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Choďte na pravidelné preventivní 
vyšetření. Jak často a kdy? Zeptejte se 
svého lékaře. Každá žena od 45. roku 
1x za dva roky MAMOGRAF.

Sledujte svá prsa pravidelně a poraďte se 
vždy se svým lékařem, pokud si všimnete 
změn nebo abnormalit.

Jezte více zeleniny a ovoce.

Choďte pravidelně jednou za rok 
na gynekologické vyšetření.

Buďte aktivní – běhejte, cvičte, 
choďte na procházky.

Udržujte si tělesnou váhu.

Nekuřte. Pokud kouříte, přestaňte.

Vyhněte se nadměrné konzumaci 
alkoholu.



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 kvalifi kace 

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 zaměřuje zejména na rakovinu prsu a ženských orgánů.

ZABÝVÁME SE OTÁZKAMI:

•  Je postavení českého pacienta optimální?
•  Může pacient získat dostatečné informace o možnostech své léčby?
•  Víme, na co máme nárok ze zdravotního pojištění?
•  Řeší kompetentní autority otázky práv pacientů a zlepšování kvality péče?
•  Je třeba české zdravotnictví zlepšovat nebo je učinit lacinějším?
•  Je opravdu správné zpomalovat zavádění nových technologií? Co to bude 

znamenat v praxi?
•  Probíhá politická diskuze vedoucí k zohlednění potřeb pacientů v systému?

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE:

Evropská asociace 
rakoviny děložního 
čípku

Evropská koalice 
rakoviny prsu

Kontakt: 
www.onkounie.cz • info@onkounie.cz • Facebook
Janetta Bogdanová, ředitelka, tel. +420 774 400 733, e-mail: bogdanova@onkounie.cz
Jindřiška Palečková, asistentka, tel. +420 602 684 524, e-mail: paleckova@onkounie.cz

ONKO Unie, o.p.s. (člen association ECCA), zapsaná v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 811, Číslo účtu: 43-9967770217/0100 
(Komerční banka), IČ: 24846856, Kontaktní adresa: Hotel DORINT, Vinohradská 157a, 
130 00 Praha 3, Tel: +420 267 031 574
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