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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám další číslo našeho časopisu
zejména pro ty z Vás, kteří nemají možnost sledovat naše webové stránky www.arcus-oc.org, kde
každý nalezne aktuální informace o naší činnosti a také přihlášky na naše pobyty a Mezinárodní
onkologické kongresy. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich akcích. V poslední době je velice těžké získávat finanční podporu, bez které bychom nemohli
pokračovat v našich projektech týkajících se pomoci onkologickým pacientům z celé ČR a působit i v oblasti prevence. O to větší díky
patří Vám všem, kteří podporujete naši činnost a také nám pomáháte ve svém okolí působit na své zaměstnavatele, aby podpořili činnost ARCUS – onko centra, z.s.
Touto cestou se na Vás obracíme se žádostí o pomoc v činnosti ARCUS – onko centra, z.s. v tomto předvánočním období. Velkou část prostředků na svoji činnost si musíme shánět, což je samozřejmě velmi náročné. Jak lze jednoduše nakupovat na Vámi oblíbených e-shopech a přitom můžete zároveň pomoci naší organizaci? Tato pomoc Vás
nebude vůbec nic stát. Je to systém, který opravdu velmi dobře funguje, a je to pouze
o tom, zda při nákupu si vzpomenete na nás. Když si nainstalujete https://givt.cz/application.php, nemusíte se již nikdy bát, že na GIVT při nákupech zapomenete a přitom
podpoříte ARCUS – onko centrum, z.s.: https://givt.cz/arcus-onko-centrum-z-s.
Všem Vám touto cestou přeji požehnané Vánoce a mnoho štěstí, hlavně zdraví
a lásky v celém roce 2016.			
Jana Koželská, předsedkyně
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Přehled akcí a významných události ARCUS – OC v roce 2015

Dne 4. 2. 2015 proběhl seminář v Olomouci pod názvem „Spolu proti rakovině“ k
15 výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti
rakovině. Akce byla ve 2. patře konferenčního sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje
– naproti hlavnímu vlakovému nádraží.

Náplní semináře bylo informování o programech pomoci onkologickým pacientům, o mýtech spojených s rakovinou, o mezinárodních vzdělávacích akcích pro onkologické pacienty, zdravotnický personál a lékaře. Dále informace o léčbě rakoviny plic.
V programu vystoupila: Jana Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině, MUDr.
Ivona Grygárková a Lenka Sehnalová.
Za podporu této akce děkujeme Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
firmám: SWEET GRACIE s.r.o. a

Větrník
– Host ve studiu

(17. 2. 2015 11:05)
Český rozhlas Olomouc
Rakovina! Tvrdý zásah do života pacienta i
jeho rodiny. Jana Koželská rakovinou prošla,
pak její matka i babička. Začala druhým pomáhat. Předsedkyně spolku ARCUS – ONKO
CENTRUM, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Tisková konference na téma:

„Delší život pro nemocné rakovinou plic – personalizovaná 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 odborníky vystoupili: prof.
MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a frizeologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých 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.
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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

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
Bouzova. 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 investor 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. 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 znamená 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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Dne 21. 8. 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
spolku, zde byla možnost se připojit k protestu proti otevření vápencového lomu v DP
Hvozdečko na Bouzovsku.
Ve dnech 23. - 25. 9. 2015 se Jana Koželská zúčastnila ve Vídni akce pod názvem Act
Together Against Lung Cancer – Central and Eastern Europe Forum of Cancer Patient Organizations, ze kterého vyšly tyto akční plány: Local action plans were developed by the cancer organisations looking at areas such as:1) ensuring patient voice is heard in the health policy discussions 2) greater education on the scientific progress and
care options,3) rising disease awareness on lung cancer 4) adequate support to patients
and their caregivers.

Na fóru zazaněly také tyto přednášky: CEE PA Meeting_prof Zielinski , CEE PA Meeting_
Beata Ambroziewicz, CEE PA Meeting_Mihaela Militaru , CEE PA Meeting_prof Durand
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Dne 1. 10. 2015 se zástupci ARCUS – OC Jana
Koželská a Bc. Denisa Vařeková zúčastnily konference pořádané Úřadem vlády ČR – Vládním
výborem pro zdravotně postižené občany ve
spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států
amerických v Lichtenštejnském paláci v Praze.
Konference pod názvem: Lidé se zdravotním
postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA
se konala u příležitosti 25. výročí přijetí Americans with Disabilities Act.

