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Milí čtenáři,
 přinášíme vám naše další číslo časopisu ARCUS. Velký dík patří všem dobrovolní-
kům, kteří nám nezištně pomáhají na našich akcích. Bez finanční spoluúčasti bychom 
nemohli realizovat Edukační pacientský program ONKO z dotace Úřadu vlády a díky do-
taci z MZ ČR se onkologičtí pacienti mohli 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. 
Doufám, že vánoční období je pro Vás obdobím stráveným s Vašimi blízkými a přeji Vám 
hlavně hodně štěstí, zdraví a lásky po celý rok 2019.

Jana Koželská, předsedkyně

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

Radostné prožití 
Vánoc

a do nového roku 
mnoho zdraví,

štěstí
a osobní pohody.

Jana Koželská
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 V rámci rekondičně edukačního pobytu pro on-
kologické pacienty vystoupil semifinalista SuperStar 
2018 Bryan Gandola z Filipín v hotelu Mědínek v Kut-
né Hoře  5.11.2018. Koncert k 25 výročí založení AR-
CUS – onko centra,z.s. zahájila předsedkyně Jana Ko-
želská a účastníky také přivítal starosta Kutné Hory Ing. 
Josef Viktora.
 
 ARCUS – onko cenrum, z.s. pro onkologické pa-
cienty a nejenom pro ně vydalo brožuru:  Lymfedém 
– prevence a léčba  . Brožuru v  elektronické podobě 
naleznete na: http://arcus-oc.org/wordpress/wp-
-content/uploads/2017/11/LYMFEDÉM-Arcus-2018.
pdf. Zájemci o tištěnou verzi kontaktujete Janu Kožel-
skou na e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz. 

Kongresy a semináře ARCUS – onko centrum, z.s. v roce 2018
Školící akce v Olomouci 

V rámci Edukačního pacientského programu ONKO v roce 2018 v  Olomouci se uskuteč-
nily dvě školící akce, kde vystoupila řada odborníků. 

 Dne  2. 2. 2018  se konal od 9,00 do 13,00 hod. seminář na Krajském úřadu Olo-
mouckého 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  „Dlou-
hodobé 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 posti-
žením: vedoucí poradny pro uživatele sociálních služeb Olomouc.
Přednášející:
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení, Odbor sociálních věcí OK – „Strategické doku-
menty 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 onkolo-
gické pacienty“ 
Robert Zítko – „Péče o lymfedém s praktickou ukázkou“.
Tento seminář se konal v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který je re-
alizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdra-
votně postižené.
Pořadatelé: ARCUS – onko centrum, z.s. ve spolupráci s Národní radou zdravotně posti-
žených Olomouckého kraje. 
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Další semináře se konaly v  rámci Mezinárodního onkologického kongresu v  sobotu 
6.10.2018 v Louckém klášteře ve Znojmě a 6.11.2018 v Kutné Hoře, kde velmi zají-
mavou přednášku měla Mgr. Ivana Plechatá.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 5. 10.–6. 10. 2018
Od roku 2006 pořádáme pravidelně akreditovaný Mezinárodní onkologický kon-
gres pro lékaře, zdravotní sestry, radiologické pracovníky, onkologické pacien-
ty a veřejnost s předními odborníky z ČR a zahraničí ve Znojmě v Louckém klášteře.  
Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc..     
Kongres byl registrovaný pro lékaře na akcích IPVZ – kód akce: 212082270. Česká aso-
ciace sester, z.s. zařadila akci pod číslem 529/2018 a byla určena pro všeobecné sest-
ry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční 
terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické 
asistentky, zdravotně sociální pracovníky a radiologické pracovníky. Registraci onkolo-
gických pacientů a sester včetně radiologických pracovníků zajištovala Jana Koželská 
v ARCUS – onko centru, z.s.. Z kongresu Jana Koželská připravila CD s přednáškami včet-
ně fotogalerie.

