VÝROČNÍ ZPRÁVA ONKO UNIE, o. p. s. 2018

Vážení a milí,
rok 2018 se nesl ve znamení edukace především o onko-gynekologických
onemocněních, i když naše kampaň Nejsem na odpis k metastatické rakovině prsu pokračovala. Společným jmenovatelem těchto vážných diagnóz
je totiž inovativní léčba a její dostupnost (či nedostupnost) pro všechny
pacientky v České republice.
Věřím, že naše snažení doposud bylo úspěšné a přispěli jsme svou „troškou
do mlýna“ v diskuzi o odstranění bariér v připravované novelizaci zákona
č. 48/1997 Sb., ale naše práce stále není u konce.
		
Děkuji všem za spolupráci a přeji hodně sil do dalšího roku!
Mgr. Petra Adámková
ředitelka
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I v roce 2018 ONKO Unie pokračovala v osvětové
edukativní kampani na téma metastatická rakovina
prsu s názvem Nejsem na odpis.

Edukativní kampaní Nejsem na odpis chceme poukázat na to, že ženy
s metastatickou rakovinou prsu mají svá přání, potřeby, touhy a plány,
které nemoc sice limituje, ale v žádném případě je ze dne na den neruší. Metastázy nejsou tabu, mysleme na to a dejme ženám šanci bez obav
si říct o podporu a pomoc tak, jak jim to individuálně vyhovuje.
Jaký byl rok 2018 v kampani Nejsem na odpis?
•

V březnu jsme na tiskové konferenci představili novou brožuru pro pacienty s názvem Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby, kterou jsme
osobně předali náměstku ministra zdravotnictví prof. Prymulovi

K tématu „bariér“ ze svého úhlu pohledu vystoupili:
•
•
•

doc. MUDr. Petra Tesařová,
MUDr. Mgr, Jolana Těšinová
MUDr. Tomáš Doležal

Natočeno bylo I video, které poukazuje na délku
lhůt správních řízení na SÚKL, které je k dsipozici na
YouTube kanálu ONKO Unie Nejsem na odpis s názvem: Naděje pro pacientky s rakovinou prsu?!
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•

Nedílnou součástí kampaně byla také medializace a edukace široké veřejnosti a vydávání newsletteru ONKOnoviny pro laickou i odbornou
veřejnost („stakeholdery“ ve zdravotnictví)

www.blesk.cz

•
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I nadále jsme spolupracovali s ilustrátorem Janem Hofmanem a vznikly
další komiksové stripy
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Zapojení do aktivit Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních
pacientských organizací
•

ONKO Unie se v roce 2018 stala aktivním členem Pracovní skupiny
Pacientské rady MZ ČR pro inovativní léčbu a pravidelně se účastní setkávání pacientských organizací na MZ ČR

•

Ředitelka OU Petra Adámková absolvovala v říjnu a listopadu 2018 pětidenní intenzivní kurz MZ ČR a Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP) s názvem: Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů
v rámci HTA
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Zapojení do platformy Hlas pacientek
•

Platforma Hlas pacientek zorganizovala v květnu 2018 setkání u kulatého stolu na MZ ČR. Za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové, zástupců lékařů
a zdravotních pojišťoven se jednalo o zdravotních i sociálních potřebách
pacientek s metastatickou rakovinou prsu.

•

V říjnu zorganizoval Hlas pacientek seminář v Senátu Parlamentu ČR,
jehož záštitu převzal doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda Výboru
pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.

•

Dne 12. 10. 2018 si platforma již druhým rokem společně připomněla
Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu happeningem v Praze na
Vyšehradě.
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Účast Onko Unie na konferencích a workshopech

Dny ONKO Unie 2018 – tradiční odborný seminář
Termín: 1. 12. 2016, 10:30 – 16.30 hodin
Místo: kongresový sál společnosti Olympus, Evropská 176, Praha 6
Odborný program:
• Možná úskalí při užívání léků – PhDr. Ivana Plechatá, Průvodce pacienta, z. ú.
• Shrnutí aktivit a informací Onko Unie 2018 – Mgr. Petra Adámková,
ředitelka Onko unie, o. p. s.
• BRCA mutace – MUDr. Olga Dubová, vedoucí specializované genetické
ambulance Nemocnice Na Bulovce
• Karcinom vaječníků – prof. MUDr. Michal Zikán, PhD., přednosta
Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce
• Karcinom dělohy – MUDr. Bc. Filip Frühauf, PhD., Gynekologickoporodnická klinika 1. LF a VFN
• Karcinom děložního hrdla – MUDr. Lukáš Dostálek, Gynekologickoporodnická klinika 1. LF a VFN
• BRCA a fertilita, představení pacientské organizace Veronica, z. ú. –
MUDr. Lukáš Dostálek, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN
• Příspěvky z organizací
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Společenský program – vánoční koncert:
Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova

Domácí výroba aneb PECKY VŠECKY
Petr Hanzlík a jeho kapela pro radost!
Repertoár je inspirovaný samými
známými melodiemi od 60. let
po současnost, čili něco bigbítu,
country i jazzové standardy (Bob
Dylan, Van Morisson, Johny Cash,
Josef Kainar, Framus 5 atd.)
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Finanční zpráva ONKO Unie 2018

Dozorčí rada Onko Unie, o. p. s. na své schůzi v březnu 2019 schválila hospodaření společnosti za rok 2018.
Všechny účetní doklady a podrobná účetní uzávěrka jsou zájemcům k dispozici u ředitelky Onko Unie, o. p. s. na vyžádání.
Děkujeme všem dárcům za podporu!
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A jak se již stalo zvykem, na závěr opět přání všeho nejlepšího
do dalšího roku 2019 od Jana Hofmana!

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.
Ředitelka: Mgr. Petra Adámková
Tajemnice: Jindřiška Palečková
Správní rada:
Předsedkyně Správní rady:
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Dozorčí rada:
Předsedkyně Dozorčí rady:
Mgr. Hana Nikodémová

Členové Správní rady:
Kateřina Koubková
Mgr. Lucie Pomajslová
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Alexandra Vrabcová
MUDr. Jana Zárubová

Členové Dozorčí rady:
Blažena Říhová
Mgr. Ivana Voleníková

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
+ 420 607 216 236
petra.adamkova@onko-unie.cz

Jindřiška Palečková
+420 602 684 524
jindriska.paleckova@onko-unie.cz
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ONKO Unie je členem ECCA (European Cervical Cancer Assotiation) a ESGO
ENGAGe (European Network od Gynaecological cancer Advocacy Groups).

ONKO Unie je součástí platformy Hlas pacientek a úzce spolupracuje s pacientskou organizací VERONICA, z. ú.

www.hlaspacientek.cz

www.pacientska-organizace.cz

Cílem ONKO Unie (OU) je poskytování obecně prospěšných služeb,
a to zejména:
•
•
•
•
•
•
•
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Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin
a svépomocných organizací
Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu formou
celostátních kampaní
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 zajištění vysokého standardu kvalifikace lékařů
v rámci multidisciplinárních týmů
Diskuze 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
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