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Vážení a milí,

rok 2020 poznamenala na celém 
světě pandemie COVID-19. 
Nejinak tomu bylo i  v  ONKO 
Unii. Byli jsme nuceni reagovat 
na vzniklou situaci a  rychle se 
zorientovat především v  online 
prostředí. 

Štěstí nám však přálo a díky rozvolněným 
protiepidemiologickým opatřením jsme 
mohli naši největší osvětovou kampaň Fialové 
září s cyklojízdou u příležitosti Světového dne onkogynokologických 
diagnóz (World GO Day) uskutečnit „živě“. 

Zapojili jsme i naši kreativitu a vytvořili „osvětové roušky“ na podporu 
pacientek s  rakovinou vaječníků (tyrkysové s  mašličkou) a  všech 
onkogynekologických diagnóz (fialové s mašličkou). Obě se dokonce 
zapsaly do historie. Tyrkysová rouška se stala součástí sbírek Národního 
muzea a ve fialové roušce v září rezignoval ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch, takže se rouška rázem ocitla ve všech zpravodajských pořadech. 

Připomeňme si symbolický význam jednotlivých barevných mašliček. Říká 
se jim „cancer ribbon“ a označují: 

• tyrkysová stužka rakovinu vaječníků 
• broskvová rakovinu dělohy 
• fuchsiová rakovinu děložního čípku 
• světle fialová symbolizuje rakovinu vulvy,  
• modrá barva vagíny a fialová zastřešuje všechny onkogynekologické 

diagnózy.   
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Témata ONKO Unie 2020
 z Dostupnost inovativní léčby metastatické rakoviny prsu inhibitory 

CDK 4/6 a edukace o metastatickém stádiu nádorových onemocnění: 
léky z této skupiny byly až do konce listopadu 2020 pacientkám stále 
dostupné pouze na žádost přes §16

 z Léčba, prevence a včasný záchyt rakoviny vaječníků, genetická 
mutace BRCA 

 z Onkogynekologická onemocnění a jejich prevence s důrazem na 
rakovinu děložního hrdla (HPV testace a očkování proti HPV)

 z Spolupráce s Hlasem onkologických pacientů na tématech vztahující 
se ke kvalitě onkologické péče pro pacienty v ČR; výzkum dostupnosti 
onkologické péče během jarní vlny pandemie COVID-19 v ČR

 z Mezinárodní spolupráce a zapojení v síti ENGAGe

Rok 2020 si všichni budeme pamatovat jako “dobu covidovou”, kdy se 
k  obavám z  onkologické diagnózy přidal strach z  onemocnění virem 
COVID-19.  

Kromě omezení sociálních kontaktů v soukromí byly omezeny preventivní 
návštěvy u lékařů, i když dostupnost léčby byla podle dosavadních dat 
celkově zajištěna.  

Pandemie také urychlila rozhodování a přípravu telemedicíny, ať už se 
jedná o legislativu nebo zpřístupnění a rozšíření konkrétních služeb jako 
např. online objednávání či konzultace. Velmi se také osvědčil eRecept. 

COVID-19 přinesl všem do života velkou psychickou zátěž a  změnu 
dosavadního života. Každý si musíme začít hledat “nový normál”, ale přitom 
stále mít na paměti, že rakovina se nezměnila.  

Nečekejme a v případě problémů kontaktujme lékaře! “COVID neCOVID”! 

Hodně zdraví a více osobních setkání v dalším roce! 

Mgr. Petra Adámková, 
ředitelka ONKO Unie, o.p.s.
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Aktivity ONKO Unie v roce 2020

U příležitosti Světového dne rakoviny 4. února 2020 jsme 
zahájili osvětovou kampaň BRCA nejsou jen PRSA. 

• V rámci kampaně, kterou jsme realizovali společně s Nadačním 
fondem Hippokrates a organizací VERONICA, jsme se zaměřili 
na edukaci pacientek a široké veřejnosti o důležitosti testování 
genetické mutace BRCA. 

• Tato mutace nezpůsobuje jenom rakovinu prsu, jak napovídá název 
kampaně, ale nositelky mutace BRCA mají až 30× zvýšené riziko 
onemocnění rakovinou vaječníků. 
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• Znalost genetické mutace BRCA je důležitá nejen pro prevenci, 
ale také pro indikaci té správné léčby, když už nemoc u pacientky 
propukne.

• Ilustrace ke kampani byly opět dílem herce a výtvarníka Jana 
Hofmana.

• Kampaň BRCA nejsou jen PRSA vyvrcholila 8. května na Světový den 
boje s rakovinou vaječníků. 

