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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

je platforma pro setkávání lékařů podílejících 
se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž 
společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České 
republice.  

Cíle společnosti:  
• Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných 

organizací. 
• Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu. 
• Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění 

a to včetně podpůrné a paliativní péče. 
• Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k 

léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním. 
• Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů. 
• Podpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci 

multidisciplinárních týmů. 
• Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady 

nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory. 
• Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.  

ONKO Unie se chce zaměřovat zejména na rakovinu prsu a ženských orgánů. 

ZAKLADATELKY 
 

Mgr. Ivana Voleníková – předsedkyně SR - je vysokoškolsky vzdělaná sestra a celoživotně se 
věnovala profesi odborné učitelky ošetřovatelství a psychologie na zdravotnické škole a na 2. lékařské 
fakultě UK. V současné době je již v důchodu. Má  zkušenosti z práce v o.p.s., kde pracovala 6 let jako 
členka a předsedkyně správní rady. O obdobnou práci ve prospěch onkologicky nemocných lidí má i 
nadále zájem, proto přijala nabídku věnovat se této problematice v ONKO Unii.   

   
Mgr. Lucie Pomajslová - Pracuji ve společnosti Boehringer Ingelheim, s.r.o., kde mám na starost 
uvádění nových léčivých přípravků na český trh. Zároveň se zajímám o neziskový sektor a 
spolupracuji s několika pacientskými organizacemi. Původně jsem začala spolupracovat s pracovní 
skupinou EpiStop, která se v průběhu let změnila v občanské sdružení. S Aliancí žen s rakovinou prsu 
jsem navázala vztahy v době, kdy můj tehdejší zaměstnavatel (společnost GSK) nově vstupoval do 

terapeutické oblasti karcinomu prsu. Zakladatelky Aliance mne opakovaně zvolily do správní rady i po mém odchodu z 
GSK. V neposlední řadě spolupracuji se společností Parkinson. Velice se těším na spolupráci v nově založené ONKO Unii, 
o.p.s., mnohé z členů správní a dozorčí rady znám dobře několik let a jsou pro mě zárukou, že ONKO Unie bude 
k problematice zlepšení péče o pacienty s rakovinou přistupovat nejen profesionálně, ale také vřele a lidsky.  
 

Janetta Bogdanová - ředitelka 
Od roku 2008 jsem pracovala jako ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. ,  
kde jsem měla možnost získat zkušenosti v neziskovém sektoru. Problematiku rakoviny prsu chci 
rozšířit i o osvětu problematiky ženských orgánů, proto jsem přijala nabídku na pozici ředitelky 
v ONKO Unii, o.p.s. 



Členové SR 
 

MUDr. Katarína Petráková 

Vzdělání: 1979 - 1985  Lékařská fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislavě 1987  1. 

atestace, vnitřní lékařství     1996  2. 
atestace, klinická onkologie Studijní 
pobyt: duben 1996 klinický vzdělávací 
program M.D. Anderson Cancer Centre, 
Houston, 1 týden Zaměstnání: 1985 - 

1989 Interní oddělení Nemocnice u Milosrdných bratří 
v Bratislavě, sekundární lékař od r. 1993  Masarykův 
onkologický ústav, Oddělení klinické onkologie 1996-

1997 vedoucí oddělení klinické onkologie 1998-2000 
vedení Hospice sv. Alžběty při Masarykově 
onkologickém ústavu od 2001 – zástupce přednosty 

pro LPP ( léčebně preventivní péči) KKOP ( kliniky 
komplexní onkologické péče) Členství v odb. 
společnostech: Česká onkologická společnost, ESMO 

(European Society of Medical Oncology), Nadace 
Masarykova onkologického ústavu. 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

Lékař, histopatolog, který se zabývá mikroskopickou 

diagnostikou tkání. Zvláště se 
specializuje na nádorová 

onemocnění prsu, moderní 
diagnostické metody 
(imunohistochemie, molekulární 

genetika, morfometrie, apod.). 
Věnuje se také programu zvyšování kvality 
histopatologické laboratorní diagnostiky. 

MUDr. Jana Zárubová 

promovala  na 1. LF UK v Praze v roce 1985. 
Postgraduální studium završila II. atestací 
z neurologie v roce 1991. Od roku 2000 

do roku 2009 pracovala jako odborná 
asistentka IPVZ na Neurologické  klinice 
Fakultni Thomayerovy nemocnice 

v Praze 4 - Krči.  Od roku 2009 pracuje 
jako vedoucí  EEG laboratoře a dospělé  části Centra 
pro epileptologii a epileptochirurgii na Neurologické 

klinice Fakultni Thomayerovy nemocnice. Je aktivní ve 
výboru České ligy proti epilepsii. Od roku 1997 pracuje 

v Občanském sdružení  EpiStop. Přednáší, publikuje, 
spolupracuje na řešení grantů, klinických studií, 
spolupracuje na mezinarodní úrovni. Od roku 1999 je 

národní koordinátorkou mezinárodního registru 
těhotných, které musejí v průběhu těhotenství užívat 
antiepileptika, EURAP. V roce 2003 se stala 

onkologickou pacientkou.  

