Informační místo Znojmo

ARCUS – ONKO CENTRUM
bylo založeno v roce 1993 jako
profesionální pacientské občanské
sdružení. Od 1. ledna 2014
je registrováno jako spolek.
Pomáhá onkologickým pacientům
a jejich rodinám zvládnout těžké
okamžiky a nabízí pomocnou ruku,
konzultace, poradenství
a další užitečné služby.

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 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 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

DMS můžete zasílat do 20. 10. 2014!

Finanční dary a materiální pomoc

Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely potvrzení či darovací smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmu, § 20 pro právnické a § 15 pro fyzické osoby, § 628 občanského zákoníku).
Číslo účtu pro finanční dary u
GE Money Bank: 264503824 kód banky 0600

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:
Fio banka : číslo účtu : 2700226536 kód banky 2010.
Tento leták vyšel v rámci projektu Edukační pacientský
program ONKO , který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany.
Další sponzory naleznete na www.arcus-oc.org

Poradna pro rodiny s rakovinou Prostějov

Senátorská kancelář Boženy Sekaninové, Rostislavova 5
mobil: 603 218 858
e-mail: poradnaprostejov.arcus@email.cz
Činnost byla zahájena v září 2013. Poradna je určená nejenom onkologickým pacientům, ale pomáhá i jejich rodinám zvládnout
složitou situaci spojenou s onemocněním.
Osobní konzultace je nutné dopředu objednat telefonicky z důvodu omezeného provozu.

ARCUS – ONKO CENTRUM,
sídlo spolku
Adresa:
Ješov 24, 783 24 Slavětín
Bankovní spojení:
GE Money Bank Olomouc
číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva:
Jana Koželská

nositelka ceny Olgy Havlové
oceněna prestižní cenou WALD PRESS AWARD
signatářka Pařížské charty proti rakovině
nositelka čestné sociální ceny Tilia

Mobil: 603 533 288 T-Mobile
e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz

Vydává: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín.
e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz ; www.arcus-oc.org;
mobil: 603 533 288.
Náklad 1000 kusů.
Fotografie z akcí: Vladimír Vařeka

Místopředseda představenstva
Vladimír Vařeka
Mobil: 777 761 717 T-Mobile
E-mail: arcus.vareka@seznam.cz
Webové stránky:

http://www.arcus-oc.org

Kongresy

Brožury

Od počátku své činnosti realizujeme vzdělávání nejenom onkologických pacientů a jejich rodin, ale také odborníků, lékařů a zdravotnického personálu. Onkologické kongresy proto mají akreditace. První mezinárodní onkologický kongres jsme uskutečnili na
Slovensku již v roce 1998. Známé jsou naše Mezinárodní onkologické kongresy ve Znojmě, které pořádáme tradičně v Louckém
klášteře s předními odborníky nejen z ČR. V rámci programu máme
i doprovodný kulturní program. V roce 2013 jsme uspořádali 1. Mezinárodní onkologický kongres v Karlových Varech v rámci rekondičního pobytu onkologických pacientů a jejich rodin.
MOK
Znojmo

Benefiční akce

Již od roku 1993 pravidelně vydáváme časopis ARCUS a brožury, které jsou zaměřeny na prevenci, léčbu
a následnou pomoc. Na svém kontě
máme vydaných 56 různých titulů.

Benefiční akce pořádáme na podporu našeho spolku. Těmito akcemi oslovujeme mladé lidi a získáváme dobrovolníky. Také chceme
více šířit informace a pomoc lidem na vesnicích. Hlavním programem benefičních akcí je vystoupení rockových skupin. Výtěžek
z benefičních akcí jde přímo na programy pomoci onkologickým
pacientům a na preventivní programy proti rakovině.

Pobyty

Od roku 1993 pořádáme rekondiční
a ozdravné pobyty pro pacienty po
ukončené onkologické léčbě. Nejprve pobyty v ČR byly dotované MZ ČR
a ozdravné pobyty v zahraničí byly
dotované pro pojištěnce VZP ČR do
roku 2008. Pobyty byly za účasti lékařů, zdravotních sester, psychologů a rehabilitačních pracovníků. Přes velký zájem z řad pacientů
a kladně hodnocení i odborníky, však v současné době nám stát na
tyto pobyty nepřispívá a tak je pořádáme bez dotace.
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