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Milí čtenáři,
 přinášíme Vám naše další číslo časopisu. 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 informace o Mezinárodním onkologickém 
kongresu, můžete získat přehled o našich akcích i plánovaných akcích v roce 2017. Velký 
dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich akcích. V posled-
ní době je velice těžké získávat finanční podporu, bez které bychom nemohli pokračo-
vat v našich projektech týkajících se pomoci onkologickým pacientům z celé ČR a půso-
bit i v oblasti prevence. O to větší díky patří Vám všem, kteří podporujete naši činnost. 

Jana Koželská, předsedkyně
Upozornění pro čtenáře:
 Kdo dosud nenahlásil e-mailovou adresu na jana.kozelska.arcus@email.cz , nechť 
tak učiní, aby pravidelně dostával informace o našich akcích.

Benefiční akce Rockové léto Červenka u Litovle 22. 7. 2017
Dne 22. 7. 2017 se uskutečnila benefič-
ní akce Rockové léto v Července. Ukázky z 
akce naleznete např. na těchto odkazech:  
https://www.facebook.com/vlkfoto/
photos/a.1486526674719042.1073741942-
.125543324150724/1486527318052311/?t-
ype=3&theater
https://www.youtube.com/
watch?v=5DvKI2CV8KA.

Školící akce v Olomouci 
V rámci Edukačního pacientského programu 
ONKO v roce 2017 v  Olomouci se uskuteč-
nily školící akce, kde vystoupila řada odbor-
níků. Akce byly zařazeny ČAS do kreditního 
systému celoživotního vzdělávání. 

Dne 3. 2. 2017 na Krajském úřadu Olomouc-
kého kraje v kongresovém sále jsme si opět 
připomenuli výročí od podepsání Pařížské 
charty proti rakovině a vyhlášení Světové-
ho dne proti rakovině. V programu vystou-

pil i světoznámý prof. Dr. Václav Větvička, PhD. (USA). Akce byla zařazena v archivu ČAS: 
KK/39/2017 , 4 kredity za účast pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní la-
boranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, den-
tální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální 
pracovníky.  Registrace byla pro účastníky zdarma. 
Po školící akci se konala členská chůze ARCUS - onko centra, z.s. , kde se dohol další ter-
mín na 6. 4. 2017.
 18. 5. 2017 Olomouc "Informovaný pacient - léková politika, práva pacientů".
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Spolu proti rakovině
 Díky dotaci z MZ ČR můžeme realizovat projekt „Spolu proti rakovině“.  Cílem pro-
jektu je zlepšit zdravotní gramotnost obyvatelstva v oblasti prevence nádorových one-
mocnění a přispět tak k odstranění neznalosti na danou problematiku. V roce 2017 jsme 
se zejména zaměřili na systém vzdělanosti žen při samovyšetření prsu a na rakovinu 
plic. 
 Cílovou populací projektu byla široká veřejnost, která měla možnost účastnit se 
různých vzdělávacích akcí či kurzů. Rovněž jsme využívali naše internetové stránky, in-
dividuální či telefonické konzultace. Průzkum probíhá po celý rok 2017. 

Světový den zdraví  6. 4. 2017  GALERIE ŠANTOVKA 
Jako každý rok, tak i le-
tos v rámci „Světového 
dne zdraví“ v Galerii 
Šantovka v Olomou-
ci jste si mohli nechat 
změřit krevní tlak, tuk, 
cukr a dostat informa-
ce o tom jak správně 
cvičit, jíst apod. U in-
formačního stánku AR-
CUS - onko centrum, 
z.s. jste měli možnost 

se seznámit nejenom s naší činností, ale také si vyzkoušet např. samovyšetření prsu či 
zakoupit lístky na benefiční akci „Rockové léto“  22.7.2017 v Července u Litovle.  nalez-
nete v galerii na arcus-oc.org. 

