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MEMORANDUM

Spolek „Hlas onkologických pacientů“
je spolek pacientských a podpůrných neziskových organizací zastupující
práva, zájmy a potřeby pacientů s onkologickými a hemato-onkologickými
onemocněními.

Spolek navazuje na činnost a spolupráci organizací, které byly sdruženy v platformě „Hlas
onkologických pacientů“.
Účelem Spolku je vyvíjet činnost zejména v oblasti zastupování a prosazování zájmů
pacientů s onkologickými a hemato-onkologickými diagnózami s cílem komplexního
zajištění jejich potřeb.
Jde zejména o následující aktivity:
•

Zlepšovat možnosti rovného přístupu pacientů a jejich blízkých k informacím o
příslušných onkologických onemocněních, jejich diagnostice, optimální, včasné a
efektivní terapii a oprávněné a nezbytné informovanosti jak v procesu léčby, tak i
v průběhu následné péče (tj. zlepšení jejich zdravotní gramotnosti).

•

Přispívat ke zvyšování úrovně dispenzarizace a zlepšování nabídky poskytovaných
zdravotních, psychologických a sociálních služeb včetně podpůrných dávek, a tím
zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, včetně péče o chronicky nemocné a
péče paliativní.

•

Obhajovat práva a prosazovat zájmy pacientů v oblasti legislativní, státní zdravotní
politiky (strategické a koncepční plány v oblasti onkologické léčby, prevence a výzkumu),
prohlubovat spolupráci s odbornými společnostmi lékařskými (např. Česká onkologická a
Česká hematologická společnost ČLS JEP), s akademickými institucemi i s jinými
zainteresovanými subjekty a organizacemi s cílem optimálně přispívat k ucelenému
zajištění zdravotně-sociální péče o onkologicky nemocné občany.

•

Přispívat k šíření informačních a edukačních programů o onkologických onemocněních
zaměřených na širokou veřejnost a podporovat preventivní a screeningové programy za
účelem snížení výskytu onkologických diagnóz, a tím jejich dopadu na společnost,
zdravotní systém a státní finance.

Signující pacientské a příslušné servisní organizace se zavazují, že budou aktivně
spolupracovat za účelem naplňování uvedených činností a cílů v duchu vzájemného
respektu, demokratického rozhodování, transparentnosti a odpovědného přístupu ke
společnému dílu.
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Souhlas s tímto Memorandem, navazujícím Etickým kodexem a příslušnými Stanovami
je součástí schvalovacího procesu pro přijetí žadatelské organizace do Spolku „Hlas
onkologických pacientů“. Vstupem do Spolku organizace souhlasí s pravidelnými
ročními příspěvky do rozpočtu Spolku tak, jak je stanoví či upraví Sněm Spolku svými
usneseními.

V Praze, dne 2. září 2021