Aplikace pro chytré telefony

Pomoc s průzkumem k vytvoření aplikace pro chytré telefony, která by měla jednoduchým způsobem evidovat, jaké léky uživatel užívá a během několika vteřin vytvořila
také záznam pomocí naskenování EAN kodu léku. Odpadly by tak například situace, kdy
pacient u lékaře neví přesný název léku. Přímo ve vlastním vytvořeném seznamu léků,
by si mohl uživatel snadno ověřit interakce mezi jím užívanými léky (v případě pozitivní
odezvy by byl urgován ke konzultaci se svým lékařem).
Dotazník naleznete na http://goo.gl/forms/KC7jH39jQp

V příštím roce připravuje Dialog Jessenius, o.p.s.

opět akci Pragueonco 2016 v Clarion Congress Hotelu, Freyova 33, Praha 9. Zástupci ARCUS – onko centra připravují prezentaci v rámci pacientské sekce 27. 1. 2016 v rámci
tématu: „Péče o nového pacienta, pomoc v léčbě.“ Zájemci se mohou hlásit a sledovat
naše webové stránky nebo se přímo přihlásit přes webové stránky www.dialog –jessenius.cz
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V roce 2015 jsme připravili dvě benefiční akce:
Benefiční akce 18. 7. 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 charitativní festival výtěžek z akce šel na pacientský edukační onkologický program. Hlavními partnery byly
OSA, Rádio Haná, Rádio FAJN 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, Nihilistic Attempt a Absolut Deafers vzešly z hlasování fanoušků na facebookové stránce. Z Prahy přivezli melodický rock Dilated, kterým vévodila zpěvačka Lucka. Doplnila je olomoucká skupina
Miroslava Spilky – Perseus. Závěr benefiční akce patřil kapele Dymytry.
Akci zahájil s předsedkyní představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM Janou Koželskou moderátor Rádia Haná Tomáš Gottwald. V průběhu 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 můžou zájemci zhlédnout i amatérské foto či video ukázky z naší akce.
Sponzoři benefiční akce: Kapela Nihilistic Attemt,
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 Červenka, 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.
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Mediální partneři: www.olomouc.cz, nejlepší adresa ve městě, zazabavou.cz, IC Olomouc Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, IC
Litovel , MIC Uničov.
FAJN ROCK MUSIC
PROJEKT:
www.rockparada.cz
www.fajnrockmusic.cz/radio , www.fajnrockmusic.cz/porad , www.fajnrockmusic.cz
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.

Další benefiční akci
připravujeme na 18. 12. 2015
v Mohelnici.
Účastníci se mohou opět
těšit na skvělý program.
Mezinárodní onkologický kongres 2015 Znojmo