Světový den v boji proti rakovině 2017 (World cancer day)
World Cancer Day 2016 - 2018
V roce 2017 se Světový den boje proti rakovině zaměřuje především na to, co můžeme 
udělat pro naše zdraví jako jednotlivci a na to, o co bychom měli usilovat společně. “Já” 
jako jednotlivec se mohu rozhodnout žít zdravým životním stylem, mohu pochopit, že 
včasné odhalení nemoci mi prodlouží život, mohu požádat ostatní o pomoc a naopak 
podporovat ostatní, mohu převzít kontrolu nad průběhem léčby nádorového onemoc-
nění. A mohu také milovat a být milován, být sám sebou, vrátit se do práce, sdílet svůj 
příběh a mluvit o něm otevřeně a upřímně. “My” jako veřejnost můžeme pracovat spo-
lečně a spojit síly pro lepší výsledek, změnit politiku, zabránit či předejít rakovině díky 
prevenci, mobilizovat sociální sítě k dosažení pokroku, uvádět důvody, proč je nutno 
investovat do boje proti rakovině, organizovat inspirativní akce, zlepšovat přístup k on-
kologické léčbě, pečovat o zdravější prostředí, “napadnout” nynější stav a vytvářet kva-
litní pracovní místa, která by se zabývala onkologickou problematikou. Právě toto jsou 
hlavní diskutovaná témata pro letošní rok, o nichž se více dozvíte na http://www.worl-
dcancerday.org/. O těchto tématech také informovala Jana Koželská na semináři „Svě-
tový den proti rakovině“.
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 "Světový den boje proti rakovině“ je den, kdy bychom měli společně pozvednout 
svůj hlas a usilovat o větší informovanost v oblasti prevence nádorového onemocnění. 
Dále bychom měli tlačit na vlády, aby investovaly finanční prostředky do boje proti ra-
kovině. 
 Přehled přednášejících a témat v roce 2017 v Olomouci

Světový den proti rakovině
Kdy: 3. února 2017, 9-13 hod. 
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc 
Přednášející: Jana Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině – „Vyhlášená té-
mata pro rok 2017“ MUDr. Dalibor Štambera, MBA – „Etické a právní aspekty termi-
nálních stavů“ Lenka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“ Prof. Dr. Vác-
lav Větvička, PhD. (USA): „Podpora imunitního systému v onkologické terapii“ MUDr. 
Petr Polievka – „Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a rehabilitaci pacien-
tů s onkologickým onemocněním“ Robert Zítko – „Ošetření lymfedému s praktickou 
ukázkou“

Etika ve zdravotnictví a psychologická podpora onkologických pacientů
Kdy: 6. dubna 2017, 9-13 hod. – přesunut na 2. 11. 2017  od 13 do 17 hod.
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc 
Přednášející: Jana Koželská – „Projekty pomoci onkologickým pacientům“  MUDr.
Dalibor Štambera – „Problematika ekonomických a etických přístupů v onkologické   
terapii“  PhDr. Martin Kořán – „Psychologická podpora onkologických pacientů“  Len-
ka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“

Informovaný pacient – léková politika, práva pacientů  
Kdy: 18. května 2017, 9-13 hod.  
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc  
Přednášející: Jana Koželská – „Vzdělávací akce pro onkologické pacienty“ MUDr. 
Petr Polievka – „Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a rehabilitaci pacientů“ 
PhDr.  Ivana Plechatá – „Jak se orientovat v lékové politice“ JUDr. Lucie Široká, Šustek & 
Co., advokátní kancelář Praha 1 – „Hájení a prosazování práv pacientů v českém zdra-
votnictví“  MUDr. Dalibor Štambera, MBA, Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko 
centrum, z.s. – „Vzdělávací akce pro onkologické pacienty“
Mgr. Veronika Švecová Ph.D. , Národní rada osob se zdravotním postižením: ve-
doucí poradny pro uživatele sociálních služeb Olomouc  zodpovídala o přestávkách  do-
tazy účastníků semináře. 
Záštitu nad seminářem převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Rakovina plic, vlivy kouření a psychologická péče o onkologické pacienty
Kdy: 2. listopadu 2016, od 9 do17 hod. 
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc 
Přednášející: Jana Koželská – „ Plánované akce pro onkologické pacienty“ PhDr. Mar-
tin Kořán – „Psychologická péče o onkologické pacienty“ Magda Lépová, edukační se-
stra TRN v Olomouci - ,, Vliv kouření nejenom na výskyt nádorových onemocnění" 
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc - „Personalizovaná léčba - imunoterapie u karcinomu 
plic“ nám za sebe zajistil náhradu a přenášet bude prim. MUDr. Stanislav Losse.



