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Dne 21.2.2012 se ředitelka 

ONKO Unie Janetta Bogdanová 
zúčastnila na pozvání Evy 
Živnůstkové předsedkyně 
občanského sdružení 
onkologických pacientů, jejich 
rodin a přátel setkání členů 
ÚSTECKÉHO ARCUSU. Setkání 
podpořila firma DOVE. 

Onko Unie děkuje všem 
zúčastněným. 

 

Sdružení OBČAN zve 

pravidelně ONKO Unii na 
zajímavé semináře týkající se 
různých oblastí českého 
zdravotnictví. 

ONKO Unie se zúčastnila 
seminářů na téma: 
Jaké chceme mít zdravotní 
pojišťovny?  

Prezentace Ing. Petra Noska, 
Ing. Jaromíra Gajdáčka, Ph.D. a 

Doc. ing. Pavla Mertlíka, CSs. 
Naleznete na: 
http://www.sdruzeniobcan.cz/in

dex.php?cmd=article&id=3&Lan

guageID=1 

Jak dál s pražským 
zdravotnictvím?   

Doc. MUDr. Bohuslav SVOBODA, 

CSc.,primátor, hlavní město Praha 

„Generel pražského 
zdravotnictví je palčivým 
problémem českého 
zdravotnictví posledních 20let, 
proto jsem se rozhodl 
s ministrem zdravotnictví  

 

 

Leošem 
Hegerem 
přistoupit 
k celé této 
otázce s co 
možná 
nejkomplexn
ějším 
řešením a 

věcným pohledem na danou 
problematiku.Na nedávné TK 
jsme společně s ministrem 
L.Hegerem deklarovali snahu o 
řešení pražského zdravotnictví 
jako celku a rovněž jsme 
deklarovali snahu přihlásit se 
za město k lůžkovému 
zdravotnictví v Praze. Praha 
má odpovědnost o to větší, že 
poskytuje péči na svém území i 
lidem, kteří nejsou obyvatelé 
hl.m. Prahy. Zároveň věk čistě 
pražských pacientů neustále 
stoupá a tím se mění i potřeba 
kladená na možnosti 
pražského zdravotnictví. 
Všechny naše myšlenky mají 
před sebou fázi studie 
proveditelnosti, přičemž hl.m. 
Praha  bude všechny otázky 
generelu pražského 
zdravotnictví řešit ve 
spolupráci s dotčenými 
zdravotnickými zařízeními a 
v neposlední řadě i 
s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. Cílem této studie je 
odpověď na otázky, zda tato 
myšlenka je dobrá , prospěšná 
pro další vývoj a úroveň 
lůžkové péče v Praze ,zda je 
ekonomicky přijatelná pro 
možnosti hl.m. Prahy a jakým 
způsobem by celý převod mohl 
být realizován.“říká doc. MUDr. 
Bohuslav Svoboda, CSc., 
primátor, hlavní město Praha.  

 

 

 

Pokud si přejete, aby pozvánky 
na semináře byly zasílány i 
Vám, napište prosím své 
kontaktní údaje na adresu 
chcibytzvan@sdruzeniobcan.cz 

 

INTERNATIONAL 
EXPERIENCE 
EXCHANGE FOR 
PATIENT 
ORGANISATIONS 2012 

Sparing Skills and Expertise 6-
7 March 2012, Frankfurt, 
Germany 

Smyslem dvoudenního 
semináře byla výměna 
zkušeností pacientských 
organizací z Evropských států. 
Hlavním tématem byla 
PODPORA pacientů a  
pečujícího personálu a také se 
mluvilo o vývoji nových léků. 

 

CELOEVROPSKÁ 
KONFERENCE 
RAKOVINY PRSU  

 

Byla jsem pozvaná firmou 
Novartis na celoevropskou 
konferenci EBCC 8, která se  
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TISKOVÁ ZPRÁVA  
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Tichý vrah každoročně ohrožuje čtvrt miliónu žen na světě 
rakovina vaječníků od diagnostiky k léčbě 

 
 

  
Rakovina vaječníků je každoročně diagnostikovaná u téměř čtvrt milionu žen na světě. Tento 

typ rakoviny má nejvyšší úmrtnost ze všech 
gynekologických nádorů. Příznaky bývají nejasné  
a často i špatně diagnostikovatelné, takže se na 
nemoc ve většině případů přijde až v 
pokročilejších stádiích, kdy prognóza není 
optimistická. Rakovině vaječníků se proto často 
říká „tichý vrah“. Podstatná část (přes 90 %) 
nádorů vaječníků vzniká v důsledku 
nekontrolovaného růstu a množení buněk epitelu, 
které tvoří povrch vaječníku. Rakovina zasahující 
tento typ buněk je známá jako epitelový nádor 

vaječníků. Další typy rakoviny vaječníků vznikají ze zárodečných buněk, ze kterých vznikají 
vajíčka nebo z pojivových tkání v okolí vaječníků, které se nazývají stromální buňky. „Pokud  
je nádor vaječníku odhalen v raném stádiu, může být většinou chirurgicky odstraněn  
a pacientka může být vyléčena. Prvotní příznaky však často nebývají jasně rozeznatelné  
a ve většině případů se nádor rozšiřuje do dalších částí těla – metastazuje - ještě předtím, než 
je diagnostikován,“ říká MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., primář oddělení gynekologické 
onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. 
 