• V té době již byla zavedena protiepidemiologická opatření 
v souvislosti s COVID-19. Využili jsme tedy povinného nošení roušek 
a kromě brože jsme vyrobili také tyrkysové roušky se stužkou, která 
symbolizuje rakovinu vaječníků.

• Kampaň podpořila i předsedkyně České onkologické společnosti doc. 
MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, čehož si velmi vážíme a děkujeme 
za podporu!
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• Velmi DĚKUJEME 
ministru zdravotnictví 
Adamu Vojtěchovi 
i mnoha odborníkům, 
známým osobnostem, 
pacientkám i všem 
ostatním, kteří se ke 
kampani přidali, roušku 
nosili a svoji podporu 
sdíleli i na sociálních 
sítích.

• V kampani na sociálních 
sítích jsme používali 
hashtagy #BRCA 

• #BRCAnejsoujenPRSA 
#WOCD #FingersCrossed 
#masks4all
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• 8. května byl tyrkysově nasvícen i Tančící dům v Praze.

• Tyrkysová rouška se dostala i do sbírek Národního muzea v Praze, 
které uspořádalo výstavu roušek jako fenoménu doby.
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• Kampaň se objevila na sociálních sítích i v médiích. Podpořila ji 
i zpěvačka skupiny Holki Radana Labajová, sama zdravá nositelka 
mutace BRCA, která sdílela svůj příběh.
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ONKO Unie se na konci jarní vlny pandemie v květnu 
a červnu 2020 podílela na dvou dotazníkových šetřeních 
mezi pacienty v souvislosti s dostupností jejich onkologické 
léčby.

1.   Robustnější výzkum o dopadu pandemie COVID-19 zahrnoval několik 
zemí v rámci evropské sítě pacientských onkogynekologických organi-
zací ENGAGe ve spolupráci se onkogynekology z European Society of 
Gynaecological Oncology (ESGO) a jeho výsledky byly publikovány v me-
zinárodním odborném tisku (Wiley Cancer Medicine Journal) https://en-
gage.esgo.org/media/2020/11/2020_11_20_Covid-survey-results.pdf 
  

 

2. Společně s  ostatními organizacemi platformy Hlas onkolo-
gických pacientů bylo v  České republice realizováno dotaz-
níkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 350 pacientů. 
Výsledky jsou k  dispozici na http://hlaspacientu.cz/co-delame/
opatreni-proti-sireni-covid-19-zasahla-onkologicke-pacienty-63/ 
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Spolupráce s platformou 11 pacientských a podpůrných 
organizací Hlas onkologických pacientů (HOP) probíhala 
během celého roku. 

ONKO Unie je aktivním členem této platformy  
a pravidelně se účastní jednání i všech aktivit.

Zpráva o činnosti HOP je publikována na webových stránkách 
www.hlaspacientu.cz 
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Fialové září a World GO Day 2020

• Díky uvolnění protiepidemiologických opatření se i letos 
uskutečnila Fialová cyklojízda jako připomenutí Světového dne 
onkogynekologických diagnóz (v angličtině Gynae-oncology = World 
GO Day) 20. září 2020.

• Tématem kampaně k World GO Day byla osvěta o rakovině děložního 
čípku, tedy především edukace o HPV DNA testu, který byl schválen 
jako součást pravidelného screeningu tohoto onemocnění v ČR ve 
35. a 45. roce věku ženy od ledna 2021. 

• Velké poděkování za šíření osvěty patří ministru zdravotnictví ČR 
Adamu Vojtěchovi, který nad celou kampaní přejal záštitu a osobně 
přivítal a podpořil účastníky cyklojízdy v cíli. 

• V cíli se konal koncert skupiny Holki, jejíž členky v čele se zpěvačkou 
Radanou Labajovou celou trasu Fialové jízdy projely společně 
s ostatními
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• Kampaň opět zahrnovala mediální výstupy a výstupy na sociálních 
sítích a vizuální podporu opět představovala rouška, tentokrát fialová 
s fialovou stužkou, která označuje všechny onkogynekologické 
diagnózy.

• Kresby tematického stripu se ujal Jan Hofman.

• A Tančící dům se rozsvítil fialově! Připojil se k dalším stavbám 
v několika zemích (např. v Irsku či Rumunsku).

• ONKO Unie se tak zapojila do celosvětové kampaně, která probíhala 
ve 25 zemích světa.