6

Účast na dalších akcích v roce 2017

 Život s opakujícím se onkologickým onemocněním bylo  téma přednášky Jany Ko-
želské dne 25. 1. 2017 na programu pacientské sekce PragueONCO - ONCO17.

Dne 27. 1.2 017 se Jana Kožel-
ská zúčastnila zasedání vý-
boru Národní rady zdravot-
ně postižených Olomouckého 
kraje v RCO Olomouckého kra-
je. Účastníkům předala příruč-
ku ke zlepšení bezpečí pacienta: 
Rádce pacienta, kterou vydalo 
MZ ČR. Také informovala členy 
výboru o připravovaných akcích 
ARCUS - onko centrum, z.s.. 
Po zasedání výboru se setkala 
s Mgr. Kristýnou Vackovou z In-
stitutu sociálního zdraví Uni-
verzity Palackého v Olomouci, 
která by představila na seminá-
ři 3.2.2017 v Olomouci výzkum 
zkušeností "Karcinom prsu", kte-
rou provádí v rámci institutu. 

Dne 16. 2. 2017 v České Lípě navštívila 
Jana Koželská Centrum zdraví v České 
Lípě, kde mohou ženy po ablaci si vyzved-
nout silikonové epitézy, speciálně uprave-
né podprsenky a plavky.   Blíže na http://
www.nemcl.cz/centrum-zdravi-prodejna .
    
Dne 24. 2. 2017 se konala další schů-
ze výboru Národní rady zdravotně po-
stižených Olomouckého kraje, kde 
také projednávala společná školící akce 
18.5.2017 v kongresovém sále Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Jana Koželská také informovala o připomínkách onkologic-
kých pacientů, které měli k ambulantnímu ošetření na onkologickém oddělení ve Fa-
kultní nemocnici v Olomouci.

Dne 7. 3. 2017 se na základě spolupráce s prof. MUDr. J. Žaloudíkem, ředitelem MOÚ 
Brno, uskutečnil „3. slet DAM - Den Aliance v MOU, Brno", který organizuje Aliance 
žen s rakovinou prsu, o.p.s.. Za ARCUS - onko centrum, z.s. se akce zúčastnila Libuše 
Tauchmannová a Jaroslava Machová.
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Dne 21. 3. 2017 se konala  v salonku restaurace Záložna v obci Příkazy Valná hromada 
MAS Moravská cesta, z.s., jejímž členem je i ARCUS - onko centrum, z.s.

Ve dnech 29. 3. - 30. 3. 2017 se za ARCUS - onko centrum, z.s.,zúčastnila Ludmila Viter-
nová   II. národní konference v Top Hotelu Praha pod názvem „Vzácná onemocnění a 
zdravotní postižení v současné společnosti", kterou pořádala Společnost pro muko-
polysacharidosu ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Cen-
trem provázení a Českou asociací pro vzácná onemocnění.

Dne 24. 4. 2017 se Vladimír Vařeka s Janou Koželskou zúčastnili na Krajském úřadu 
Olomouckého kraje semináře „Nové povinnosti NNO, EET, řídící dokumenty, zápis 
do veřejného rejstříku", který vedla Bc. Milada Šnajdrová. Díky Krajskému úřadu Olo-
mouckého kraje tak měli možnost se zúčastnit tohoto semináře neziskové organizace 
zdarma a získat tak důležité informace pro kvalitní práci v organizacích. 

