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Aktivity v roce 2022 

Hlas onkologických pacientů, z.s. pracoval v roce 2022 ve složení 10 (+1*) pacientských a podpůrných 
neziskových organizací, které zastupují zájmy nebo poskytují služby onkologickým či hemato-
onkologickým pacientům a jejich blízkým:  

v Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., zahrnující projekt Bellis*  
v Amelie, z.s.,  
v Dialog Jessenius, o.p.s,  
v Asociace mužů sobě, z.s. 
v České ILCO, z.s. 
v Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) 
v Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. 
v ONKO Unie, o.p.s.   
v Lymfom Help, z.s. 
v Veronica, z.ú. 

 

 

 

 

HOP má tyto základní cíle:  

• vyvíjet činnost v oblasti zastupování, podpory a prosazování zájmů a komplexních zdravotních, 
sociálních a psychologických potřeb všech pacientů napříč onkologickými a hemato-
onkologickými diagnózami,  

• budovat povědomí o onkologických onemocněních a jejich prevenci v široké veřejnosti, včetně 
státní správy a dalších institucí a zvyšování zdravotní gramotnosti české společnosti. 



 
 

Specifické cíle v roce 2022  

1. Hájení zájmů a práv pacientů (Patient Advocacy): 
- Cesta pacienta (zmapování jednotlivých diagnóz v ČR, následně vypracování „cesty pacienta“)  
- Dostupnost cílené léčby (§16 aj.) 
- Dlouhodobá následná péče (post-care) onkologických pacientů 
- Zviditelnění témat a nemocí, které nejsou “mainstreamové” 
- Prosazování motta: „Pacient jako partner“ ve všech sférách českého zdravotnictví: 

- Komunikace lékař – pacient – akademická sféra – farmaceutický průmysl 
- Právo být zapomenut zavést do českého kontextu 
- Právo na druhý názor 

 

2. Prevence: 

- Edukace pacientů a veřejnosti o onkologických onemocněních 
- Šíření povědomí o prevenci onkologických onemocnění 
- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti onkologie (informovaný souhlas, etika, klinické 

studie, farmakovigilance apod. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Přehled jednotlivých aktivit projektu Hlasu onkologických pacientů 2022: 

Financování projektu: v roce 2022 získal spolek finanční podporu od 5 farmaceutických společností. 

 

1. Edukační a koordinační semináře 
• Koordinační semináře HOP, vzájemná edukace a sdílení poznatků a informací (17.1., 

14.2., 10. 3., 11.4., 16.5., 13.6., 19.7., 22. 8., 19.9., 17.10., 21.11., 15.12.) 
• Edukační s/webináře na různá témata (27.1. - HTA orfanová cesta v ČR, 24.2. ČAVO 

vzácná onemocnění, 12. 9. Dobrovolnictví, 12. 9. European Health Data Space-B. 
Dubanská, 15. 9. Paliativní péče, 4.10. Klinické studie CZECRIN, 7.11. M. Rybář: Kvalita 
zdravotní péče) + pravidelně akce APO a MZ 

 
2. Zdravotně-sociální pomezí  

• Příprava materiálů a připomínkování podkladů pro témata Návrat do práce, Právo být 
zapomenut /v českých podmínkách „Právo na stejné podmínky“) 

• Komunikace s ministrem Jurečkou (Š. Slavíková, podzim 2022) a poslanci ad důchody, 
sociální podpora pacientů 

 
3. Komunikace s médii (Media relations)  

• Monitoring médií (pro sledování aktuální situace) 
• Vydání 2 samostatných tiskových zpráv (Život po rakovině ztěžují nerovné podmínky, 

7.6., První katalog Pacientských a podpůrných organizací v onkologii, 13.10.) 
• Vydání 4 společných tiskových zpráv s ČOS v rámci kampaně Dotek, který pomáhá 

(červen 2022) 
• Nabízení témat médiím, setkání s novináři v rámci kampaně Dotek a konferencí (např. 

Návrat do života, BOD) a kulatých stolů 
• Rozhovor pro časopis České průmyslové zdravotní pojišťovny, článek v časopisu 

Florence, deníku MF Dnes, Deník a příloze Onkologie (Media Planet), rozhovor v Rádiu 
Zet (4.7.) 

• Aktivní účast na TK Od plic ke zdraví (3.2.), kulatém stole Zdravotnického deníku na 
téma nerovného přístupu k onkologické péči (9.6.), TK o rakovině plic a programu 
časného záchytu onemocnění (28.7.), kulatém stole Zdravotnického deníku na téma 
časného záchytu rakoviny plic (9.11.) a TK "Den pro zdravé plíce" (15.11.) 

 

 
 



 
 

4. Materiály platformy  
• Byl vytvořen a vytištěn obecný leták HOP v ČJ a AJ 
• Ve spolupráci s MOÚ byl vytvořen Katalog pacientských organizací, k dispozici tištěná i 

online verze, distribuce jako příloha české mutace časopisu Lancet Oncology 
• V přípravě: Cesta pacienta (4 diagnózy), „HOP karty“ = zdravotní gramotnost (nutné 

sladit s NZIP a aktivitami členských organizací), vytváří se seznam hesel 
• HOP doplnil a konzultoval letáky České průmyslové zdravotní pojišťovny k vybraných 

onkologickým diagnózám 
• Videa – příběhy pacientek k tématu práva na stejné podmínky 
• Kapitola Komunitní pomoc a role pacientských organizací do připravovaného sborníku 

MOÚ Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby 
 
5. Vlastní dotazníková šetření (2)  

• Příprava a spuštění dotazníkového šetření na téma Právo být zapomenut/na stejné 
podmínky (červen), právo na druhý názor (listopad/prosinec) 