Realizátor vzdělávací aktivity: ARCUS – onko centrum, z.s. a TC Medicus o. p. s. 
Místo konání: Loucký klášter, Znojmo 
Termín: 5. - 6. října 2018 
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, tajemník kongresu: MUDr. Milan Vantuch 
Za ARCUS – onko centrum, z.s.: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlo-
vé. Moderátor: Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera

Program kongresu: 
Pátek 5.10.2018
 9.00 registrace 
10.00 oficiální zahájení 
10.10–10.30 MUDr. Dalibor Štambera, MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Dušek 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 Ing. Zdeněk Kabátek (ČR): Novinky v oblasti „centrové terapie“ v onkologii 
11.15–12.00 Jana Koželská, (ČR): Programy pro onkologické pacienty
12.00 - 12.30 prim. MUDr. Kateřina Táborská, (ČR) : Diagnostika metastatického feochro-
mocytomu a terapie 131I-MIBG: kasuistické sdělení 
 

13.00 –13.50 oběd 

13.50–14.30 MUDr. Petr Polievka, (ČR): Kompresivní terapie a její místo v rehabilitaci u 
 onkologických pacientů
14.30–14.50 MUDr. M. Janulík, místopředseda Zdravotního výboru PSP ČR
14.50–15.15 doc. MUDr. Vuk Fait , CSc.(ČR): Současné trendy v chirurgii karcinomu prsu.

15.15–15.25 coffee break 
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Komerční přestávka VZP – PVZP ČR

„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
17.00- 17.30 doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. (ČR): FDG PET/CT při hodnocení léčebné od-
povědi maligního melanomu
17.30–18.00 prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Co nového kolem kouření 
18.00–18.30 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Moderní techniky fotonové radioterapie

19,00 hod. degustace vín, raut, kulturní program se zpěvákem Robertem Jíchou a 
diskotéka
Sobota 6.10.2018 
9.00– 9.30 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (ČR): Imunoterapie karcinomů plic –  sou-
časné možnosti a limity
9.30– 10.00 MUDr. Michael Vít, Ph.D. a kol. (ČR): Je dostatečná prevence profesionálních 
 nádorových onemocnění?
10.00- 10.30 prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.(ČR): Rakovina prostaty a sexuální život
10.30– 11.15 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Racionální indikace zobrazovacích 
metod – kde se ztrácí peníze?
11.15– 12.20 MUDr. Andrej Vondrák, prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM (SR): Nové 
zobrazovacie NM v diagnostike a liečbe neuroendokrinných nádorov, Moderné zobrazova-
cie techniky v diagnostike a monitorovaní pokročilého karcinómu prostaty,
 Praktické aspekty využitia Lutécia Lu-177 v radionuklidovej terapii.
12.20– 13.00 prim. MUDr. Radek Chvátal (ČR): Onkologické aspekty DIE (hluboké infiltrující 
endometriózy) 
13.00– 13.30 MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (ČR): Úloha vitamínu D u onkologických paci-
entů
13.30 Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera: Závěrečná diskuse, zakončení kongresu, 
předání certifikátů

Organizátoři kongresu:

Hlavní sponzoři kongresu :
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Účast na akcích jiných organizací v druhé polovině roku 2018
  Foto z jednotlivých akcí naleznete na  http://arcus-oc.org/.
 Pacienti s rakovinou přicházejí pozdě
Pneumologové poprvé v Česku vyhlašují světový den této nemoci. V Praze se konala 31. 
7. 2018 tisková konference, kde pan prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. řekl, že karcinom 
plic ve světě je zodpovědný za 1 z 5 úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65. – 
69. rokem věku a častěji muže než ženy. Prof. MUDr. Petruželka uvedl, že u vybraných 
nemocí umí moderní biologická cílená léčba či imunoterapie prodloužit život pacienta 
až o roky. Přidělení úhrad od zdravotních pojišťoven pro nejmodernější léčbu ale trvá 
příliš dlouho a pacienti se k nim podle odborníků často vůbec nedostanou. 
 Dne 30. 8. 2018 se Jana Koželská s Ludmilou Viternovou zúčastnily APO letní školy 
IV v Kaiserštejnském paláci, Praha 1 na téma „Zapojení pacientských organizací, od-
borných společností a  veřejnosti do procesu hodnocení zdravotnických technolo-
gií – HTA“.
 Akce v Opavě 18. 9. 2018 ke 20. výročí od založení ISIS Opava, kde na pozvání před-
sedkyně Marie Laníkové se také zúčastnila z ARCUS – onko centra, z.s. Jana Koželská.
 

