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Dne 10. června 2011 se v Praze konal první seminář z cyklu Skeletální akademie (Skeletal Care Academy –
SCA za podpory společnosti Amgen. Semináře se účastnilo 35 zástupců různých pacientských organizací z
celé České republiky zaměřených na pomoc pacientům s onkologickým onemocněním, zejména s rakovinou
prsu. Přednášejícími odborníky byli doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.,
Dr.h.c.
Doc. Tesařová objasnila spojitost mezi onkologickými onemocněními a úbytkem kostní hmoty, jejíž důsledky
pro již tak vážně nemocného onkologického pacienta jsou pak velmi negativní – fraktury, potřeba
radioterapie, chronická bolest, ztráta mobility či přímo ztráta nezávislosti. Nejvíce ohroženi jsou pacienti s
karcinomem prsu, mnohočetným myelomem a rakovinou prostaty. Je zřejmé, že tyto další komplikace
nádorového onemocnění s sebou nesou také značně zvýšené náklady společnosti na léčbu těchto
onemocnění.
Prof. Palička navázal informacemi o onemocnění osteoporózou (úbytek kostní hmoty), jejímu možnému
předcházení a léčbě. Prof. Palička také zmínil nemilou statistiku prokazující, že v České republice dochází
ročně až k 20 000 frakturám krčku stehenní kosti, což znamená jednu zlomeninu v důsledku osteoporózy
každých 30 minut!
Jelikož se riziko vzniku osteoporózy zvyšuje s rostoucím věkem, jsou také důsledky osteoporózy spočívající
ve vysoké lomivosti kostí více život ohrožující pro starší pacienty – u některých typů zlomenin dochází ve
vysokém věku až k 80% úmrtnosti!
Projekt Skeletální akademie je mezinárodní edukační program vytvořený za účelem zajištění co nejvyšší
multi-oborové péče o pacienty s nemocemi kostí, které jsou napojeny na nádorová onemocnění. Hlavním
cílem je umožnit těmto pacientů prožít plnější a zdravější život.

Další informace lze získat zde: http://www.skeletalcareacademy.com/about_what_is_the_skeletal_care_academy_4024.aspx

Nejsi na to sama - Golf Tour 2011 je série charitativních turnajů na podporu projektu Nejsi na to sama.
Je to ojedinělý projekt, který má za cíl pomáhat ženám a jejich blízkým s rakovinou prsu. Výjimečný je tento
projekt svým zaměřením na ženy v léčbě, odborným zázemím, živou komunitou a poselstvím naděje.
Finanční výtěžek z golfové tour bude věnován na podporu léčby žen s rakovinou prsu.
Všechny zúčastněné podpořila svojí účastí dne 6.8.2011 a
3.9.2011 ředitelka ONKO Unie, o.p.s Janetta Bogdanová na
krásném golfovém hřišti na Karlštejně a v Poděbradech.

ONKO Unie je partnerem projektu NEJSI NA TO SAMA

Malá stužka jako výraz velké solidarity. Růžová stužka - „Pink Ribbon“– je symbolem účasti a naděje pro ženy a
muže, kteří onemocněli rakovinou prsu.
Hráčkám a hráčům golfu dává nyní možnost vyjádřit svou solidaritu se zasaženými touto chorobou.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další ročník Pink Ribbon Golf TOURNAMENTS® 2012

Ovarian Cancer Patient Group Workshop, Milano, Italy
V Miláně 12. 9. 2011 proběhlo setkání pacientských organizací zaměřených na rakovinu ženských orgánů.
V dopolední části semináře se měly možnost představit jednotlivé pacientské organizace. Vzhledem k tomu,
že naše organizace s tímto tématem teprve začíná, ONKO Unie přednášku neměla.
První přednášku měla paní Karen Orloff Kaplan z Washingtonu. Hovořila o programu pro ženy s rakovinou
ovarií. V její organizaci se věnují ženám, které potřebují pomoci v každodenním životě: při léčbě, s legislativou
apod. Mají za tímto účelem dobrovolnice, které se pacientkám věnují. Jako další uvedla, že mají zavedený
program na klinické studie, kde spolupracují pacienti s odborníky a diskutují o tom, co je nového v léčbě.
Dále pak mají program tzv. kulatý stůl, kde se setkávají odborníci/lékaři, pacienti, zástupci pojišťoven a politici.
Účelem je diskutovat potřeby pacientů.
Zástupkyně španělské pacientské organizace hovořila o programech pro ženy, které zahrnují semináře na
psychologickou podporu, sociální téma a „spirituální“ téma. Každý z těchto seminářů trvá cca 2 hodiny a může
se zúčastnit každá žena. Dále informovala o navázání spolupráce s gynekology a také o návštěvách
v nemocnicích u pacientek.
Irina Morkovkina z Moskvy hovořila o programu „Movement against cancer“, kde jsou také zapojeni pacienti,
lékaři a rodinní příslušníci.
Dále pak organizují „World cancer day“, kterého se zúčastní zhruba 300 pacientů.
Všechny tyto příspěvky byly pro mne přínosné a inspirativní.
Dále jsme v odpolední části diskutovali materiály pro ženy s rakovinou ovarií a také informační letáky zaměřené
na tuto diagnózu.
Tato část byla pro mne velmi zajímavá, protože to je právě to co nyní připravujeme v naší organizaci –
informační materiály o této diagnóze.
V neposlední řadě se hovořilo o práci specializovaných sester na odděleních pro pacientky s rakovinou ovarií.
Diskutovali jsme i o významu sociálních sítí a dvě přednášky byly také věnované klinickým zkoušením.
Velkým přínosem pro mne bylo setkání s českými odborníky – lékaři, kteří se věnují onkogynekologii. Měla jsem
možnost osobně poznat pana primáře Chovance z MOÚ, pana primáře Ševčíka z Ostravy, pana doktora Ferance
z MOÚ, pana doktora Pluta z Motola, pana doktora Kláta z Ostravy a pana doktora Škapa z Motola.
Závěrem bych chtěla říci, že seminář a výše zmíněná setkání byla pro mne užitečná a inspirativní do další práce
v organizaci.