Akce 19. 5.–21. 5 .2017 „Dokážeš to taky" a oslava 15. výročí založení Aliance žen 
s rakovinou prsu se za ARCUS - onko centrum, z.s. zúčastnily Angela Svobodová a Lud-
mila Viternová.

„Plicní nemoci a kouření – 10 let boje za zdravé plíce" bylo tématem mezinárodní 
konference při příležitosti Dne bez tabáku a nabytí platnosti Nekuřáckého zákona dne 
30. 5. 2017 v Café Louvre v Praze, kterého se zúčastnila na pozvání prof. MUDr.  V. Kolka 
i Jana Koželská za ARCUS - onko centrum, z.s. 

Zástupci českých pacientských orga-
nizací v Bruselu Ve dnech 5. 6. - 7. 6. 
2017 se za ARCUS - onko centrum, z.s. 
zúčastnila Ludmila Viternová akce pořá-
dané APO. Hlavním cílem návštěvy bylo 
umožnění národním pacientských orga-
nizacím potkat se s Evropskými zastřešu-
jícími organizacemi v rámci jednotlivých 
terapeutických oblastí a jednat s nimi 
o možnostech širší spolupráce v Evrop-
ském parlamentu. Účastníkům byla hra-
zena cesta z Evropského parlamentu.

Nově otevřené centrum informací 
CIOP naleznete v budově Nové onko-
logie (budova č.23), 4. patro, č. dveří 
620 ve FN Motol Praha. Blíže na www.
ciop.cz. Centrum je zaměřené hlavně na 
onkologické pacienty. Mobil: 720 022 
992.

22.6.2017 - Světový den rakoviny ledvi-
ny – byly jsme požádání o zapojení se do 
kampaně: World Kidney Cancer Day has 
been established by the International pokračování na str. 12
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Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 
Realizátor vzdělávací aktivity: ARCUS – onko centrum, z.s.  a  TCMedicus o. p. s. 

Místo konání: Loucký klášter, Znojmo 

Termín: 6. - 7. října 2017 
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, tajemník kongresu: MUDr. Milan Vantuch 
Za ARCUS – onko centrum, z.s.: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Hav-
lové 
Moderátor: Ing. Barbora Štamberová, Ph.D. 

Program kongresu: 
Pátek 6. 10. 2017
               9.00    registrace 
             10.00    oficiální zahájení 
10.10–10.30 MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. (ČR): Nové možnosti prevence hpv asociova-

ných onemocnění
10.30–10.45 MUDr. Skřivánek A., Dušek L., Májek O(ČR).: Screening kolorektálního karci-

nomu, stav r. 2017. Pohled gynekologa.
10.45–11.15 Robert Zítko (ČR): Praktické ošetření lymfedému                           
11.15–11.45 MUDr. JUDr. Petr Honěk, Ing. Zdeněk Kabátek  (ČR): 
 Preventivní programy zdravotních pojišťoven v onkologii
11.45–12.15 prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM (ČR): Současnost a budoucnost 

nukleární medicíny v onkologii
12.15- 12.45 prof. MUDr. Václav Větvička, PhD, (USA): Betaglukany a jejich význam v on-

kologické terapii
12.45 –13.30   oběd 
13.30–13.50 MUDr. Gabriela Kubátová, (ČR), Role primárního pediatra při odhalování 

vzácných onemocnění
13.50–14.20 prof. MUDr. Jan Daneš, Ph.D.( ČR): 
 Současnost a blízká budoucnost screeningu karcinomu prsu
14.20–14.40 MUDr. Petr Libus (ČR): Scintigrafie skeletu v onkologii
14.40–15.00 MUDr. Michael Vít, Ph.D.(ČR): 
 Současný stav prevence v oblasti látek toxických  pro reprodukci

