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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na oblast zdravotní péče, seznamuje čtenáře s obecnou 

problematikou onkologického onemocnění. Představuje systém a specifika péče o ženy 

s rakovinou prsu. Dále se zabývá tématem práv pacientů a významem informovanosti. 

Představuje činnost nestátních neziskových organizací zaměřujících se na tuto oblast. Cílem 

této práce je zmapování těchto organizací a analýza jejich činnosti. Dále pak zjišťuje 

informovanost pacientek o jejich existenci a nachází témata jejich průniku.  

Klíčová slova

Onkologické onemocnění, rakovina prsu, pacientské organizace, prevence, second opinion, 

zdravotnictví, nestátní neziskové organizace, informační asymetrie, mamografický screening

Abstract 

This  dissertation  is  focused  on  medical  care  field,  introduces  common issues  of  

oncology  illnesses.  Presents  the  system  and  particularity of  women‘s   breast  cancer  care  

and  looks  into  patient’s  rights  and importace  of   foreknowledge.  Also  presents  activities  

of  non-state   nonprofit organization  focused  on  this  sphere. The  aim  of  this  dissertation  

is  to  map involved  organizations   and  analysis  of  their   work.  Investigates foreknowledge  

of  patients  about  knowing  of  them  and  also  finds topics of  their  intersect.

Key words

oncology diagnosis, breast cancer, patients organizations, prevention, second opinion, health 

service, non-profit non-govermental organizations, information asymmetry, mammography 

screening
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Úvod

Jakékoliv vážné onemocnění je důrazným zastavením v životě a přináší často 

nepříjemné důsledky. Onkologicky nemocní  jsou konfrontováni s velkou psychickou zátěží 

mimo jiné proto, že na rozdíl od zdravých lidí jsou donuceni intenzivně se zabývat myšlenkou 

smrti a je jim zpochybněna samozřejmost života. K tomu se  připojuje fyzická zátěž 

způsobená tělesnými projevy nemoci, a vedlejší účinky aplikovaných léčebných metod. 

V neposlední řadě je zde i zátěž sociální – člověk je vytržen z běžného rytmu života, což má 

přirozeně vliv na život jeho nejbližšího okolí. Téma onkologických pacientů se může zdát jako 

čistě medicínské, tato práce chce však upozornit na psychosociální aspekty této nemoci. 

Zaměřuje se na diagnózu rakoviny prsu. Spolu s právy pacientů, potřebami pacientek, 

významu informovanosti a prevence je právě toto tématem první půlky teoretické práce. Dále 

se práce zaměřuje na úlohu nestátních neziskových organizací ve společnosti a péči, kterou 

poskytuje pacientkám stát. Cílem této práce je zmapovat jejich činnost a zjistit, nakolik jsou 

o nich informované pacientky s daným onemocněním.

TEORETICKÁ ČÁST

1 Úvod do problematiky onkologických onemocnění

1.1 Onkologické onemocnění

Onkologická onemocnění patří k vůbec nejzávažnějším druhům onemocnění. Jsou na 

druhém místě v příčinách úmrtnosti a podle údajů Národního onkologického registru  se počet 

žijících nemocných v České republice blíží ke 340 tisícům. Jedná se o celosvětový problém, 

Česká republika se však řadí k zemím s nejvyšším výskytem novotvarů. Každý rok bývá 

hlášeno přes 60 tisíc nových nádorových onemocnění a u většiny diagnóz je narůstající 

tendence (Komárek a kol., 2002).
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Onkologické onemocnění se projevuje nekontrolovatelným růstem a kumulací 

abnormálních buněk. Normální buňky se chovají podle předem naprogramované genetické 

sady pravidel, která je pro konkrétní typ buněk jedinečná. Nádorové buňky se biologickými 

zákony neřídí, jejich dělení je rychlejší, rostou chaotickým způsobem a nepodléhají žádnému 

regulačnímu mechanismu. Tento proces zhoubného bujení vede ke kumulaci nádorových 

buněk, které časem vytvoří nádor, který tlačí a ničí okolní tkáně a jeho výběžky pronikají do 

zdravých tkání. Jestliže není růst nádoru zastaven, mohou se tyto abnormální buňky šířit do 

dalších oblastí v těle, takzvaně metastazovat. Zasažení orgánů a tělesných soustav, které tak 

nemohou vykonávat své funkce, může vést ke smrti (Linkos, 2011).

Přestože se provádí velké množství výzkumů, které se snaží dopátrat původu 

onkologických onemocnění, nebyla zatím zjištěna jejich jasná příčina. Významná je genetická 

dispozice člověka, nemalou roli však hrají i jiné vlivy. Nádorové buňky vznikají v lidském těle 

neustále. Organismus je většinou rozpozná a imunitní systém zlikviduje. Pokud však tento 

systém selže, buňka se začne množit a vznikne zhoubný nádor (Dienstbier, Stáhalová, 200í).

Pro zhoubná nádorová onemocnění se obecně v českém jazyce používá slovo rakovina. 

Dle Bahnsona (in Tschuschke, 2004) jako první použil metaforu raka pro onkologické 

onemocnění starověký lékař Galén. Měl se údajně inspirovat obrazem zhoubného nádoru prsu, 

který svými paprsčitými výběžky připomíná raka (řec. karkinos, lat. cancer) případně kraba 

(řec. onkos) odtud pak název onemocnění rakovina (řec. karkinóma). V českém jazyce se 

slovo rakovina používá jako synonymum pro zhoubné nádorové onemocnění, tím však 

zahrnujeme do jednoho názvu velké množství různých onemocnění. Pokud bychom měli být 

přesní, pak je vhodné slovo rakovina používat jen jako synonymum pro karcinom, tedy pouze 

pro určitý typ zhoubného nádoru  (Tschuschke, 2004; Linkos, 2011).
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Pro představu možného dělení nádorů z hlediska jejich chování a původu uvádím 

rozdělení podle Mačáka (2002): 

Nádory benigní 

Česky nazývané jako nezhoubné nádory. Zvětšují se pomalu, většinou jsou ohraničené, 

pohyblivé a nepronikají do okolních struktur. Rostou expanzivně, utlačují okolní tkáně, ale 

nemetastazují. Vzhled buněk  benigního nádoru se neliší od buněk normálních. 

 z pojivové tkáně - např. myom, fibrom 

 z krycí tkáně - např. adenom, papilom

Nádory maligní 

Označované jako nádory zhoubné. Rychle se zvětšují, nejsou přesně ohraničeny a nejsou 

pohyblivé, protože prorůstají do okolních tkání. Velmi často tvoří metastázy. Buňky nádoru 

mívají velká jadérka, více barviva a bývají nestejně velké. Následují příklady původu různých 

druhů maligních nádorů:

 Sarkomy -  z pojivové tkáně, vyskytují se častěji u lidí do 50 let, šíří se krevním 

řečištěm. 

 Karcinomy - maligní nádory z krycí tkáně, vyskytují se častěji u lidí nad 50 let, šíří se 

lymfatickými cestami. 

 Lymfomy - z lymfatických uzlin či lymfoidní tkáně. 

 Leukémie - z kostní dřeně. 

 Nádory z nervové tkáně - např. gliom, neuroblastom. 

 Smíšené nádory - nádory, které jsou tvořeny více morfologicky odlišnými strukturami.
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Nádory intermediální 

Jedná se o nádory, které není možné zařadit ani do jedné z kategorií, protože nejsou ani 

zcela benigní ani maligní.

Při histologickém vyšetření nádoru se určuje grading, tedy stupeň malignity, od I. – IV. 

Dále se pak provádí staging, pomocí tzv. TNM systému, kdy T uvádí velikost nádorového 

ložiska, N postižení uzlin a M pak podává informaci o metastázách. Tento systém je 

mezinárodně používaným standardem, kterým se řídí i léčba v ČR. 

1.2 Specifika onkologického pacienta

Jak je patrné z výše uvedeného termín “onkologický pacient” označuje nemocného, 

který může trpět širokým spektrem onemocnění. Dle České onkologické společnosti tak 

obecně můžeme označit každého pacienta, u kterého byl zjištěn zhoubný nádor, bez ohledu na 

způsob léčení. Může jím tak být člověk, který nemá žádné známky nádoru a ve svém životě 

není nijak omezen, ale i ten, kdo umírá na pokročilý nádor. Stejně tak i léčba a může 

zahrnovat u onkologického pacienta různorodé postupy od pouhého sledování po úspěšné 

léčbě až po léčbu vysoce náročnou a zatěžující. Pacient po úspěšné léčbě je tzv. v remisi, tak 

je označováno období bez známek onemocnění, kdy pacient netrpí žádnými příznaky. 

O vyléčení se v případě nádorového onemocnění hovoří zpravidla po pěti letech (Linkos, 

2011). 

Léčba onkologických onemocnění je dlouhodobá a bezesporu náročná. Její součástí 

bývá chemoterapie, biologická léčba, chirurgický zákrok a ozařování. Zahrnuje 

protinádorovou léčbu, léčbu příznaků, vedlejších účinků a dále také léčbu následků 

absolvované protinádorové léčby. Léčba představuje pro pacienty ve většině případů fyzickou 

zátěž, bolest, únavu, snížení výkonnosti a celkové oslabení imunity. Léčba je náročná také 

díky skutečnosti, že je zaměřená proti celému tělu pacienta. Ničí nejen buňky nádorové, ale 

poškozuje celou tělesnou schránku člověka, což vyvolává nežádoucí účinky léčby, které 

bývají někdy závažného charakteru. V průběhu léčby je pacient často vystaven ztrátě 

soukromí. Spousta vyšetření představuje časté svlékání, v případě žen s rakovinou prsu, 
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odhalování intimních částí těla. Změny fyzického vzhledu upoutávají pozornost okolí, ztráta 

vlasů, řas i obočí tak mohou být pro pacienty omezující a velmi nepříjemné (Adam,  Vorlíček, 

Koptíková, 2003).

Onkologické onemocnění tedy výrazně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Toto 

onemocnění zasahuje pacienty v rovině intrapersonální, sociální i v rovině mezilidských 

vztahů. Nemůžeme říci, že každý člověk s onkologickým onemocněním je v průběhu nemoci 

vystaven stejným problémům při zvládání nemoci a ne všichni zmiňují závažné obtíže, které 

najdeme v odborné literatuře (Tschuschke, 2004).

Koutecký a kol. (2002) nabízí příklad nejčastějších problémů pacientů s onkologickým 

onemocněním: 

 fyzická bolest 

 změna vzhledu (vypadání vlasů, obočí, řas, ochlupení, zblednutí, jizvy, amputace)

 nechutenství 

 únava 

 sexuální dysfunkce 

 ztráta sebeobsluhy 

 finanční problémy při neschopnosti výkonu povolání 

 sociální vyloučení a izolace 

 existenciální tíseň (vědomí ohrožení života) 

 deprese, úzkost 

 problémy se sebepojetím 

 vztahové problémy (partner/partnerka, rodina, děti, přátelé) 

 trvalé následky nemoci či její léčby (sterilita, ztráta hybnosti, amputace, 

posttraumatická stresová porucha, aj.) 
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Z předchozího výčtu je patrné, že onkologická onemocnění způsobují mnoho 

negativních změn v životě pacienta, které se mohou dotknout i mezilidských vztahů. 

Interpersonální problémy onkologických pacientů se mohou týkat širokého okruhu lidí 

a situací, jako jsou například interpersonální potíže v rodině, na pracovišti, v partnerských 

vztazích atd. Onkologičtí pacienti nejsou schopni minimálně po dobu onkologické léčby 

a rekonvalescence plně pracovat nebo plnit běžné životní úkony. Tím se stávají na rodině, 

partnerech či přátelích téměř závislí, což může být zatěžující pro obě strany. Onkologická 

léčba má dlouhodobý charakter, je velmi náročná a stresující pro pacienta i jeho okolí, takže 

může pacientovy vztahy citelně poškozovat. V některých případech je pro pacientovo okolí 

nemoc tak zatěžující, že vztahy v rodině či v partnerství zcela selžou (Nezu a kol., 2004).

Onkologický pacient je vystaven těžké životní situaci, která s sebou přináší nejen výše 

uvedené problémy, ale navíc jsou pacientovi ve většině případů odebrány sociální role, ve 

kterých se doposud vystupoval. S tím souvisí také obavy onkologického pacienta o možnost 

seberealizace v nemoci a po ní. Změna zdravotního stavu většinou znamená také omezení 

pracovní schopnosti, což může vést až ke ztrátě zaměstnání.  Se vzniklou existenciální krizí 

úzce souvisí také sebepojetí, kdy se v návaznosti na nemoc mění postoj jedince k sobě 

samému v oblasti kognitivní (sebepoznání, sebehodnocení), emocionální (sebepřijetí, 

sebeúcta) i konativní (seberealizace) (Křivohlavý, 2002).

1.3 Pohled společnosti na onkologicky nemocné

Specifický jazyk lékařského prostředí je mnohdy laikovi nesrozumitelný.  Častokrát je 

obtížné porozumět lékařské zprávě a samotnému názvu nemoci. Vysloví-li se však slovo 

rakovina, většině lidí je toto slovo velmi známé, bývá spojeno s řadou emocí a je velmi 

schopným spouštěčem strachu. A to i přesto, že medicína v této oblasti udělala velký krok 

kupředu a úspěšnost léčby za posledních několik desetiletí výrazně stoupla. Neobjasnitelný 

vznik nemoci a multifaktorová podmíněnost jejího vzniku představuje tajemství, otázku, 

kterou se nedaří zodpovědět a způsobuje úzkost. Tento druh onemocnění spolehlivě odkazuje 

k otázce smrti, zpochybnění samozřejmosti života (Tschuschke, 2004).  Přestože v západních 

zemích dnes umírá více lidí na srdeční nemoci, rakovina vyvolává v lidech podstatně větší 
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strach. Rakovina představuje symbol zla, kterému se lidé chtějí vyhnout, a tak mají často 

tendenci stranit se takto vážně nemocných (Vodvářka, 1997). Již ve starověku si měli lidé 

potřebu tuto nemoc nějak vysvětlit, porozumět jí, vymezit nějaká pravidla, která pokud se 

budou dodržovat, nemoc se jim vyhne (Křivohlavý, 2002). Tento přístup ovšem také 

způsobuje, že se onkologický pacient často potýká s pocitem viny, že si nemoc způsobil sám. 