V roce 2015 se konal 10. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře od 2. 10. do 3. 10.
2015, kde se mohli opět setkat onkologičtí pacienti, lékaři, zdravotní sestry a radiologičtí pracovníci s předními
odborníky z ČR i ze zahraničí. Záštitu letos převzal předseda zdravotního výboru Prof. MUDr. Rostislav Vyzula,
CSc.
Česká asociace sester zařadila MOK 2015 Znojmo do archivu ČAS: KK/1463/2015 pro všeobecné sestry, porodní
asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře,
farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.
Za účast na dva dny bylo 10 kreditů.
SRLA ČR zařadila akci pro radiologické pracovníky pod
číslem: SS29/2015/KH a za účast na dva dny bylo 10 kreditů.
ČLK zařadila kongres v seznamu vzdělávacích akcí pod
číslem: 40207 a za účast na dva dny bylo 7 kreditů.
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Desátý mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě
Pátek 7. října a sobota 8. října 2016, Loucký klášter ve Znojmě. Že je to až za rok?
Přesto toto datum a místo už mají ve
svých diářích zaznamenány desítky lékařů, zdravotních sester a bývalých i současných pacientů s rakovinou.
Vědí totiž, že každý rok vždy první víkend
v říjnu pořádá spolek ARCUS - ONKO
CENTRUM ve spolupráci s TC Medicus
v. o. s. Mezinárodní onkologický kongres. V impozantních prostorách bývalého premonstrátského kláštera se letos v
termínu 2. a 3. října uskutečnil již podesáté a jako pokaždé nabídl mnoho užitečných informací i podnětů k zamyšlení.
„Mezi přednášejícími se pravidelně objevují špičkoví odborníci, včetně těch, kteří jsou známí a uznávaní nejen lékařskou veřejností. Velmi podnětné bývají například
přednášky profesorů Jana Žaloudíka a Pavla Pafka, ale zajímavých bylo všech třiadvacet
letošních vystoupení,” konstatovala za pořadatele předsedkyně představenstva ARCUS
-ONKO CENTRA Jana Koželská.
„Jsem moc rád, že zde mohu přivítat profesora Rostislava Vyzulu, poslance a předsedu zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který nad
naším kongresem převzal záštitu,” ocenil prezident kongresu MUDr. Dalibor Štambera
účast přednášejícího, který ve Znojmě vystoupil poprvé a tématem jeho přednášky byl
screening mammárních nádorů.
Desítky účastníků se letos dozvěděly také například o novinkách v robotické chirurgii, o personalizované léčbě rakoviny plic, o významu glukanů (nejen) v onkologické
léčbě, o lázeňské terapii a mnoha dalších tématech.
Dvoudenní náročný program - vždyť jen během pátku vyslechli účastníci během osmihodinového programu sedmnáct odborných přednášek - zpestřila večerní ochutnávka
vín z produkce znojemské společnosti Znovín a vystoupení známého baviče a imitátora Vladimíra Hrona.
„Ráda bych na závěr zmínila alespoň hlavní sponzory, bez nichž bychom kongres
nemohli uspořádat. Patří k nim firmy Beznoska, Pfizer, Makovec, Merck a Orion diagnostika, Pojišťovna VZP, a. s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a město Znojmo,” zmínila
Jana Koželská.a připomněla, že příští kongres se koná 7. a 8. října 2016. “Už teď na něj srdečně zvu nejen lékaře a zdravotní sestry, ale rovněž i pacienty. ARCUS vedu už více než
dvacet let a podle mých zkušeností lidé dodnes nemají dost kvalitních informací nejen
o léčbě rakoviny, ale ani o tom, jak jí předcházet. Přitom se tato diagnóza týká každého
třetího obyvatele České republiky a nemá smysl zavírat před tím oči. Právě takové akce,
jako je znojemský kongres, mohou významně přispět ke sdílení a šíření potřebných znalostí. Jsem vděčná všem, kteří se jej účastní ať už jako přednášející nebo jako posluchači
a věřím, že se jejich počet bude dál zvyšovat, Třeba i díky tomu, že čtenáři našeho časopisu o kongresu řeknou lidem ve svém okolí,” dodala Jana Koželská. (les)
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Mezinárodní onkologický kongres Znojmo

Realizátor vzdělávací aktivity: ARCUS – ONKO CENTRUM ve spolupráci
s TC Medicus, v. o. s.
Místo konání: Loucký klášter, Znojmo
Termín: 2. - 3. října 2015

Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, MBA,
tajemník kongresu: MUDr. Ing. Milan Vantuch
Za ARCUS – OC : Jana Koželská, předsedkyně představenstva, Nositelka Ceny Olgy Havlové
Moderátor: Lenka Sehnalová
Program kongresu:
2. 10. 2015
9.00
registrace
10.00
oficiální zahájení
10.10–10.30 Jana Koželská a Lenka Sehnalová (ČR):
Programy pomoci onkologickým pacientům
10.30–10.45 Doc .MUDr. Vladimír Študent(ČR):
Robotická chirurgie a její přínosy v v onkologické terapii
10.45–11.15 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Správná komunikace v onkologické terapii
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 Mammárního screeningu
12.15–13.30 oběd
13.30–13.50 MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. (ČR):
Nová možnost prevence hpv asociovaných 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 ordinacích
14.20–14.40 MUDr. Petr Libus (ČR):
SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky onkologických onemocnění
14.40–15.00 MUDr.Michael Vít,Ph.D.(ČR): Regulace prací s chemickými karcinogeny, mutageny
a látkami toxickými pro reprodukci
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): Problematika protonové terapie a její reálné
přínosy pro onkologické pacienty
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. (ČR): Onkologičtí pacienti a kouření
17.50–18.20 MUDr.Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR):
Současné trendy chirurgické léčby u uroonkologických pacientů
19.00

