
	
	

	

 
 
 

FIALOVÉ ZÁŘÍ A GO DAY 20. 9. 2019 
 

 
Září je celosvětově označováno jako měsíc osvěty a edukace  
o onkogynekologických diagnózách, tedy zhoubných onemocnění 
děložního čípku, vaječníků, dělohy a vulvy. Onemocnění rakovinou 
se obecně označují stužkou a každý typ nádoru má svoji barvu. 
Onkogynekologické diagnózy mají fialovou a tak vzniklo FIALOVÉ 
ZÁŘÍ. 

 
 
Po celém světě je 20. září také ustanoveno jako Den onkogynekologických 
diagnóz a vzhledem k tomu, že anglický překlad je “Gyne-Oncology”, vznikl 
GO DAY.  
 
V letošním roce se poprvé připomíná tento den 
ve 22 zemích světa díky pacientským 
organizacím sdružených v mezinárodní síti 
ENGAGe (https://engage.esgo.org) pod 
patronací Evropské onkogynekologické 
společnosti ESGO. Součástí sítě ENGAGe v České republice jsou pacientská 
organizace VERONICA, z.ú. a ONKO Unie, o.p.s., které společně  
s Nadačním fondem Hippokrates aktivity Fialového září a GO Day v ČR 
pořádají. 
 
Záštitu nad osvětovou akcí GO DAY 2019 v České republice převzal ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. 
 
Cílem Fialového září a GO Day je šíření osvěty o onkogynekologických 
diagnózách, prevenci a léčbě onemocnění. Veškeré informace včetně letáčků  
a brožur k jednotlivým diagnózám, příznakům onemocnění apod. jsou  
k dispozici na webových stránkách www.pacientska-organizace.cz/prevence   
a www.onko-unie.cz. 
 
V rámci GO DAY proběhne 20. 9. v 10 hodin tisková konference v největším 
Onkogynekologickém centru v ČR (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) 
za přítomnosti ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. Účast potvrdil 
i prof. David Cibula a jeho kolegové, špičkoví onkogynekologové. 
 
Tématem tiskové konference budou především možnosti prevence 
zhoubného onemocnění děložního čípku, kterými jsou očkování proti HPV 
(lidskému papilomaviru) a pravidelný gynekologický screening s HPV DNA 
testací. Věříme, že se nám postupně podaří přispět ke snížení počtu 
diagnostikovaných žen na minimum, stejně jako se to podařilo např.  
v Austrálii, kde je karcinom děložního hrdla již raritním onemocněním. 
 
 



	
	

	

 
 
Nejdůležitější ale je potřeba vyzvednout důležitost pravidelných 
gynekologických prohlídek v KAŽDÉM věku ženy.  
 
 
V České republice značně klesá počet žen, které chodí na pravidelnou 
gynekologickou prohlídku po 60. roce věku, na screening jednou ročně jich 
dorazí podle údajů z ÚZIS jen 30% z nich. Přitom toto onemocnění je 
nejčastěji diagnostikováno právě v tomto věku. V České republice tak ročně 
bohužel zemře 400 žen na onemocnění, kterému je téměř ze 100% možné 
předcházet prevencí. 
 
V 11 hodin je potom plánován start Fialové cyklojízdy na podporu 
onkogynekologických pacientek z Albertova po cyklostezce do Modřan. Na 
cyklojízdu je potřeba se zaregistrovat na webových stránkách www.onko-
unie.cz , účast je zdarma, trasa není náročná, fialové tričko vítáno. Začátku 
cyklojízdy se plánuje zúčastnit i pan ministr. 

Pacientky s onkogynekologickými nádory lze podpořit zakoupením šperků na 
webu https://eshop.pacientska-organizace.cz. Veškeré získané finanční 
prostředky využijí pořádající organizace na tisk edukačních letáků a brožur do 
ordinací gynekologů a edukativní setkávání pacientek k tématům výživa, 
paliativní péče, fyzioterapie, psychologie a sexuální zdraví. 

 

 

Partneři akce: 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro další informace: 
Petra Adámková, petra.adamkova@onko-unie.cz, 607 216 236 
Veronika Cibulová, hippokrates@veronikacibulova.cz, 601 222 929 


