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Rockové léto Červenka u Litovle 23. 7. 2016

Rekondičně vzdělávací pobyty v Jizerských horách 2016
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Milí čtenáři,
přinášíme Vám naše předvánoční číslo časopisu. Pro ty z Vás, kteří nemají možnost sle-
dovat 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 onkolo-
gickém kongresu, můžete získat přehled o našich akcích i plánovaných akcích v roce 
2017. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich ak-
cích. V poslední době je velice těžké získávat finanční podporu, bez které bychom ne-
mohli 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. Přejeme všem požehnané prožití vánočních svátků a hlavně hodně štěstí, 
zdraví a lásky v novém roce 2017.                         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.

V roce 2016 proběhly tyto akce:
1. Rekondičně vzdělávací pobyty

Termín Místo
2. 4. – 9. 4. 2016 Karlovy Vary

26. 6. – 3. 7. 2016 Jizerské Hory – Montanie – Desná, Souš
22.8. - 29.8.2016 Jizerské Hory – Montanie – Desná, Souš

Díky dotaci MZ ČR se mohlo zúčastnit pobytu od 26. 6. do 3. 7. 2016 více pacientů 
po následné onkologické léčbě.

2. Benefiční akce Rockové léto Červenka u Litovle 23. 7. 2016
V roce 2016 jsme připravili v ARCUS - onko centrum, z. s., tradičně Rockové léto v Čer-
vence u Litovle, kde vystoupily kapely ORTEL, DOGA, SKRAMASAX, PORTA INFE-
RI, RIMORTIS a NOTION DEEP. Novinky o akci jsme průběžně aktualizovali na našich 
webových stránkách a na sociální síti facebook: https://www.facebook.com/event-
s/1033491813370096/. 



4

Druhá benefiční akce v roce 2016  se již tradičně kona-
la pod názvem Mikulášská v MKC Mohelnici  v pátek 
25. 11. 2016 s Tomášem Klusem a dalšími kapelami.

Ukázka z benefiční akce 25.11.2016:   
https://www.youtube.com/watch?v=cVWz_9a9GHs
Podrobnosti o akci jsme průběžně aktualizovali také na našich webových stránkách. 

3. Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 7. 10–8. 10. 2016
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. 
4. Školící akce v Olomouci 
V rámci Edukačního pacientského programu ONKO v roce 2016 v  Olomouci se uskuteč-
nily školící akce, kde vystoupila řada odborníků. Akce byly zařazeny z ČAS do kreditního 
systému celoživotního vzdělávání. 

Podpůrná péče o onkologické pacienty jako součást komplexní léčby a následné 
péče
Kdy: 30. března 2016, 9-13 hod.
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc
Jana Koželská,
ARCUS-onko centrum,z.s.

„Programy pomoci onkologickým 
pacientům“

PhDr. Zdeňka Křížková, 
Onko klub SLUNEČNICE, z.s.

„Následná péče o onkologické pacienty 
ve spolku Slunečnice“

MUDr. Dalibor Štambera, MBA, 
Praha

„Problematika ekonomických a etických 
přístupů v onkologické terapii“

PhDr. M. Kořán, CSc.
z nemocnice Na Homolce Praha

„Psychologická péče o pacienty Gama nože“

Mgr. Kateřina Petrželová, Charita 
Olomouc, Stř. sv. Alžběty pro lidi 
s tělesným handicapem

„Paliativní péče v domácím prostředí 
z pohledu sestry“
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Podpůrná péče o onkologické pacienty jako součást komplexní léčby a následné 
péče
10. května 2016. Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc

Jana Koželská, ARCUS – onko centrum, z.s.
„Co pomáhá lidem, kteří 
onemocněli rakovinou“

Doc. MUDr. Eva Králiková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a FN Praha

„Onkologičtí pacienti 
a kouření“

MUDr. Milena Wittnerová, odborná lékařka 
fyzikální a rehabilitační medicíny, Karlovy Vary

„Lymfedém u onkologických 
pacientů“

Robert Zítko, terapeut KPZ Praha „Praktická ukázka u ošetření 
lymfedému“

Co nového pro onkologické pacienty a zdravotní sestry v rámci EPP ONKO?
5. září 2016. Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc
Jana Koželská, ARCUS – onko centrum,z.s. „Vzdělávací akce pro onkologické 

pacienty“
MUDr. Dalibor Štambera, MBA, Praha „Problematika ekonomických 

a etických přístupů v onkologické 
terapii“

Lenka Sehnalová, ARCUS–onko centrum,z.s. „Moje cesta ke svobodě“

Mgr. Iveta Nohavová, Ph.D., Praha „Vliv kouření v onkologii a role 
sestry“ . „Informace o projektu 
Mezinárodní společnosti sester
v onkologické péči“

„Co nového pro zdravotní sestry a onkologické pacienty v rámci edukačních 
programů?“ 
8. listopadu 2016. Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc
Robert Zítko, Praha „Praktické ošetření lymfedému“
MUDr. Dalibor Štambera, 
Praha - Znojmo

„Etické a právní aspekty terminálních 
stavů“

Lenka Sehnalová, 
ARCUS–onko centrum,z.s.