 ZO ONKO-ISIS Opava slavila
ZO ONKO-ISIS je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat prohlubovat kvalitu 
života onkologických pacientů, ale hlavně spolupracovat s odborníky a přispívat k pre-
venci nádorových onemocnění. Letos uplynulo dvacet let od jejího založení.
Zakladatelkou klubu je paní Marie Laníková, která také po celých dvacet let vykonává 
funkci předsedkyně. Počet členů organizace se pohybuje kolem čtyřiceti.
Dne 18. září 2018 se slavnostního setkání v  Obecním domě OKO zúčastnili zástupci 
partnerských organizací z Bohumína, Havířova, Karviné, Krnova, Ostravy a Třince. Mezi 
hos- ty jsme přivítali za Magistrát města Opavy náměstka primátora pana Josefa Stibor-
ského, za ARCUS – onko centrum, z.s. paní Janu Koželskou, za SPCCH paní Marii Ilíkovou 
a Marii Křístkovou, paní Ivu Bachmanovou za Alianci žen s rakovinou prsu PRAHA, pana 
Mgr. Herberta Paveru, starostu Bolatic.
Na setkání jsme pouze neslavili, ale podělili jsme se o zkušenosti z naší práce, zavzpomí-
nali na krásné chvíle z různých akcí a poděkovali našim sponzorům, bez nichž by naše 
činnost nebyla možná. Jedná se zejména o Magistrát města Opavy, závod TEVA, Léčeb-
né a re- habilitační centrum v Opavě na Englišově ulici, Slezské divadlo v Opavě, Země-
dělské družstvo Hraničář, Obecní úřad Bolatice, Pekárnu Azpek Bolatice, firmu Stoklasa 
z Kravař, Obecní úřad Chlebičov.
Velké poděkování patří studentům a Mgr. Zdeňku Kaplovi z Církevní konzervatoře 
v Opavě za krásná vystoupení na našich akcích a cimbálové muzice a tanečníkům sou-
boru Úsměv ze Střediska volného času v Opavě za dobrou náladu, ke které přispěli svým 
programem.
Naše setkání se vydařilo a přispělo určitě k prohlubování spolupráce všech, komu záleží 
na šíření osvěty mezi veřejností. 
 Dne 23.11.2018 se v Praze v Lékařském domě  Ludmila Viternová  zúčastnila „ Vě-
decko - vzdělávací schůze u příležitosti Světového dne CHOPN“ pořádané pacientskou 
organizací Českého spolku proti plicním nemocem, kde se setkala s MUDr. Stanislavem 
Kosem, CSc. , FCCP, předsedou ČOPN.
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 Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu se ve dnech 23. 11. až 24. 11. 
2018 v Praze zúčastnila za ARCUS – onko centrum, z.s. předsedkyně Jana Koželská a 
Hana Kapková. Tématem byla „Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví“ – Zá-
kladní teoretické informace, práce ve skupinách, příklady z praxe, modelové situace. 
Místem konání bylo Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vy-
šehradská 49, Praha 2. V pátek po přednáškách se účastníci konference zúčastnili bene-
fičního koncertu Štefana Margity a večerní atmosféru naladila básněmi Hana Macuicho-
vá. Předsedkyně Aliance poblahopřála našemu ARCUS – onko centru, z.s. k 25 výročí.
 Posledního APO semináře v tomto roce, a to na téma „Prevence a řešení konflik-
tů“ s Olgou Medlíkovou se za ARCUS – onko centrum, z.s. zúčastnila Ludmila Viternová 
v sobotu 24.11.2018od 9.30 do 16.30 hodin v zasedací místnosti AIFP, budova IBC, Po-
břežní 3, Praha Karlín.
 Dne 30.11.2018 se na Krajském úřadu Olomouckého kraje v  zasedací místnosti 
RCO ve 14. patře konala poslední schůze výboru Národní rady zdravotně postižených 
Olomouckého kraje, kde Jana Koželská informovala přítomné o novém pilotním pro-
gramu přeřazování onkologických pacientů k dalšímu sledování u praktických lékařů. 
Předsedovi Mgr.M.Langerovi předala informaci o tom, že vzhledem k dotačnímu řízení 
MZ ČR dochází k problému při potvrzování k účasti na rekondičně edukační pobyty.
 Dne 4. 12.2018 se konalo APO ALUMNI V - Rezidence velvyslance Spojených států 
amerických, Praha 6 společně s hosty Christina Sharkey, obchodní radová USA  a Ste-
phen B. King, velvyslanec USA v České republice, kteří vyprávěli o historii rezidence. 
Z ARCUS – onko centra, z.s. se této akce zúčastnila Ludmila Viternová.

Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2018 
z dotace MZ ČR

Místo Termín

Počet 
zúčastněných 

onko pacientů z 
dotace

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 14.04. - 21.04.2018 16

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 21. 04 - 28.04.2018 20

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 13.10. - 20.10.2018 20

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 20.10. - 27.10.2018 20

Hotel Mědínek, Kutná hora 03.11. - 10.11.2018 49

Účastníci ocenili přínosné přednášky odborníků na rekondičně edukačním pobytu 
v Kutné Hoře : MUDr. M. Wittnerové, MUDr. Dalibora Štambery, MUDr. Michala Wittnera, 
MUDr. Jana Grulicha, PhDr. Ivany Plechaté, z Amoeny paní Pučálkové, Ing. Barbory Štam-
berové, Vladimíra Rady. Pacienti s  lymfedémem hodnotili zlepšení svého zdravotního 
stavu díky lymfoterapeutům Roberta Zítka a Marka Bednáře.
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Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2019 
z dotace MZ ČR

Místo Termín VS

Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň 23.03. – 30.03.2019 1

Harrachov, Hotel INN 01.09. – 08.09.2019 2

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 08.10. - 15.10.2019 3

Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory 15.10. - 22.10.2019 4

Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň 25.10. - 01.11.2018 5

Rezervace pobytů v roce 2019 budou na základě zaplacené zálohy ve výši 2100 Kč , VS 
Vaše rodné číslo. Specifický symbol podle vybraného pobytu na účet ARCUS - onko cen-
trum, z.s. , . FIO BANKA Olomouc: 2700226536/2010. 
V případě neúčasti tato záloha propadá. Pokud si zajistíte náhradníka, je storno popla-
tek 200 Kč a částka 1900 Kč se Vám vrací. Bližší informace podá Jana Koželská.
 
Smutné události
Loučíme se s naší členkou, onkologická pacientkou Alexandrou Hladkou, která pomá-
hala ARCUS – onko centrum, z.s.  s mezinárodními kontakty a účastnila se i mnoha me-
zinárodních konferencí s Janou Koželskou. Dne 5.9.2018 podlehla po dlouhém zdolává-
ní zákeřné nemoci.

Benefiční akce 21. 7. venkovní 
areál Olše v Července u Litovle
Tradiční benefiční akce Rockové léto proběhla ve 
venkovním areálu Olše v Července u Litovle   v sobotu 
dne 21.7.2018. Zájemci zde mohli využít zdarma   sta-
nování a areálu již od pátku. Akce začala již ve 13,00 hod. 
V programu vystoupily kapely: Ortel s hostem Ďuricou 
(SK), Sarkonia, OBEREG, Alžběta, SALAMANDRA, 
SKRAMASAX, CALIBOS, PERSEUS. Ve 22,00 hod. AD-
VERSARIOS – ohňová show. 
Blíže také na http://rockoveleto.eu/.

Zajímavé informace z tisku a další akce
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 
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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

 Nezávislé testy kohoutkové vody. Chcete vědět, jakou máte doma vodu z veřej-
ného zdroje? 
Podívejte se na nezávislé testy: https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-neza-
visle-testy-kohoutkove-vody .

