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Vážení a milí,

za nejvýznamnější událost tohoto roku osobně považuji vznik nezávislé 
platformy Hlas pacientek s (metastatickou) rakovinou prsu v květnu 2017. 
Tuto platformu tvoří čtyři pacientské organizace - Aliance žen s rakovinou 
prsu, Amelie, Dialog Jessenius a Onko Unie za koordinace Ústavu lékového 
průvodce. Hlas podporuje pacientky ve třech základních oblastech: zdra-
votní, psychologické a sociální. Doposud se podařilo vyřešit již několik kon-
krétních bodů, platforma se dostala do povědomí zdravotnické veřejnosti, 
zástupkyně Hlasu pacientek byla nominována do Pacientské rady MZ ČR 
a spolupráce všech organizací se dál úspěšně rozvíjí.
    
Děkuji všem za spolupráci!

Mgr. Petra Adámková
ředitelka
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V roce 2017 ONKO Unie pokračovala v osvětové edukativ-
ní kampani na téma metastatická rakovina prsu s názvem 
Nejsem na odpis.

Edukativní kampaní Nejsem na odpis chceme poukázat na to, že ženy 
s metastatickou rakovinou prsu mají svá přání, potřeby, touhy a plány, 
které nemoc sice limituje, ale v žádném případě je ze dne na den ne-
ruší. Metastázy nejsou tabu, mysleme na to a dejme ženám šanci bez 
obav si říct o podporu a pomoc tak, jak jim to individuálně vyhovuje.

Jaká byla kampaň Nejsem na odpis v roce 2017?

 z Natočili jsme dvě videa, které přiblížila přání a touhy pacientek 
s metastatickou rakovinou prsu, autorkou hudby je Lenny, která nám 
poskytla svoji píseň Ghost pro tento účel zdarma (moc děkujeme!)

 z Zaměřili jsme se na podporu a informovanost pacientek a veřejnosti 
prostřednictvím sociální sítě Facebook facebook.com/onkounie 

 z Proběhla aktualizace webových stránek kampaně nejsemnaodpis.cz, 
tváří stránek se stala Zuzka Nemčíková

 z Medializace tématu byla nedílnou součástí kampaně během celého roku

 z I nadále jsme spolupracovali s ilustrátorem Janem Hofmanem 
a vznikly další komiksové stripy
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V  červnu Onko Unie odstartovala projekt KroKus zdraví, zaměřený na 
přínos pohybu pacientek s onkogynekologickým onemocněním. Podle po-
sledních klinických studií pohyb pomáhá pacientkám nejen v  remisi, ale 
i během léčby metastatického karcinomu prsu.

 z Projekt proběhl ve spolupráci s VŠTJ Medicina, z. s., vstj.cz, v jehož 
kondičním centru v Salmovské ulici na Praze 2 byla otevřena poradna 
pro onkologické pacientky - jde o poradenství fyzioterapeutů, 
nutričních terapeutů a lékařů.

Motto: 

„KVALITA ŽIVOTA JE SPOJENA SE SVALEM!!!“

Aktivity projektu KroKus zdraví 2017:

 z Zahájení u příležitosti Ride4Women 
v červnu 2017, ride4women.at: 

 z Počítání kilometrů během letních 
měsíců, účastníci projektu posílali 
tipy na stezky nordic walking. Tento 
druh pohybu byl vybrán jako ideální 
pro onkologické pacientky

 z Fyzioterapeuti VŠTJ prošli 
doporučené trasy a jejich popis 
umístili na nově vzniklý portál 
pesistezky.cz

 z V rámci projektu vznikl letáček 
Pohybové desatero, který je 
ke stažení na webu Onko Unie 
onko-unie.cz
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Onko Unie se v červenci 2017 zúčastnila pražské jízdy Ride4Women. Jed-
ná se o součást osvětové kampaně lékařů z celého světa, kteří každým ro-
kem upozorňují na možnost prevence rakoviny děložního čípku jízdou na 
kole z vybraného evropského města do cíle ve Vídni. 

Letos se cyklojízda uskutečnila z Oslo do Vídně, start z Prahy byl 14. 7. 2017.
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V rámci edukace pacientek s  (metastatickou) rakovinou prsu informova-
la ONKO Unie od srpna do prosince 2017 na svých webových stránkách 
www.onko-unie.cz o probíhající klinické studii Compleement společnosti 
Novartis. Na webu byl také uveřejněn seznam KOC s kontakty na příslušné 
lékaře, kteří pacientkám poskytly v případě potřeby další informace.

Říjen – měsíc rakoviny prsu

Onko Unie zahájila říjen 2017 pohybovou aktivitou v  rámci projektu  
KroKus zdraví. Šlo o Onkopochod nordic walking v Praze 4 na Kavčích ho-
rách. Akce se konala 2. 10. ve spolupráci s VŠTJ Medicina a záštitu převzala 
Městská část Praha 4. Symbolické zakončení října – měsíce rakoviny prsu 
dalším Onkopochodem potom proběhlo 30. 10. 2017.
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Zaměstnanci společnosti Roche se 
zapojili do počítání ušlých kroků 
KroKus zdraví.

Celkem během léta ušli 
18 829 885 kroků a tyto svoje kroky 
následně proměnili v  dar pacient-
kám – 25 párů holí Nordic walking, 
které jsou k  dispozici k  zapůjčení 
zdarma ve VŠTJ Medicina.

13. 10. 2017 upozornila Onko Unie 
společně s  platformou Hlas pacien-
tek veřejnost na

Mezinárodní den 
 metastatické rakoviny prsu

happeningem v Praze na Vyšehradě. 
Tuto akci by chtěl Hlas pacientek kaž-
doročně opakovat a založit tak tradici 
připomenutí tohoto dne v ČR.
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Účast Onko Unie na konferencích a workshopech

Onko Unie se i letos zúčastnila několika mezinárodních akcí, na kterých 
si pacientky, lékaři i zdravotníci vyměňovali své zkušenosti a poznatky 
v oblasti onkogynekologických onemocnění.

