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právě otevíráte úplně první výroční zprávu Hlasu onkologických pa-

cientů. 

Naše členské organizace spolupracují na bázi volné platformy za 

koordinace Průvodce pacienta, z.ú. již od roku 2019, ale teprve na 

konci října 2021 jsme se stali právním subjektem – zapsaným spolkem.

Činnost platformy Hlas onkologických pacientů (HOP) nebyla nijak 

přerušena a všechny aktivity, ke kterým jsme se zavázali, jsme řádně 

a včas dokončili.

Velmi si vážím spolupráce všech členských organizací a jejich zá-

stupců. Je mi ctí, že jsem byla zvolena předsedkyní výboru těchto 

skvělých kolegyň a kolegů jako první od vzniku spolku a věřím, že naše spolupráce bude dlouho 

pokračovat tak dobře jako začala.

Petra Adámková

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vážení a milí,

Hlas onkologických pacientů, z.s.

(anglická verze názvu: Cancer Patients Voice) 

Ustavující schůze HOP proběhla 2. září 2021,  zápis do spolkového rejstříku,  

vedeného Městským soudem v Praze, proběhl 26. 10. 2021 pod značkou oddíl L,  vložka 75368. 

Havlíčkovo nám. 746/11

130 00 Praha 3

IČO: 118 99 051

Č. účtu: 8291453726/6100

www.hlaspacientu.cz 
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Členské organizace a jejich zástupci v HOP

Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu je pro-
jekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Za-
měřuje se na pomoc a podporu mladých  
pacientek (v produktivním věku), které prochá-
zejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým 
onemocněním prsu.

Nikol Pazderová,  
projekt Bellis

Stanislav Kos

Aliance žen s rakovinou prsu – sdružuje 45 pacientských organi- 

zací. Poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných 

a koordinuje projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádoro-

vého onemocnění prsu.

Asociace Muži sobě, z.s. – sdružuje muže s karcinomem pros- 

taty, poskytuje autentické pacientské informace a zkušenosti s léč-

bou, jaké mohu být její projevy, jak se vypořádat s nežádoucími 

účinky léčby, jak si zachovat kvalitu života, stejně tak jako o preven-

ci onemocnění, životním stylu atd.

Amelie z.s. – se zabývá psychosociální problematikou onkolo- 

gicky nemocných a jejich blízkých. Ve svých Centrech v Praze,  

Liberci, Olomouci a Rakovníku se zaměřuje na poskytování psy- 

chologických konzultací, odborného sociálního poradenství a sku-

pinových aktivit.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)  
– sdružuje nejen pacienty s plicními nemocemi a jejich blízké, ale 

také zdravotnické odborníky. Zvyšuje povědomí o plicních nemo-

cech (např. CHOPN – chronická plicní obstrukční nemoc, astma 

nebo rakovina plic), poskytnutí informací pacientům a zlepšení  

spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

Web: https://www.breastcancer.cz

https://www.asmuso.cz

Web: https://www.amelie-zs.cz

Web: https://www.copn.cz

Štěpánka Pokorná

Zdeněk Kurka

Šárka Slavíková
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Členské organizace a jejich zástupci v HOP

České ILCO, z.s.  – pomáhá stomikům po celé ČR od roku 1993, 

mírní strach ze života se stomií, ukazuje, že s vývodem se dá žít kva-

litní život a věnuje se propagaci prevence onemocnění. 

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. – nabízí pomoc  

všem lidem v ČR, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom  

a pomáhá jim orientovat se v tíživé životní situaci. Nabízí plno-

hodnotné informace pacientům i jejich blízkým, zprostředkovává  

setkání s odborníky z různých oblastí. 

Dialog Jessenius, o.p.s. – provozuje Centrum informací onko- 

logického pacienta při FN Motol. Vytváří filmové Průvodce onkolo-

gickými onemocněními. Vede osvětové kampaně a vytváří vzdělá-

vací materiály pro zdravotníky v onkologii.

Lymfom Help. z.s. – pomáhá pacientům trpícím maligním  

lymfomem i jejich blízkým. Sdružuje pacienty, jejich blízké i zdravot-

níky. Usiluje o vytvoření komplexní podpůrné péče pro pacienty  

s touto diagnózou.