 Dotazník zdravotní péče. Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 měli pacienti v České re-
publice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 
prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospi-
talizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší ne-
mocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hos-
pitalizovaných 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 mohli rovněž v celostát-
ním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komu-
nikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměře-
né na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku 
pro hodnocení nemocnic).

 Mám nádor prostaty a co dál? Odborníci v Hradci Králové odpovídali pacientům 
na otázky týkající se nádorů prostaty. Pět přednášek odborníků zaměřených na rakovi-
nu prostaty bylo 27. června 2018 připraveno pro zájemce v Novém Adalbertinu na Vel-
kém náměstí v Hradci Králové, kde Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové společně se Sdružením pacientů s onemocněním prostaty Prostak o.p.s. připravilo 
akci s názvem Mám nádor prostaty a co dál? Na setkání vystoupil například přednosta 
Onkologické kliniky FN HK prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. s přednáškou zaměřenou na léč-
bu karcinomu prostaty ozářením či přednosta Urologické kliniky FN HK doc. MUDr. Mi-
loš Broďák. Přednášky spojené s diskusí se uskutečnily od 15:00 do 17:00 hodin, zájemci 
o účast se mohli předem registrovat na www.prostak-seminar.cz. 

 Brožura o biologické léčbě  – vydala pro pacienty i lékaře Akademie pacientských 
organizací.

 Lékový průvodce vydal brožuru „Léky pod kontrolou“- je to zcela základní i jedno-
duchý text pro pacienty (a nejen pro ně) na téma co jsou léky, jak se regulují, co ovlivňu-
je dostupnost léku, pacientské desatero a pod.

 Ze semináře pacientské organizace PROSTAK, která se konala v Brně dne 8. listopa-
du 2018 jsme dostali tiskovou zprávu, kterou naleznete na : http://arcus-oc.org/word-
press/wp-content/uploads/2017/11/PR_prostak_brno_2018.pdf
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  Dne 18.11.2018 Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA, 
která je předsedkyní skupiny poslanců a poslankyň zabývající se právy lidí se zdravot-
ním postižením – tzv. Meziskupiny Evropského parlamentu pro práva lidí s postižením 
nám zaslala odkaz na článek věnovaný jednotné evropské kartě osob se zdravotním 
postižením, k níž paní poslankyně pořádala v tomto týdnu konferenci:  https://sehna-
lova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-
-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html
 Práva pacientů – článek naleznete na http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/
uploads/2017/11/ZN_Pravapacientů.pdf
 Spor o  biologickou léčbu: Lékařka ji doporučila, pojišťovna nezaplatí. Žena 
s rakovinou platí ze svého
V odkazu níže se dozvíte bližší informace o postupu VZP ČR, která opakovaně odmítla 
žádost čtyřiapadesátileté ženy o proplacení bioléčby, již jí doporučilo několik onkologů. 
I Ministerstvo zdravotnictví připouští, že systém hrazení preparátů, které využívají imu-
nity organismu, nefunguje. Někdy a některé pojišťovny zaplatí, jindy ne.
Eleni Zíková je čtyřiapadesátiletá dětská doktorka. V únoru si sama nahmatala nádor 
v levém prsu, na konci března jí byla diagnostikována rakovina. Má tři děti a v jejich ro-
dině nikdo podobným onemocněním netrpěl. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spor-o-biologickou-lecbu-lekarka-ji-doporuci-
la-pojistovna-nezaplati-zena-s-rakovinou-plati-ze-sveho-56554

Žebříčky nemocnic a zdravotních pojišťoven 2018 
HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. - zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve 
zdravotnictví www.hc-institute.org 
 