15.00–15.10 coffee break 

15.10–15.30 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): 
 Specifické mammo diagnostiky u žen s implantáty
15.30–16.00 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Tři v jednom aneb aktuální problémy 

onkologické prevalence a disperzarizace
16.00–16.20 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Léčba nádorů kůže zářením
16.20–17.00 doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD (ČR): 

Od roku 2006 pořádáme pravidelně akreditovaný Mezinárodní onkologický kongres 
pro lékaře, zdravotní sestry, radiologické pracovníky, onkologické pacienty a veřejnost s 
předními odborníky z ČR a zahraničí ve Znojmě v Louckém klášteře. 
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 Onkologická onemocnění a sexualita
17.00–17.30 prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): 
 Existuje harm recuction v kontrole tabáku?
17.30–18.00 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (ČR): 
 Současné problémy našeho zdravotnictví
18.00–18.30 MUDr. Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): 
 Personalizovaná medicína a fast track v  Uroonkologii
18.30–  18.45 Ing. Otakar Mareš (ČR), 
 Problematika pojistných produktů nejen pro onkologické  pacienty   
Sobota 7. 10. 2017 
  8.30–  9.00 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (ČR): Možnosti limitace imunoterapie 

solidních nádorů v klinické praxi
  9.00–  9.20  MUDr. Karel Němec (ČR): 
 Problematika kostních metastáz z pohledu ortopeda
  9.20-  9.40 MUDr. Petr Polievka (ČR): Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a re-

habilitaci pacientů s onkologickým onemocněním
  9.40– 10.00 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): 
 PET – MR – moderní technologie a její využití v onkologické diagnostice
10.00–10.20 MUDr. P. Lukačko (SR): Brachyterapia v liečbe sarkómov makkých tkaniv
10.20–10.50   MUDr. A. Molnárová  (SR): Brachyterapia v liečbe karcinómu pažeráka

10.50–11.00  přestávka coffe break 

11.00–11.30 MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D. (ČR): Novinky v onkologii  ORL oblasti
11.30–12.00  PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): 
 Psychologická péče a podpora onkologicky nemocných
12.00–12.15 Kateřina Malá (ČR): 
 Centrum excelence v kontrole tabáku pro sestry východní Evropy
12.15–12.30 Jana Koželská (ČR): Informace o projektu „Spolu proti rakovině“
12.30 Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera: 
 Závěrečná diskuse, zakončení   kongresu, předání certifikátů

Pořadatel vy vyhrazuje právo změny programu.
Organizátoři kongresu:                         
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Kidney Cancer Coalition (IKCC), a global body of over 30 cancer organisations focused 
on improving the lives of people affected by kidney cancer. For more information go to: 
worldkidneycancerday.org or contact me for further details about the campaign.     

Dne 15. 7. 2017 jsme se zúčastnili Hanáckého farmářského trhu v Olomouci v pro-
storu Horního náměstí před podloubím radnice, kde jsme měli stánek s informacemi o 
naší činnosti od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2017 
z dotace MZ ČR

Místo Termín
Montanie, Desná – Souš, Jizerské hory 17. 06. – 24. 06. 2017
Teplice nad Bečvou 08. 10. – 14. 10. 2017
Sanatorium Kriváň, Karlovy Vary 22. 10. - 29. 10. 2017

Plánované pobyty v roce 2018 

Místo Termín
Hotel Jizerka, Kořenov, Jizerské hory 21. 4 -   28. 4. 2018
Hotel Jizerka, Kořenov, Jizerské hory 13. 10. - 20. 10. 2018
Hotel Jizerka, Kořenov,  Jizerské hory 20. 10. - 27. 10. 2018
Hotel Mědínek, Kutná hora   3. 11. - 10. 11. 2018

Bližší informace Vám poskytne Jana Koželská, mobil: 603 533 288.

pokračování ze str. 7
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Zajímavé informace z tisku