Web: https://www.ilco.cz

https://www.mnohocetnymyelom.cz

Web: https://www.dialog-jessenius.cz

Web: https://www.lymfomhelp.cz

Marie Ředinová

Alice Onderková, koordinátorka

Michaela Tůmová

Kateřina Klásková

.cz
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Členské organizace a jejich zástupci v HOP

ONKO Unie o.p.s. – podporuje pacientky s onkogynekologickými 

nádory a metastatickou rakovinou prsu. Zaměřuje se na edukativní 

a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. Je členem ENGAGe, 

evropské sítě pacientských onkogynekologických organizací  

a platformy Podpora pečujících. 

VERONICA z.ú. – pacientská organizace Veronica sdružuje pa- 

cientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního  

hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2.

Web: https://www.onko-unie.cz 

Web: https://www.pacientska-organizace.cz 

Petra Adámková

Veronika Cibulová

VERONICA

Cílem Hlasu onkologických pacientů, z.s. 

je hájit zájmy pacientů napříč onkologickými a hematoonkologickými diagnózami a soustředit se  

na prevenci a edukaci o těchto onemocněních v naší společnosti a následnou péči, tj. sociální  

a psychologické potřeby pacientů. Zároveň chce HOP budovat povědomí o onkologických one-

mocněních a jejich prevenci v široké veřejnosti, zvyšovat zdravotní gramotnost české společnosti  

a stát se průvodcem všech onkologických a hematoonkologických pacientů systémem komplexní 

onkologické péče v České republice, tedy včetně sociální a psychologické podpory a následné 

péče a rehabilitace.

“SNAŽÍME SE ZLEPŠOVAT KVALITU ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ.”

Členské organizace HOP podepsaly Memorandum o spolupráci a Etický kodex. 

Oba dokumenty jsou ke stažení na webové stránce spolku www.hlaspacientu.cz 

“HÁJÍME ZÁJMY ONKOLOGICKÝCH A HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ.”
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Aktivity platformy Hlas onkologických pacientů v roce 2021:

• diskuze k tématu Národní onkologický plán

• spolupráce v EU, schůzky s europoslanci

• účast na jednáních Pacientské rady MZ, pracovní skupiny pro inovace a  pracovní skupiny pro 

zdravotnické prostředky

OSTATNÍ AKTIVITY

• Národní rada pro implementaci; HOP zastoupen Š. Pokornou a M. Ředinovou

• Pacientská rada do podzimu 2021; HOP zastoupen Š. Pokornou a M. Ředinovou

• Zastoupení HOP také v pracovních skupinách Pacientské rady: pro zdravotnické prostředky (M. 

Ředinová), inovativní léčbu (Š. Pokorná, P. Adámková) a zdravotně-sociální pomezí (Š. Slavíková)

• 10. 12. 2021 byla jmenována ministrem zdravotnictví Mgr. A. Vojtěchem nová Pacientská rada; 

HOP je nově zastoupen Marií Ředinovou, Štěpánkou Pokornou a Šárkou Slavíkovou

• 17. 11. proběhla ustavující schůze NAPO, Štěpánka Pokorná je členkou výboru NAPO

• M. Tůmová jednala za HOP s ředitelem krajských nemocnic ohledně zřízení koordinačního centra 

pro onkologické pacienty v Karlovarském kraji

1.  On-line schůzky a pracovní setkání se zainteresovanými partnery k hlavním  

tématům projektu: 

• Prague Onco, 20. 1. – vystoupení na pacientské sekci (M. Tůmová, Š. Slavíková a I. Plechatá)

• On-line kulatý stůl AmCham ke kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním 

2. Prezentace HOP a jeho témat na odborných konferencích: 
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• Digitalizace zdravotnictví – webináře s diskuzí (NAPO, APO, J. Těšinová), P. Adámková,  

M. Ředinová (11., 18. 8.)

• TK ČOPN a České pneumologické společnosti k rakovině plic – 27. 7.

