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Z rekondičně edukačního pobytu v hotelu Jizerka
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Milí čtenáři,
přinášíme Vám naše další číslo časopisu ARCUS. Velký dík patří všem dobrovolníkům,
kteří nám nezištně pomáhají na našich akcích. Bez finanční spoluúčasti bychom nemohli realizovat Edukační pacientský program ONKO z dotace Úřadu vlády a díky dotaci z
MZ ČR se onkologičtí pacienti mohou vzdělávat a zvyšovat svoji fyzickou kondici na rekondičně edukačních pobytech v Jizerských horách a v Kutné Hoře.
Přála bych si, aby lidé, kteří se ocitli v onkologické léčbě, nemuseli vynakládat své úsilí
s hledáním finančních prostředků na zajištění léčby, jak je tomu v poslední době.
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.

Jana Koželská podepsala první z ČR Pařížskou chartu proti rakovině 3. 2. 2000 na Pařížské radnici.

Světový den proti rakovině 4. 2. 2018

Jana Koželská se vyjádřila k hladovce pana Pomeje: https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-celebrity_terka
Bezplatnou online poradnu „klinická hodnocení“, která Vám pomůže zjistit, zda jsou v
České republice evidovány klinické studie zaměřené na Vaše onemocnění, naleznete
na http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/klinicka-hodnoceni/
V roce 2018 připravil Robert Zítko kurz o lymfě, který jsme doporučovali masérům, zdravotnickým pracovníkům, lidem, kteří mají problémy s lymfou i jejich rodinným příslušníkům z Olomoucka.
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11. 4. 2018 Olomouc Galerie Šantovka, Světový den zdraví

V Galerii Šantovka jste se mohli zastavit u stánku ARCUS – onko centra, z.s., a u dalších
stánků si nechat změřit tlak, nacvičit si „První pomoc“ a mnoho dalšího.

Kongresy a semináře v roce 2018
Školící akce v Olomouci
V rámci Edukačního pacientského programu ONKO v roce 2018 v Olomouci se uskutečnily 2 školící akce, kde vystoupila řada odborníků.
Dne 2. 2. 2018 se konal od 9,00 do 13,00 hod. seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje ke Světovému dni proti rakovině. V programu vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centra, z.s. , Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., vedoucí poradny
NRZP ČR Olomouc a další. Tématem byla i nová dávka nemocenského pojištění, která
bude zavedena od 1.6. 2018: „Dlouhodobé ošetřovné a příspěvek na péči“.
Další seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje se uskutečnil 5. 4. 2018 od 9,00
do 13,00 hod. a hlavním tématem bylo ošetření a péče o lymfedém. Registrace byla
zdarma na jana.kozelska.arcus@email.cz.
Moderátorem byla Mgr. Veronika Švecová Ph.D., Národní rada osob se zdravotním postižením: vedoucí poradny pro uživatele sociálních služeb Olomouc.
Přednášející:
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení, Odbor sociálních věcí OK – „Strategické dokumenty kraje z hlediska potřeb OZP“
Mgr. Milan Langer, předseda NRZP OK – „Další strategické dokumenty kraje týkající se OZP“
Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centrum, z.s. – „Vzdělávací akce pro onkologické pacienty“
Robert Zítko – „Péče o lymfedém s praktickou ukázkou“.
Tento seminář se konal v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené.
Pořadatelé: ARCUS – onko centrum, z.s. ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených Olomouckého kraje.
Další semináře plánujeme v rámci MOK Znojmo a 6. 11. 2018 v Kutné Hoře.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 5. 10.–6. 10. 2018
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.
Realizátor vzdělávací aktivity: ARCUS – onko centrum, z.s. a TC Medicus, v. o. s.