Doprovodný program :raut s degustací vín v Louckém klášteře,
vystoupení Vladímíra Hrona
a hudba s tancem
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3. 10. 2015
8.30– 9.00
9.00– 9.30
9.30– 9.50
9.50–10.15

PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty
MUDr. JUDr. Petr Honěk (ČR): Problematika centrových léků v onkologii
prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Diagnostika nádorových onemocnění
MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR):
Brachyterapia v liečbe nádorov hlavy a krku
10.15–10.45 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR):
Záchranná brachyterapia u pacientov s nádormi hlavy a krku – kazuistiky
10.45–11.00 přestávka coffe break
11.00–11.30 MUDr. Leona Koubková (ČR ): Personalizovaná léčba rakoviny plic
11.30–12.00 Mgr. Dana Součková (ČR): Specifika péče o onkologického pacienta a zapojení rodiny do péče
12.00–12.30 Jana Koželská a MUDr.Dalibor Štambera, MBA:
Závěrečná diskuse, zakončení kongresu
Vydali jsme DVD s přednáškami a fotografiemi z kongresu.
Pořadatelé Mezinárodního onkologického kongresu Znojmo 2015:

Hlavní
sponzoři
kongresu:

Velké poděkování patří firmám, které se podílely na materiální pomoci formou
občerstvení po celou dobu kongresu: Karlova pekárna, Vinařství Lahofer, pekárna
Ivanka a Jelínková Anna.
Po skončení Mezinárodního onkologického kongresu se konal Členský sněm 3. 10.
2015 ARCUS - OC, kde se kromě plánovaných akcí na rok 2016 a dalšího také odsouhlasili nové Stanovy se změnou názvu na ARCUS - onko centrum, z.s.
12

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. 3. do 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 za odborného doprovodu uskutečnil
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 uzavřeno veřejnosti. Dne
1. 12. 2008 se po renovaci 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 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 Sehnalovou, MUDr. Svatavou Zatloukalovou
a Mgr. Janou Kubíčkovou. Praktickou ukázku s nácvikem tapeování proti otokům
a bolesti měli možnost si účastníci vyzkoušet s Robertem Zítkem z Prahy. Informace o hotelu a místě rekondičního 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.
Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů 2015
Místo pobytu
ČR – Karlovy Vary
Jizerské hory- Montanie - Desná, Souš

Počet účastníků
10. 3. – 20. 3. 2015
21. 6. – 28. 6. 2015

21
74

Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2016:
Místo pobytu
ČR – Karlovy Vary
Jizerské hory- Montanie - Desná, Souš
Jizerské hory- Montanie - Desná, Souš

Termín
2. 4. -9. 4. 2016
26. 6. -3. 7. 2016
11. 10. – 18. 10. 2016

Ještě na jaro a podzim plánujeme rekondičně vzdělávací pobyty v Sanatorium Tatranská kotlina. To však záleží na dotaci z MZ ČR.
Ceny a přihlášky budou zveřejněné na www.arcus-oc.org v liště pobyty 2016.
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Zajímavé odkazy a články
Aktuální informace o vyhodnocení celostátního hodnotícího
projektu„Nemocnice ČR 2015“.
V letošním roce hlasoval tento počet respondentů:
 Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů: 70.705 respondentů
 Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů: 45.588 respondentů
 Bezpečnost a spokojenost zaměstnancůnemocnic: 7.510 respondentů
Webový odkaz, kde naleznete zkrácenou verzi výsledků,úplné znění výsledků a žebříčky nemocnic dle jednotlivých krajů: http://hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice.
ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2015.html
Jubilejní 10. ročník odborné konference„Efektivní nemocnice 2015 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“se konal na konci měsíce listopadu v Praze. Výstupy
z této akce viz.: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/efektivni-nemocnice/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2015.html

Na našich webových stránkách dále naleznete různé články, např.:
Nemocnice zahájila provoz nového lineárního urychlovače
12. 8. 2015 budejckadrbna.cz