Tyto pocity však v pacientovi mohou vyvolávat druzí, kteří mu mohou tento postoj dávat 

najevo. To, že si své potíže pacient způsobil sám, někdy naznačují i samotní zdravotníci 

(neměl se tolik stresovat, potlačovat emoce, byl vždycky depresivní typ apod.). Silný tlak

a přesvědčení o čistě psychologické podmíněnosti nemoci může mít velmi neblahý dopad na 

pacienta, jeho zvládání nemoci i samotný její průběh (Šimek, Špalek, 2002).
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2 Karcinom prsu 

Termín karcinom prsu se používá pro označení nádorového onemocnění prsních žláz. 

Jedná se o nejrozšířenější formu rakoviny u žen a druhou nejčastější příčinu úmrtí na nádorové 

onemocnění žen. Ročně onemocní v České republice kolem 6000 žen. Přestože jsou 

karcinomem prsu ohroženy převážně ženy, vzácně se vyskytuje i u mužů (Miškovská, 2010).

Nejčastěji toto onemocnění postihuje pacientky kolem padesáti let věku. Vyskytují se 

však i u mladých žen a dívek. Ženy mladší 35 let tvoří 2% všech pacientek s rakovinou prsu. 

Nádory bývají v mladém věku agresivnější a velmi často se nedaří zachytit nemoc 

v počátečním stadiu. Nádorové je nejčastější příčina úmrtí žen na nádorová onemocnění (viz. 

Graf  1)

Graf 1 Nejčastější příčina úmrtí žen na nádorová onemocnění
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2.1 Léčba karcinomu prsu

Po dobu téměř jednoho století byl karcinom prsu léčen chirurgicky a to radikální 

amputací. Tato léčba často představovala pro ženy velmi nepříjemné důsledky - deformaci 

těla, omezenou funkci v rameni díky odejmutí části prsního svalu, vysoké riziko otoku paže 

v důsledku rozsáhlého odstranění uzlin v podpaží a významnou bolest a svírání hrudní stěny. 

Pokusy o zlepšení vnímání těla probíhaly pomocí vkládání protéz, přičemž rekonstrukční 

chirurgie s implantáty se stala široce dostupná až v posledních dvou desetiletích 20. století. 

Rekonstrukce prsu byla často opožděna o několik let po zahájení léčby, což vyžadovalo druhý 

chirurgický zákrok. Okamžité rekonstrukce se začaly využívat až na přelomu 21. století (Ganz 

et al, 2004) (v českém prostředí se okamžitá rekonstrukce prsu v průběhu první operace ještě 

neprovádí).

Až v roce 1990 americký Národní institut pro zdraví (National Institutes of Health) 

dospěl na základě důkazů z randomizovaných studií provedených v roce 1980, ke konsenzu, 

že v případě rané fáze karcinomu prsu je vhodné provádět prs zachovávající operace. 

V průběhu posledních padesáti let se změnil i chirurgický postup. Radikální chirurgický 

zákrok, který obnášel amputaci a odstranění prsního svalu se v mnoha případech již nemusí 

provádět a často bývá odstraněno jen malé množství prsní tkáně (Ganz et al., 2004).

Onkologické onemocnění postihuje život pacienta ve všech rovinách. Právě proto je 

potřeba uplatňovat tzv. komplexní péči o onkologicky nemocné a nevyužívat pouze 

chirurgickou léčbu. Komplexní onkologickou péči je možné podle Vodvářky (1997) rozdělit 

do tří hlavních oblastí:

Somatická péče - zahrnuje proti nádorovou léčbu (př. chemoterapie, radioterapie.), léčbu 

příznaků, vedlejších účinků, následků proti nádorové léčby i samotného onemocnění (př. léčba 

bolesti, ochrana reprodukčních funkcí, léčba infekčních komplikací atd.).

Psychosociální péče - zahrnuje podporu při sociálním a ekonomickém zabezpečení, 

jednorázovou psychologickou péči (př. krizová intervence) a dlouhodobou 

psychoterapeutickou podporu (př. vedení svépomocných skupin). 
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Paliativní péče -  zahrnuje snahy zlepšit kvalitu života pacientů, v terminálním stadiu 

onemocnění. Jejím cílem není pacienta vyléčit, ale ulevit mu od bolesti a dalších komplikací.  

Zahrnuje také poskytnutí péče psychosociální pacientovi a jeho rodině.  

Somatická léčba je v České republice na vysoké úrovni (Tesařová, 2010). Při 

poskytování péče pacientkám s rakovinou prsu je dnes běžné, že tým zdravotníků vyhodnotí 

veškerá specifika daného nádoru, aby se určilo konkrétní doporučení pro onkologickou léčbu. 

Pochopení molekulární patologie rakoviny prsu se za posledních 10 let výrazně zvýšilo, 

a proto by se léčba měla vždy maximálně přizpůsobit konkrétní pacientce. Ženy se stále více 

zapojují do rozhodování o způsobu léčby a jasně upozorňují na skutečnost, že kromě cílené 

léčby nádorů jsou také nesmírně důležité psychologické a sociální aspekty péče (Ganz, 2008).

Psychosociální péči se věnuje psychoonkologie, která se zaměřuje především na léčbu 

psychických obtíží, které vznikly během onkologického onemocnění nebo po jeho ukončení 

(Angenendt, Schutze-Kreilkamp, Tschuschke, 2010). V českém prostředí se tento obor teprve 

začíná rozvíjet a je jen velmi málo odborníků, kteří by se specializovali výhradně na tuto 

oblast  (Chrdlová, 2011).

Psychologická péče by měla být poskytována všem pacientům s rakovinou nebo jejich 

blízkým pokud možno co nejdříve po stanovení diagnózy, na přání pacienta, nebo objeví-li se 

psychické či fyzické obtíže v souvislosti s onkologickým onemocněním.

Cílem psychoonkologické péče je především:

 Stabilizace a zlepšení psychické situace

 Rozpoznání, osvojení a využití obranných strategií

 Zprostředkování strategií zvládání krizové situace

 Zlepšení sociálních vztahů a aktivit, případně chování v rámci citových vazeb

 Posílení vlastní zodpovědnosti

 Podpora při hledání nového smyslu života, případně nových životních cílů

                                                        (Angenendt, Schutze-Kreilkamp, Tschuschke, 2010: 21)
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Paliativní péče se pak zabývá zlepšení kvality života již v terminální fázi onemocnění, 

kdy  není možné člověka vyléčit. I v tomto případě hraje důležitou roli psychosociální podpora

(Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003). Přehled systému péče nabízí Tab. 1.

Zdravotnictví Mimo zdravotnictví

Instituce

fakultní nemocnice 
nemocnice                   

Odborné ústavy           
Ambulance

sociální služby svépomocné organizace 
pacientské organizace

Preventivní péče
prohlídky u lékaře vyšetření 

- mamograf, ultrazvuk
zdravý životní styl odkrývání tabu 

Informace

Léčebná péče

onkologická terapie -
operace, chemoterapie, 
ozařování Biologická a 

hormonální léčba

alternativní terapie homeopatie 
akupunktura aj.

Psychologická péče
psychoonkolog Klinický 

psycholog
psycholog a psychoterapeut v neziskové 

organizaci či soukromé praxi

Sociální péče sociálně zdravotní pracovník 
sociální pracovnice pracovních v 

sociálních službách psychoterapeut

Duchovní péče duchovní v nemocnici církve církevní sdružení sociální služby

Dobrovolnická činnost dobrovolník v nemocnici
dobrovolní v neziskových organizacích 

dobrovolný lektor

Rehabilitační péče
kliniky v nemocnicích 
odborné ústavy Lázně

cvičení neziskových organizací rekondiční 
pobyty

Aktivizační péče
všichni pracovníci a vlastně 

"nikdo"
skupinové programy individuální rozhovory 

svépomocné skupiny

Paliativní péče
akutní lůžka nemocnice 

léčebna dlouhodobě 
nemocných

domácí zdravotní péče hospicová péče 
neziskové organizace sociální služby

Zdroj: Slavíková, 2011

Tabulka 1: Systém preventivní, akutní, podpůrné i následné péče o onkologického pacienta 
ze dvou pohledů
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Jednotlivé složky komplexní péče se navzájem prolínají, opírají se o sebe a jedna staví 

na druhé. Jedině dobrá spolupráce a průchodnost všech tří složek komplexní péče je tím 

pravým návodem, jak uspokojit potřeby onkologických pacientů a jejich rodin (Vodvářka 

a kol., 2003).

Jelikož nelze poskytovat nejsložitější a nejdražší péči ve všech více než 200 

nemocnicích, ustanovil výbor České onkologické společnosti 13 Komplexních onkologických 

center, kam se má léčba takto nemocných soustředit. Ustanovení těchto center také umožnilo 

jejich dovybavení technikou z peněz EU a používání  finančně nákladné onkologické léčby 

pro indikované nemocné (Vorlíček, 2011). Rozmístění jednotlivých center v ČR je znázorněno 

v Příloze č. 4.

2.2 Sociální a psychologické aspekty rakoviny prsu

Nádorové onemocnění, představuje mimořádný zásah do života pacienta, jeho rodiny a 

často i do života lidí v blízkém i širším okolí.  Jak již bylo uvedeno toto onemocnění má vliv 

na oblasti somatického a psychického zdraví a také psychosociálního fungování. Vzhledem 

k tomu, že je organismus člověka v onkologické léčbě oslaben, má sníženou obranyschopnost, 

bývá pacientům doporučováno, aby se vyvarovali velkým kolektivům lidí. Na takových 

místech se často realizují, uplatňují sociální kontakty a plní své sociální role, mohou se proto 

díky onemocnění cítit sociálně vyloučení ( Tschuschke, 2004).

Výše uvedené platí významně i pro pacientky s rakovinou prsu. Složitost primární léčby, 

velké množství nových informací (od zdravotníků, přes nejrůznější rady okolí, knihy 

a internet), zranitelnost, nutnost činit důležitá rozhodnutí, to vše ohrožuje dobré emocionální 

rozpoložení pacientky. Dlouhodobá léčba narušuje společenské aktivity (péče o děti, 

zaměstnání), snižuje schopnost plánovat a dělat více věcí najednou. Zvládat psychosociální 

nouzi pomáhá podpora blízkých, ale také odborníků (zdravotní sestry, sociální pracovníci, 

podpůrné skupiny). Většina žen se také shodne na tom, že je pro ně důležitý zájem a pomoc 

týmu zdravotníků, a zprostředkování vhodných zdrojů podle potřeby. Mnoho žen neočekává 
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běžné nežádoucí účinky a komplikace vyskytující se v léčbě, proto je vhodná možnost 

odborného poradenství a intenzivní podpory(Ganz, 2008).  

Intenzivnější podpora a péče by měla být věnována pacientkám, u kterých se vyskytuje 

některý z faktorů, které zvyšují riziko pro výskyt nadměrné zátěže v psychosociální oblasti. 

Mezi tyto faktory řadí Ganz (2008) především:

• Mladý věk

Většinou se rakovina prsu vyskytuje u žen starších padesáti let (asi 75% případů).  

Rakovina prsu u mladších žen často časově souvisí s nedávným těhotenstvím nebo se může 

vyskytnout během těhotenství, a tak tyto ženy často pečují o malé děti a současně bojují 

s život ohrožujícím onemocněním. Pro mladší ženy, které ještě děti nemají, může mít léčba 

rakoviny prsu kromě akutní toxicity, způsobené chemoterapií, za následek také neplodnost, 

nebo v důsledku hormonální léčby zažívají předčasnou menopauzu a obtíže, které jsou s ní 

spojené.

Všechny tyto zdravotní faktory přispívají k riziku větší míry psychické zátěže 

u mladých žen. Často je to pro ně vůbec první intenzivní setkání se zdravotní péčí. Kromě 

toho se mohou u nezadaných žen po stanovení diagnózy objevovat zvýšené obavy o budoucí 

intimní vztah. 

• Předcházející duševní choroba nebo psychický stres

Ačkoli se zdá, že nádorové onemocnění obecně nezvyšuje u žen s karcinomem prsu 

riziko vážných depresí, jejich výskyt v anamnéze a přítomnost bolesti a fyzického omezení 

v průběhu léčby jsou spojeny s větší pravděpodobností deprese. V prospektivní studii nově 

diagnostikovaných pacientů s rakovinou prsu, kterou provedl Maunsell a kolektiv (in Ganz, 

2008) zjistili, že pokud trpěla pacientka depresemi, nebo zažila vážné životní situace 

v průběhu pěti let před diagnózou karcinomu prsu, zažívá větší míru úzkosti v průběhu a po 

ukončení léčby.
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• Přidružená onemocnění

Několik studií prokázalo, že ženy se současným výskytem více nemocí nebo s výrazně 

zhoršeným výkonem pociťují po stanovení diagnózy rakoviny prsu vyšší míru psychické tísně. 

Zdá se, že v tomto případě to nezávisí na věku, ačkoli pravděpodobnost většího současného 

výskytu jiného onemocnění v době diagnózy se s věkem zvyšuje. K větší psychické úzkosti 

může přispět i fakt, že fyzické zotavení po operaci rakoviny prsu může být u žen se 

současným výskytem více chorob sníženo. 

• Nedostatek sociální podpory

Sociální podpora pro ženy s rakovinou prsu zahrnuje dopravu k lékaři a na vyšetření, 

přípravu jídla, pomoc s každodenními činnostmi, stejně tak i emocionální podporu, což 

znamená dostupnost někoho, s kým mohou pacientky sdílet své strachy, obavy a jiné pocity. 

Nedostatek sociální podpory může zvýšit pravděpodobnost psychosociální zátěže pacientek. 

Za společné psychosociální obavy žen s rakovinou prsu bychom mohli označit následující:

 Strach z recidivy 

 Narušené vnímání těla 

 Problémy se sexualitou

 Úzkost spojená s léčbou

 Dotěrné myšlenky ohledně nemoci / dlouhotrvající úzkost

 Partnerská komunikace

 Pocity zranitelnosti

 Existenciální obavy týkající se smrtelnosti

S těmito obavami se do určité míry v nějaké fázi svého onemocnění setkávají všechny 

ženy. Liší se však v tom, do jaké míry tyto obavy přijímají, zachází s nimi a přizpůsobují se 

žití s určitou mírou nejistoty ohledně budoucnosti a nemožností mít věci pod kontrolou 

(Stanton, Ganz, Kwan a kol., 2005).
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Deprese a úzkosti se vyskytují velmi často a mnohdy ještě dlouho po té, co se dozvědí 

diagnózu, stejně jako obavy z návratu onemocnění. Mnohdy nejsou diagnostikovány a léčeny. 