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, tajemník kongresu: MUDr. Milan Vantuch
Za ARCUS – onko centrum, z.s.: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlové. Moderátor: Ing. Barbora Štamberová, PhD.
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Předběžný program kongresu:
Pátek 5.10.2018
9.00
registrace
10.00
oficiální zahájení
10.10–10.30 MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Dušekl L., Májek O. (ČR): Aktuální výsledky
screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR
10.30–10.50 ing. Barbora Štamberová, PhD.(ČR): Možnosti vyžití aromatických rostlin
v onkologii
10.50–11.15 MUDr. JUDr. Petr Honěk, Ing. Zdeněk Kabátek (ČR): Novinky v oblasti „centrové terapie“ v onkologii
11.15–12.00 MUDr. Andrej Vondrák, MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM (SR): Využitie Ga68 v diagnostike nádorov neuroendokrinného pôvodu a nádorov prostaty.
12.00 - 12.30 prim. MUDr. Kateřina Táborská, (ČR) : Diagnostika metastatického feochromocytomu a terapie 131I-MIBG: kasuistické sdělení
12.30 –13.30 oběd
13.30–13.50 MUDr. Gabriela Kubátová, (ČR), Role primárního pediatra při odhalování
vzácných onemocnění
13.50–14.20 prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. (ČR): Vzácné nádory srdce - kazuistika
14.20–14.40 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Akutní mamodignostika
v době implantátů
14.40–15.00 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Onkochirurgie v nových podmínkách
a proměnách
15.00–15.10 coffee break
„Melanomový blok“
15.10–15.30 prim. MUDr. Ivana Krajsová, MUDr. Ondřej Kodet, (ČR): Melanom- úvod do
problematiky a léčba
15.30–15.45 MUDr. Jiří Jahoda, (ČR): Diagnostika melanomu pomocí radiodiagnostických metod
15.45–16.00 doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MUDr. Havel Martin, MUDr. Širůček Pavel, MUDr. Golisová Jana (ČR): Sentinelová uzlina u maligního melanomu z
nukleární medicíny
16.00–16.15 MUDr. Jindřich Šuk,(ČR): Sentinelová uzlina z pohledu chirurga
16.15–16.35 MUDr. David Zogala, (ČR): FDG PET/CT při stagingu maligního melanomu
16.35- 16.45 doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., (ČR): FDG PET/CT při hodnocení léčebné
odpovědi maligního melanomu
16.45-16.50 přestávka 5 min.
16.50–17.15 prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Co nového kolem kouření
17.15–17.45 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (ČR): Jsme ve zdravotnictví šťastní nebo nešťastní?
17.45–18.10 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Moderní techniky fotonové radioterapie
18.10–18.30 doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD (ČR): Současné možnosti ochrany fertility
u onkologických pacientů
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Sobota 6.10.2018
8.30– 9.00 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (ČR): Imunoterapie karcinomů plic – oučasné možnosti a limity
9.00– 9.20 MUDr. Karel Němec (ČR): Měkkotkaňové nádory pohybového aparátu
9.20- 9.40 doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.(ČR): Rakovina prostaty a sexuální život
9.40– 10.00 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Racionální indikace zobrazovacích
metod – kde se ztrácí peníze?
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 MUDr. Michael Vít, Ph.D. a kol. (ČR): Je dostatečná prevence profesionálních
nádorových onemocnění ?
12.00–12.30 MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (ČR): Úloha vitamínu D u onkologických pacientů
12.30
Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera: Závěrečná diskuse, zakončení
kongresu, předání certifikátů
Pořadatel vyhrazuje
právo změny programu.