• Spolupráce a zapojení do dotazníkového šetření ECPC Výživa onkologických pacientů 
• Spolupráce a zapojení do šetření Barometr mezi pacientskými organizacemi 

 
6. Evropská témata – “právo být zapomenut”(PBZ), právo na informace (účast na konferencích), 

Europe’s Beating Cancer plan  
• Tato témata rozpracována viz Dotazníková šetření (bod 5), prezentace HOP na 

konferencích (bod 10) 
• Přeloženy materiály ze zahraniční, příprava podkladových materiálů pro Právo na 

stejné podmínky 
• Příprava a realizace videí–příběhů pacientek na téma PBZ  
• Schůzky s Bankovní asociací a europoslancem L. Niedermayerem, jeho online účast na 

konferenci Návrat do života po onkologické léčbě 7.6. v Brně 
• Celá konference nahrána na YT, 338 zhlédnutí 

https://www.youtube.com/watch?v=P_-MrwdpDPI  
 
7. Pravidelná setkávání na MZ 

• Téma Národní onkologický plán a jeho implementace (2 zástupkyně HOPu v Národní 
radě pro implementaci, zajištění připomínek pacientů k NOPu, implementace priorit a 
komplexních potřeb pacientů a jejich blízkých) 

• Pacientská rada: HOP zastoupen 3 členkami, další aktivně spolupracují v rámci 
pracovních skupin (Inovativní léčba, Zdravotnické prostředky, Zdravotně-sociální 
pomezí – v průběhu roku několik jednání) 

• Aktivní účast na setkáních v rámci OPP (8.12.) 
• Schůzky na MZ: náměstek Dvořáček (23.2.), CZPRES (15.2., komunikace e-mailem) 

 
8. Osobní či on-line schůzky a pracovní setkání se zainteresovanými partnery k hlavním tématům 

projektu 
• Pacientská rada MOÚ: HOP zastoupen 4 členkami + pravidelné měsíční schůzky ad 

BOD a ostatní projekty spolupráce 
• Schůzky: doc. Prausová (osobně 12.1., 12.4., červen 5x, 1.11. + pravidelně 

telefonicky/e-mailem), MUDr. Kopečková (21.1.), J. Babečka (27.1.), J. Bodnár, VZP 
(10.2.), NAPO (7.3., 13.10.), prof. Vorlíček (25.2., 22.6.), prof. Büchler (30.11.), prof. 
Svoboda (5.7., 13.10.) 



 
• Schůzky s ostatními organizacemi a společnostmi: Pink Bubble, Loono, NF Úsměv pro 

Krištofa, Kavárny života, Gaudia, MEDDI Hub 
  
9. CESTA PACIENTA jednotlivých onkologických diagnóz, následně vytvoření cesty pacienta:  

• projekt byl zahájen v létě 2022 
• stanoveny prioritní diagnózy (ca prsu, plic, děložního hrdla, prostaty) 
• 1. krok definovat „ideální“ cestu pacienta systémem zdravotní péče z pohledu 

pacientů, konzultace s odborníky, záštita ČOS, 2. krok dotazníkové šetření mezi 
pacienty s cílem sběru dat a definice „šedých míst“, kde to v systému nefunguje dle 
stanovené Cesty pacienta 

• vznikly 4 pracovní skupiny na jednotlivé diagnózy, schůzky PS probíhaly září-prosinec, 
na konci roku má HOP k dispozici hrubý nástin prvních 3 diagnóz, nyní jsou k dispozici 
odborníkům, připravuje se grafická podoba 

 
10. Prezentace HOP a jeho témat na odborných konferencích 

• HOP je spolupořadatelem konferencí v rámci Masarykova onkologického ústavu 
v Brně, konkrétně Návrat do života po onkologické léčbě (6.-7.6.) a pacientské sekce 
BOD (12.-14.10.) 

• Aktivní účast na Prague Onco (26.1.), spolupořádání pacientské sekce BOD (12.-14.10.), 
ONCOROUNDTABLE (29.11.) 

• Účast na Pharmaround (27.4.), Evropská legislativa-Senát Parlamentu ČR (17. 5.), EFPIA 
Annual meeting (7.9.), Síla pacientů, NAPO (8. 9.), PREVON (5.10.), ProGaudia v Senátu 
Parlamentu ČR (11.10. + 15.12.– podpora psychoterapie pro onkologické pacienty a 
jejich blízké), konference EHDS (15.11.), Prostaforum (24.11.), Efektivní nemocnice 
(29.-30.11.), NZIP (14.12.) 

• Účast na konferenci v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na 
téma „Modern Cancer Control: Saving Lives through Smart Solutions“ (13.-14.7.)  

• Mezinárodní konference na onkologická témata, osobní účast: Riga (European 
Oncology Patient Congress 17.-19.3.), Paříž (ESMO 9.-12.9.), Brusel (Pharmaceutical 
Strategy for Europe, AIFP 29.-30.9.) 

• Příprava osvětové akce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR „Den zdraví ve 
Sněmovně“, termín 8. 2. 2023, organizace akce září-prosinec 

 
11. Webová stránka a FB profil HOP  

• Pravidelná aktualizace web stránek HOP, sekce Co děláme, Co se děje 
• Pravidelné posty HOP i členských organizací na sociálních sítích leden–prosinec 
• Kanály FB (1145 sledujících), LinkedIn (103 sledujících), Twitter (72 sledujících) a YT 

 

 

Zpracovala: Petra Adámková, předsedkyně výboru, Hlas onkologických pacientů, z. s. 

 

 

Dne 18. 1. 2023 