FORECEE Workshop, Berlin, 7.–8. 2. 2017
Téma: individualizovaný screening 
onkogynekologických onemocnění = 
Women’s cancer IDentification test (PreM WID test

Oncology Collaboration, Patient Group Summit, 
Vídeň, 15.–16. 9. 2017
Téma: Pacientské organizace a jejich spolupráce

MBC Summit – evropská konference o metasta-
tické rakovině prsu, Vídeň, 16.–18. 10. 2017
Téma: Komunikace lékař – pacient, základní 
doporučené postupy
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Dny ONKO Unie 2017

Termín: 9. 12. 2016, 10 – 16 hodin
Místo: kongresový sál společnosti Olympus, Evropská 176, Praha 6

Odborný program:

 z Infekční onemocnění a jeho 
prevence (především u seniorů)

Doc. MUDr. Vilma Marešová
předsedkyně Správní rady Onko Unie, 
o.p.s.

 z Klinická hodnocení v onkologii – 
nové trendy a současná situace

MUDr. Lucie Kraváčková
vedoucí oddělení klinických hodnocení 
SÚKL

 z Rekonstrukce prsu po 
mastektomii

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

 z „Protažení na židlích po obědě“, 
pohyb a výživa onkologických 
pacientek

PhDr. Bc. Natálie Koubková 
fyzioterapeutka a nutriční 
terapeutka, VŠTJ Medicina, z. s.

 z Dispenzarizace a terciální 
prevence

MUDr. Zdenka Weitoschová
Ústav radiační onkologie,  
Nemocnice Na Bulovce

 z Příspěvky z organizací, shrnutí 
aktivit a informací Onko Unie 
2017

Mgr. Petra Adámková
ředitelka Onko unie, o.p.s.
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Společenský program – vánoční koncert:

Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova

The Swings

Petr Hanzlík/Petr Jindra/Pavel Švestka/Jiří Hruška

Známé pražské 
vokální kvarteto 
představilo originální 
a v Čechách ojedinělý 
druh hudební zábavy – 
stylový vícehlasý zpěv 
inspirovaný klasickým 
jazzem 30.–60.let.
Živá, zábavná 
a zároveň profesionální 
a kultivovaná 
vystoupení The 
Swings nabídlo českou 
i americkou swingovou 
klasiku v originálních 
aranžmá.
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Finanční zpráva ONKO Unie 2017

Dozorčí rada Onko Unie, o. p. s. na své schůzi v březnu 2018 schválila hos-
podaření společnosti za rok 2017. 

Všechny účetní doklady a podrobná účetní uzávěrka jsou zájemcům k dis-
pozici u ředitelky Onko Unie, o. p. s. na vyžádání.

Děkujeme všem dárcům za podporu!
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A na závěr přání všeho nejlepšího  
do dalšího roku 2018 od Jana Hofmana!

Webová stránka společnosti
www.onko-unie.cz

Webová stránka kampaně
www.nejsemnaodpis.cz

 Sociální sítě

 
facebook.com/onkounie

 
twitter.com/ONKOUnie

„Každý rok chceme po Ježíškovi, 
aby nám PŘINESL NĚCO HEZKÉHO.

Já bych letos změnila tradici… …a přála bych si, aby si Ježíšek  
NĚCO NEHEZKÉHO ODNESL!“
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Orgány ONKO Unie, o. p. s.

V souladu se zakládací listinou Onko Unie, o. p. s. byli 30. 5. 2017 nově jme-
nováni členové Správní a Dozorčí rady Onko Unie na další tříleté funkční 
období. Všichni členové svoje funkci přijali a na následných schůzích Správ-
ní a Dozorčí rady zvolili své předsedkyně.

Správní rada: Dozorčí rada:

Předsedkyně Správní rady:
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Předsedkyně Dozorčí rady:
Mgr. Hana Nikodémová

Členové Správní rady:
Kateřina Koubková
Mgr. Lucie Pomajslová
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Alexandra Vrabcová
MUDr. Jana Zárubová

Členové Dozorčí rady:
Blažena Říhová
Mgr. Ivana Voleníková

Ředitelka: Mgr. Petra Adámková
Tel.: + 420 607 216 236
E-mail: petra.adamkova@onko-unie.cz

Tajemnice: Jindřiška Palečková
Tel.: +420 602 684 524
E-mail: jindriska.paleckova@onko-unie.cz

Sídlo společnosti:             
Naardenská 668/19
162 00  Praha 6

IČ 248 468 56

ONKO Unie, o. p. s. je zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze  
odd. 0, vložka 811

Číslo účtu:
43-9967770217/0100, Komerční Banka a.s.
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ONKO Unie je členem ECCA (European Cervical Cancer Assotiation) a ESGO 
ENGAGe (European Network od Gynaecological cancer Advocacy Groups).

Cílem ONKO Unie (OU) je poskytování obecně prospěšných služeb, a  to 
zejména:
 

 z v  Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich 
rodin a svépomocných organizací

 z v  Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu formou 
celostátních kampaní

 z v  Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby 
nádorového onemocnění, a to včetně podpůrné a paliativní péče

 z v  Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních 
a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým 
onemocněním

 z v  Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů, podpora 
vzdělávání onkologů a zajištění vysokého standardu kvalifikace 
lékařů v rámci multidisciplinárních týmů

 z v  Diskuze pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci 
rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů se 
zhoubnými nádory

 z v  Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými 
a pacientskými organizacemi
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