Českobudějovická nemocnice zahájila provoz nového lineárního urychlovače. Supermoderní zařízení za přibližně 107 milionů korun podstatně zvýší možnosti, rozsah,
kvalitu a komfort léčby pacientů s nádorovými onemocněními z celého Jihočeského
kraje a některých příhraničních oblastí sousedních regionů, tedy cirka 750 tisíc obyvatel
jižních Čech, Plzeňského, Středočeského kraje a Vysočiny. Nový přístroj poskytuje také
vyšší úroveň radiační ochrany.
Pětaosmdesát procent z celkových pořizovacích nákladů ve výši již zmíněných 107
milionů korun pokryjí prostředky Evropské unie získané prostřednictvím Integrovaného
operačního programu. Zbývajících 15 procent hradí nemocnice plně z vlastních zdrojů.
„V letošním roce jde zatím o největší jednorázovou investici do modernizace přístrojového medicínského vybavení v rámci všech osmi nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem. Jejím cílem bylo nahradit jeden ze dvou stávajících přístrojů, které jsou již
na samé hranici technické životnosti,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Lineární urychlovač se užívá k ozařování zhoubných nádorů radioterapií. Umožňuje vznik záření o vysoké energii, které dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a
méně poškozuje okolní tkáně.
Hejtman v této souvislosti poznamenal, že celkové investice do modernizace nemocnic v kraji překročily loni 800 milionů korun, přičemž poměr stavebních a přístrojových investic byl loni přibližně v poměru 1 ku 1. Podobný objem investic nemocnice
plánují i v letošním roce.
„Ještě letos by měla nemocnice vyměnit i druhý, rovněž již dosluhující, lineární
urychlovač z roku 2006, což si vyžádá dalších zhruba 110 miliónů korun I v tomto případě budou do pořízení celé technologie zapojeny evropské dotační prostředky z Integrovaného operačního programu,“ doplnil Zimola. Do klinického provozu bude druhý
nový přístroj uveden zhruba v lednu příštího roku.
14

Onkologická onemocnění představují závažný celosvětový problém, postihují lidi
stále nižšího věku. Spolu s kardiovaskulárními chorobami jsou jednou z nejčastějších
příčin úmrtí ve světě i v České republice. U žen se nejčastěji vyskytuje rakovina prsu,
ženských pohlavních orgánů a tlustého střeva, u mužů je na prvních místech rakovina
plic, tlustého střeva a prostaty. Bohužel nemocných stále přibývá.
„Problematika dostupnosti špičkové onkologické péče je v současné době jedním
z velmi aktuálních témat českého zdravotnictví. Jsme si toho vědomi, a proto také plně
podporujeme kroky vedení nemocnice směřující k maximálnímu zkvalitnění léčby onkologických pacientů v Jihočeském kraji,“ zdůraznil hejtman.
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice je součástí sítě 13 komplexních onkologických center v ČR, která jsou garantována Českou onkologickou společností a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie. K ozařování pacientů s
nádorovým onemocněním pracoviště disponuje dvěma lineárními urychlovači, jedním
RTG ozařovačem a jedním ozařovačem pro brachyterapii.
„Největší předností lineárního urychlovače nové generace, který nahradí starý přístroj z roku 2003, je jeho univerzálnost. Lze jej totiž použít prakticky při všech indikacích.
Díky novince dojde ke zkrácení čekací doby a zákrok bude moci podstoupit zhruba o 10
až 15 procent pacientů více,“ sdělil místopředseda představenstva a ředitel Úseků chirurgických a ostatních zdravotnických oborů Nemocnice České Budějovice Jaroslav Novák.
Nový urychlovač TrueBeam disponuje technologií, která představuje další kvalitativní i kvantitativní posun v léčbě zářením. Zařízení s touto technologií dosahuje výjimečné mechanické přesnosti.
„Přístroj, který se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu také nabízí
průběžnou úpravu pacientovy polohy podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci
dávkového zatížení zdravých tkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co
nejkratším čase,“ konstatoval primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice Václav Janovský.
V rámci instalace nejnovější generace této techniky přístroje byl také nutný upgrade zázemí sloužícího tomuto přístroji, tedy například celý plánovací a verifikační systém.
„Tyto IT úpravy byly rovněž součástí celé investice,“ připomněl ředitel úseků zdravotnických oborů českobudějovické nemocnice Novák.
Příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou pravděpodobně multifaktoriální,
mimo jiné sem patří dědičné faktory, životní styl, stres, stravovací návyky, kouření, alkohol, faktory prostředí a další.
Ačkoli většina lidí spojuje diagnózu zhoubného nádoru s představou nevyhnutelné smrti, je v současné době mnoho nádorů vyléčitelných - leukémie, lymfomy, nádory
dělohy, prsu, zárodečných tkání a mnoho dalších. Důležitá je včasná diagnostika. Čím
nižší je stadium nádorové choroby, tím větší naděje na trvalé vyléčení. Při pozdním záchytu jsou už možnosti léčby a vyhlídky do budoucna značně omezené.
„Nejdůležitější ze všeho je uvědomění si důležitosti zdraví a převzetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví, osvojení si správných a zdravých životních návyků a určitého
rozumného jednání v rámci tzv. sekundární prevence. Léčíme zde například ženy, kte15