Je možné, že lékaři vnímají deprese a úzkost jako "normální" reakci na rakovinu, nebo že 

mnoho žen se zdráhá o své úzkosti lékaři říci. Deprese a úzkost se mohou vyskytnout v reakci 

na důsledky diagnózy a „pověst“, jakou rakovina má. Ovšem může být také vyvolána 

neurologickou, metabolickou, nutriční, endokrinní poruchou nebo léky (Davis, 2004).

Jak uvádí Reynolds (2001) mnoho žen s rakovinou prsu potřebuje nějaký druh podpory, 

aby se mohly vyrovnat s nejrůznějšími vyšetřeními a náročnou léčbou. Proto by všechny 

pacientky měly být informovány o možnosti poradenství, a to i pro své rodiny. Psychosociální 

intervence je ve funkční péči o ženy s rakovinou prsu důležitým faktorem. Může zahrnovat 

kognitivně-behaviorální terapii, psychoterapii, skupinovou terapii a rodinné či párové terapie.

Sociální podporu mohou poskytovat zdravotničtí pracovníci, rodina a přátelé, nebo 

podpůrné skupiny. Provedené výzkumy ukazují, že příležitost promluvit si o svých pocitech se 

zdravotníky nebo terapeutem snižuje u pacientů s nádorovým onemocněním psychický stres 

(Davis, 2004). 

Podpora rodiny a přátel je ochranným faktorem a její nedostatek může být spojen 

s horším emočním nastavením. Ti, kdo pacientku léčí, by měli vycházet z blízké vazby 

s lidmi, kdo pro pacientky představují osobní podporu. Je důležité zjistit, kdo představuje pro 

ženu tuto oporu a prosadit, aby se mohli tito lidé zapojit do konzultací a rozhodování 

v průběhu léčby. Nežádoucí podpora však psychický stres spíše zvyšuje. Manžel nebo partner 

není vždy oporou a může být i zdrojem stresu. Ukazuje se, že párová terapie snižuje emoční 

potíže u obou partnerů, zlepšuje komunikaci, snižuje depresivní stavy a zvyšuje sexuální 

spokojenost obou partnerů (Reynolds, 2001).

Stejně jako je pro každou ženu vhodný různý postup léčby, může být vhodný i jiný typ 

terapie, nedá se určit nejlepší univerzální model. Určité rysy terapie jako je empatie, 

naslouchání, potvrzení, ujištění a podpora jsou společné pro všechny typy psychologické 

intervence. Některé ženy dávají přednost soukromí individuálního poradenství, jiné 

vyhledávají poradenství skupinové, kde sdílejí společný původ svých zkušeností se členy 

skupiny (Davis, 2004).
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2.2 Potřeby pacientek s rakovinou prsu

Jak již bylo uvedeno výše, současný přístup k léčbě onkologických onemocnění 

prosazuje pro usnadnění průběhu léčby a pro dosahování lepších léčebných výsledků působení 

na všechny stránky života pacienta (somatické, psychologické, sociální). Psychosociální péče   

se zaměřuje na uspokojení psychosociálních potřeb pacienta a jeho blízkých (Vodvářka a kol., 

2004).

Lidské potřeby můžeme různým způsobem kategorizovat. Jedním z nejznámějších 

přístupů kategorizace je Maslowova hierarchie potřeb, která řadí potřeby od nejnižších až po 

nejvyšší, přičemž potřeby vyšší jsou v běžných situacích uspokojovány až po naplnění potřeb 

nižších (Maslow in: Drapela, 2004).

Hierarchie potřeb dle Maslowa (od nižších potřeb po vyšší):

  potřeby fyziologické (dýchání, přijímání pití a jídla, vylučování, spánek, sex)

 potřeba jistoty a bezpečí (hrozí ztráta kontroly pacienta nad svým životem)

 potřeba přináležení a lásky (při absenci fyziologických potřeb roste právě tato potřeba)

 potřeba uznání a úcty (roste z důvodů vyřazení ze sociálních rolí a snížení aktivity)

 potřeba sebeaktualizace (onemocnění svých charakterem tuto potřebu omezuje)

                                                                            (Křivohlavý, 2002; Drapela, 2004)

Vzhledem k tomu, že se lékařská péče zlepšila a má vetší úspěchy, obrací výzkumníci 

pozornost na zkoumání potřeb pacientů, kteří toto onemocnění přežili. V rozmezí let 1989 –

1991 vyplnilo 102 pacientek s rakovinou prsu dotazníkové šetření ohledně svých potřeb poté, 

co byly diagnostikovány. Jejich hlavní zájmy a potřeby byly: zdraví, rodina, finance, práce, 

budoucnost, sebeúcta, poradenství a pomoc pro sebe a své rodiny. Vdané ženy mladší věku 

padesáti let měly větší obavy o své rodiny. Starší vdané ženy, měly menší starost o finance 

a práci, oproti mladším, nesezdaným. Mladé ženy se více obávaly o pocit sebeúcty. Vdané pak 

vyjádřily větší potřebu rodinného poradenství a podpory, než ty, které v manželském svazku 

nežily. Je tedy možné říci, že potřeby pacientek se lišily dle věku a rodinného stavu  (Davis, 

2004).
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Evropská koalice proti rakovině prsu, Europa Donna, uspořádala v roce 2005 v Miláně 

setkání žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu před věkem 40 let.  Pracovní skupinu 

tvořily ženy ze šesti zemí Francie, Řecka, Izraele, Slovenska, Švýcarska a Turecka. Vzhledem 

k tomu, že to bylo první setkání svého druhu a také díky skutečnosti, že podpůrné skupiny pro 

mladé ženy ve většině zemí chybí, využily příležitost podělit se o své zážitky, frustrace 

a obavy sdílet otázku navazování partnerských vztahů, plodnost a těhotenství.

Většina z žen uvedla, že při rozhodování o léčbě neměly potřebné podklady, na kterých 

by svá rozhodnutí mohly stavět. Ze setkání vyplynula následující důležitá témata: 

 Získání lepších informací o diagnóze, léčbě a všeobecně o zkušenostech s rakovinou 

prsu 

 Zvýšení informovanosti o rakovině prsu u mladých žen mezi gynekology a dalšími 

lékaři, prostřednictvím vzdělávání

 Přístup k informacím o klinických studiích, k jejich výsledkům a možnost zapojit se do 

nich 

 Přístup ke genetickému poradenství a vyšetření pro ženy s rodinnou historií rakoviny 

prsu

 Informace o podpůrných skupinách pro mladé ženy

 Realistické příběhy žen, které přežily a jejich zkušenosti

 Podpořit ty, které nemoc prodělaly, aby mluvily se svými příbuznými a přáteli 

o rakovině

 Vyrovnávání se změnou těla a tím ovlivněnou sexualitou a vztahů

 Informace o problémech s plodností a možnosti v budoucnu otěhotnět

 Možnost adopce a uplatnění nároku na ni i po prodělání nemoci

 Podpora dětí a pomoci jim vyrovnat se s nemocí matky

 Pomoc s péčí o děti a organizací rodinného života 

 Zachování kariéry při přerušení práce kvůli léčbě

 Zachování práva na zdravotní pojištění

 Zlepšení povědomí ve společnosti o tom, co obecně představuje život s rakovinou prsu 

                                                                                                              (Europa Donna, 2005)
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3 Práva pacientek a význam informovanosti

3.1 Práva pacienta

Stěžejními dokumenty ošetřující práva a postavení pacientů jsou Listina základních práv 

a svobod, Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Etický kodex práv pacientů.

O subjektivní stránce nemoci se dozvíme nejvíce od pacienta samotného, pacient se 

stává odborníkem na svoji nemoc, je jejím spolutvůrcem a nositelem. Sociologové 

a psychologové studují nemoc jako unikátní fenomén, který se stává součástí životního 

příběhu nemocného i jeho rodiny, součástí mikrosvěta, v němž nemocný člověk žije, součástí 

jeho sociálního systému, do kterého lze nahlédnout prostřednictvím vyprávění jeho životního 

příběhu (narativní metoda).  Z pohledu zdravotní politiky (viz kapitola 4.1) je pacient coby 

uživatel a příjemce služeb vnímán stále více jako aktivní hráč při rozhodování o významných 

problémech péče o zdraví. Občané ČR mají podle Listiny základních práv a svobod právo na 

zajištění péče o zdraví, a také povinnost podílet se na financování zdravotní péče 

prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění  (Janečková,  Hnilicová,  2009).

Jak uvádí Křížová (2002) proces liberalizace společnosti nám sice umožňuje hovořit 

o právech pacientů, ovšem jejich plné respektování je stále ještě hudbou budoucnosti, kdy 

budou plně respektována a kdy budou ze strany pacientů činěny nároky na jejich dodržování, 

je ještě vzdálená. 

Křížová (2002) dále shrnuje 5 základních skupin práv pacientů, které se objevují 

v mezinárodních dokumentech a kodexech:

 právo na zdravotní péči a rovný přístup ke zdravotním službám    

 právo na informace

 právo na důstojnost a respektování lidské osobnosti

 právo na sebeurčení

 právo na kontrolu a stížnost, případně na participaci v řídících a správních orgánech 

zdravotnických institucí 

V českém prostředí byla práva pacientů řádným předmětem diskuse až po Sametové 

revoluci. Významným byl rok 1992, kdy byl přijat Etický kodex práv pacientů, který přinesl 

především apel na morální ráz a obsah požadavků. Mnohé povinnosti lékařů byly 
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přeformulovány jako nároky pacientů. Prioritou bylo vytvoření důstojnějších podmínek 

a posílit vzájemnou důvěru mezi lékařem a pacientem (Janečková, Hnilicová, 2009).

K onkologickým pacientům se vyjadřuje také dokument Deklarace práv onkologických 

pacientů. Tento dokument byl přijat jednomyslně zástupci všech členských organizací na 

valném shromáždění Asociací evropských lig proti rakovině (ECL) v Oslu 29. června 2002 a 

Liga proti rakovině Praha je jejím řádným členem. Ačkoliv její body nejsou právními 

povinnostmi nebo právy, jsou vnímány jako základ lepšího života lidí s rakovinou (viz. 

Příloha 1).

3.2 Význam informovanosti

Lékařovi se stále přiznává odbornost a specifická znalost a dovednost, nicméně 

nemocný člověk má s nemocí přímou zkušenost. A to ho opravňuje dožadovat se svých práv, 

být zcela a plně informován o nemoci, která je součástí jeho života (Křížová, 1993). Vodvářka 

(1997) uvádí, že pokud je onkolog otevřený a dobře informuje pacienta, je šance na lepší 

výsledky, jelikož dobře informovaný pacient se lépe vyrovnává s nemocí a rychleji se 

zotavuje. 

Někteří pacienti s kladením otázek váhají, a to i přesto, že mají zájem o informace. Pro 

jiné pacienty naopak podrobnější informace představují další zátěž. Velká většina pacientů pak 

chce načerpat vědomostí co nejvíce. „Představuje to pro ně významnou pomoc a získávají tak 

pocit určité kontroly a vlastního přínosu k dalšímu průběhu terapie“ (Tschuschke, 2004: 115). 

Studie, která by se zabývala otázkou, zda a do jaké míry pacienti informace chtějí však zatím, 

jak uvádí Tschuschke (2004), není známa.

Ganz (2008) je přesvědčena, že hlavní psychologické a sociální stresory souvisí s tím, 

jak je žena obeznámena se svým onemocněním, prognózou a komplexností léčby, nakolik 

souhlasí se stanovenou péčí a volbou pracoviště, které léčbu poskytuje. V průběhu 

diagnostického procesu je každá žena vystavena velkému počtu lékařských vyšetření 

a dlouhých čekacích dob. Je třeba zorganizovat péči s několika různých pracovišť, případně 
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zakomponovat do rozhodování možnost využití názoru druhého lékaře (viz. Následující 

kapitola). Takový proces je náročný i pro psychicky stabilního člověka (Ganz, 2008).

  Dle Adama, Vorlíčka a Koptíkové (2003) je obecně možné říci, že pacienti chtějí, aby 

jim diagnóza nebo nepříznivá zpráva byla sdělena upřímně a empaticky. Ke zlepšení 

spokojenosti pacienta a pohody lékaře tak může výrazně napomoci cílený výcvik 

komunikačních dovedností a technik ulehčujících sdělení špatné zprávy. Obecně je možné říci, 

že pacienti chtějí, aby jim diagnóza nebo nepříznivá zpráva byla sdělena upřímně a empaticky. 

Ke zlepšení spokojenosti pacienta a pohody lékaře tak může výrazně napomoci cílený výcvik 

komunikačních dovedností a technik ulehčujících sdělení špatné zprávy. Informace 

o vedlejších účincích léčby, možných následcích, o aspektech plodnosti a častých problémech 

v sexuální oblasti jsou považovány za potřebné k tomu, aby pacient našel cestu, jak se 

vypořádat se svým strachem (Larbig in Tschuschke, 2004).

Mnoho žen prožívá s každou bolestí a zduřením v prsu strach a úzkost z možné recidivy. 

Dříve, když byla výměna informací mezi lékařem a pacientem v otázce prognózy onemocnění 

jen velmi omezená a byl nedostatek terapií, aby se snížilo riziko recidivy, nebyly obavy 

překvapivé. Dnes mohou mít pacienti mnohem lepší přehled o nemoci nejen díky přístupu 

lékařů, ale i prostřednictvím jiných zdrojů, jako jsou internetové stránky, neziskové 

organizace, profesní organizace. Jejich obavy se tím zcela nerozplynou, ale mohou se tak 

v situaci lépe orientovat (Ganz, 2008).
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3.2.1 Second opinion (názor druhého lékaře)

Právo každého člověka na ochranu zdraví vychází z Listiny základních lidských práv a 

svobod. Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu z roku 1990 zavedla v ČR jako 

jedno ze základních práv občanů právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. 

Právo pacienta na informace o svém zdravotním stavu a na vyjádření souhlasu s poskytovanou 

zdravotní péčí vychází také z tohoto zákona (Janečková, Hnilicová, 2009).

Rozhodování ohledně léčby je často velice složité a pro laika neprůhledné (Šimek, 

Špalek, 2002). S nově diagnostikovanou pacientkou je potřeba prodiskutovat mnoho 

informací.  Spolurozhodovat v procesu léčby pro ni může být stresující, a tak je stále běžnější, 

že pacientky vyhledávají pomoc, která jim napomůže v rozhodování. Způsob, jakým lékař 

pacientce sdělí informace, jakým způsobem vyhodnotí její psychický stav, jestli vycítí, zda 

uvítá podrobnější informace či spíše obecné, často do značné míry ovlivňuje to, jakým 

způsobem se žena adaptuje na svou diagnózu a potřebu léčby (Levine, Whelan, 2001). Dobře 

poskytnuté informace napomáhají ke zlepšení sociální situace člověka, který tak může 

vlastními silami začít řešit vzniklou situaci (Matoušek a kol., 2007).