„Moje cesta ke svobodě“ „Jak může pomoci 
Nordic Walking onkologickým pacientům?“ 

Magda Lépová – edukační sestra 
TRN v Olomouci

„Vliv kouření nejenom na výskyt 
nádorových onemocnění“

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., 
předseda České pneumologické 
a ftizeologické společnosti ČLS JEP

„Personalizovaná léčba - imunoterapie u 
karcinomu plic“

MUDr. Dalibor Štambera, MBA, Praha „Problematika ekonomických a etických 
přístupů v onkologické terapii“
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5. Spolu proti rakovině
Díky dotaci z MZ ČR můžeme realizovat projekt „Spolu proti rakovině“. Cílem projektu je 
zlepšit zdravotní gramotnost obyvatelstva v oblasti prevence nádorových onemocnění 
a přispět tak k odstranění neznalosti na danou problematiku. V roce 2016 jsme se ze-
jména 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, individuální 
či telefonické konzultace. Výsledky průzkumu, které probíhal v roce 2016, uveřejníme 
v dalším čísle časopisu ARCUS.

6. Seminář „Spolu proti rakovině“
V úterý 2. února 2016 proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje seminář „Spolu 
proti rakovině“, který zde v rámci Světového dne boje proti rakovině pořádal spolek AR-
CUS - onko centrum, z.s. Na semináři vystoupila řada předních odborníků, např. předse-
da České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Vítězslav Ko-
lek, DrSc. s přednáškou o personalizované léčbě - imunoterapii u karcinomu plic. Za 
podporu této akce děkujeme Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

7. Školící akce „Podpůrná péče o onkologické pacienty jako součást komplexní 
léčby a následné péče“
 Ve středu 30. března 2016 
proběhla na Krajském úřadě Olo-
mouckého kraje školící akce, která 
byla zařazena i do kreditního sys-
tému celoživotního vzdělávání Na 
školící akci vystoupila Jana Kožel-
ská, předsedkyně spolku ARCUS – 
OC, PhDr. Zdeňka Křížková z Onko 
klubu Slunečnice, z.s. z Olomou-
ce, z Prahy přijel MUDr. Dalibor 
Štambera, Mgr. Kateřina Petrže-
lová z Charity Olomouc a také je-
den z předních odborníků prim. 
PhDr. Martin Kořán, CSc., z nemocnice Na Homolce Praha, který se zabýval problemati-
kou „Psychologická péče o pacienty Gama nože“. Za podporu této akce děkujeme Kraj-
skému úřadu Olomouckého kraje. 
 Další školící akce proběhla 10. 5. 2016 na stejném místě. Doc. MUDr. Eva Králiková, 
CSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a FN Praha nás seznámila s problema-
tikou kouření u onkologických pacientů. Ošetření lymfedému vysvětlila MUDr. Milena 
Wittnerová, odborná lékařka fyzikální a rehabilitační medicíny z Karlových Varů a prak-
tickou ukázkou přispěl lymfoterapeut z Prahy Robert Zítko.
 Akce byla  zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS pod KK/1151/2016 
a za tuto akci náležely 4 kredity 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 sociál-
ní pracovníky.
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Dne 5.9.2016 proběhla akreditovaná školící akce “ Co nového pro onkologické pacienty 
a zdravotní sestry v rámci projektu EPP ONKO?“ 

8. 11. 2016 Olomouc
Dne 8.11.2016 od 9,00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci ( na-
proti hlavnímu nádraží) proběhla školící akce „Co nového pro zdravotní sestry a onko-
logické pacienty v rámci edukačních programů“, kde vystoupil  např. prof. MUDr. Ví-
tězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS 
a mnoho dalších.
Akce byla zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS pod KK/2254/2016 a za tuto 
akci náležely 4 kredity pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asi-
stenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, 
zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.
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Světový den zdraví 7. 4. 2016 GALERIE ŠANTOVKA 
(11:00-18:00) v Olomouci
Jako každý rok, tak i letos v rámci „Světového dne zdraví“ v Ga-
lerii Šantovka v Olomouci jste si mohli nechat změřit krevní 
tlak, tuk, cukr a dostat informace o tom jak správně cvičit, jíst 
apod. U informačního stánku ARCUS - onko centrum, z.s. jste 
měli možnost se seznámit nejenom s naší činností, ale také si 
vyzkoušet např. samovyšetření prsu či zakoupit lístky na bene-
fiční akci „Rockové léto“  23.7.2016 v Července u Litovle. Foto 
z akce Světový den zdraví 7.4.2016 naleznete v galerii na arcus-
oc.org. Podrobný program byl zveřejněn na  http://www.gale-
riesantovka.cz/akce/akce-centra/svetovy-den-zdravi/.

