
širším měřítku. Studie byla realizována Státním zdravotním ústavem v rámci spolupráce 
Ministerstva zdravotnictví.

PhDr. Zdeněk Kučera,  vedoucí výzkumu
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Všechny zaměstnanecké pojišťovny otevírají svým klientům 
přístup k moderní léčbě nádorů – protonové terapii

Praha 22. 1. 2015

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), Oborová zdravotní pojišťovna 
(OZP) a protonové centrum (PTC) v Praze podepsaly smlouvy o hrazení protonové léč-
by. Dva miliony klientů těchto pojišťoven, tak mají jistotu, že v případě potřeby budou 
léčeni moderní bezpečnou a šetrnou ozařovací metodou - protonovou terapií, která vý-
znamně ovlivňuje kvalitu života pacientů v průběhu léčby a hlavně po ní.
 Obě pojišťovny dosud schvalovaly pacienty v individuálním řízení a v praxi si tak 
ověřily potřebnost a možnosti protonové terapie i spolupráci s PTC.
 Výhoda protonové terapie spočívá ve zvýšení šance na vyléčení, snížení zdravot-
ních rizik spojených s nežádoucími účinky ozáření zdravých tkání oproti standardně 
aplikované léčbě fotonovým zářením, a to pro zdravotní pojišťovny znamená úspo-
ru finančních prostředků, které by jinak musely dlouhodobě vynakládat na léčbu se-
kundárních projevů ozáření. Další finanční prostředky šetří pojišťovny díky výhodným 
smluvním podmínkám. Pro klienty ČPZP a OZP také smlouva znamená transparentní 
a efektivní schvalovací proces. Zvyšuje tak šanci na co nejrychlejší zahájení léčby a tím 
umožňuje pacientům profitovat z možností protonové terapie v co nejvyšší míře.
 PTC se s pojišťovnami shodlo na způsobu indikování i na vhodných diagnózách pro 
protonovou léčbu.
 Pro klienty ČPZP a OZP znamená smlouva i okamžitý přístup ke špičkové diagnosti-
ce protonového centra: PET/CT, počítačové tomografii a magnetické rezonanci, na které 
jiní pacienti čekají až několik týdnů.
 Zájem zajistit smluvně svým klientům přístup k moderní a šetrné léčbě mají i další 
zaměstnanecké pojišťovny. Jednání s ZPMV, ZP Škoda i Revírní bratrskou pokladnou se 
vyvíjejí pro klienty pozitivně a smlouvy by mohly být uzavřeny ve velmi krátké době.
 České zaměstnanecké pojišťovny včetně Vojenské ZP (VoZP), která jako první po-
chopila význam protonové léčby a smlouvu uzavřela již v roce 2013, mají dohromady 
téměř 4 a půl milionu klientů. Výhodné podmínky pro léčbu svých 1 300 000 pojištěnců 
revoluční ozařovací metodou si v loňském roce zajistila i největší soukromá slovenská 
zdravotní pojišťovna DÔVERA. Rovněž jednání s největší slovenskou pojišťovnou VšZP 
(obdoba české VZP), která protonovou léčbu svým klientům již hradí, indikují, že zájem 
uzavřít smlouvu s PTC je víc než seriózní.
 Protonová terapie je vhodná pro většinu diagnóz jako jsou nádory hlavy a krku, 
mozku a CNS, nádory ležící v oblasti páteře, nádory prostaty, lymfomy a nádory u dětí. 
Protonové centrum chystá v horizontu několika měsíců i léčbu nádorů plic. 

Iva Taťounová, ředitelka pro strategii Proton Therapy Center Czech
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa:  Ješov 24, 783 24 Slavětín
Bankovní spojení:  GE Money Bank, číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva:  Jana Koželská
Mobil: 603 533 288 T-Mobile (8.00-14.00 hod.)
Koordinátor:  Vladimír Vařeka
Mobil: 777 761 717 T-Mobile (8.00-12.00 hod.)
E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky:  http://www.arcus-oc.org

ARCUS – ONKO CENTRUM, INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa: Nemocnice Znojmo p.o.
 MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Kontaktní jméno:  Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Kontaktní jméno:  Marie Čechová, mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
Telefon/fax:  515 215 515
E-mail:  marie.cechova@nemzn.cz
Webové stránky:  http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost:  úterý 14.00 až 17.00

Informační místo Znojmo
Poskytuje zejména tyto konzultace:

  Jak zvládat následky vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační jizvy po ablaci.
  Poskytování informací příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci.
  Odpovídá na otázky týkající se rekondičních pobytů.
  Poskytuje telef. informace a zprostředkuje kontakty na lékaře zabývajícími se léčbou lymfedému.
  Poskytuje telefonické informace ohledně výživy při podávání chemoterapie a doplňkové výživě při 

nádorovém onemocnění.
  Předává informační brožury.
  Poskytuje informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu na základě osobní zkušenosti.
  Podává informace v souvislosti s konáním Mezinárodních onkologických kongresů ve Znojmě, po-

řádaných OS ARCUS -ONKO CENTRUM a TC Medicus, veřejně prospěšnou společností Znojmo.

 Dále všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojmě nabízí členství v organizaci ARCUS - 
OC Ješov. V průběhu roku pořádá pro členy a jejich rodinné příslušníky vycházky do okolí Znojma spojené 
s přátelským posezením. V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiá-
lů, brožur a měsíčníků Bulletinu občanského sdružení ARCUS - OC Ješov, o které je velmi velký zájem.
 Několik členů organizace se podílí na organizování dvoudenního Mezinárodního onkologického 
kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě.
 Závěrem roku vedení pobočky Znojmo pořádá pro své členy seminář s přátelským posezením.

LyMFOCENTRUM KARLOVy VARy
MUDr. Milena Wittnerová, Východní 16, 360 20 Karlovy Vary, telefon: 353 225 060
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Finanční dary a materiální pomoc: Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely potvr-
zení 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: Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského příspěvku dopo-
ručujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné čís-
lo člena. Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 
Fio banka : číslo účtu : 2700226536 kód banky 2010.
Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva roky, je vyřazen z evidence a nebude už zasílán časopis ARCUS.
Platbu členského příspěvku můžete také provést složenkou viz vzor:

300
Třistakorun

ARCUS - ONKO CENTRUM
Ješov 24
783 24 Slavětín

2700226536/2010

0379

ARCUS - ONKO CENTRUM
Ješov 24
783 24 Slavětín

3 0 0 1 1 4

2 7 0 0 2 2 6 5 3 6

2 0 1 0

0 3 7 9

0 3 0 0

Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2015
Seznamy sponzorů jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na 

www.arcus-oc.org.

Stále nás podporují :

JEŽEK SOFTWARE s.r.o.
VITOUL

Úřad vlády České republiky 
a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

MZ ČR, Obecní úřad Červenka, Firma Makovec
a další, kteří nechtěli zveřejnění nebo byli zveřejněni u jednotlivých akcí.
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ARCUS – OBČASNÍK SPOLKU ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz. 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk:  Tiskárna Křupka Mohelnice.    Uzávěrka: 25. 7. 2015.  Náklad 500 kusů.
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Tento časopis vyšel v rámci projektu Edukační pacientský program ONKO, který je rea-
lizován  za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdra-
votně postižené. 

Prezentace na farmářských trzích v Olomouci 4. 7. 2015
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Foto z rekondičního pobytu v Montanii, 2015