K tomu, aby léčba probíhala dobře, je zapotřebí, aby pacient věřil svému lékaři a tomu, 

že zvolený postup je správný (Opatrná, 2008). Jak uvádí Haškovcová (1996), pacient má 

právo získat od svého lékaře údaje, které potřebuje k tomu, aby mohl před zahájením každého 

dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním 

souhlasí. Nejedná-li se o případ akutního ohrožení, má být informován o případných rizicích, 

která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo 

pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo, 

stejně tak má právo znát jména osob, které se na nich účastní. 

 Při pochybnostech, případně i k ujištění, může pacient žádat tzv. druhý názor lékaře (z 

angl. second opinion).  Může zažádat o kopie svých lékařských zpráv a vyžádat si konzultaci 

na jiném pracovišti. V případě žádosti pacienta, kapacity a způsobilosti daného pracoviště, 

může tedy pacient přestoupit a léčit se v preferovaném zdravotnickém zařízení (Opatrná, 

2008). I dle Deklarace práv onkologických pacientů (viz. Příloha 1) mají onkologicky 

nemocní právo na svobodnou volbu a změnu lékařů a zdravotnického zařízení stejného 
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zaměření a konzultovat jiného lékaře v každé situaci. Vzhledem k závažnosti onkologického 

onemocnění a významu rozhodnutí je možnost druhého názoru velmi významná.

Onkologicky nemocní mají právo na úplnou informaci o svém zdravotním stavu včetně 

lékařských vyšetření; o navrhovaných lékařských postupech spolu s riziky a účinky způsobu 

léčby; o alternativách navržené léčby včetně vyhlídky bez jakékoliv léčby, o diagnóze, 

výhledu (prognóze a postupu léčby).

Pro informovanost onkologických pacientů by měla platit následující pravidla (viz. 

Příloha 1)

 Informace musí být podána pro pacienta srozumitelnou formou a zdravotník se musí 

přesvědčit, že rozhovor je vnímán s důvěrou. 

  Nádorově nemocní mají právo na vlastní žádost informaci odmítnout. 

  Nádorově nemocní mají právo rozhodnout, kdo, pokud vůbec, má být ještě 

informován. 

 Nádorově nemocní mají právo znát identitu a odbornost zdravotníků, zejména 

zaměstnanců zdravotnického zařízení. Pacienti mají právo být seznámeni s provozním 

řádem tohoto zařízení.

                                                       

Bartoň (2011) zdůrazňuje, že second opinion nemá být výrazem nedůvěry v lékaře. 

Vzhledem k tomu, že mezi lékařem a pacientem existuje výrazná informační asymetrie (více 

viz dále), neměl by se stát pro pacienta monopolním poskytovatelem informace. Tuto možnost 

je vhodné využít nejen pro správnou diagnostiku nemoci. Ve chvíli, kdy se odhalí nádorové 

onemocnění, je důležité nastavit optimální způsob léčby, který může výrazně ovlivnit další 

vývoj onemocnění. Second opinion má velký význam právě v  případech, kdy je důležité 

rozhodnutí nevratné a může být pacientovi osudným. Na správný a efektivní postup tak 

nákladné léčby má nakonec zájem i další subjekt, a to zdravotní pojišťovna. Žádost druhého 

názoru lékaře tedy nemusí být nutně vyjádřením nedůvěry v lékaře, je známkou aktivního 

přístupu pacienta k léčbě, který se zajímá o její průběh. Takový pacient by, dle Bartoně 

(2011), měl být pro dobrého lékaře žádoucí.
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Spiegel a Classen (in Tschuschke, 2004) zdůrazňují, že informovanost je pouze jedním 

z typů zvládání situace, vedle zvládání zaměřeného na emoce a orientovaného na problém. Je 

potřeba, aby měl lékař na paměti silnou emociální reakci na získanou informaci.

Tschuschke (2004) zdůrazňuje význam partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem 

a pacientův aktivní postoj. Na tomto poli mohou udělat velkou službu podpůrné skupiny, které 

poskytují vzájemné povzbuzení, zodpovězení nejasných otázek, umožňují podílet se na 

rozhodování a dávají prostor ke zvážení jednotlivých postupů, které při léčbě přicházejí 

v úvahu, všechny tyto postupy mají podpořit vztah pacienta s lékařem, nikoliv jej rozvracet. 

3.3 Prevence

Prevence je spolu se zdravotní výchovou a veřejnou politikou zaměřenou na zdraví 

(zohledňující zdraví na lokální i globální úrovni) součástí moderní filozofie podpory zdraví. 

Zahrnuje všechny aktivity, včetně právních norem, které by mohli zabránit vzniku nemoci a 

úrazů. Dá se rozdělit do tří fází na primární patří do které spadá např. očkování, či zákaz 

kouření, dále pak sekundární, které umožňuje odhalování nemocí v prvotní fázi, jako např. 

screeningové vyšetření prsu a terciární, která představuje minimalizaci důsledků již probíhající 

nemoci, např. rehabilitace. Jedním z předpokladů ze kterých podpora zdraví vychází je 

myšlenka, že kvalitně prováděná prevence je levnější, než léčba nemocí (Janečková, 

Hnilicová, 2009: 229-234).

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. označuje účast žen při sekundární prevenci 

(mamografickém screeningu1), za velkou slabinu systému vyšetřování rakoviny prsu. V ČR se 

ho účastní pouze 50 % z počtu žen, pro které je určen. Velkou službu autor přisuzuje 

osvětovým kampaním a jiným činnostem, které zlepšují povědomí o tomto onemocnění a o 

významu časného stanovení diagnózy. Naopak rezervy spatřuje v roli zdravotních pojišťoven 

či ministerstvu zdravotnictví, jeden z těchto subjektů by  Mamografická vyšetření by se měla 

provádět především ve screeningových centrech, která podléhají přísnému auditu, vyšetří 

                                                       

1 mamografický screening - je vyšetřující metoda
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velké množství žen, čímž udržují svoji erudici a tím zvyšují možnost včasného zachycení 

onemocnění (mimo centra bývá vyšetřeno přibližně 7 % žen). 

Sběr dat, ohledně průběhu a úspěšnosti screeningu, dosud financují komerční subjekty, 

přesto, že by, dle názoru Daneše, měl být financován státem, jelikož v jeho zájmu má být 

dopad této metody na systém zdravotní péče (Klimovičová, 2011).

Od roku 1991 vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Projekty podpory zdraví, 

v rámci projektu Národní program zdraví. Tento projekt se stal širokým rámcem aktivit 

zaměřených na prevenci nemocí a podporu zdraví. Jeho cílem je začlenit co nejvíce složek 

společnosti do všeobecného zájmu o zdraví. Prioritou pak pozitivní změny v chování lidí a 

v jejich životních podmínkách. Do r. 2001 bylo finančně podpořeno 1100 projektů, které 

realizovali státní i nestátní organizace, zdravotnická i nezdravotnická zařízení a obce. 

Tématem projektů byla  prevence nemocí srdce a cév, nádorových onemocnění, zaměřených 

na  rizikových faktorů, jako je kuřáctví nebo nedostatek tělesné aktivity, na zdravou výživu a 

komunitní formy podpory zdraví (hnutí Zdravá škola nebo Zdravá města). Stát se tak snažil 

stimulovat počátek aktivit, než se naleznou potřebné místní zdroje. V současné době je tento 

program součástí, samostatnou kapitolou Národního akčního plánu zdraví a životního 

prostředí (Komárek a kol., 2002: 7).
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3.4 Podpora pacientek s rakovinou prsu

3.4.1 Podpora státu

Pokročilé nádorové onemocnění mění významně celkovou sociální situaci pacientky. 

Nemocná žena musí většinou opustit zaměstnání a vyrovnat se s omezenými možnostmi 

dalšího uplatnění, v některých případech může její stav do vyžadovat péči druhé osoby. V této 

situaci nabízí stát následující podporu (Slavíková, 2011): 

 Nemocenské dávky

Dle zákona č. 187/ 2006 Sb. o nemocenském pojištění, má právo na nemocenské 

dávky pacientka, kterou lékař uznal za dočasně neschopnou výkonu zaměstnání. Tento 

druh podpory trvá nejdéle 380 kalendářních dnů, pak musí nastoupit do práce, nebo 

zažádat o některý z důchodů.

 Invalidní důchod

Přiznání invalidního důchodu je  podmíněno placením sociálního pojištění po dobu 

pěti let v posledních deseti letech. Přičemž jeden rok lze zpětně doplatit. Po vyčerpání 

ročního období pracovní neschopnosti má pacientka, která stále nemůže pracovat, 

možnost požádat o invalidní důchod. Dotazník, který je k žádosti třeba, vyplňuje 

praktický lékař nebo onkolog. Invalidní důchod může být částečný, nebo plný.

 Lázně

Dva roky po skončení proti nádorové léčby má pacientka na doporučení onkologa 

nárok na komplexní lázeňskou léčbu, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění. 

Každý druhý rok poté je pak možné požádat o příspěvkovou lázeňskou léčbu.

 Cestovné

Zdravotní pojišťovny hradí i náklady na cestu do nemocnice a zpět a to většinou 

ve výši, která odpovídá ceně jízdenky na veřejnou dopravu do nejbližšího adekvátního 

zdravotního zařízení. O náhradu v této výši mohou žádat i pacientky dopravující se do 

nemocnice autem. Mezi jednotlivými pojišťovnami však mohou být v úhradách 

cestovného rozdíly.

 Sociální dávky
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Pacientka může při splnění určitých podmínek požádat na příslušné správě sociálního 

zabezpečení o další sociální dávky, například o příspěvek pro osobu, která o ni pečuje.

 Podpora při rekvalifikaci

Setrvávat v invalidním důchodu po ukončení terapie může mít, díky vyřazení ze 

společnosti, negativní vliv na psychiku pacientky. Pokud už žena nemůže vykonávat 

stejnou práci jako dříve, má zaměstnavatel povinnost nabídnout jí jiné pracovní 

zařazení. Vhodným řešením pro znovunalezení práce může být rekvalifikační kurz, ten 

hradí úřad práce. Stejně jako v případě mateřských dovolených i zde je problém nízký 

počet částečných úvazků, které by umožnili ženám alespoň částečně se zapojit 

3.4.2 Pacientské organizace

Přestože i dnes představuje onkologické onemocnění a jeho léčba určité stigma, přece 

jen se situace od svých počátků velmi zlepšila. Velkým posunem je skutečnost, že podpora pro 

pacienty existuje i nad rámec rodiny. Dnes má pacientka s diagnózou rakoviny prsu možnost

promluvit si s mnoha ženami se stejnou zkušeností, které stejnou nemoc překonaly. Tyto ženy 

pro ni představují velkou naději a velmi často jsou ochotny poskytnout jí podporu a 

povzbuzení (Davis, 2004).

Tato pomoc může být ve skutečnosti pro ty, kteří ji poskytují velmi zátěžová. Proto je 

důležité, jak uvádí Křížová (1993) vycházet ze zdravého egoismu členů, kteří především chtějí 

pomoci sami sobě, cestou vyrovnávání se s vlastní situací tak poskytují návod i druhým. 

Svépomoc je založena na zdravém egoismu, který předpokládá, že členem skupiny se 

stává ten, kdo chce pomoci především sám sobě. Právě tím, že hledá cestu k řešení vlastních 

problémů, poskytuje návod a model svépomoci i druhým. Členové skupiny se scházejí, aby se 

lépe vyrovnali s vlastním osudem a ne proto, aby pomohli druhým v nouzi. Motivem pro 

členství ve svépomocné skupině nemá tedy být altruismus a ochota pomáhat druhým (jak se to 

předpokládá u laické pomoci), neboť to narušuje princip zaměnitelnosti rolí a rovnoprávnosti 

postavení všech členů. V obecném povědomí znamená „dávat“ víc, než „brát“ : lidé přijímající 

péči laických pečovatelů, se tak automaticky ocitají v méně příjemné roli, než ti, kdo svou 

pomoc nabízejí, objevují se pocity závislosti, obtížnosti, zátěže (Křížová, 1993).
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Janečková s Hnilicovou (2009) nabízí rozdělení pacientských organizací na:

 Nespecifické, všeobecné - kde je cílem ochrana práv všech pacientů a jejich zájmů a 

snaha přispívat k řešení problémů ve zdravotnictví z pohledu uživatelů služeb a široké 

veřejnosti (Svaz pacientů, Občanské sdružení na ochranu pacientů). Spojená 

s možností zajímavé pozice a vlivu v prestižních orgánech (např. Pacientská rada MZ 

ČR, Výbor pro lidská práva a biomedicínu), v etických komisích zdravotnických 

zařízení, nebo v mezinárodních organizacích (International Aliance of Patients 

Organizations,  IAPO)

 Specifické -  spojují lidi s určitými druhy nemocí nebo jejich rodiny (např. Liga proti 

rakovině, Aliance žen s rakovinou prsu), používá se též označení svépomocné 

skupiny. Taková sdružení přitahují zájem firem, které se nějakým způsobem zabývají 

léčbou dané nemoci.  Společný postup a dobrá znalost požadavků pacientů může vést 

i k lepší nabídce produktů pro řešení obtíží. Sdružování lidí se stejným problémem 

může vytvořit dobrou protiváhu proti přílišnému nátlaku na pacienta-jednotlivce. 

Vzniká tak pacientská lobby pro nemoc, která má možnost tlačit na firmy, stát 

a pojišťovny (Černý, 2003).

Svépomocné skupiny složené z žen, které se organizují na základě podobných 

zkušeností vznikají dle Davis (2004) v reakci na jejich potřebu podpory. Vzájemná podpora a 

svépomoc skupiny snižuje pocity sociální izolace, deprese a úzkosti. Podpůrné skupiny, stejně 

jako ty, jenž hájí zájmy pacientek, by měli znát i sociální pracovníci, kteří s pacientkami 

přichází do kontaktu. 

Svépomocné skupiny a laická péče představují náhradní zdroje zajištění zdravotních a 

sociálních potřeb. Mezi tradiční formy poskytování zdravotně-sociální péče se řadí péče 

v rodinách, sousedská pomoc, dobrovolnictví apod. Vedle profesionálního systému zdravotní 

péče se objevuje laická péče a výše zmíněné svépomocné skupiny.