 

Věra Stanislavová 

Od roku 2009 se léčím s rakovinou prsu. Prodělala jsem 
chemoterapii, mastektomii, biologickou 

léčbu a čeká mne plastická operace. 
Během této doby jsem se zúčastnila 
několika akcí pro pacientky s rakovinou 

prsu. Využila jsem i možnost konzultace 
léčby s dalším odborníkem. Proto jsem 

se rozhodla přijmout nabídku mé spolužačky a 

kamarádky Janetty Bogdanové a přispět tak k osvětě o 
tomto onemocnění. Je velice důležité mít přístup 
k informacím o této nemoci a vědět, že na to nejste 

sama. 

Členové DR: 
 

Mgr. Hana Nikodemová – předsedkyně DR 

 
Pracuji na 2. LF UK, jako lektor v oboru 
Ošetřovatelství. 
Vaši činnost sleduji a obdivuji již řadu 
let. 
Je mi ctí a již nyní se těším na 
spolupráci s vámi v ONKO Unie, o. p. s.  

 

Blažena Říhová 

V roce 2001 jsem onemocněla 

rakovinou prsu, podstoupila operaci 
a následnou léčbu. V roce 2005 jsem 
odešla do důchodu, do té doby jsem 

pracovala na MÚ v Bílině, kde i v 
současnosti žiji. Jsem sestra Ivany 

Voleníkové a proto jsem přijala nabídku na spolupráci 
v nově vzniklé organizaci ONKO Unie o.p.s. 

 

Kateřina Koubková 

pracuje v oblasti klinického hodnocení 
léčiv a současně se zabývá logistikou se 

zaměřením na řízení chladového 
řetězce u termolabilních léčiv pro 
vybrané země v rámci EU. 

V oblasti neurologie spolupracuje od roku 1995 s 
Občanským sdružením EpiStop, které vytváří 

platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost 
všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií 
(pacientů, zástupců pacientských organizací, 

zdravotníků, odborných společností, sociálních 
poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) 
s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti. 



SPOLUPRÁCE  A  PROJEKTY      
 

 

Pokud jsou naše cíle v souladu s vašimi, a chcete s ONKO Unií spolupracovat, budeme rádi. 
ONKO Unie se nestaví do opozice vůči žádné z existujících struktur, není tedy potřeba nijak 
ukončovat spolupráci s vašimi stávajícími partnery, abyste mohli začít spolupracovat s námi 
a v plném rozsahu využívat služeb nové organizace.   

Pro nadcházející období máme připravené velmi zajímavé projekty a spolupracujícím organizacím 

nabízíme možnost získání finanční podpory. 

PACIENTSKÉ ORGANIZACE , KTERÉ MAJÍ ZÁJEM O SPOLUPRÁCI SE MOHOU HLÁSIT 
KDYKOLIV NA      →    info@onkounie.cz    

 

Plán činnosti - informace ředitelky o projektech 

• Projekt  „Nejsi na to sama“ 
• Seminář  SKELETAL CARE  ACADEMY 
• Manažerka roku 
• Golf tour 
• Pink Ribbon golf  
• Projekt klinických studií  
• Materiály pro ženy s metastázami  
• Nové letáky s onkogynekologickou tématikou - realizace na podzim 2011. 
• Edukace ve školách – projekt ONKO Unie, spolupráce s prim. Skovajsovou (skripta), 

vypracovat jednotnou metodiku. Zapojení Pacientských organizací za finančního příspěvku 
ONKO Unie. 

• Nové letáky k samovyšetření prsů – inovovat, přidat seznam akreditovaných mammo center. 
• Kosmetická poradna pro pacientky v centrech během léčby – ESTEÉ LAUDER, spolupráce s 

prim. Skovajsovou.  
• Konference „Dny ONKO Unie“ 3. - 5. 11. 2011                                                                                                                  

Návrhy na témata přednášek a přednášející: Ca děložního čípku, chirurgická problematika,  
lymfedém , plastická chirurgie, cytologie, prezentace členů SR , prevence a edukace – 
očkování.  

• Podpora pacientek v léčbě prostřednictvím Pacientských organizací za finančního příspěvku 
ONKO Unie a příslušných firem. Info, kde možno zakoupit pomůcky(epitézy, prádlo, paruky). 

KONTAKTY: 
www.onkounie.cz 

Janetta Bogdanová, ředitelka, tel. +420 774 400 733, email : bogdanova@onkounie.cz 

Jindřiška Palečková, asistentka, tel. +420 602 684 524, email : paleckova@onkounie.cz 

 

 

 