Z PENěZ NA ZDRAVOTNICTVí ŠLO V ČR NA LéČBU
MéNě NEž JINDE V EU
 Ve většině členských zemí Evropské unie se v roce 2014 více než polovina peněz vy-
členěných na zdravotnictví utratila za léčbu a rehabilitaci. Nejvíce to bylo v Portugalsku 
(66 procent) a na Kypru (65 procent). Naopak nejméně v České republice (47 procent). 
Uvedl to dnes unijní statistický úřad Eurostat.
 Po léčbě a rehabilitaci představovaly v členských státech největší náklady zpravidla 
výdaje na zdravotní zboží. Ty představovaly často nejméně čtvrtinu výdajů na zdravot-
nictví, ale i zde byly velké rozdíly mezi zeměmi. V Česku, kde více než 30 procent rozpoč-
tu šlo na Eurostatem blíže neupřesněné ostatní výdaje, to u lékařského zboží bylo méně 
než 20 procent. Například v případě Slovenska to bylo kolem 35 procent.
 Celkem nejvíce peněz na zdravotní péči vynakládaly v roce 2014 Německo, Francie, 
Švédsko a Nizozemsko. V těchto zemích tyto výdaje představovaly asi 11 procent HDP, 
zatímco v Česku to bylo zhruba 7,5 procenta. V poměru k HDP měly ve sledovaném ob-
dobí nejnižší výdaje na zdravotnictví v Rumunsku (5,1 procenta), Lotyšsku, Estonsku, Lu-
cembursku a Polsku (6,5 procenta).
 Z pohledu výše vydaných peněz na zdraví jednoho obyvatele na tom podle Eu-
rostatu bylo nejlépe Lucembursko s 5600 eury (151.000 Kč) a Švédsko s 5000 eury 
(135.000 Kč). V Česku to bylo 1125 eur (30.400 Kč). Nejhůře na tom bylo devět členských 
států, kde výdaje na zdravotnictví byly nižší než 1000 eur (27.000 Kč) na obyvatele. Nej-
hůře v tomto srovnání dopadly Bulharsko s 505 eury a Rumunsko s 388 eury.
 Eurostat poznamenal, že při sestavování zprávy na základě informací od jednot-
livých zemí nebyly k dispozici žádné údaje z Malty a chyběly některé údaje z Británie. 
Z toho důvodu nebylo možné vše propočítat na celé společenství 28 evropských zemí.

15. 2. 2017, zdroj: ČTK
NRZP Praha , Mgr. Vávlav Krása
 Dne 26. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Cílem návrhu je pověřit ochránce sle-
dováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Přímo z této 
Úmluvy plyne povinnost smluvních stran pověřit nějaký orgán nezávislým sledováním 
jejího naplňování a realizace práv osob se zdravotním postižením. Na základě dohody 
organizací OZP, tehdejším ministrem Jiřím Dienstbierem a ombudsmankou paní Annou 
Šabatovou bylo dohodnuto, že monitorování plnění Úmluvy OSN bude provádět Úřad 
veřejného ochránce.
 Novela zákona o Veřejném ochránci práv doplňuje nové pravomoci ochránce do 
zákona a její následná podrobnější úprava. Ochránce bude obecně podporovat napl-
ňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat dále opatření, která směřu-
jí k jejich ochraně, bude zkoumat situaci osob se zdravotním postižením v České re-
publice, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení naplňování práv osob se zdravotním 
postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací se zahraničními a mezinárod-
ními subjekty. Všechny tyto činnosti již dnes ochránce dělá v jiných oblastech své čin-



12

nosti a má tedy s nimi již bohaté zkušenosti, což zajistí, že i monitorování naplňování 
úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bude vykonáváno skutečně kvalitně.  
 