Základní mechanismus vedoucí ke vzniku rakoviny 
vaječníků není dobře znám, ale předpokládá se, že je 
spojený s rozmnožováním a ovulací. „Riziko rozvoje 
rakoviny vaječníků je u ženy vyšší, pokud její matka 
nebo sestra onemocněla rakovinou vaječníků, prsu 
nebo dělohy. Nejvíce jsou rakovinou vaječníků 
ohroženy ženy nad 50 let. Vyšší riziko mají ženy, které 
nikdy nerodily, nebraly antikoncepci, začaly brzy 
menstruovat nebo u nich menopauza nastoupila 
později, než je obvyklé. Rakovina vaječníků je ve 
většině případů diagnostikována až po menopauze. 
S vyšším rizikem by měly počítat i ženy, které měly v minulosti cysty nebo endometriózu. 
Obezita, kouření a sedavý způsob života také přispívaní k rozvoji onemocnění. 
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Dosud neexistuje žádný rutinní a jednoduchý test, který by rakovinu vaječníků přesně  
a spolehlivě odhaloval, takže zatím není možné populaci na tuto nemoc spolehlivě testovat.  
To znamená, že u většiny žen se nemoc odhalí až v pokročilejším stádiu, kdy už může být 
nádor velký a mohl se rozšířit do dalších částí těla,“ vysvětlil primář Chovanec. U přibližně 70 
% žen s rakovinou vaječníků je nemoc diagnostikována ve III. a IV. stádiu. Sledování frekvence 
a kombinace určitých příznaků může včasné diagnóze napomoci. Mezi příznaky, kterých je 
potřeba si všímat, patří úporné nadýmání, bolesti břicha, nepravidelná menstruace, ztráta 
chuti k jídlu, únava, změny stolice (zácpa, plynatost), abnormální krvácení  
z pochvy. Žena, která přijde s podobnými příznaky je vyšetřena gynekologem. Pokud vznikne 
na základě vyšetření jakékoli podezření, mělo by následovat vyšetření ultrazvukem  
a vyšetření krve na zjištění vyšší hladiny krevní bílkoviny nazývané CA-125. Pokud vznikne 
potřeba toto vyšetření dále doplnit, provede se vyšetření pomocí výpočetní tomografie.  
K potvrzení diagnózy a stanovení stupně pokročilosti nádoru vaječníků je potřeba provést 
operační zákrok. 
 
 
Staging určuje pokročilost nádoru a to, jestli se rozšířil do dalších částí těla. Pomáhá stanovit, 
která z možností léčby je pro pacientku nejvhodnější. Statistiky nádorových onemocnění často 
používají pojem „celkové pětileté přežití“, aby pacientům s určitým typem nádorového 
onemocnění umožnily lepší pochopení dlouhodobější prognózy. Více než polovina žen, jimž 
byla diagnostikována rakovina vaječníků, do pěti let žít nebude. Celkové pětileté přežití je  
u žen s rakovinou vaječníků 45 %. Pro srovnání, u pacientek s rakovinou prsu je šance přežití 
pěti let 89 %. „Možnosti léčby rakoviny vaječníků jsou většinou omezeny na operativní postup 
a chemoterapii. Po 15 letech stagnace léčebných možností, mají lékaři nově od letošního roku 
k dispozici i biologickou léčbu. Ozařování se při léčbě rakoviny vaječníků obvykle nepoužívá,“ 
shrnul léčebné možnosti primář Chovanec. 
 
 

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., primář oddělení gynekologické onkologie Masarykova 

onkologického ústavu v Brně, prezentoval problematiku karcinomu vaječníků od 

diagnostiky k léčbě. 

 

 
 

 
 

Janetta Bogdanová, ředitelka ONKO Unie, o.p.s. představila edukační materiály pro 

pacienty a aktivity ONKO Unie.  

 
 

 
 

 
MUDr. Jiří Pešina, Roche s.r.o., představil film o gynekologickém vyšetření z cyklu Moje 
medicína a byl moderátorem  následné diskuse. 