Děkuji společnosti ROCHE, že mi tuto zkušenost umožnila.
Janetta Bogdanová, ředitelka ONKO Unie, o.p.s.

CHARITATIVNÍ DOSTIH
V RÁMCI PROJEKTU

NEJSI NA TO SAMA

POZVÁNKA
na seminář
pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou
místopředsedy MUDr. Jiřího Štětiny
na téma

Jubilejní devadesátý ročník Svatováclavské ceny –
Dostihového dne Znovínu Znojmo pořádaný společenským
klubem Helas New Encounters Club ve spolupráci
s generálním partnerem společností Carlson., přilákal
v neděli 25. září na dostihové závodiště Velká Chuchle
velkou spoustu fanoušků.

V rámci programu proběhl také dobročinný bazar ve

„STANDARDY LÉČBY RAKOVINY PRSU – pohled lékaře
a pacienta“

který se koná dne 20. října 2011 od 15. 00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19,
Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 48 - "Konírna"

prospěch sdružení Nejsi na to sama.
Program:
14. 45 – 15.00

Registrace (vstup do objektu
Poslanecké sněmovny je možný
pouze s platným občanským
průkazem)

15.00 – 15.10

MUDr. Jiří Štětina – úvodní slovo
(místopředseda Výboru pro
zdravotnictví PSP ČR)

15.10 – 15.30

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.- Včasně
zachycený nádor nemusí být “výhra”
(vedoucí lékař Komplexního
onkologického centra ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové)

15.30 – 15.50

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Kvalita histopatologického vyšetření
u karcinomu prsu jako základ pro
správné stanovení diagnózy a léčby
(přednosta Fingerlandova ústavu
patologie LF UK a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové)

15.50 – 16.10

MUDr. Jana Prausová, Ph.D. MBA Dostupnost kvalitní léčby,
informovanost pacienta
(primářka radioterapeutickoonkologického oddělení Fakultní
nemocnice v Motole)

16.10 – 16.20

Přestávka na kávu

16.10 – 17.50

Vystoupení a zkušenosti pacientek

17.50 – 18.30

Závěrečná diskuse

POZVÁNKA NA DNY ONKO UNIE !

program Dnů ONKO Unie 2011
4. - 5. 2011
1. den, 4. 11. 2011
09.00 – 10.30

10.30–11.30

11.30 – 12.15

12.15–13.00

Příchod, registrace, káva +
občerstvení
Uvítání ředitelkou Janettou
Bogdanovou a předsedkyní správní
rady Mgr. Ivanou Voleníkovou,
představení ONKO Unie
Rizika kardiovaskulárních příhod
u pacientů po chemoterapii
(bude upřesněno)
Doc. MUDr Jaroslava Dušková,
CSc., FIAC

2. den, 5.11. 2011
09.00 – 09.30

Příchod, káva

09.30 – 10.30

Seminář Platformy pojištěnců na
téma: „Právo na přístup k péči“

10.30 – 12.30

Diskuse, ukončení semináře

12.30

Oběd, odjezd

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování
z 4. 11. 2011.

„Rakovina děložního čípku“
13.00 – 14.00

Oběd

14. 00 – 15.00

Doc. MUDr. Jindřich Fínek
„Rakovina ovarií“

15.00 – 15.30

Přestávka

15.30 – 16.30

MUDr. Lucie Betlachová
„Ženy s pokročilým stadiem
rakoviny prsu“

16.30 – 16.45

Závěr – ukončení oficiální části
(Překvapení pro účastníky)

17.15 – 18.00

Večeře

18.00

Odjezd do divadla
Volný program

Pro členy ONKO Unie registrace zdarma na
paleckova@onkounie.cz nebo na tel. 602 684 524 do
20.11.2011
Registrace na www.onkounie.cz
Pro veřejnost za poplatek 200,-Kč registrace na tel.
602 684 524 paní Jindřiška Palečková

Generální sponzor:

Sponzoři:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ÚČASTNÍKY
KONFERENCE „ ODDACÍ LIST“

Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha
vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení. Řada komických situací s jemnou
nadsázkou a chytrou ironií provokuje i k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného
soužití?
Délka představení: 2h15
Ondřej Zajíc
Hrají
Režie
Daniel Ben Cur Jan Vlasák
Překlad Eva M. Kavanová
Chedva
Taťjana Medvecká
Scéna Adam Pitra
Ajala
Marika Procházková
Kostýmy Adam Pitra
Robert
Marcel Rošetzký
Hudba Filip Nebřenský
Uri
(alt.) Jiří Hána / Martin Hofmann
Jaffa
Radka Fidlerová
Cena vstupenky 220,- Kč

PARTNEŘI:

PODPORUJÍ NÁS:
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