ré 30 let i více nenavštívily gynekologa. Přitom si je třeba uvědomit, že právě některé
gynekologické nádory lze řešit se stoprocentní úspěšností ještě v takzvaném předrakovinovém stádiu. V našem oboru bude vždy platit: Čím dříve, tím lépe. A strach z onkologické diagnózy? Určitě by neměl být důvodem pozdního vyhledání lékaře,“ dodal
primář Janovský.
URL http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/9233-nemocnice-zahajila-provoz-noveho-linearniho-urychlovace.html

Lékárníci v roli konzultantů na „Cestě k nekuřáctví“

14. 9. 2015 zdravotnickydenik.cz
Praxe
Česká lékárnická komora (ČLnK) podporuje spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP ČR) a Společností pro léčbu závislosti na tabáku odvykání kouření (SLZT). Jejich společný projekt „Cesta k nekuřáctví“ probíhá od 1. 9. 2015 do
31. 12. 2016. Pro pacienty jsou připraveny ve vybraných lékárnách a Centrech pro závislé na tabáku konzultace s lékárníky a lékaři. Všeobecná zdravotní pojišťovna navíc podpoří své pojištěnce poskytnutím finančního příspěvku za účelem odvykání závislosti na
tabáku.
Příspěvek bude poskytnut jednak na léčivý přípravek po předepsání ošetřujícím
lékařem Centra pro závislé na tabáku (dle seznamu na www.slzt.cz/centra-lecby ). Finanční podpora bude také směřována na volně prodejné léčivé přípravky, jejichž výdej
potvrdí lékárník – odborný konzultant při odborném pracovišti ČLnK (dle seznamu na
www.lekarnici.cz nebo na www.lekarnickekapky.cz/lekarny/mapa-lekaren/ ). Jedná se o
přípravky k náhradní léčbě nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky. Maximální výše příspěvku VZP ČR pro jednoho
pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč.
Podpora rozhodnutí přestat kouřit má zásadní význam pro zdraví pojištěnce. Kouření významně ovlivňuje kvalitu i délku života, zvyšuje výskyt komplikací a nemocí,
především onkologických, kardiovaskulárních a respiračních, ale také několika desítek
dalších – zvyšuje např. riziko osteoporózy (řídnutí kostí), roztroušené sklerózy, diabetu
mellitu (cukrovky), hypertenze (vysokého krevního tlaku), metabolického syndromu, široké palety psychiatrických onemocnění včetně úzkostí a deprese, zhoršuje hojení ran,
bolesti svalů a kloubů, poruchy spánku a další.
„Účinek léků závislosti na tabáku závisí na délce a míře odborné intervence. Bez ní
je úspěšnost blízká placebu (kolem 5 %), s intenzivní dlouhou intervencí to může být až
40 %,“ říká doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Všechny tyto léky ale fungují proti abstinenčním příznakům, nikoli proti kouření. Proto je podle doc. Králíkové důležité
spojení s intervencí lékaře nebo lékárníka.
Jak léky fungují? První dávka léčivého přípravku na předpis se podává týden předtím, než kuřák přestane kouřit. Obecně je tento typ léčby vhodnější pro kuřáky více závislé. Farmakoterapie závislosti na tabáku by vždy měla trvat co nejdéle, optimálně nejméně 3 až 6 měsíců.
K užívání volně prodejných léčiv poskytnou poradenství lékárníci. „Ve vybraných
lékárnách speciálně proškolení lékárníci nabízejí odborné konzultace, které pacientům
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pomáhají zbavit se nejen zdraví poškozujícího kouření.“, podtrhuje PharmDr. Lubomír
Chudoba, prezident ČLnK.
Co je třeba k proplacení léků závislosti na tabáku? Příspěvek bude poskytnut na
doporučení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku, nebo lékárníka – odborného konzultanta při odborném pracovišti ČLnK. K žádosti o příspěvek je třeba doložit
originál doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékárníka – odborného konzultanta, které
je potvrzeno jejich podpisem a razítkem pracoviště. Toto doporučení je volně ke stažení na webových stránkách www.vzp.cz/nekuractvi . Dále je nutné předložit originál platebního dokladu z lékárny o úhradě léčivých nebo zmíněných podpůrných přípravků.
Žádost o příspěvek včetně příloh může klient zaslat poštou, nebo osobně na klientském
pracovišti VZP ČR.
URL| http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/09/lekarnici-v-roli-konzultantu-na-cestek-nekuractvi/