Laická péče představuje dobrovolnou péči medicínských laiků o nemocné (péče 

v domácnosti, pomoc při udržování hygieny, sociální podpora, nákupní služba, dovoz či 

doprovázení k lékaři aj.). Svépomocné skupiny slouží ke sdružování za účelem poskytování 

vzájemné pomoci, podpory, informací, rad a návodů. V těchto skupinách se nesdružují pouze 



34

stejně postižení jedinci, bývají zakládány i těmi, kdo se s nemocí setkali zprostředkovaně 

v rodině či okolí. 

Z lékařského hlediska je svépomoc často vnímána jako nevhodná. To však není ta 

správná perspektiva, kterou bychom měli svépomoc nahlížet. Je ji třeba vnímat především 

jako fenomén sociální, nikoliv lékařský. Kořeny svépomoci a laické péče jsou Křížové (1993):

 Přílišná profesionalizace, rozdrobení a specializace v oblasti zdravotnictví –

kompetence lékaře jsou stále hlubší a užší.

 Ojedinělá možnost pro znovu sjednocení toho, kdo pomoc poskytuje, s tím, kdo ji 

potřebuje, jako je tomu v případě svépomocných skupin.

 Přílišná byrokratizace služeb a vztahů v moderním zdravotnictví.

 Změna obrazu nemocí ve smyslu chronifikace nemocí.

Svépomocná skupina v sobě integruje jednak problémy svých členů, dále pak možnosti, 

schopnosti a zkušenosti, jak tyto problémy zvládat a řešit bez orientace na zisk. Uplatňují se 

v nich následující principy (Křížová, 1993):

 rovnoprávnosti

 vzájemné pomoci

 výměny zkušeností a prožitků

 výměny informací

 recipročního poskytování osobních vzorů a modelů, jak se s problémem vyrovnat

 možnost nápodoby, ztotožnění, skutečné empatie

 možnost solidarity a sociální podpory, kterou střídavě potřebují a poskytují členové 

skupiny sobě navzájem

 možnost aktivního přístupu k vlastní nemoci

Právě emocionální a informační deficit byl jedním z impulsů pro vznik svépomocných 

skupin v medicíně. Předpokládá se, že jejich základem byly spontánní neformální vztahy mezi 

pacienty na nemocničním pokoji. Moderní člověk se brání předávat veškeré rozhodování a 

zodpovědnost za svůj osud monopolu profesionálů a expertů. Profesionalismus v medicíně byl 
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kritizován hlavně proto, že zbavuje lidi schopnosti pečovat o sebe sama, rozpoznávat signály 

svého těla, a tím je připravuje o odpovědnost za vlastní zdraví (Křížová, 1993).

V našem prostředí je dle Janečkové a Hnilicové (2009) stále silný paternalismus lékařů 

a sebevědomí veřejnosti při obhajobě práv pacientů je také nízké. Důvěra v expertní 

stanoviska a zodpovědnost expertů je velmi silná. Přestože v zahraničí je účast pacientů na 

lékařských konferencích běžným  jevem, u nás se tak děje pouze velmi zřídka ( - Prague onco) 

(Janečková, Hnilicová).

Zásadní otázkou je, do jaké míry pacientské organizace efektivně hájí zájmy své cílové 

skupiny, nakolik jsou reprezentativní a legitimní. Zda neskrývají pouze osobní ambice svých 

zakladatelů. Je třeba znát jejich vnitřní strukturu a to, do jaké míry podporují zapojení svých 

členů. Někteří se nemohou zapojit kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, jiní proto, že mohou 

mít obtíže s komunikací, dalším z důvodů pak mohou být sociální, kulturní (např. etnický 

původ) či ekonomické bariéry (Baggott, Forster 2007; Janečková, Hnilicová, 2009).

Jednak jsou to organizace sdružující pacienty, kteří trpí stejnou chorobou a mají zájem si 

sdělovat zkušenosti o „své“ chorobě a snažit se o co nejlepší kompenzaci potíží, které jim 

choroba přináší. Tyto organizace, zejména občanská sdružení, přitahují zájem firem, které se 

zabývají léčbou té které nemoci. Společný postup a dobrá znalost požadavků pacientů 

samozřejmě vede i k lepší nabídce produktů pro řešení problémů (Cikrt, 2003).

Druhou skupinu pacientských organizací tvoří ty, které se snaží hájit zájmy pacientů 

„napříč“ chorobami. V ČR vznikly asi tři takové skupiny, které se snaží hájit zájmy 

pojištěnců-pacientů. Jejich vzájemná spolupráce je nulová, respektive se nejedná o žádnou 

spolupráci, ale o konkurenční boj o získání vlivu.

Od samého počátku, kdy vznikly, se vedou debaty o tom, kolik vlastně zastupují 

pacientů, zda mají právo hájit jejich zájmy (Cikrt, 2003).

Důležitým tématem k zamyšlení je také otázka financování organizací. Vzhledem 

k  omezenosti zdrojů často dochází k provázanosti s farmaceutickým průmyslem, díky tomu 

může docházet k výraznému ovlivňování organizací ve prospěch firem. Transparentnost 

zdrojů je tedy, jak uvádí Baggott a Forster (2007 ), velmi důležitá. Problémy mohou vzniknout 
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zejména tam, kde se nejedná o klasický zákaznický vztah, což je případ zdravotnictví. Pacient-

zákazník není v rovnoprávném postavení, musí totiž konzumovat zdravotní péči (včetně léků 

a pomůcek), pokud si chce zajistit kvalitní život. Pacientské organizace mohou mít velký 

význam právě v tom, že sdružují lidi se stejným problémem a může se tak vytvořit dobrá 

protiváha bránící přílišnému nátlaku na pacienta-jednotlivce, který obvykle není schopen sám 

odolávat někdy velmi rafinovaným tlakům prodejců. Vzniká tak pacientská lobby pro 

chorobu, která tlačí na firmy, ale nejen na ně. Tlačí také na stát a pojišťovny, zejména 

v případě všeobecného zdravotního pojištění. Lobby se pak snaží, jako každá jiná, prosadit své 

skupinové zájmy, a to i na úkor jiné lobby pro jinou chorobu (Černý, 2003).

S pacientskými organizacemi spolupracuje též Svaz měst a obcí a Asociace krajů ČR. 

MZ ČR obvykle nemá samostatný poradní sbor složený ze zástupců pacientů, pouze 

v některých jeho poradních skupinách jsou pacienti zastoupeni. Nicméně přes všechny snahy 

převažují v českém zdravotnictví staré stereotypy a skutečný vliv občanů na způsob 

poskytování zdravotní péče je relativně malý. Česká republika dle hodnocení EHCI z roku 

2008 v této oblasti až na 26. místě z 30 evropských států (Bjonberg, Uhlir, 2008 in : 

Janečková, Hnilicová, 2009).

Existuje také celá řada organizací  na nadnárodní úrovni, dle Baggotta a Forstera (2007) 

je u nich však problematická skutečnost, že ne všechny země jsou v evropských organizacích 

rovnoměrně zastoupeny a ne stejně aktivně zastupují zájmy své  země. To může způsobit, že  

tyto organizace nedostatečně reflektují zájmy pacientů v celé EU. Význam evropských a 

mezinárodních institucí  a jejich vliv na arénu zdravotní politiky roste, ovšem studie daných 

organizací, které by napomohly odkrýt jejich fungování, se bohužel zaměřují spíše na 

jednotlivá specifika daných zemí. 

Přestože velké množství pacientských organizací může být vnímáno jako důkaz živého 

pluralismu, a tedy zdrojem síly, problém může představovat jejich špatná koordinace. Kromě 

toho vzniká často napětí mezi organizacemi, které vyplývá z osobních či ideologických 

odlišností – které ještě zhoršuje konkurence o pozornost médií, členství a financování. Kromě 

toho všeobecné typy organizací, které zastupují všeobecné zájmy pacientů a uživatelů a také 

skupiny zastupující zvláštní část populace jako starší lidi, děti, nebo etnické menšiny, se 
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mohou zabývat stejnými problémy, ale vzhledem ke svému širšímu zaměření, nemusí nutně 

sdílet stejný pohled na věc (Baggott, Forster 2007).

Roztříštěnost organizací může komplikovat vztahy s ministerstvem, profesními 

komorami, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty na poli zdravotnictví. Sjednocení 

postojů by dle Cikrta (2003) mohlo zvýšit úspěšnost jednání těchto organizací (Cikrt, 2003; 

Černý, 2003).

3.4.3 Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Dobrovolnictví ve zdravotnictví se v České republice začalo postupně, ale systematicky 

objevovat od roku 2000, je tak přirozeným mostem, který propojuje zdravotnickou a sociální 

oblast. V nemocnicích představuje dobrovolnický program  nástroj, který prostřednictvím 

lidského kontaktu dobrovolníka s pacientem napomáhá aktivizaci, motivaci a psychické 

podpoře hospitalizovaných pacientů, napomáhá efektivnější organizaci práce a času personálu 

pro odbornou činnost i ke zlepšení celkové atmosféry v nemocničním prostředí. Tímto se tedy 

podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta. Praktické zkušenosti se začleněním 

dobrovolnického programu má v ČR řada státních i nestátních zdravotnických zařízení, 

velkých fakultních, krajských i menších oblastních a městských nemocnic. V některých 

případech spolupracuje zdravotnické zařízení s nestátní neziskovou organizací, jindy si 

nemocnice řídí celý dobrovolnický program sama. O dobrovolnickou činnost ve zdravotnictví 

je trvale zájem i ze strany dobrovolníků. Ty se zapojují do spolupráce v akutní i dlouhodobé 

péči o pacienty dětského i dospělého věku.

Vzhledem k tomu, že zdravotnictví je pro dobrovolnictví náročnou oblastí, je třeba se 

držet určitých pravidel. K tomu, aby byla dobrovolná činnost bezpečná, je potřeba si uvědomit 

následující body:

 Dobrovolník nemusí znát diagnózy, má se zajímat o to, co i nemocný člověk může a 

zvládne. 

 Úkolem dobrovolníka je sdílet s pacientem/ klientem přítomný okamžik. 

 Motivací nemá být výsledek léčby, ale aktuální psychická pohoda klienta.
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 Dobrovolník v žádném případě nemá nahrazovat péči odborného personálu, má ji 

pouze doplnit ve vhodných a možných oblastech.

 Pro bezpečnost je důležitá spolupráce mezi dobrovolníky a zdravotnickým personálem. 

Dobrovolník v žádném případě není konkurentem odbornému zdravotnickému 

personálu, nýbrž pomocníkem v naplňování potřeb.

 Dobrovolník by měl pacienta podporovat, posilovat jeho hodnoty a otevírat mu pohled 

na jeho nové životní možnosti (Novotný, Stará,  2002 ; Dobrovolník, 2011).
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4 Role státu ve zdravotnictví

4.1  Zdravotní politika

Znalost zdravotního stavu populace je jedním z hlavních podkladů pro zdravotní 

politiku. V 90. letech došlo v demografických a zdravotnických statistikách v České republice 

k řadě změn, které se většinou interpretují čistě pozitivně, jako zlepšení zdravotního stavu 

populace. Přestože díky pokroku v diagnostice a léčbě nemocí srdce, cév a nádorů, poklesla 

úmrtnost a prodloužila se průměrná délka života, neznamená to, že poklesl výskyt těchto 

chorob. Pokud se zaměříme na nádorová onemocnění, tak dochází naopak k jejich nárůstu. 

V ČR je ročně hlášeno přes 60 tisíc nových nádorových onemocnění a u většiny těchto 

diagnóz je trend vzestupný (Komárek a kol., 2002).

Zdravotní politika je úzce provázaná s politikou hospodářskou a je součástí tzv. širšího 

pojetí sociální politiky. Ačkoli pro ni neexistuje jedna univerzální definice a v jednotlivých 

státech se její podoba velmi liší, a to i v rámci Evropské unie (např. Wildmannová, 2007), tak 

se můžeme za pomoci některých autorů pokusit tento pojem více diskutovat. 

Například Potůček (2005) vymezuje zdravotní politiku „jako rozhodovací procesy, 

realizované příslušnými aktéry zdravotní politiky na různých úrovních (nadnárodní, národní, 

regionální, lokální, na úrovni organizací či jednotlivců) zdravotnických systémů a jejich 

společenského kontextu. Předmětem takových rozhodnutí jsou na jedné straně pravidla –

právní normy (tvorba zdravotní politiky) a na druhé straně, pak praktická realizace zdravotní 

politiky v každodenní praxi veřejné správy, řídící činnosti či přímo poskytování zdravotnických 

služeb, realizace podpory zdraví“ (Potůček, 2005: 312-313, zvýrazněno autorka).

Gladkij (2003) do zdravotní politiky zahrnuje politické aktivity, určitá jednání 

ovlivňující celou řadu institucí, organizací, služeb a podpůrných zařízení zdravotnického 

systému. Působí nad rámcem zdravotnických služeb a zahrnuje jednání (zamýšlené 

i nezamýšlené) veřejnosti, soukromých a dobrovolných organizací, ale i jedinců, kteří mají 

vliv na zdraví. 
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Krebs (2005) definuje zdravotní politiku jako cílevědomou činnost státu zaměřenou na 

podporu, ochranu a obnovu zdraví obyvatelstva, která je dle svých aktivit z hlediska zdraví 

politikou:

2. ex post – zaměřuje se tedy na léčení, obnovu a navrácení zdraví, je nákladná a má své 

determinanty.

3. ex ante – soustředí se na podporu zdraví, zamezení vzniku nemoci.

Jak uvádí Wildmannová (2007), zdravotní politika přirozeně ovlivňuje financování 

zdravotnictví v daném státě a vychází z:

 priorit stanovených vládní politikou,

 společenského uspořádání a historických tradic,

 ekonomické úrovně státu. 

A mezi její hlavní cíle pak řadí následující:

 všeobecná dostupnost zdravotní péče pro všechny občany,

 efektivní využití zdrojů,

 efektivnější způsoby poskytování služeb lepšími dosahovanými výsledky,

 kvalitní služby flexibilně reflektující potřeby pacientů.

K dosažení svých cílů může zdravotní politika dle Janečkové a Hnilicové (2009) 

využívat následujících nástrojů:

 legislativu, právní dokumenty (zákony a vyhlášky, které se týkají základních podmínek 

poskytování zdravotní péče, práv a povinností poskytovatelů, plátců a uživatelů 

zdravotní péče apod. ), 

 financování zdravotní péče (vymezení zdravotních výkonů hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění, regulace rozsahu uhrazené zdravotní péče stanovením péče 

standardní, na jejíž úhradu z veřejného zdravotního pojištění má nárok každý občan, 

a nadstandardní, kterou si hradí lidé z vlastních zdrojů, zavedení spoluúčasti pacientů, 

například formou regulačních poplatků apod.),
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 tvorbu sítě zdravotních zařízení, řízení zdravotnictví (udělování licencí a registrace 

zdravotních zařízení a zdravotních pracovníků, výběrová řízení na poskytování 

zdravotní péče, koncentrace špičkové specializované zdravotní péče, vzdělávání 

a výzkumu do specializovaných center apod.),

 vzdělávání zdravotních pracovníků (pregraduální a postgraduální), 

 sběr informací a zacházení s nimi (Národní zdravotnický informační systém, Sytém 

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR),

 podporu vědy a výzkumu (Interní grantová agentura – IGA MZ ČR, Grantová agentura 

České republiky – GAČR),

 lékovou politiku (regulace cen léků, kontrola a transparentnost průběhu tvorby cen 

léků). 