Světový den v boji proti rakovině 2016 (World cancer day)
 V roce 2016 se Světový den boje proti rakovině zaměřuje především na to, co může-
me 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 nao-
pak podporovat ostatní, mohu převzít kontrolu nad průběhem léčby nádorového one-
mocnění. 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 
společně a spojit síly pro lepší výsledek, změnit politiku, zabránit či předejít rakovině 
díky prevenci, mobilizovat sociální sítě k dosažení pokroku, uvádět důvody, proč je nut-
no investovat do boje proti rakovině, organizovat inspirativní akce, zlepšovat přístup 
k onkologické léčbě, pečovat o zdravější prostředí, “napadnout” nynější stav a vytvářet 
kvalitní 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.
worldcancerday.org/. O těchto tématech také informovala Jana Koželská na semináři 
„Spolu proti rakovině“.
 „Světový den boje proti rakovině“ je den, kdy bychom měli společně pozvednout  
hlas a usilovat o větší informovanost v oblasti prevence nádorového onemocnění. Dále 
bychom měli tlačit na vlády, aby investovaly finanční prostředky do boje proti rakovině. 
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2. 2. 2016 Olomouc
 ARCUS – onko centrum, z.s. připravilo na 2.2.2016 seminář k 16.výročí od podepsání 
Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině v kongresovém 
sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje. V programu např. vystoupili prof. MUDr. Ví-
tězslav Kolek, DrSc.,předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS 
JEP s přenáškou „Personalizovaná léčba – imunoterapie u karcinomu plic“.  Foto z akce 
2.2.2016 včetně reportáže z akce i program naleznete na www.arcus-oc.org.

Téma roku 2016:  Poster_WeCanICan_WCD2016_Czech 
Světový den boje proti rakovině nám má vštípit jak zá-
važná a častá nemoc to vůbec je, existuje mnoho příčin 
jak tato nemoc propuká, ale také existuje spousta cest jak 
tomu přecházet a jak se starat o své zdraví. Zvýšenou po-
zornost k této zákeřné nemoci upoutala právě Pařížská 
charta práv onkologických pacientů, kterou předkládalo 
Sdružení na obranu práv pacientů a cílem této charty je 
zlepšit léčbu rakoviny a také zlepšit výzkum nádorových 
onemocnění. Den boji proti rakovině využívá k osvětě Že-
nevská Mezinárodní unie boje proti rakovině. Na našich 
webových stránkách také v aktualitách naleznete témata, 
která byla ke komunikaci v roce 2016.

Účast na dalších akcí v roce 2016
27.1.2016 Praha
Prague ONCO – Pacientský seminář 
V Clarion Congress Hotel Prague v Praze se konalo 7. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium, jehož součástí byl  v salonku STELLA  pacientský seminář, v jehož programu 
také vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – OC.

17.2.2016 ARCUS –onko centrum, z.s. Ješov
Pro velký zájem o podpis Petice proti vápencovému lomu v DP Hvozdečko na Bou-
zovsku jsme spustili elektronickou petici:
http://www.petice24.com/petice_proti_vapencovemu_lomu_na_bouzovsku

Platforma zdravotních pojištěnců zveřejnila na svém webu http://www.zdravotnipo-
jistenci.cz/pro-pojistence/navody-pro-pojistence/odmitani-pacientu-jak-se-bra-
nit/ návod, jak se může pacient bránit proti zamítavému stanovisku k léčbě od po-
jišťovny nebo nemocnice. Riziko zamítnutí léčby revizním lékařem nebo neposkytnutí 
okamžité léčby nemocnicí z důvodu „vyčerpání budgetu“  je zejména u moderní či bio-
logické léčby ve specializovaných centrech.