• PREVON, 22. – 23. 9., konference (M. Ředinová)

• Setkání na švédské ambasádě „Beating cancer together”, 23. 9. (P. Adámková)

• Brněnské onkologické dny: pacientská sekce 12. 10. byla spolupořádána HOP a MOÚ,  

programu se osobně účastnily M. Ředinová, Š. Slavíková a M. Tůmová; M. Ředinová  

a P. Adámková se zapojily do komunikace s médii včetně citace a vydání tiskové  

zprávy ve spolupráci s MOÚ
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• 19. 10. Neviditelní hrdinové v Pacientském hubu, oceněni byli S. Kos, ILCO  

(za T. Skřičku ocenění převzala M. Ředinová), M. Kudelová

• 22. - 24. 10. Praha, pacientský seminář ENGAGe a kongres ESGO (onkogynekologie),  

účast P. Adámková, V. Cibulová, D. Laubrová, sdílení informací o HOP

• 4. - 5. 11. Pražské chirurgické dny, M. Ředinová

• 9. 11. TK Inovace pro život – kolorektální karcinom, M. Ředinová

• 19. 11. konference Den pro zdravé plíce (ČOPN), S. Kos

• Digitalizace zdravotnictví, konference 30. 11., M. Ředinová, P. Adámková

• 28. 1. on-line seminář k telemedicíně – host T. Doležal

• 15. 2. on-line seminář k telemedicíně s poskytovateli služeb  

(T. Šebek/uLekare.cz a D. Soukup/EUC) 

3. Edukační a koordinační semináře 
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• 25. 2. on-line seminář k telemedicíně – právní aspekty B. Dubanská

• 8. 4. on-line seminář „Léky pomáhají” - aplikace inovací pro pacienty, T. Doležal

• 1. 6. on-line webinář o fungování sociálních médií

• Koordinační semináře HOP 

• Průběžně: mapování konkrétních potíží nemocných, zejména v oblasti přístupu k očkování,  

dostupnosti léčby (§ 16) a cesty pacienta systémem

• A. Onderková a P. Adámková se zúčastnily školení na MZ „Zapojení pacientských organizací  

do řízení o stanovení ceny a úhrady léčivého přípravku pro léčbu vzácných onemocnění”  

(2., 3. a 10. 12.); domluva na spolupráci s ČAVO

• Vystoupení Š. Slavíkové 22. 6. na sociálním výboru v PSP k tématu dlouhodobého ošetřovného  

pro onkologické pacienty s podmínkou 7-denní hospitalizace (a to v rámci novely zákona o nemocen-

ském pojištění)

• Příprava materiálů ke zdravotně-sociální problematice, doškolování organizací v této problematice  

a připomínka důležitosti tématu při schůzkách na MZ

• Shrnutí problematiky pro nové členy Poslanecké sněmovny, příprava podkladů a prezentace o no-

vinkách v dané oblasti, projednání žádosti o schůzku (poslankyně Jana Hanzlíková) – N. Pazderová,  

Š. Slavíková

4. Sociálně-zdravotní pomezí 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021

10 Hlas onkologických pacientů, z.s.

• TZ (tisková zpráva) 4. 2. ke Světovému dni boje proti rakovině a 20. 4. k dotazníku na téma dostupnos-

ti péče v době COVIDu

• TZ 20. 4. Onkologičtí pacienti a COVID-19 (Rok poté), výsledky dotazníkového šetření

• TZ 23. 6. Dopad pandemie COVID-19 na život onkologických pacientů v ČR

• TZ 1. 11. Hlas onkologických pacientů se stal spolkem

• TZ 8. 12. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

• Citace zástupců HOP v TZ Medikomiks a TZ MOÚ-Brněnské onkologické dny (Brno narůžovo)

• Pravidelný media monitoring slouží HOPu k:

o upozorňování na aktuální témata pro možnou reakci na jejich obsah

o sledování témat zdravotní politiky pro edukaci organizací

o sledování témat prevence a informací o onkologických onemocněních

o sledování vlastních mediálních aktivit

• Vystoupení na radiu Blaník – aktivity HOP, 4. 2.

• Rozhovor pro Radio M, 15. 2.

• MT (Medical Tribune) – dopad COVID na onkologické pacienty

• ZD (Zdravotnický deník) – připomínky HOP k evropskému plánu boje proti rakovině

• Media Planet – příprava speciální edice k tématu onkologie a prevence – HOP má úvodník,  

8. 6. https://www.info-zdravi.cz/bojujeme-proti-rakovine/neodkladejte-prevenci-a-screening/# 

• Irozhlas.cz, 17. 5. https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/preventivni-vysetreni-rakoviny-prsu-prislo-