Tvorba zdravotní politiky, stanovování priorit, definování cílů a postupů a jejich 

naplňování se dotýká oblastí, v nichž se střetávají hlediska různých zájmových skupin. A to 

především:

 státu, 

 plátců zdravotní péče, 

 různých profesních seskupení (odborných společností, komor a odborových svazů), 

 dodavatelů zdravotnické techniky a léků, 

 pacientských organizací,

 politických stran,

 lokálních komunit atd.

 „Nejčastější platformou pro hledání konsenzu jsou výbory Poslanecké sněmovny a tzv. 

dohodovací řízení mezi plátci zdravotní péče, tj. zdravotními pojišťovnami, zástupci 

poskytovatelů MZ ČR. Na zdravotní politice se dále podílejí různé odborné skupiny (např. 

Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotní péče v ČR), orgány a rady zřizované vládou 

ČR, MZ ČR nebo veřejnou správou“ (Janečková, Hnilicová, 2009: 119).



42

Financování zdravotnictví v České republice je pluralitní, tedy je zabezpečováno z více 

zdrojů. Mezi ty základní patří následující (Durdisová, 2005):

 všeobecné zdravotní pojištění a finanční spoluúčast pacientů

 státní rozpočet a rozpočty územních orgánů

 přímé úhrady fyzických nebo právnických osob

 úhrady mimo okruh zdrojů státního rozpočtu

 sponzoři, nadace, apod.

4.2  Zdravotní služby

Pro zdravotnické služby je typické, že nespadají čistě do jedné z hlavních skupin statků 

(tedy do čistých či smíšených kolektivních statků, ani do čistě privátních statků). Ve většině 

zemí je přístup k základní úrovni zdravotní péče řazen mezi základní lidská práva a úroveň 

zdravotní péče garantovaná občanům je vnímána jako měřítko vyspělosti společnosti. Kvůli 

jisté výjimečnosti těchto statků a jejich pozitivních externích dopadů, se stát snaží svými 

zásahy dbát na jejich přiměřenou spotřebu a zamezit jejich nerovné distribuci. Důvody 

státních zásahů jsou tedy v podstatě především dva (Rektořík, 2007):

1. obavy z následků nerovnosti v příjmech,

2. selhání trhu zdravotní péče. 

Tržní mechanismus, který je nástrojem alokace statků, je tedy většinou nahrazen 

netržními způsoby, nebo podstatně regulován a doplňován veřejnými programy, které 

zabezpečují zdravotní péči pro široké skupiny obyvatelstva (Peková, 2005).

I rozhodnutí lékaře, vedené především zájmem pacienta, jsou dle Šimka a Špalka (2002) 

v  protikladu k hlavnímu principu tržního hospodářství. Metody, které jsou pro lékaře 

nejvýnosnější, nemusí pro pacienta znamenat větší přínos, mohou mu v některých případech 

dokonce i škodit. Lékaři by měli jednat v nejlepším zájmu pacienta, ovšem někdy mají 

tendenci nějaké jeho potřeby přehlížet a ty pak v jejich představě nejlepšího zájmu chybí. 
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V medicíně není možné realizovat řadu prvků tržního prostředí, kde starost o vlastní zájem má 

přinést užitek i druhým. V tomto prostředí je důležitý mravní závazek lékaře, který má starost 

o pacienta a nemůže vyvyšovat své služby jako nejlepší. 

Při nedostatku finančních zdrojů, který je pro dnešní zdravotnické systémy typickým, 

nutně vzniká dělba úkolů, lékař poskytuje pacientům dle svého nejlepšího svědomí péči, 

kterou má k dispozici, management a politici rozhodují o tom, kterou péči lékař k dispozici 

bude mít. Mezi oběma stranami ovšem musí existovat trvalý dialog o potřebách a možnostech.

Velmi často dochází k tlaku na záměnu rolí, a to nevede k řešení situace. Lékařům bývá 

vyčítáno, že nešetří finančními prostředky, ti jsou díky nedostatku prostředků potřebných na 

léčbu často stavěni do nepříjemné situace, protože jim nejsou poskytnuty prostředky, které by 

na léčbu potřebovali. Spory mezi zdravotníky a managementem je dle Šimka a Špalka (2002) 

potřeba vnímat jako nutnou součást dialogu vedeného za účelem kompromisu mezi zajištěním 

co největšího objemu zdravotní péče pro co nejvíce lidí a potřebou poskytnout nezbytnou péči 

každému člověku, který ji potřebuje. A je třeba vzít na vědomí, že nesoulad těchto požadavků 

bude v organizaci současných zdravotnických systémů patrně trvalým jevem.

Náhled ekonomů na situaci ve zdravotnictví je veden prostřednictvím analýzy poměru 

nákladů a efektu. Situace zdravotníka je ovšem zcela jiná, je pro něj například problematické 

hodnotit, zda život prodloužený o deset let má větší cenu než ten, který dokáže prodloužit 

o pět. Přesto je dnes důkladná ekonomická analýza a zefektivnění zdravotnického systému je 

nevyhnutelným krokem, a proto je třeba akceptovat, že i v oblasti zdravotnictví mají 

ekonomové svou nezastupitelnou úlohu (Šimek, Špalek, 2002).

Zajímavý postoj k problémům, které přináší rozpory mezi tržně ekonomickým a morálně 

sociálním pojetím zdravotnictví zaujímá Hnízdil (2010), který hovoří o zdravotnictví jako 

o formě realizace medicíny. Za zásadní omyl ve snahách o reformu zdravotnictví považuje již 

předem přijatý a nekriticky přijímaný předpoklad, že veškerá poskytovaná péče je kvalitní, 

účelná, přesně indikovaná a problém spočívá pouze v nedostatku peněz. Je třeba si uvědomit, 

upozorňuje, že v krizi je také medicína. Velké množství vyšetření a léků je ordinováno úplně 

zbytečně. Podle autora tak nestačí změnit pouze formu „re-formou“ zdravotnictví, nýbrž je 

potřeba změnit také medicínské myšlení a praxi.

Máme-li uvažovat o možnostech, jak by se tato situace mohla změnit, tak nelze vynechat 
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uvažování o změně přístupu na straně příjemců péče. Při cestě za kvalitní zdravotní péčí není 

možné zůstat pouze na straně zdravotníků. Jak uvádí Křížová (1993), velmi důležitým krokem 

je také snaha aktivovat vztah člověka ke svému zdraví. K tomu by měla vést zdravotní 

výchova, která nepředpokládá, že k žádoucímu chování vedou samotné vědomosti. Oproti 

preventivním prohlídkám se jeví jako perspektivnější vést občany k samovyšetření, díky 

němuž člověk přebírá aktivitu v otázce svého zdraví. Od konceptu prevence nemoci se tak 

přechází k podpoře a udržování zdraví.

4.3 Problém dehumanizace medicíny

V souvislosti s krizí systému zdravotnictví se vedle kritiky tlaku tržní ekonomiky na 

systém lékařské péče hovoří také o tzv. dehumanizaci. Šimek (2002) nevnímá dehumanizaci 

medicíny, tedy její odosobněnost, odlidštěnost, pouze jako problém pohodlnějších 

a vyhořelých lékařů, nýbrž jako „něco, co zde působí negativně samo o sobě i u lékařů 

vybavených dobrou moralitou a co se projevuje jako průvodní jev i poctivé snahy provozovat 

kvalitní medicínu“ (Šimek, 2002: 23).

Nároky na lékaře se neustále zvyšují. Rozsah vědomostí a zručností je tak velký, že už 

nemají čas a energii se všeobecně vzdělávat. Nácvik komunikačních dovedností je tak 

záležitostí velmi okrajovou. Nároky na vědecké a klinické myšlení a na udržení potřebného 

objemu vědomostí jsou vysoké, na ostatní disciplíny pak zbývá jen málo kapacity. Humanitní 

vědy tvoří při studiu medicíny jen velmi malou část (5 – 7 %). Komunikační problémy lékařů 

s pacienty a jejich rodinami nejsou ničím neobvyklým. Často mají tendenci přehlížet 

„nevědecký“ stud, důstojnost, úzkost, či potřebu vřelé komunikace. Vědecký svět moderní 

medicíny tedy jen s těžkostmi přijímá subjektivitu a unikátnost každého pacienta, který má 

právo se svobodně rozhodovat. (Šimek, Špalek, 2002) Neosobní prostředí velkých nemocnic, 

kde se odehrává vrcholná moderní medicína, kde pacient nezná lékaře a lékař nezná pacienta. 

Povětšinou nemají tito aktéři osobní vztah, lékař neví nic o jeho pacientech, jejich 

osobnostních zvláštnostech, nezná způsob jeho života, starosti ani radosti. Vztah vzájemné 

důvěry by přitom měl mít v medicíně hlavní roli. Díky ní je pak možné předcházet i takovým 
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situacím, kdy lékař v rozpacích a nejistotě odesílá pacienta na různá vyšetření „k vyloučení“ 

objektivní příčiny a ordinuje zbytečné léky (Hnízdil, 2011).

Aby se snížila rizika dehumanizace medicíny, objevuje se snaha, poskytnout 

humanitním vědám ve zdravotnictví a v oblasti vzdělávání mediků postupně větší prostor 

a respekt. (Gregor in Šimek, Špalek, 2002) Mladí lékaři se musí učit stále větší objemy 

z jednotlivých oblastí a vytrácí se tak propojenost a souvislosti. Reforma jejich vzdělávání 

naráží též na pedagogické schopnosti a vzdělání vyučujících, kteří jsou motivování spíše svou 

vědeckou a klinickou činností. Pohledem humanitních věd tkví problém vzdělávání mediků 

v přílišném důrazu na biologické stránky člověka.  Vědomí, že pacient přichází do ordinace

i se svými emočními, sociálními a duchovními problémy, může velmi napomoci komunikaci 

lékaře se jeho klientem. Je však velkou otázkou, nakolik se podaří tento pohled začlenit do 

vzdělávání budoucích lékařů. „I zde lze očekávat, že pomůže tlak veřejnosti v podobě 

prosazování práv pacientů a tlaku na humanizaci medicíny“ (Šimek, Špalek, 2002: 29).

Bylo by mylné se domnívat, že příčiny dehumanizace a depersonalizace medicíny 

spočívají v morálních vlastnostech lékařů a ošetřujícího personálu. Tuto skutečnost dle 

Křížové (1993: 44) ovlivňují následující důvody:                                                                                                 

 způsob práce medicíny podle vzoru přírodních věd,

 dělba práce, specializace a kooperace, analogická charakteru průmyslové výroby,

 autonomní charakter lékařské profese, která sama sobě stanovuje předmět zkoumání, 

pravidla a normy činnosti,

 technokratické přesvědčení 20. století, že člověk může vládnout přírodě a ignorovat 

i specificky lidskou přírodu tj. síť sociálních vztahů člověka,

 pojetí nemoci jako biologického faktu činí z lékaře experta, disponujícího specifickými 

vědomostmi a dovednostmi a z pacienta pasivního nositele nemoci,

 přesvědčení, že jedině zvláštní instituce tj. Nemocnice je ideálním místem pro zvládání 

nemoci,

 nevhodná organizace systému zdravotní péče, nivelizace platů lékařů, nezávislost 

odměny na výkonu, ztráta motivovanosti, administrativní přidělování pacientů,
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 širší politický kontext: ve společnosti, kde je občan bezmocným individuem a kde 

nejsou demokratické instituce a tradice na jeho ochranu, jsou všechny tyto faktory 

zesíleny o nemožnost se bránit a zpětně reagovat.

V předchozích  kapitolách byl zdůrazňován význam důvěry onkologických pacientů ke 

svému lékaři, dobrý vztah s ošetřujícím lékařem je důležitý pro dobrý průběh  léčby, tlak 

organizací  angažovaných v oblasti práv pacientů je tedy žádoucí.

                                   

4.4 Zdravotní péče

I v České Republice deklaruje Listina základních práv a svobod péči o zdraví, občan má 

však také zákonnou povinnost se finančně podílet na financování této péče, a to 

prostřednictvím platby veřejného zdravotního pojištění, definovaným podílem ze svého 

příjmu. Vzhledem k tomu, že je tato platba povinná pro všechny občany, může být 

považována spíše za zdravotní daň. Zákon také stanovuje pravidla, za jakých hradí pojištění za 

občany, kteří nejsou ekonomicky aktivní. Zdravotnická zařízení na základě smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, o poskytování a úhradě zdravotní péče. Ve většině případů jde 

o zdravotnická zařízení, čerpající prostředky z veřejných zdrojů a poskytující bezplatnou 

zdravotní péči občanům na základě zákona o zdravotním pojištění, můžeme tak v tomto 

případě mluvit o veřejném zdravotnictví (Janečková, Hnilicová, 2009).

Jakákoliv změna podmínek poskytování bezplatné péče na základě zdravotního pojištění 

je možná pouze zákonem č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V roce 2007 

nastala výrazná změna tím, že zákon o veřejném zdravotním pojištění byl novelizován 

zákonem č. 261/ 2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. S platností od 1. 1. 2008 tak byly 

zavedeny tzv. regulační poplatky, které zavedly spoluúčast pacienta na financování zdravotní 

péče, přičemž roční ochranný limit pro tyto poplatky byl stanoven na 5000Kč. (Janečková, 

Hnilicová, 2009) I onkologičtí pacienti tedy při každém podání chemoterapie a lékařské 

kontrole platí 30 Kč. Přestože jak uvádí Tesařová (2010) onkologii neplní poplatek žádnou 

regulační funkci. Pacienti se zhoubným onemocněním onkologickou péči zkrátka potřebují. 
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O čem však nemocní většinou nemají představu, je skutečná výše nákladů na onkologickou 

léčbu. 