25. 2. 2016  ČT Ostrava natáčela reportáž o našem protestu proti 
zahájení těžby vápence na Bouzovsku. Začátek  v 9,50 min. http://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regio-
nech-ostrava 



10

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-br-
no/316281381990225-udalosti-v-regionech - začátek v 10,38 min.
 Článek o protestu také  na http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/s-tezbou-va-
pence-u-bouzova-na-olomoucku-nesouhlasi-stovky-lidi
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/otevreni-lomu-na-bouzovsku-se-odsou-
va20081122.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/bouzov-lom20071204.html a další na
https : //w w w.google.cz/?gws_rd=ssl#q=protest+prot i+t%C4%9B%C5%-
BEb%C4%9B+v%C3%A1pence+na+Bouzovsku
http://search.seznam.cz/?q=t%C4%9B%C5%BEba+v%C3%A1pence+na+Bouzovsku&-
count=10&from=0&pId=o1FR9g9QWqgznKuE16Z_&trp=1

1. 5. 2016 Javoříčko / V neděli 1. 
května 2016 v Javoříčku probě-
hl meeting proti otevření vápenco-
vému lomu na Bouzovsku po piet-
ním aktu, který začal v 11 hod.  Měli 
jsme tam stánek s různými našimi 
propagačními materiály i materiály 
o tomto kraji. Účastníci měli mož-
nost tu podepsat petici proti lomu. 
Za pomoc děkujeme MUDr. Micha-
lu Schmalzovi a jeho ženě za ozvu-
čení stánku a vyhlášení podpisové 
akce.

6. 5. 2016 Olomouc / V Olomouci proběhl dne 
6.5.2016 výjimečný seminář mediální komunika-
ce pod vedením VIP moderátorky paní Štěpánky 
Duchkové. Spolu s kolegyní Kateřinou Jurigovou 
účastníky provedla úskalími a přínosy komunika-
ce s médii.

9. 5. 2016 Bouzov
Dne 9. 5. 2016 od 16 hod. v sále Obecního úřa-
du Bouzov se konalo veřejné projednávání „Těž-
ba vápence v DP Hvozdečko“ , kde občané moh-
li  vznést  své připomínky proti zahájení těžby 
vápence na Bouzovsku. 

Projekt „Nechceme lom za domem“ byl podpořen Nadací Via.

Mohelnická televize k problematice zvažovaného vápencového lomu ve Hvozdečku na-
točila reportáž, kterou naleznete na  http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/492-vapen-
covy-lom-ve-hvozdecku .

31. 5. 2016 – Světový den bez tabáku
Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován 
jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho 
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příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Užívání tabáku pa-
tří mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí nejen v Evropě. Kampaň upozorňuje na 
zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí 
k omezení kouření v celé populaci. Více na http://www.who.cz/31-kvetna-svetovy-den-
bez-tabaku.html.

31. 5. 2016 Praha
31.5.2016 se uskutečnilo v Praze jednání XVII. Republikového shromáždění NRZP 
ČR. Toto jednání bylo volební a byly nově zvoleny všechny orgány NRZP ČR. Předsedou 
byl opět zvolen Mgr.Václav Krása, 1. Místopředsedou Jiří Morávek, dále byli zvoleni mís-
topředsedové Petr Běhunek, Jan Uherka a Jiří Vencl. Dále členy předsednictva byly zvo-
leny Táňa Fischerová a Šárka Prokopiusová.
Republikové shromáždění se podrobně zabývalo připravovanou novelou zákona o so-
ciálních službách a přijalo prohlášení delegátů:
• Prohlášení XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/RS/Prohlaseni_XVII_RS_NRZP_31.5.2016.doc

Naše úsilí nebylo zbytečné:
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/u-bouzova-se-tezit-nebude-kraj-lom-na-
vapenec-odmitl-20160607.html
V minutě 8,35 začíná reportáž na ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-
udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech

13. 6. -14. 6. 2016 Varšava
Ve dnech 13. 6. a 14. 6. 
2016 se Jana Koželská zúčast-
nila meetingu ve Varšavě pod 
názvem „ACT TOGETHER AGA-
INST CANCER – CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE FORUM OF 
CANCER PATIENT ORGANIZA-
TIONS“. Z tohoto setkání vyšla  

publikace s informacemi o přednášejících a zástup-
cích jednotlivých zúčastněných organizacích a jejich 
činnosti.

Díky meetingu jsme na našich akcích šířili brožuru „Co je 
imunoonkologie“ 
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15.6.2016 Olomouc
Dne 15. června 2016  v zasedacím sálu Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici 
se Jana Koželská a Vladimír Vařeka zúčastnili za ARCUS – OC konference k evaulaci nové 
koncepce spolupráce Olomouckého kraje a neziskových organizací. Ing. Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje vyhodnotil nový přístup Olomouckého kraje ke spolupráci 
s neziskovými organizacemi. Bc. Milada Šnajdrová shrnula stávající zákonné povinnosti 
nestátních neziskových organizací a byly nám představeny plánované změny legislativy 
Markem Šedivým, členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a prezidentem 
Asociace veřejně prospěšných organizací.