 Specifickým doplňkem činnosti ochránce pak bude poradní sbor osob se zdra-
votním postižením a osob věnujícím se jejich právům, který bude zajišťovat partici-
paci samotných osob se zdravotním postižením na sledování naplňování jejich práv. I 
tento aspekt přitom plyne přímo z úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  
Návrh novely zákona o Veřejném ochránci práv byl Poslaneckou sněmovnou projed-
nán v tzv. zkráceném čtení. To znamená, že byl schválen hned v prvním čtení. Příští 
měsíc bude zákon projednávat Senát. Je pravděpodobné, že jej schválí. Zákon bude 
platit od 1. ledna 2018. Předpokládám, že již v průběhu letošního roku osloví Veřej-
ná ochránkyně práv některé organizace sdružující OZP k vytvoření poradního sbo-
ru, který se bude podílet na sledování implementace Úmluvy OSN v naší republice.  
 
Látka nutí nádory k sebevraždě

17. 1. 2017,  Lidové noviny, str. 03, MICHAELA KABÁTOVÁ        
Čeští vědci učinili objev, který by se mohl stát pomocníkem při léčbě i nejtěžších forem 
rakoviny prsu .

PRAHA Čeští vědci mají našlápnu-
to k tomu, že dosáhnou historického 
úspěchu. 
Tým z Biotechnologického ústavu 
Akademie věd totiž po čtyřech letech 
výzkumu vyvinul látku MitoTam, která 
dokázala zneškodnit nádorové buň-
ky i u nejagresivnější formy rakoviny 
prsu. Na tu podle vědců v současnosti 
specifická léčba neexistuje. Látka Mi-
toTam už úspěšně prošla laboratorní-
mi i preklinickými testy. Přesto si na ni 
pacientky ještě budou muset počkat, 

teprve bude testována na lidském organismu. 
 Ročně si diagnózu rakovina prsu v Česku vyslechne okolo šesti tisíc žen, umírá jich 
okolo dvou tisíc. Nejagresivnější formou rakoviny prsu – jde o takzvané triple negativní 
nádory – trpí zhruba 20 procent žen. A i těm by látka jednou mohla pomoci. Stejně jako 
v případech diagnostikovaného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Ten má také obec-
ně špatnou prognózu, protože jeho buňky jsou velice agresivní. 

Současná látka je neúčinná 
 Právě u tohoto typu rakoviny se ukázala jako neúčinná látka Tamoxifen, která se 
při léčbě v současnosti běžně používá. Zákeřnější typy rakoviny prsu jí totiž odolávají. 
„Léčba je velice nákladná a pacientky často trpí recidivou onemocnění. Výhoda naší lát-
ky kromě velké efektivity na HER2 pozitivní rakovinu je účinek i na další typy jako napří-

Zdroj: http://svobodnenoviny.eu
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klad triple negativní karcinom,“ vysvětluje za tým vědců sídlících ve výzkumném centru 
BIOCEV ve Vestci u Prahy Kateřina Rohlenová. Vědci si dokonce myslí, že látka by se teo-
reticky dala použít i na další typy rakoviny. „Dosavadní výsledky ukazují, že MitoTam má 
velmi dobrou perspektivu stát se účinnou protirakovinnou látkou,“ řekla Rohlenová. 
 Na začátku výzkumu tým vedený profesorem Jiřím Neužilem testoval asi dvacet 
možných látek. Vědci spolupracovali s australskou Griffith University. Oobjevu již vyšel 
odborný článek ve vědeckém časopise Antioxidants &Redox Signaling. 