Ve zdravotním pojištění tedy figurují klíčové vztahy mezi třemi základními subjekty 

(viz Obr. 1), Občan (pojištěnec) je konzumentem zdravotnických služeb, lékař je zde 

poskytovatelem zdravotnických služeb a pojišťovna v tomto trojúhelníku vystupuje jako 

správce finančních prostředků. Mezi všemi těmito subjekty existují vzájemné dohody 

(Gladkij, 2003).

                                                                                                    

                                                  

          

                                                

Stát působí nad těmito subjekty jako dozor a může do jejich vztahu zasahovat například 

následujícími aktivitami (Krebs, 2005):

 lékovou politikou,

 regulací cen zdravotnických služeb, tím i čerpání fondu zdravotního pojištění,

 platbami ze státního rozpočtu a vykonáváním vlastnických práv zdravotnických 

zařízení,

 kontrolou sítě zdravotnických zařízení.

poskytování služeb

vyúčtování služeb, platba

Pojišťovna

Občan - pojištěnec

platba pojistného poskytování služeb

Lékař

Zdroj: (Peková, Pilný, Jetmar, 2008)

Obr. 1 – Trojúhelník vztahů ve zdravotnictví
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Financování zdravotnictví v ČR je pluralitní, tedy je zabezpečováno z více zdrojů 

(Durdisová, 2005):

 všeobecným zdravotním pojištěním a finanční spoluúčastí pacientů,

 státním rozpočtem a rozpočty územních orgánů,

 přímými úhradami fyzických nebo právnických osob,

 úhradami mimo okruh zdrojů státního rozpočtu,

 sponzory, nadacemi apod.

K tomu, aby každý občan měl rovný přístup ke stejným zdravotním službám je potřeba 

jistá míra solidarity a to především (Peková, Pilný, Jetmar, 2008): 

 zdravého s nemocným – s tím spojená skutečnost, že nemocný čerpá ze systému 

zdravotních služeb více,

 mladšího se starším – přijímání faktu, že si člověk platí předem na možná zdravotní 

rizika v budoucnosti,

 bohatšího s chudším, výše pojistného je dána určitým procentem ze základu příjmu, 

který je u pojištěnců různý, a tak každý přispívá různou částkou bez ohledu na to, zda 

se s něčím léčí, nebo bude léčit. 

       

       

4.5 Aktuální situace v české onkologii

V roce 2002 vydala Světová zdravotnická organizace dokument „National Cancer 

Control Programmes“, ten slouží jako doporučení k tvorbě politických koncepcí snižování 

incidence a důsledků nádorových onemocnění. Většina z těchto doporučení vychází z postupů, 

které se již osvědčily v jiných zemích. Je také výchozím dokumentem pro národní program 

kontroly nádorových onemocnění, který je programem veřejného zdravotnictví ke snížení 

nádorové incidence a mortality, vede ke zkvalitnění života nemocných. Jeho realizace spočívá 

v systematickém zavádění strategií prevence, časné detekce, diagnostiky, léčby i paliativní 

péče (Komárek a kol., 2002).
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Situaci v oblasti onkologie dlouhodobě monitoruje Česká onkologická společnost, která 

sdružuje odborníky na onkologickou problematiku z nejrůznějších oblastí. Zároveň je 

významným vyjednavačem ve vztahu mezi jednotlivými subjekty poskytovatelů a příjemců 

onkologické péče. Tisková zpráva Onkologické společnosti ( 2011) shrnuje aktuální situaci 

v ČR v této oblasti zdravotnictví:

Komplexní onkologická centra dostávají peníze paušálně, platba tedy nejde na 

konkrétního pacienta. Moderní léčba umožňuje pacientům delší přežití a zároveň dnes stále 

přibývá pacientů nových. Obnos peněz od zdravotních pojišťoven se však proti minulému 

roku snížil. Taková finanční situace tedy neumožňuje optimální léčbu všech pacientů podle 

stanovených standardů péče. Česká onkologická společnost poskytla pojišťovnám dokument 

objasňující zásady léčby a předpokládaný počet pacientů, vycházející z důkladné analýzy, 

kteří budou léčbu v letošním roce potřebovat. Ze strany pojišťoven se jí však nedostalo žádné 

odpovědi. Česká onkologická společnosti je třeba zdůrazňuje, že smluvní vztah nemá pacient s 

lékařem, či zdravotním zařízením, nýbrž se zdravotní pojišťovnou, a tak by právě ona měla dát 

lékařům jasná pravidla, jak při nedostatku peněz při léčbě postupovat, specifikovat jakým 

pacientům, jakou léčbu uhradí a komunikovat tuto situaci se svými klienty, s veřejností.

„Lidé mají právo vědět, jakou péči, kolika pacientům, v jakém rozsahu a na jakém 

pracovišti jsou plátci péče ochotni v letošním roce hradit. Neexistence pravidel nejenže 

znesnadňuje lékařům jejich každodenní práci, ale také znemožňuje celé společnosti zúčastnit 

se nutných reforem zdravotnictví – tedy zvýšit zapojení pacienta do celé léčby, dodržovat 

principy solidarity, poskytovat péči na základě skutečných potřeb a usnadnit stejný přístup 

k péči pro všechny,“ uvádí předseda České onkologické společnosti, prof. Jiří Vorlíček. (2011) 

Šimek, Špalek (2002) také upozorňují na skutečnost, že lékař je veden odpovědností jednat 

v nejlepším zájmu pacienta, a tak nemůže odepřít indikovanou péči svému pacientovi jen 

z ohledů na ostatní. 

Bylo by ku prospěchu věci, kdyby veřejnost byla informována i o tom, že ačkoliv „podle 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mají zástupci občanů tvořit jednu 

třetinu členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven, ve skutečnosti je veřejnost 

zastoupena v těchto orgánech pouze politickou reprezentací a záležitosti týkající se 
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hospodaření a tvorby pojistných plánů pojišťoven jsou tak pod vlivem politických 

a ekonomických zájmových skupin“ (Janečková, Hnilicová, 2009: 223).

Situace v onkologii je tedy dnes taková, že ne každý může dostat odpovídající léčbu  

a ne každý pacient má stejný přístup k péči, jenom o tom neví! Jak bylo zmíněno výše, 

nesoulad požadavků managementu a politiků s požadavky lékaře bude patrně trvalým jevem 

v organizaci současných zdravotnických systémů. Lékaři zdůrazňují skutečnost, že vztah 

plátce (zdravotní pojišťovny) se svým klientem (pacientem) je výrazně oslabený. Důležitou 

úlohu v této situaci mohou sehrát organizace občanské společnosti, které mimo jiné rozšiřují 

povědomí o stávající situaci.



51

5 Postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti

Všeobecný strach z rakoviny vzbuzuje v lidech také pocit soucitu a solidaritu. Investuje 

se do výzkumu, do vývoje nového způsobu léčby.  I v ČR existuje řada nestátních 

neziskových organizací, webových stránek, internetových a telefonických poraden, které se 

snaží podpořit onkologické pacienty a jejich rodiny v boji s rakovinou.

Organizace tohoto sektoru potřebují být dobře informovány o potřebách lidí, jelikož 

právě neuspokojování, či nedostatečné uspokojování těchto potřeb je často místem jejich 

působnosti. (Potůček a kol., 2005) Tím, že umožňují občanům účastnit se svých činností,  

zvyšují organizace povědomí o těchto činnostech a tedy i požadavcích občanů, stávají se jejich 

tlumočníky (Kjarum in Potůček a kol., 2005).

5.1 Terminologie

V poslední době bývá výstižnější a čím dál oblíbenější termín občanský sektor 

a organizace občanské společnosti, a to pro svou jasnou vazbu na občanskou společnost 

(Skovajsa a kol., 2010).  Použití pojmu „nestátní neziskové organizace“, jak uvádí Bačuvčík 

(in Skovajsa a kol., 2010), bývá kritizováno pro vymezení pomocí dvou negací a samotné 

„neziskový“ je také považováno za nepřesné. Pro účel této práce jsem se však rozhodla 

používat pojem nestátní neziskové organizace především kvůli její empirické části. Domnívám 

se, že veřejnosti je dosud stále známější pojem „neziskové organizace“. Jelikož je potřeba, aby 

byly otázky v dotazníkovém šetření pokud možno co nejvíce srozumitelné, zvolila jsem tento 

termín. 
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5.2 Vymezení nestátních neziskových organizací

Pro vymezení těchto organizací, dle jejich struktury a fungování, se nejčastěji používá  

Strukturálně-operacionální definice Salamona a Anheira (in Frič, Goulli, 2001: 11-12), kteří je 

charakterizují dle následujících pěti znaků:

 Institucionalizovanost: mají určitou strukturu, jsou organizované – ať už formálně 

určitou právní formou, nebo volně; nepatří sem tedy neformální, dočasná shromáždění 

osob

 Soukromý charakter: jsou odděleny od státu, nejsou jeho součástí ani jím řízeny, 

mohou však být státem podporovány a jeho zástupci státu mohou být jejich členem 

 Neziskovost: vytváření zisku není posláním organizace, dosáhne-li organizace zisku, 

není rozdělován mezi své členy a pracovníky, ale je použit pro naplnění jejího poslání 

 Samosprávnost a nezávislost: organizace užívá svých vlastních struktur a řídí sama 

sebe, není kontrolována jinými institucemi 

 Dobrovolnost: ať už formou neplacené práce najímaných dobrovolníků najímaných, či 

těch v samotném vedení organizace, dále pak formou dobrovolných darů, aktivit nebo 

členstvím – proto mezi nepatří lékařské, či jiné profesní komory, kde je členství 

povinné. Prvkem dobrovolnosti může být obsažen i v dobrovolné správní radě. 

Tato kritéria není možné aplikovat striktně na každou organizaci, je třeba počítat 

s hraničními případy. Poslouží však jako základní východisko a náhled na dále zkoumané 

NNO.

Pro představu o velikosti organizací můžeme použít měřítko, které uvádí Frič (1998), 

kdy jako malou označuje organizaci s členskou základnou do 100 členů, jako velké jsou pak 

vnímány ty, které mají více než 500 členů (Frič, 1998).

Charakteristika NNO je předurčuje k určitým činnostem, které ovládají lépe, než stát 

a trh a stejně tak i k jejich slabým stránkám. Potůček (2005: 106-108) nabízí následující 

přehled vlastností občanského sektoru: 
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Přednosti občanského sektoru

Činnosti, ve kterých je občanský sektor lepší než stát a trh:

 generujících buď minimální, nebo vůbec žádný zisk,

 vyžadujících vcítění se do potřeb ostatních a ochotu jim pomoci,

 vyžadujících celostní přístup,

 předpokládajících efektivní okamžitou pomoc jednotlivcům (např. denní péče, 

poradenství, služby nemocným a invalidům),

 předpokládajících značnou důvěru na straně klientů,

 vyžadujících dobrovolnou práci,

 jejichž cílem je získání finančních podpor prostřednictvím darů,

 zahrnujících uplatnění morálních kritérií a individuální odpovědnosti ve vykonávané 

činnosti.

Neformální společenství bývají pak v poskytování služeb pružnější a tvořivější, levnější, 

více se věnují svým členům, rozumějí lépe problému, který mají řešit. NNO se snaží najít 

řešení pokrytí svých nákladů a jsou kontrolovány veřejností. 

Selhání občanského sektoru

Selhávání občanského sektoru pak můžeme pozorovat v následujícím:

 u malých organizací kvůli nedostatečné kapacitě pro řešení rozsáhlých úkolů,

 pro absenci občanských iniciativ tam, kde by byly potřebné (aktivity organizací se 

často míjejí s povahou veřejného zájmu, občané se angažují spíše v tom, co sami 

považují za důležité),

 zvýšenou citlivostí na osobnostní charakteristiky účastníků, velký důraz na vzájemnou 

důvěru, vnitřní konflikt může organizaci ohrozit,

 nejistotou a nestabilitou občanského sektoru (křehkost institucí, bez záruky trvalého 

a spolehlivého uspokojování veřejných zájmů),
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 mohou být pouhou zástěrkou pro krytí ziskových motivů, zneužívány pro svou této 

institucionální formu.

Dostupná literatura také uvádí příklady selhávání NNO v oblasti filantropie (Skovajsa 

a kol., 2010):

 Filantropická nedostatečnost – jedná se o identifikaci důvodů, proč občanský sektor 

neřeší nedostatečnou nabídku kolektivních statků, zvlášť v období recese, kdy je jejich 

potřeba největší. Tím nejdůležitějším důvodem je strach dárců, že jejich donace 

nepovede k rozsáhlejšímu poskytování kolektivního statku, nýbrž že stát či další dárci 

své prostředky stáhnou. 

 Filantropický partikularismus díky zaměření NNO  na jednotlivé etnické, náboženské, 

geografické č ideologické skupiny, dochází v některých oblastech k duplicitě 

a v jiných pak k mezerám v pokrytí.

 Filantropický paternalismus – upozorňuje na tendenci pracovníků NNO nahlížet 

problémy z vlastní perspektivy a nikoliv na základě percepce svých klientů.

 Filantropický amatérismus – upozorňuje na skutečnost, že se NNO mnohdy opírají  

o pracovníky, kteří nejsou v daném oboru dostatečně vzdělaní.

Jisté obtíže může pro NNO představovat také závislost na podpoře od jiných subjektů, 

jelikož to může narušit poslání organizace. Může se stát, že ve chvíli, kdy se donátor rozhodne 

podporovat pouze druhy služeb, na kterých je sám zainteresován, ty se však nemusí shodovat 

s klientelou, kterou si organizace stanovila jako svoji cílovou (Muhič in Skovajsa a kol., 2010: 

96).

Již výše jsem se zmiňovala o spolupráci NNO s farmaceutickými firmami.        Baggot

a Forster (2010) upozorňují na skutečnost, že vzhledem k omezenosti zdrojů financí mohou 

být pacientské organizace závislé na firmách a nechat se ovlivnit v jejich prospěch a dávat 

prioritu projektům, které jsou pro farmaceutické firmy zajímavé. Je tedy na každé organizaci, 

aby se držela svých priorit, kladla důraz na transparentnost a snažila se financovat své aktivity 
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z více zdrojů. Jako indikátor finanční průhlednosti chápe CIVICUS2 podíl organizací 

občanské společnosti, které vydávají výroční zprávu s výkazem o hospodaření.

I Frič (1998) pojmenovává problémy NNO. Kromě finančního zázemí, získávání 

pracovníků (dobrovolníků i těch pro vedoucí pozice), považuje za problematickou také 

legislativu (nekoncepčnost vládní politiky, nedostatek jasných právních předpisů) 

a nedostatečnou podporu ze strany vlády i sdělovacích prostředků. 