V Praze dne 27. listopadu 2018: Organizace HealthCare Institute, o.p.s. si Vám dovolu-
je předložit výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2018“, který byl realizován v 
období od 1. února do 31. srpna a bylo do něj zapojeno 155 nemocnic s akutními lůžky 
z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, 
míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a za-
městnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vychá-
zejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balan-
ced Scorecard. Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli 
snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice. 
Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2018“ 
Nemocnice ČR 2018 - kategorie: 1. místo FAKULTNÍ NEMOCNICE 1. místo NEMOCNI-
CE Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice Hradec 
Králové Karvinská hornická nemocnice a.s. Bezpečnost a spokojenost ambulantních 
pacientů Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Podlesí a.s. Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic Fakultní nemocnice Hradec Králové VITA, s.r.o., Městská nemoc-
nice Duchcov Finanční zdraví nemocnic Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice 
České Budějovice, a.s. ABSOLUTNÍ vítěz KATEGORIE FINANČNÍ ZDRAVÍ Nemocnice Čes-
ké Budějovice, a.s. ABSOLUTNÍ vítěz PRŮZKUMU NEMOCNICE ČR 2018 (4 oblasti) Vojen-
ská nemocnice Olomouc.
Bližší informace k žebříčkům českých nemocnic naleznete v dokumentu s názvem: TZ_
detailní výsledky projektu Nemocnice ČR 2018. 
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Výsledky celostátního projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2018“, který byl realizován 
v období od 1. února do 31. srpna a hodnotil komunikaci 7 zdravotních pojišťoven (tj. 
národních plátců zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními. Cílem pro-
jektu je zvýšení kvality poskytovaného servisu zdravotních pojišťoven jejich klientům 
prostřednictvím vzájemného porovnávání služeb, které nabízejí, poskytnutí uceleného 
obrazu o tomto trhu a pomoc se snadněji zorientovat v produktech a službách, které 
zdravotní pojišťovny nabízejí. 

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2018“ 
Zdravotní pojišťovna roku 2018 – kategorie: 1. místo Ředitelé nemocnic Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda Ambulantní lékaři Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Pojištěnci Všeo-
becná zdravotní pojišťovna České republiky Preventivní programy pro děti a dorost Za-
městnanecká pojišťovna Škoda Finanční zdraví Zdravotní pojišťovna ministerstva vnit-
ra České republiky ABSOLUTNÍ vítěz projektu (3 oblasti) Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky 
Bližší informace k žebříčkům českých zdravotních pojišťoven naleznete v dokumentu s 
názvem: TZ_žebříčky nemocnic a žebříčky zdravotních pojišťoven 2018. 
Kompletní informace naleznete na : www.hc-institute.org 

ONKO UNIE vytvořila nové video o problematice s §16 – Kdy umírá naděje?
https://www.youtube.com/watch?v=J7-hJ2wjc3I
 

Prodejny DIANA BRNO
Prodejna protetických pomůcek pro ženy po ablaci mammy má adresu:
Obilní trh 11, Brno.

Semifinalista SuperStar 2018 Bryan Gandola z Filipín v hotelu Mědínek v Kutné Hoře 5. lis-
topadu 2018. 
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Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2018

Seznamy sponzorů jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na 
www.arcus-oc.org.

Sponzoři a partneři 2018
 Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
 Ministerstvo zdravotnictví ČR
 Obecní úřad Červenka
 JEŽEK SOFTWARE s.r.o. a další, kteří nechtěli být zveřejněni nebo jsou uvedeni u 
jednotlivých akcí.

  PRIMA PACK
Olomouc

Sponzoři benefiční akce 21. 7. 2018
Kapely: Ortel s hostem Ďuricou (SK), Sarkonia, OBEREG, Alžběta, SALAMANDRA, 
SKRAMASAX, CALIBOS, PERSEUS. 
ADVERSARIOS – ohňová show
Obec Červenka, Pivovar Černá hora, SUQESTO s.r.o. Olomouc, Fontána Kroměříž, Uni-
čovská pekárna, MADE Group, ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan Va-
vrda Červenka, Makovec a.s. – maso, uzeniny, VRTAL Olomouc, SDH Uničov, Zelenina 
Pešek, dobrovolníci ARCUS – OC, ZOD Ludmírov, P. Soukup, Moje kávička PRIMA PACK 
Olomouc.

Mediální partneři:
IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, www nejlepší adresa, Furtovník.cz, LUDMÍROV 
TV, Hudební knihovna.

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. 

0 3 0 0

ARCUS – 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: 11. 12. 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 reali-
zován  za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravot-
ně postižené. 
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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:    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:



15

Červenka – benefiční akce 21. 7. 2018
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Mezinárodní onkologický kongres Znojmo