ARCUS – onko centrum,z.s. se zúčastnil kampaně Civilizační onemocnění @Mediapla-
netCzech. Navštivte webové stránky www.vsechnoozdravi.cz, kde si můžete přečíst za-
jímavé články od předních českých lékařů, odborníků a příběhy lidí, kteří bojují s tímto 
onemocněním. V rámci spolupráce jsme šířili noviny vydané v  září Civilizační onemoc-
nění.
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4. 9. 2016 ČT 2
Dne 4. 9. 2016 na ČT 2 jste mohli sledovat pořad Nedej se, na jehož přípravě jsme se 
podíleli v rámci naší aktivity proti zahájení těžby na Bouzovsku 
http://www.tvprogram.cz/nedej-se-nedej-se-plus/2000149923#_ga=1.60310959.3884
40413.1460395929

15. 9. 2016 Brno
Dne 15. 9. 2016 v Brně  od 15 hod. na Masarykově onkologickém ústavu jste se mohli 
zúčastnit přednášky světoznámého prof. Václava Větvičky, Ph.D. 

7.10. – 8.10.2016 Znojmo
Ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016 proběhl ve 
Znojmě v Louckém klášteře další ročník Me-
zinárodního onkologického kongresu.
Po kongresu se jako každý rok konala člen-
ská schůze ARCUS – onko centra, z.s. Ješ-
ov. Další byla naplánována na 3.12.2016 ve 
Chvalovicích.

Mezinárodní onkologický kongres 
Znojmo 
Realizátor vzdělávací aktivity: 
ARCUS – onko centrum, z.s.  a  TC Medicus, v. o. s. 
Místo konání: Loucký klášter, Znojmo 

Termín: 7. - 8. října 2016 
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, tajemník kongresu: MUDr. Milan Vantuch 
Za ARCUS – OC: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlové 
Moderátor: Lenka Sehnalová 

Program kongresu: 
Pátek 7. 10. 2016
   9.00              registrace 
10.00              oficiální zahájení 
10.10–10.30  prof. MUDr. Vítězslav Kolek (ČR ): Personalizovaná léčba rakoviny plic
10.30–10.45  doc. MUDr. Vladimír Študent (ČR): Robotická chirurgie v onkologii
10.45–11.15  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Proměny struktury onkologické péče
11.15–11.45  prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech 
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11.45–12.15  prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ČR), Preventivní programy v onkologii
12.15- 12.30  ing. Otakar Mareš (ČR), Problematika pojistných produktů nejen pro onkolo-

gické   pacienty   

12.30–13.30 oběd 

13.30–13.50  MUDr. Radim Uzel, Ph.D. (ČR): Sexuální problematika u onkologických pa-
cientů

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): Úloha PET CT v onkologii
14.40–15.00  MUDr.Michael Vít, Ph.D.(ČR): Chemické karcinogeny a mutageny 

15.00–15.10 coffee break 

15.10–15.40  ing. Z. Kabátek, MUDr. JUDr. Petr Honěk (ČR): Problematika biologické léč-
by v onkologii

15.40–16.00  MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D. (ČR): Význam PET vyšetření v ORL
16.00–16.20  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Mozkové nádory a jejich terapie
16.20–16.45  ing. Michal Schmidt (ICZ a.s.): Bezpapírová zdravotnická dokumentace pro 
                         onkologická pracoviště 
16.45 –17.00  ing. Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů 
17.00–17.20  MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.  (ČR): Nové metody v léčbě melanomu
17.20–17.50  prim. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): 
 Nikotin v různě rizikových formách, elektronické cigarety
17.50–18.20  prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (ČR): 
 Současné problémy našeho zdravotnictví
18.20–18.50  MUDr. Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): SALVAGE SURGERY a současné trendy 

chirurgické léčby vysoce rizikového karcinomu prostaty

Sobota 8. 10. 2016 
 

  8.30–  9.00   Robert Zítko (ČR): Praktické ošetření lymfedému
  9.00–  9.20  MUDr. Karel Němec (ČR): Kostní nádory a jejich léčba
  9.20-  9.40   Mgr. Roman Goněc (ČR): 
 Klinická farmacie v péči o onkologického pacienta
 9.40– 10.00  prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): 
 Moderní ablační technologie a jejich využití u onkologických pacientů
10.00–10.20  MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): 
 Paliatívna rádioterapia kostných metastáz
10.20–10.50  MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): 
 Brachyterapia pre začiatečnikov