Rekondičně vzdělávací pobyty v roce 2018 z dotace MZ ČR
Místo
Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory
Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory
Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory
Hotel Mědínek, Kutná hora
Bližší informace Vám poskytne Jana Koželská, mobil: 603 533 288. V současné době jsou všechny
termíny obsazené.

Benefiční akce 21. 7. 2018 venkovní
areál Olše v Července u Litovle
Zveme vás na další ročník benefiční akce, která
podporuje naše aktivity na pomoc onkologickým
pacientům. Tato akce je dostupná vlakem na trati
Praha – Olomouc. Letos také zasíláme vstupenky
i na Slovensko, odkud nás přijedou podpořit. Moc
děkujeme za podporu kapelám, které tu vystoupí
a všem, kteří jí přijedou podpořit.Taká vystoupí
kapela OBERG a ve 22 hod. bude ohňová show
ADVERSARIOS. Pozor: začátek od 13 hodin.
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Termín
14. 04.–28.04.2018
13.10.–20.10.2018
20.10.–27.10.2018
03.11. –10.11.2018

Zajímavé informace z tisku a další akce
Nový portál Hvězdy Andělům a jeho spuštění 28.5.2018 během prvního ročníku charitativního koncertu Hvězdy Andělům.
Nařízení o ochraně osobních údajů
Doporučený postup č. 02/2018, který vydalo MPSV ČR, je kodexem chování ve smyslu
článku 40 obecného Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu
sociální politiky. Tento metodický postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb,
pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajských úřadů,
ale také některých útvarů MPSV ČR. Metodický pokyn by měl ulehčit implementaci a
aplikaci Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Měl by pomoci
při aplikaci jednotlivých zásad ochrany osobních údajů, upravených Nařízením GDPR v
prostředí sociálních služeb. Materiál se věnuje výkladu právní úpravy ochrany osobních
údajů a měl by pomoci zjednodušit zavedení Nařízení GDPR do praxe. Informaci nám
poskytl Mgr. Václav Krása z NRZP ČR.
•
Doporučený postup v rámci aplikace GDPR v sociálních službách (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/doporuceny_postup_02_2018_gdpr.doc
Vyhlášení vítězů ceny MOSTY za rok 2018
Dne 22. 3. 2018 se v Top Hotelu Praha uskutečnil 15. Ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za rok 2017.
V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení
osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.
Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
Předávání cen se účastnila patronka ceny paní velvyslankyně Livia Klausová. Dále se
účastnili významné osobnosti, a to Václav Krása, předseda NRZP ČR, ministryně financí
Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Výboru pro sociální
politiku PS Radka Maxová, náměstkyně ministryně MPSV ČR Jana Hanzlíková, poslanec
PS Vít Kaňkovský, představitelé krajů, sponzorů a spolupracujících organizací.
Vítězové ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2017
Vítězem v I. kategorii – Instituce veřejné správy – se stal Střední odborné učiliště
Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
Vítězem v II. kategorii - Nestátní subjekt – se stal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér
Vítězem v III. kategorii – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal
Jan Popelář za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice
Vítězem v IV. kategorii – Zvláštní cena – se stal Aplikace Záchranka, z.ú. za vytvoření
aplikace Záchranka vhodné i pro osoby se zdravotním postižením
Celým programem předávání cen opět velmi vtipně provázel Aleš Cibulka. O hudební
vystoupení se postarali Hanka Křížková, Laďa Kerndl a skupina Hudební ateliér Zbůch.
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Dotazník zdravotní péče
Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit
dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku
celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce
2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů,
33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích
směrem k potřebám pacientů. Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních
pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení
zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení
nemocnic).
Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://
w w w. h c - i n s t i t u te. o rg / c z / d o t a z n i k y / p a c i e n t i - h o s p i t a l i zov a n i . h t m l ? _ = 1
Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.
org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1
Věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.
https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody
Mám nádor prostaty a co dál?
Odborníci v Hradci Králové odpoví pacientům na otázky týkající se nádorů prostaty. Pět
přednášek odborníků zaměřených na rakovinu prostaty bude 27. června 2018 připraveno pro zájemce v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové, kde Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové společně se Sdružením pacientů s
onemocněním prostaty Prostak o.p.s. připravuje akci s názvem Mám nádor prostaty a co
dál? Na setkání vystoupí například přednosta Onkologické kliniky FN HK prof. MUDr. Jiří
Petera Ph.D. s přednáškou zaměřenou na léčbu karcinomu prostaty ozářením či přednosta Urologické kliniky FN HK doc. MUDr. Miloš Broďák. Přednášky spojené s diskusí se
uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin, zájemci o účast se musí předem registrovat na www.
prostak-seminar.cz nebo na e-mailu: novakova@solen.cz či na telefonním čísle 777 714
680.
Brožura o biologické léčbě – vydala pro pacienty i lékaře Akademie pacientských organizací.
Lékový průvodce vydal brožuru „Léky pod kontrolou“- je to zcela základní i jednoduchý text pro pacienty (a nejen pro ně) na téma co jsou léky, jak se regulují, co ovlivňuje
dostupnost léku, pacientské desatero apod.
Prodejny DIANA BRNO
Prodejna protetických pomůcek pro ženy po ablaci mammy má adresu:
Obilní trh 11, Brno.
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Sponzoři a kteří nás podpořili v roce 2017

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Obecní úřad Červenka

a další, kteří nechtěli být zveřejněni nebo
jsou uvedeni u jednotlivých akcí.
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.

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, z.s. 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 spolku 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.
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ARCUS – onko centrum, z.s.
Adresa:
Bankovní spojení:
Předsedkyně:
Mobil:
E-mail:
Webové stránky:
Přihlášky na kongres:

Ješov 24, 783 24 Luká
FIO Banka: 2700226536/2010
Jana Koželská
603 533 288 T-Mobile
jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org
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
Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783
(9.00–12.00 a 14.00–19.00)
duckajarmila@seznam.cz
Marie Čechová, mobil: 737 847 078
(16.00–18.00)
mj.cechovi@seznam.cz
http://www.arcus-oc.org
Úterý 14.00 až 17.00

Kontaktní jméno:
E-mail:
Kontaktní jméno:
E-mail:
Webové stránky:
Hodiny pro veřejnost:

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

0 3 7 9
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Ze Světového dne zdraví v roce 2018 v Olomouci

ARCUS – OBČASNÍK spolku ARCUS – onko centrum, z. s.;
ISSN: 2464-8043
0 3 0 0
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: 21. 6. 2018. 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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Ze seminářů v roce 2018 v Olomouci
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