• Shrnutí a video ke World GO Day 2020 naleznete na worldgoday.org 
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Děkujeme za podporu i aktivní účast  
všem partnerům Fialového září!!
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World GO Day pořádají v České republice ONKO Unie, VERONICA a Nadační 
fond Hippokrates. Na tomto snímku jsou ředitelky všech těchto organi-
zací: zleva Denisa Laubrová (VERONICA), Petra Adámková (ONKO Unie) 
a Veronika Cibulová (NF Hippokrates).
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17. listopadu 2020 vyhlásila Světová zdravotnická 
organizace (WHO) svoji novou strategii na eliminaci 
rakoviny děložního čípku Cervical Cancer Free Future do 
roku 2030, ke které se ONKO Unie také připojila.
https://www.who.int/news/item/17-11-2020-a-cervical-cancer-free-futu-
re-first-ever-global-commitment-to-eliminate-a-cancer 

Připomenutí Světového dne metastatické 
rakoviny prsu 13. 10. 2020 bylo kvůli 
pandemii přeneseno do online prostředí.
V letošním roce naše aktivity pro pacientky s rakovi-
nou prsu (toto onemocnění symbolicky označuje růžo-
vá stužka) podpořila ziskem z prodeje svých růžových 
výrobků v říjnu společnost 

Velmi děkujeme!
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Letem kongresovým světem
• Konference roku 2020 byly všechny přeneseny do online prostředí 

na nejrůznější platformy (Zoom, Webex, Google Meet, MS Teams 
a další).

• Zástupkyně ONKO Unie se zúčastnily během roku mnoha konferencí 
a především webinářů pořádaných v Česku i v zahraničí.

• Z důvodu protiepidemiologických opatření ve všech zemích světa 
byla hlavním tématem především telemedicína a její možnosti a dále 
potom tvorba národních onkologických plánů napříč zeměmi. 
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Dny ONKO Unie 2020
• Pravidelný odborný seminář ONKO Unie byl nucen se také přesunout 

do online prostředí a uskutečnil se 11. 12. 2020.

• Jubilejní 10. ročník tak vybočil z řady dosavadních osobních setkání, 
ale díky milým přednášejícím v odborném programu i písničkám 
Petra Hanzlíka a jeho kolegů byly Dny ONKO Unie 2020 důstojným 
zakončením aktivit tohoto roku.

• Nahrávky jednotlivých přednášek i písničky si můžete pustit na 
Youtube kanálu ONKO Unie
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Finanční zpráva ONKO Unie 2020:

Dozorčí rada Onko Unie, o. p. s. na své schůzi v březnu 2021 schválila hos-
podaření společnosti za rok 2020. 

V důsledku pandemie COVID-19 nebylo možné realizovat všechny části 
podpořeného projektu Nejsem na odpis. Po dohodě s dárcem vzdělávacího 
grantu byla část projektu převedena do následujícího roku 2021.

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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Přání do nového roku již tradičně od Jana Hofmana – 
děkujeme za spolupráci!

Celý svět letos bojoval s nepřítelem,  
proti kterému ve výsledku stačí rouška a gumové rukavice …

My proti sobě ale máme nepřítele,  
se kterým se rozhodně „v rukavičkách“ nejedná!

Do roku 2021 proto vkročte s odvahou,  
odhodláním a kvalitní výbavou!

Webová stránka společnosti
www.onko-unie.cz

Webová stránka kampaně
www.nejsemnaodpis.cz 

Sociální sítě

facebook.com/
onkounie 

   twitter.com/
ONKOUnie 

instagram.com/
onko_unie
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Orgány ONKO Unie, o. p. s. 2020

Správní rada: 

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

Členové Správní rady:
MUDr. Olga Dubová
Kateřina Koubková 
Mgr. Lucie Pomajslová
MUDr. Alexandra Vrabcová
MUDr. Jana Zárubová

Dozorčí rada:

Předsedkyně Dozorčí rady:
PhDr. Hana Nikodemová

Členové Dozorčí rady:
Blažena Říhová
Mgr. Ivana Voleníková

Ředitelka: Mgr. Petra Adámková
Tajemnice: Jindřiška Palečková

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.

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

Jindřiška Palečková 
Tel.: +420 602 684 524 
E-mail: jindriska.paleckova@onko-unie.cz 
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ONKO Unie je součástí platformy  
Hlas onkologických pacientů 
www.hlaspacientu.cz

ONKO Unie spolupracuje s pacientskou 
organizací VERONICA, z. ú. a Nadačním 
fondem Hippokrates
www.pacientska-organizace.cz
www.nadace-hippokrates.cz

ONKO Unie je členem ENGAGe (European 
Network od Gynaecological cancer Advocacy 
Groups), evropské sítě pacientských 
organizací pod patronací ESGO (European 
Society of Gynaecological Oncology)

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

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

 z Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu formou 
celostátních kampaní 

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

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

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

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

 z Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými 
organizacemi
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