Na řadě jsou testy na lidech 
 Dosud se ještě látka netestovala na člověku. V první fázi se musí ověřit, zda látka 
není pro člověka toxická. „Pak uplyne ještě dlouhá doba, než se dostane na pulty lé-
káren. Výsledky vypadaly velmi nadějně,“ věří Rohlenová. Celý proces ještě může trvat 
roky. V druhé fázi se totiž při testování počítá s účastí několika desítek pacientů. Podle 
pravidel ovšem musejí následovat dvě fáze s ještě větším množstvím osob a mezinárod-
ním přesahem. 
 Podle předního tuzemského onkologa Luboše Petruželky je cenné, že je výzkum 
český. „Pokud se dostane do dalších fází, bude to jedině dobře,“ dodal. 
 U nejtěžších triple negativních nádorů se podle Petruželky objevují i nové možnos-
ti imunoterapie, výsledky ale nejsou ověřené. U pokročilých stadií rakoviny prsu pak 
zaznamenává průlom hormonální léčba. 
 Hlavní roli podle něho ale hraje prevence. Zpočátku si totiž žena zhoubný nádor v 
prsu nemá šanci nahmatat. Jak ale nádor roste, zanechává na prsu stopy viditelné pou-
hým okem (návod na samovyšetření najdete v grafice). Lékaři proto kvitují, že čím dál 
více žen dochází na takzvaný mamografický screening, který dokáže nádor odhalit ještě 
v počátku. „To je moment, který nás posouvá dopředu. Dostali jsme se na úroveň sever-
ských států,“ hodnotí onkolog Luboš Petruželka. Podle Petruželky je nemocným nejčas-
těji okolo 58 let. „Nejmladší u nás byla šestnáctiletá pacientka. Mladých žen naštěstí ale 
tolik nepřibývá,“ sdělil také. 
 Cílovou skupinou screeningu jsou proto ženy mezi 45 a 69 lety. Podíl těch, které už 
na vyšetření prsu alespoň jednou byly, roste. V roce 2015 jich k lékaři zašlo zhruba 63 
procent, v roce 2001 to přitom bylo 13 procent. 

* * *

Ročně si v Česku vyslechne diagnózu rakoviny prsu okolo šesti tisíc žen, zhruba dva ti-
síce z nich zemře. 

Mamografický screening                     počet zachycených
                v Česku                                            karcinomů                    počet vyšetřených 

2010  2921  538 187 
2011  3046  555 418 
2012  3335  601 730 
2013  3626  649 267 
2014  3835  683 024 
2015  3820  677 047 

Zdroj: ČSÚ, Národní onkologický registr, ÚZIS



14

1 1 4

300
Třistakorun

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

2 0 1 0

0 3 7 9

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 a školící akce:    arcus.onko@email.cz

ARCUS – onko centrum, z.s., 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)
E-mail: duckajarmila@seznam.cz
Kontaktní jméno: Marie Čechová, mobil: 737 847 078
 (16.00–18.00)
E-mail: mj.cechovi@seznam.cz 
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: Úterý 14.00 až 17.00

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:
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Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2017
Seznamy sponzorů jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na 
www.arcus-oc.org.

Úřad vlády České republiky
a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

MZ ČR, Obecní úřad Červenka

0 3 0 0ARCUS – 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: 31. 7. 2016.  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 rea-
lizován  za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdra-
votně postižené. 

Sponzoři a mediální partneři benefiční akce 22. 7. 2017

Kapela Ortel  /  Kapela Traktor  /  Kapela REFLEXY  /  Kapela Perseus
Kapela Porta Inferi  /  Kapela Menhir  /  Kapela Sarkonia  /  Kapela Notion Deep

Obec Červenka  /  Pivovar Černá hora  /  SUQESTO s.r.o. Olomouc
Fontána Kroměříž  /  Uničovská pekárna  /  MADE Group

ZD Újezd u Uničova  /  Catering K.Kupková Uničov  /  Jan Vavrda Červenka
Makovec a.s. – maso, uzeniny  /  VRTAL Olomouc  /  SDH Uničov  /  Zelenina Pešek 

dobrovolníci ARCUS – OC  /  ZOD Ludmírov  /  P. Soukup  /  Moje kávička
  

 Mediální partneři:
  zazabavou.cz,  IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, www nejlepší adresa, 

Furtovník.cz, LUDMÍROV TV, Hudební knihovna, Rádio DEEP,
OSA projekt PARTNERSTVÍ OSA

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

Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely potvrzení či darovací smlouvy. 
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Rockové léto Červenka