-loni-o-50-tisic-zen-mene_2105171114_btk

• Metro ČB 13. 7., rozhovor I. Plechatá

• Brno.cz, 6. 10., https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-brno-a-masa-

rykuv-onkologicky-ustav-upozorni-kampani-brno-naruzovo-na-dulezitost-prevence/ 

5. Komunikace s médii (Media relations)   
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• Pravidelná aktualizace webových stránek HOP

• Pravidelné posty na sociálních sítích od pol. dubna, spoty na Fb k tématu prevence (M. Ředinová  

- ILCO, MUDr. Skovajsová/mammograf), prof. Tesařová k § 16 a Š. Slavíková k sociálním tématům

• Výběrové řízení na dodavatele správy sociál-

ních sítí HOP (Fb, kanál YT, LinkedIn, Twitter)

• Vytvoření směrnice - Pravidla řízení a správy 

komunikace na sociálních sítích HOP

• Založení LinkedIn profilu a YT kanálu HOP, 

vytvoření strategie komunikace

• Pravidelná komunikace aktuálních informací 

na sociálních sítích, placená podpora

• Navýšení počtu sledujících na FB o 2/3 na 942 

osob

6. Web stránka HOP a FB HOP (www.hlaspacientu.cz)  

• příprava pacientských témat pro NOP

• připomínky k NOPu (několik verzí)

• připomínky k plánu obnovy 

• připomínky k evropskému plánu boje proti rakovině

• připomínky k dokumentu - Strategie NOP 

• připomínky a informace pro pacienty k očkování

• připomínky k Jednacímu řádu a Statutu Poradního orgánu na vzácná onemocnění

• letáky organizací na Brněnské onkologické dny 

• tisk kartiček s dotazníkovým šetřením do čekáren a materiálů pro všechny aktivity HOP 

• tvorba a úprava video spotů pro potřeby HOP (kampaň prevence na YT kanálu) 

7. Materiály HOP – letáky, spoty na Fb, analytické materiály pro schůzky, jednání, kulatý 

stůl apod. 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021

12 Hlas onkologických pacientů, z.s.

• Příprava a spuštění dotazníkového šetření pro onkologické pacienty k tématu dostupnosti onkologické 

péče v době podzimní a zimní vlny pandemie COVID 19 (TZ, spot s F. Nedvědem, nabízení médiím, 

podpora na webu a sociálních sítích, stejně tak prostřednictvím KOC)

• COVID-19 – průběžné sledování vývoje pandemie a dopadu na onkologicky nemocné v oblasti  

prevence, léčby, psychické zátěže i sociální problematiky, včetně očkování prostřednictvím  

členských pacientských organizací – vyhodnocování dopadů a informování ČOS a médií

• Příprava a spuštění dotazníkového šetření na téma telemedicína, sledování tématu, medializace

8. Vlastní dotazníková šetření:  

• Data ÚZIS o preventivních screeningových 

programech, přehled preventivních prohlí-

dek na webu HOP

• Kampaň #PůjduHned, sociální sítě a webo- 

vá stránka

• Videa HOP na YT kanálu na podporu prevence

• 31. 7. Den zdraví, adaptace Time to Act  

(EU projekt), využití na sociálních sítích

• Průběžná komunikace, zvýšení povědomí  

i zájmu veřejnosti o informace HOPu.

9. Příprava osvětové kampaně na sociálních sítích k tématu prevence  

onkologických onemocnění:  
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Statutárním orgánem Hlasu onkologických pacientů, z.s. je výbor. 

Jeho členkami byly zvoleny:

Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru  

adamkova@hlaspacientu.cz 

Bc. Michaela Tůmová 

tumova@hlaspacientu.cz 

Ing. Nikol Pazderová 

pazderova@hlaspacientu.cz 

Revizor spolku: Ing. Zdeněk Kurka

”PODPORUJEME PREVENCI, ZABÝVÁME SE EDUKACÍ  

A OSVĚTOU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.”
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Finanční zpráva

Účetní uzávěrka byla vypracována účetní Barborou Čiperovou a zkontrolována revizorem HOP  

Ing. Zdeňkem Kurkou, schválena sněmem HOP a je uložena ve Sbírce listin. Podrobné účetnictví je  

k nahlédnutí u výboru spolku.

Kontakt

Petra Adámková

adamkova@hlaspacientu.cz
tel.: 607 216 236

www.hlaspacientu.cz 
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Členské organizace Hlasu onkologických pacientů

VERONICA

.cz
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