10.50–11.00 přestávka coffe break 

11.00–11.30   Mgr. Zuzana Holanová (ČR): 
 Paliativní péče v domácím prostředí z pohledu sestry                                                       
11.30–12.00  PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty
12.00–12.15  Mgr. Iveta Nohavová, (ČR): 
 Informace o projektu Mezinárodní společnosti sester v onkologické péči
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12.15–12.30  Mgr. Iveta Nohavová, (ČR): 
 Evropská onkologická společnost sester – co o ní (ne)víte?
12.30-12.40   Jana Koželská (ČR) : Informace o projektu „Spolu proti rakovině“, 
12.40               Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera: 
 Závěrečná diskuse, zakončení  ongresu, předání certifikátů

Organizátoři kongresu:

Partneři projektu:

Děkujeme také sponzorům, kteří nám pomohli se zajištěním občerstvení v době kon-
gresu.

29.10. 2016 Praha
Pro ty, kteří neviděli čtvrteční živé vysílání 29.10.2016 na Čt 1 Máte slovo s Michae-
lou Jílkovou na téma: Léky – cena, ne/dostupnost, připravované změny v novele apod., 
hostem v pořadu byla předsedkyně ARCUS – OC Jana Koželská:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou
                           /216411030520024/
3.–4. 11. 2016 Praha
Dne 3. 11. 2016 se Ludmila Viternová zúčastnila za ARCUS - onko centrum, z.s. republi-
kového shromáždění NRZP ČR a druhý den kurzu manažerských dovedností. 

Krajské shromáždění Národní rady osob se zdravotním 
postižením Olomouckého kraje
konané dne 29. března 2016 od 13:30 do 16:50 hodin v zasedací místnosti číslo 320 Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, zvolilo na pětileté období 2016 – 2021 
předsedu Mgr. Milana Langera a členy výboru ve složení: Hana Hanušková, Mojmír Jan-
ků, Jana Koželská, Josef Matoušek, František Mencner, Hana Nepejchalová.
Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – OC, z.s.  se od této doby pravidelně účastní pra-
covních setkání předsednictva NRZP Olomouckého kraje v Olomouci na Krajském 
úřadu.
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18. 11. – 19. 11. 2016 Praha
V Benediktýnském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Aliance žen s rako-
vinou prsu, o.p.s. pořádala konferenci „ Psychologická podpora – důležitý průvodce kaž-
dou peripetií našeho života“. Z každé organizace se mohly zúčastnit dvě ženy a za AR-
CUS – onko centrum, z.s. se zúčastnily Vlasta Ratajová a Jarmila Ješátková.

29. 11. 2016 Praha
Clarion Congress Hotel Praha 9 byl místem, kde se od 10,00 hod. konala akce Efektivní 
oběd „ Lepší zdravotní péče? Propojená péče“, které se zúčastnil za ARCUS – onko cent-
rum, z.s. Ješov MUDr. Dalibor Štambera. Poté následovala odborná konference Efektivní 
nemocnice 2016.

29. 11. 2016 Praha
V Sue Ryder se konal seminář „Pacientské organizace – jak se orientovat v českém zdra-
votnictví“. Za ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov se semináře zúčastnila Jana Koželská 
a Vladimír Vařeka. JUDr.Petr Šustek, PhD. Hovořil o právech pacientů. Rozebíral se i in-
formovaný souhlas pacienta. PhDr. Ivana Plechatá hovořila o hájení a prosazování práv, 
Etickém kodexu , o lécích, kde naleznete jaké jsou možné kombinace u vámi užívaných 
léků: www.lekovypruvodce.cz . Jana Běhalová také hovořila o komunikačních kampaní 
a medializaci. 

3. 12. 2016 Chvalovice u Znojma
Ve sklípku MUDr. Dalibora Štambery se konala členská schůze ARCUS – onko centra, z.s., 
kde jsme vyhodnocovali Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém kláš-
teře a také odsouhlasili připravované akce v roce 2017 v ČR. Ochutnávka ze zabíjačky 
zpříjemnila tuto schůzi a patří za to poděkování MUDr.D. Štamberovi.
Další členská schůze se bude konat v Olomouci 3.2.2017 po skončení semináře ke Svě-
tovému dni proti rakovině, kde budeme vybírat zahraniční pobytové akce. Pokud máte 
zajímavé návrhy, tak je posílejte na e-mail: jana.kozelska.arcusmail.cz . Pro vstup do bu-
dovy je potřeba na výše uvedený e-mail nahlásit Vaše jméno a adresu nejpozději do 
20.1.2016.