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 telefonické 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, pořádaných spolkem 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 materiálů,
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.
Informační místo Znojmo:
Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Marie Čechová: 604 967 949, 515 215 515, e-mail: marie.cechova@nenzn.cz
Jarmila Ducká: 728 916 783
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Lymfocentrum Karlovy Vary, Karlovarský kraj
MUDr. Milena Wittnerová
Východní 16, 360 20 Karlovy Vary, telefon: 353 225 060

ARCUS – onko centrum, z.s., sídlo spolku
Adresa:
Bankovní spojení:
Předsedkyně představenstva:
Mobil:
E-mail:
Koordinátor:
Mobil:
E-mail:
Webové stránky:
Projektová manažerka:
Mobil:
E-mail:

Ješov 24, 783 24 Luká
264503824/0600
Jana Koželská
603 533 288 T-Mobile (8.00-14.00 hod.)
jana.kozelska.arcus@email.cz
Vladimír Vařeka
777 761 717 T-Mobile (8.00-12.00 hod.)
arcus.vareka@seznam.cz
http://www.arcus-oc.org
Bc. Denisa Vařeková
603 533 288
Denisa.Varekova@seznam.cz

ARCUS – onko centrum, z.s., INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO,
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa:

Kontaktní jméno:
Kontaktní jméno:
Telefon/fax:
E-mail:
Webové stránky:
Hodiny pro veřejnost:

Nemocnice Znojmo p.o.
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Marie Čechová, mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
515 215 515
mj.cechovi@seznam.cz
http://www.arcus-oc.org
Úterý 14.00 až 17.00

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, GYNPHARMA s.r.o. Brno,
Alice Monhartová
a další, kteří nechtěli být zveřejnění nebo byli zveřejněni u jednotlivých akcí.
Zakoupením produktu COLOSTRUM (Kozí kolostrum) pro zdravý imunitní systém od firmy Biotaris podpoříte ARCUS - onko centrum, z.s. Z každého prodaného produktu nám
firma Alice Monhartová zasílá 5 Kč na podporu našich onkologických projektů. Bližší informace na www.kozicolostrum.eu nebo na našich webových stránkách.
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Z benefiční akce 18. 7. v Července u Litovle
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.
Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva roky, je vyřazen z evidence a nebude mu už zasílán časopis ARCUS.
Platbu členského příspěvku můžete také provést složenkou viz vzor:
300
2 7 0 0 2 2 6 5 3 6
2 0 1 0

300
Třistakorun

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

114

0 3 7 9

ARCUS - onko centrum, z.s.
Ješov 24
783 24 Luká
2700226536/2010
0379

0 3 0 0
ARCUS – OBČASNÍK spolku ARCUS – onko centrum, z. s.
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: 5. 12. 2015. 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 realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené.
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Foto z MOK Znojmo 2015 - doprovodný program
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