 



 

 

 

konala ve Vídni od 21. do 24. 
března 2012. 

Zúčastnila jsem se 
následujících seminářů: 

Dlouhodobé přežití z pohledu 
pacientky Ženy s rakovinou 
prsu a těhotenství 
Ženy s metastázami – jejich 
potřeby, psychologická 
podpora, apod. 
Životní styl a jeho vliv na 
rakovinu prsu. 
Faktory související s rakovinou  
prsu (BMI, etnické skupiny, 
apod.) 
 
Dále jsem absolvovala 
Workshop pro advokáty 
z pacientských organizací – 
realizovaný pod záštitou ECCO, 
který se konal  v pátek ve 
večerních hodinách po 
skončení konference. Za 
Českou republiku jsem byla 
jediný účastník.  
Byli jsme rozděleni do skupin a 
každá skupina měla jiné téma. 
My jsme diskutovali na téma: 
„Dodržování užívání léků po 
skončení terapie“ –  jak 
přesvědčit pacientky, aby léky 
užívaly pravidelně a v případě 
potíží konzultovaly se svým 
ošetřujícím lékařem.   
Celkový přínos v návštěvě 
EBCC vidím v utvrzení si, že 
naše organizace jde správný 
směrem a témata, která se řeší 
na mezinárodní úrovni jsou i 
našimi tématy. Dále pak 
v navázání mezinárodních 
kontaktů, které jsou pro naši 
organizaci přínosem.  Jako 
příklad bych ráda uvedla 
kontakt na mezinárodní  
 

 
 
 
 
pacientské organizace – již 
jsem ONKO Unii zaregistrovala  
u WACC (Women Against 
Cervical Cancer), která bude  
mít mezinárodní konferenci 
v červenci v Praze a jíž bych se 
ráda zúčastnila.  
 
Děkuji společnosti Novartis, že 
mi umožnila zúčastnit se této 
zajímavé akce.  

Janetta Bogdanová  

 

3. - 5. 4. 2012 
PRAGOMEDICA 

 

ONKO Unie měla pro letošní 
rok stánek číslo 23, získala 
nové kontakty jak mezi 
pacienty tak mezi odborníky 
nebo mezi dalšími 
vystavovateli. 

Bylo rozdáno spousta 
materiálu na téma: 

CO MŮŽETE UDĚLAT PRO 
SVÉ ZDRAVÍ? 
SAMOVYŠETŘENÍ PRSU 
BROŽURA 
K METASTATICKÉMU 
KARCINOMU PRSU A 
RAKOVINA VAJEČNÍKŮ. 

Děkujeme pacientské 
organizaci Ústecký Arcus za 
podporu a pomoc při 
organizaci a také všem, kteří 
náš stánek navštívili. 

 

 

 

 

Jakoja.cz s.r.o. ve spolupráci 
s Platformou zdravotních 
pojištěnců ČR o. s. a Algesia 
o. s. představuje nový 
internetový projekt 
www.jakoja.cz. 

Cílem webového projektu 
JakoJa.cz je vytvoření 
sociální sítě, kde uživatelé 
sdílí své zkušenosti 
s řešením životních 
problémů, nemocí a léčbou.  

Věříme, že laskavost, soucit 
a hlavně osobní zkušenost 
můžou pomoci 
v překonávání těžkostí, 
které život přináší. Vzniká 
tak prostor, kde se uživatelé 
bez obav svěřují, nebo si jen 
tak povídají v bezpečí své 
anonymity. Stránky 
JakoJa.cz byly vytvořeny 
proto, že sdílená starost je 
starost poloviční, a  dostatek 
informací vede 
k snadnějšímu vyrovnání 
s problematickou situací. 

ONKO Unie, o.p.s. se 
k portálu jakoja.cz připojila 
a lze zde najít všechny 
aktuální informace o 
společnosti. 

SÚKL - Státní ústav pro 
kontrolu léčiv 

 

ONKO Unie navázala 
spolupráci dne 12.3.2012 

Sledujte  www.olecich.cz 



 

 

INFORMAČNÍ LETÁČKY 

V rámci plnění bodu 1 a 2  

programu společnosti ONKO Unie,  

byly vydány tyto letáky,  

které jsou k dispozici v elektronické podobě na 
webových stránkách 

 www.onkounie.cz 

nebo v tištěné podobě na adrese společnosti 

Vinohradská 157a, 130 00 Praha 3 

nebo je lze zaslat poštou,  

objednávky na paleckova@onkounie.cz 

 

 

 

 

 

 

 

CELOSTÁTNÍ KAMPANĚ 

 

 

 

SLEDUJTE NOVINKY NA WEBU WWW.ONKOUNIE.CZ 
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