 Vyhodnocení celostátního hodnotícího projektu 
„Nemocnice ČR 2016“.
Hodnocení se skládá z těchto 4 částí:
 Finanční kondice nemocnic
 Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů: (75.948 pacientů)
 Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů (50.039 pacientů)
 Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic (9.465 zaměstnanců)
Tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách organizace HealthCare Insti-
tute, o.p.s., viz. následující webový odkaz:http://www.hc-institute.org/cz/projekty/
nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2016.html

V přiloženém odkaze naleznete zkrácenou verzi výsledků, úplné znění výsledků a žeb-
říčky nemocnic dle jednotlivých krajů.
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11. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních 
pojišťoven a nemocnic“ se konal na konci měsíce listopadu v Praze. 

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2016“
Oblast: „Bezpečnost a spokojenost pacientů“ (hospitalizovaných):
(Kategorie: Fakultní nemocnice) (Kategorie: Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole 1. místo: SurGal Clinic s.r.o.
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 
2. místo: Thomayerova nemocnice
3. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové 
3. místo: Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Oblast: „Bezpečnost a spokojenost pacientů“ (ambulance):
(Kategorie: Fakultní nemocnice) (Kategorie: Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 
1. místo: Domažlická nemocnice, a.s.
2. místo: Fakultní nemocnice v Motole 
2. místo: Klatovská nemocnice, a.s.
3. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové 
3. místo: Thomayerova nemocnice

Oblast: „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic“
(Kategorie Fakultní nemocnice) (Kategorie: Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 
1. místo: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
2. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové 
2. místo: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
3. místo: Nemocnice Prachatice, a.s.

Oblast: „Finanční zdraví nemocnic“
(Kategorie: Absolutní vítěz finančního zdraví) (Kategorie: Fakultní nemocnice)
1. místo: Masarykův onkologický ústav 
1. místo: Fakultní nemocnice Plzeň
2. místo: Institut klinické a experimentální medicíny 
2. místo: Fakultní nemocnice v Motole
3. místo: Nemocnice České Budějovice, a.s. 
3. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Oblast: „Finanční zdraví nemocnic“
(Kategorie: Přímo řízené nemocnice) (Kategorie: Nemocnice ČR)
1. místo: Masarykův onkologický ústav 1. místo: Nemocnice České Budějovice, a.s.
2. místo: Institut klinické a experimentální medicíny 
2. místo: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
3. místo: Ústav hematologie a krevní transfuze 
3. místo: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
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ABSOLUTNÍ vítěz projektu „Nemocnice ČR 2016“ (4 oblasti)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

2. místo: Nemocnice České Budějovice, a.s.
3. místo: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
4. místo: Nemocnice Prachatice, a.s.
5. místo: Nemocnice Písek, a.s.

Vítězové Nejusměvavější nemocnice roku 2016 jsou:
(Kategorie: Fakultní nemocnice) (Kategorie: Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole 
1. místo: SurGal Clinic s.r.o.
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 
2. místo: Thomayerova nemocnice
3. místo: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o.
*NEMOCNICE PRO ŽIVOT - hodnoceno dle otázky „Jak často se personál nemocnice při 
komunikaci s Vámi usmívá?

Plánované akce 2017
 

„Světový den proti rakovině“                                       3. února 2017, 9-13 hod.
Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc
Přednášející:
Jana Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině – „Vyhlášená témata pro rok 
2017“ 
MUDr. Dalibor Štambera, MBA – „Etické a právní aspekty terminálních stavů“ 
Lenka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“ 
Prof. Dr. Václav Větvička, PhD. (USA): „Podpora imunitního systému v onkologické te-
rapii“ 
MUDr. Petr Polievka – „Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a rehabilitaci pa-
cientů s onkologickým onemocněním“
Robert Zítko – „Ošetření lymfedému s praktickou ukázkou“
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„Etika ve zdravotnictví a psychologická podpora onkologických pacientů“ 
6. dubna 2017, 9-13 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 onko-
logické terapii“ 
 PhDr.Martin Kořán – „Psychologická podpora onkologických pacientů“ 
 Lenka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“

„Informovaný pacient – léková politika, práva pacientů“
 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. Petr Šustek – „Hájení a prosazování práv pacientů v českém zdravotnictví“ 

 „Rakovina plic, vlivy kouření a psychologická péče o onkologické pacienty“ 
 2. listopadu 2016, 9-13 hod.

 Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc
 Přednášející:
Jana Koželská – „ Plánované akce pro onkologické pacienty“ 
PhDr. Martin Kořán – „Psychologická péče o onkologické pacienty“ 
Magda Lépová, edukační sestra TRN v Olomouci - ,, Vliv kouření nejenom na výskyt 
nádorových onemocnění“ 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc - „Personalizovaná léčba - imunoterapie u karcino-
mu plic“ 

Rekondičně vzdělávací pobyty v roce 2017
Místo Termín
Montanie, Desná – Souš, Jizerské hory 17. 06. – 24. 06. 2017
Montanie, Desná – Souš, Jizerské hory 03. 09. – 10. 09. 2017
Teplice nad Bečvou 08. 10. – 14. 10. 2017
Sanatorium Kriváň, Karlovy Vary 22. 10. - 29. 10. 2017

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo, Loucký klášter
06.10. - 07.10.2017

Benefiční akce: 22. 7. 2017 Červenka
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Informační místo Znojmo
Poskytuje zejména tyto konzultace:
-  jak zvládat následky vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační jizvy po ab-

laci
-  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 lym-

fedému
-  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 AR-
CUS - 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 mě-
síčníků Bulletinu spolku ARCUS - OC Ješov, o které je velmi velký zájem

-  několik členů organizace se podílí na organizování dvoudenního Mezinárodního onkologické-
ho kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě

-  závěrem roku vedení pobočky Znojmo pořádá pro své členy seminář s přátelským posezením

ARCUS – onko centrum, z.s.
Adresa: Ješov 24, 783 24 Luká
Bankovní spojení: 264503824/0600
Předsedkyně: Jana Koželská
Mobil: 603 533 288  T-Mobile
E-mail:  jana.kozelska.arcus@email.cz
Koordinátor: Vladimír Vařeka
Mobil: 777 761 717  T-Mobile (8.00 – 12.00 hod.)
E-mail: arcus.vareka@seznam.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
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Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2016
Seznamy sponzorů jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na 
www.arcus-oc.org.

Sponzoři a partneři 2016
Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obecní úřad Červenka

Kapela Rimortis  /  Kapela Doga  /  Kapela Skramasax  /  Kapela Ortel
Kapela Keks  /  Kapela Porta Inferi  /  Kapela Notion Deep  /  Obec Červenka

Pivovar Černá hora  /  SUQESTO s.r.o. Olomouc  /  Fontána Kroměříž
 Uničovská pekárna  /  MADE Group  /  Úsovko a.s.  /  ZD Újezd u Uničova
 Catering K.Kupková Uničov  /  Jan Vavrda Červenka  /  Pilsner Urquell 

Zelenina Halámek  /  paní Ivana Jašková /  J plus J KREUZBERG spol. s r.o. Litovel   
PRIMA PACK s.r.o. Olomouc  /  Johnny Servis  /  Lenka Hartlová 
Makovec a.s. – maso, uzeniny  /  VRTAL Olomouc  /  SDH Uničov

Zelenina Pešek a Halámek  /  Fotograf Tomáš a Mili 
dobrovolníci ARCUS – OC  /  PALIČKA s.r.o.  /  ZOD Ludmírov  /  Havana Drinkbar

Heineken  /  TETA Litovel

Mediální partneři:
RÁDIO PETROCK  /   zazabavou.cz,  IC Olomouc Horní náměstí

Zdravé město Prostějov  /  IC Litovel  /  Klenotnictví Eva Prostějov  /  MIC Uničov,
RÁDIO FAJN ROCK MUSIC  /  BEAT RÁDIO  /  OSA projekt RARTNERSTVÍ OSA

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

Sponzoři a mediální partneři benefiční akce 23.7.2016

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Brno , Simens s.r.o. Mohelnice, PRIMA Pack s.r.o.,
JEŽEK SOFTWARE s.r.o., Continental Barum s.r.o.

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

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

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: 8. 12. 2016. 
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 25. 11. 2016
Tomáš Klus a jeho cílová skupina

BIGDOG  /  Krápník
Město Mohelnice  /  MKC Mohelnice  /  IC Olomouc  /  TIC Litovel
Klenotnictví Akona Uničov  /  Pivovary Lobkowicz – Černá hora

A.W. - olomoucké tvarůžky  /  JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh
Rašnerova pekárna Mohelnice   /  Slam.cz  /  Motorest Studená Loučka 

Restaurace U Rytíře  /  Morava Camp  /  Pekařství Sázava
Vinařství U Kapličky s.r.o.  /  Pan Zita Loštice

Fotograf Tomáš a Mili  /  dobrovolníci ARCUS – OC

Mediální partneři:
Mohelnická Tv,  Nejlepší adresa ve městě Olomouc a další kteří nechtěli být jmenováni

Zvuk: OK SOUND
Těmto patří poděkování i dalším všem, kteří nechtěli být zveřejněni za pomoc formou 
služeb a za materiální pomoc.
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Benefiční akce v MKC Mohelnice, 25. 11. 2016

3. Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 7. 10–8. 10. 2016
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Semináře v Olomouci

Proti vápencovému lomu v DP Hvozdečko na Bouzovsku 