Získat podporu od sdělovacích prostředků, však také obnáší schopnost komunikace 

s médii. Klade tak nároky na jednatele NNO, kteří s nimi přijdou do styku a vyžaduje zkušené, 

či školené pracovníky na tuto klíčovou a specifickou oblast. Pro získání podpory vlády je pak 

vhodné síťování organizací. (viz. následující kapitola ).

 5.3 Typy a funkce nestátních neziskových organizací

Členění NNO dle autorů Anheiera, Friče a Bútory, komplexně shrnuje Marek Skovajsa

a kol., (2010: stránka 41-42) a uvádí tak základní členění těchto organizací dle:

Členství:

 členské organizace - jsou takové, které mají institut členství a členskou základnu. 

Z oblasti NNO se do této skupiny řadí občanská sdružení, jinak též odbory nebo 

družstva,

 nečlenské organizace – mají pracovníky a členy správních orgánů, ale jinak nemají 

členskou základnu. Příkladem jsou nadace, nadační fondy a obecně prospěšné 

společnosti. 

Prospěšnosti:

 Vzájemně prospěšné - přinášejí přímý soukromý prospěch pouze svým členům 

(případně jejich rodinným příslušníkům), veřejný prospěch není jejich hlavním cílem. 

Zajišťují pro členy společnou zábavu a rekreaci, nabízejí vzájemnou finanční i jinou 

                                                       

2  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, je mezinárodní nevládní organizace (Vajdová, 2005)
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podporu nebo hájí zájmy členů. Jsou to například sportovní oddíly, sběratelské a jiné 

zájmové spolky, svépomocné skupiny, odbory nebo družstva.

 Veřejně (obecně) prospěšné - poskytují přímý prospěch veřejnosti nebo těm jejím 

částem, jimž pomáhat představuje veřejný zájem. Dle právního vymezení sem v ČR 

patří všechny nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví a obecně prospěšné 

společnosti. Z občanských sdružení do této skupiny patří pouze ta, která pečují 

o bezdomovce a vážně nemocné lidi, vystupují proti korupci a zneužívání veřejné 

moci, podporují ochranu přírody, hájí lidská práva nebo zajišťují humanitární 

a rozvojovou pomoc.

Rozšířený seznam funkcí NNO vycházející ze Slamona, Anheira a Prewitta, přičemž tři 

z nich označuje Pospíšil et al. (in: Skovajsa a kol., 2010: 41-43) jako hlavní (poskytování 

služeb v ekonomickém systému, advokační funkce v politické a budování komnity 

v komunitním). Funkce NNO mohou být tedy následující:

 poskytování služeb: jsou významnými poskytovateli služeb v momentě, kdy služby 

neposkytuje nebo ne v dostatečné kvalitě ani trh ani stát,

 advokační: prosazují a hájí soukromé i veřejné zájmy,

 expresivní: dávají prostor jednotlivcům pro uplatňování jejich přesvědčení a vyznání, 

projevení jejich individuality a rozvoj jejich schopností,

 inovační: testují a zavádějí do praxe nové ideje, služby a postupy, které od nich později 

může stát nebo soukromé firmy převzít, 

 filantropická: jsou nástrojem pro podporu veřejně prospěšných cílů ze soukromých 

zdrojů,

 charitativní/přerozdělovací: uskutečňují charitativních činností včetně přerozdělování 

zdrojů od bohatších k chudším.

dále pak:

 budování komunity: snaží se podpořit vytváření a upevňování vztahů v místních 

i zájmových společenstvích (komunitách),
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 ochrana hodnot: ztělesňují, naplňují a uchovávají společenské hodnoty, jako je 

solidarita nebo samosprávnost,

 podpora společenských změn: přispívají k důležitým změnám ve smýšlení a chování 

jednotlivců, v politikách státu, v obsazení volených politických pozic i úřadů, 

v legislativě nebo v chování firem,

 podpora pluralismu: podporují velmi rozmanité cíle a hodnoty, pomáhají 

znevýhodněným skupinám a menšinám a pečují o právní a politické prostředí potřebné 

pro udržení pluralismu ve společnosti.

Dle grantového projektu provedeného Centrem pro výzkum neziskového sektoru, 

o neziskových organizacích ve veřejných službách bývají neziskovým organizacím 

přisuzovány činnosti, o které ostatní sektory nemají zájem. Zaměřují se tak spíše na služby 

určené minoritním skupinám uživatelů (Hyánek, 2007).

V následujících kategoriích nabízí Salomon a Anheier  (in Potůček a kol., 2005: 162-

164) nějaké z odpovědí na otázku vzniku NNO: 

1. Teorie heterogenity (selhání trhu/selhání státu) – jak uvádí i Enjolras (in Hyánek, 

2007) trh selhává kvůli neschopnosti zajistit veřejné statky, při pestrém složení 

demokratické společnosti (společenské heterogenitě) nemůže ani stát uspokojit 

všechny občany, a tak si lidé vytváří NNO, které jim potřebné služby zabezpečí.

2. Teorie přídavného faktoru (sociální podnikatelé) – pro ni není selhání trhu a státu  

dostatečný důvod pro vznik NNO. Upozorňuje na lidi (tzv. sociální podnikatele), kteří 

mají speciální motivaci a podněty vytvářet tyto typy organizací, které uspokojují 

potřeby občanů. Výskyt těchto lidí je významně častější např. tam, kde existuje 

náboženská konkurence, kde prostřednictvím poskytování služeb chtějí získat členy 

pro svou církev. 

3. Teorie důvěry (smluvní selhání) – vychází ze selhání trhu, dokáže sice uspokojit 

rozmanité potřeby obyvatelstva, ale v určitých případech je prostředí trhu 

nedůvěryhodné z důvodu „informační asymetrie“, tedy převahy informací, bez kterých 

si spotřebitel nemůže udělat jasný obrázek o situaci. 



58

Dle Hyánka (2007) jsou zdravotnické služby, které jsou postavené na mezilidských 

vztazích, typickým příkladem výskytu informační asymetrie. NNO se v tento moment stávají 

pro spotřebitele důvěryhodnými partnery. Vzhledem k tomu, že pro ně není primární zisk, 

nemají zapotřebí mít informační převahu, stávají se tak  pro spotřebitele důvěryhodnými. Jeli 

pro spotřebitele obtížné, ne-li nemožné posoudit kvalitu poskytovaných služeb, nabývá na 

významu kvalita mezilidských vztahů mezi jednotlivými stranami. NNO se svým osobním 

přístupem, prvkem dobrovolnosti, vytvářením vztahu vzájemné důvěry, jsou pro tyto situace 

pak obzvláště vhodné. Opět zde platí předpoklad, že NNO nezneužívají své informační 

převahy, neboť u nich absentuje zisková motivace.

4. Teorie sociálního státu (neziskový sektor jako reziduální kategorie) – tato teorie vnímá 

NNO jako předmoderní mechanismus řešení sociálních problémů využívaný 

v tradičních společnostech. Jejich přetrvávání v současném světě si vysvětluje 

nedostatečnou rozvinutostí funkcí státu, selhání při zajišťování sociálních potřeby 

obyvatelstva pouze svými prostředky.

5. Teorie vzájemné závislosti (selhání NNO) – nestaví na selhání státu a trhu, ale vnímá  

NNO a státu jako sektory předurčené ke spolupráci, vzájemně si pomáhající 

kompenzovat nedostatky, což vytváří jejich vzájemnou závislost. NNO jsou často 

aktivní v určité oblasti ještě dříve, než se stát rozhodne situaci řešit a často mobilizují 

politickou podporu potřebnou pro zaangažování státu na řešení dané situace.

Významnou roli hraje u NNO, dle Friče (2000b), vnitřní organizovanost, jsou tak lépe 

čitelné a důvěryhodné pro své potencionální partnery. K upevnění vlivu a k zkvalitnění 

poskytovaných služeb napomáhá jejich síťování a zakládání zastřešujících organizací tzv. 

střech.

Na výhody, které přináší proces síťování neziskového sektoru poukazuje McCaron (in: 

Schneidrova, 2006):

 vytváří příležitosti pro častý, či pravidelný kontakt a komunikaci mezi členy, 

 buduje vzájemné vztahy mezi členy tak, že bývá posílena kvalita výměny informací,
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 má jasně daná pravidla, jasný účel a jasné vyjádření principů, které členové schvalují 

a podporují,

 přijímá, prosazuje a povzbuzuje diverzitu a je přístupný pro všechna společenství, 

která schvalují jeho principy,

 umožňuje svým členům udržet si svou vlastní identitu a přesto pracovat společně 

i skrze rozdílné organizační a identické hranice.

Častá závislost NNO na veřejném sektoru může způsobit, že nevystupují jako 

sebevědomý partner, ale chovají se spíše konformně. Většina financí, které může organizace 

získat je směřována na konkrétní projekt a cíle. Pro malé svépomocné pacientské organizace 

fungující většinou čistě na prvku dobrovolnosti, které mají problém sehnat peníze na samotný 

chod, může být tedy velmi obtížné dosáhnout na tento zdroj peněz. Členství v zastřešujících 

organizacích jim tak umožní podílet se na projektech, na které by jinak nedosáhly (Frič 

2000a).

5.4 Vztah státu a nestátních neziskových organizací

Stát je možné si v idealizovaném pojetí představit jako neosobního představitele 

a vykonavatele toho, co je deklarováno jako obecný neboli veřejný zájem. (Potůček, 1997) Za 

veřejné jsou považovány služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné 

správy tak, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro 

uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity. Úroveň poskytování 

veřejných statků bývá nastavena na potřeby mediánového voliče, tedy polovina by jich 

preferovala méně, druhá jich naopak bude vyžadovat více. Určení dané služby jako veřejné 

může být velmi proměnlivé. Služby, které jsou jako veřejné označovány dnes, nemusí být 

příštích  letech za veřejné považovány. Veřejnou volbou se však může rozhodnout, že to co 

bylo doposavad považováno jako tržní statek podléhající nabídce a poptávce, se může stát 

veřejnou službou. Takovéto statky jsou pak garantovány veřejným sektorem, jejich zajišťování 

je důsledkem politického rozhodnutí. Někdy brání uspokojit potřebu po konkrétním zboží či 

službě omezení vycházející z ústavy. Na to, zda by jejich zajišťování bylo efektivnější tržním 
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sektorem se nebere ohled, efektivnost není hlavním kritériem rozhodování (Hyáne a kol., 

2007, Steinber in Skovajsa a kol., 2010) .

A tak je možné, že se určité služby, které doposavad zajišťují pro onkologické pacienty 

převážně jen NNO, mohou stát veřejnou službou. Jaký je tedy vztah NNO a státu?

Podle Salomona a Anheiera (in Potůček, 2005: 177) v zásadě existují tři fungující 

modely partnerství mezi NNO a státem: 

 „korporativní model“, představuje situaci, kdy několik asociací neziskových 

organizací vytváří formální kooperační orgán, se kterým je vláda povinna konzultovat 

legislativní otázky ve všech hlavních společenských oblastech; uplatňovat se má též 

tzv. princip subsidiarity, kdy se společenské problémy řeší na úrovni co nejbližší těm, 

kterých se týkají. Tento model existuje např. Německu, Rakousku nebo Francii;

 americký model zájmových skupin, který cestou lobbingu poskytuje jednotlivým

neziskovým organizacím významné možnosti ovlivňovat výsledky legislativního

procesu, avšak vždy jen formálně nekodifikovaným způsobem;

 model programové spolupráce, též nazývaný jako model střední cesty uplatňovaný ve 

Velké Británii, vyžaduje vytvoření společné střešní organizace (zvláštní koordinační 

orgán), která by vyjednávala cíle a podmínky plnění programů státu.

Většina autorů a ani samotní představitelé NNO nehodnotí vztah se státem jako 

partnerský a přiznávají, že se nemohou dohodnout nebo nevědí, jak by měl partnerský vztah se 

státem vypadat (Frič, 2000).

Skovajsa (a kol. 2010) shrnuje, že česká organizovaná občanská společnost navazuje na 

velmi dlouhou a bohatou tradici sdružování a aktivního občanství. Období totalitní vlády ji 

utlumila, ovšem nepotlačila. Rok 1989 přinesl demokratizaci, socialistický stát se zmenšoval 

a zároveň byla ČR ovlivňována liberálním přístupem, zejména z USA. Významná role církví 

v poskytování zdravotně-sociálních služeb zároveň ukazuje, že se vracejí i prvky 

korporativistického modelu. Z hlediska nabízených modelů je organizovaná občanská 

společnost v ČR smíšeným typem, v němž současně působí protikladné sociální vlivy, které 

utvářely její podobu v různých obdobích.
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Pro postkomunistické země, tedy i ČR, uvádí Pospíšilová (in Skovajsa a kol., 2010), je 

typický nízký počet členů NNO, menší míra dárcovství i dobrovolnictví a nízká úroveň důvěry 

mezi lidmi. Počet organizací v posledních letech celkově nestoupá a dle některých výzkumů se 

dá říci, že členství v NNO roste. Je tedy možné mluvit o stabilizaci organizované občanské 

společnosti, protože počet organizací se ustálil a probíhají procesy vnitřního kvalitativního 

rozvoje.
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6 EMPIRICKÁ ČÁST

6.1 Vymezení problému výzkumu

Z předchozí části práce víme, že rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním 

žen v ČR. Ročně jich onemocní přes 6000, dalo by se tedy říci, že zasáhnou stejné číslo 

českých rodin, přátel a známých. Situace, kdy člověku diagnostikují onkologické onemocnění 

je, dle uvedených informací, bezesporu velmi náročná, a tak není pochyb, že právě těmto 

lidem by se společnost měla snažit pomoci a podpořit je v jejich cestě, ať už k novému životu, 

či jeho konci. Zdravotnictví je jedním z příkladů, kde NNO nemohou převzít odpovědnost 

státu za poskytování určitých nezbytných služeb občanům. (Duben, 2001) Výše zmiňovaná 

přednost NNO spočívá mimo jiné v jejich osobním přístupu, který je v oblasti onkologie určitě 

na místě. Empirická část  mapuje, jaký další přínos NNO představují pro pacientky 

s karcinomem prsu a zjišťuje zda o těchto organizacích vědí.

Jak je uvedeno v teoretické části práce, péči o onkologické pacienty je možné rozdělit na 

prevenci – léčbu – rekonvalescenci- remisi – paliativní péči. Pro lepší představu jednotlivých 

fází viz následující obrázek (Obr. 2 )

Obr. 2: Jednotlivé fáze onemocnění                                                   

                                                       

  Zdroj: vlastní výzkum

primární prevence sekundární prevence zjištění diagnózy léčba rekonvalescence remise vyléčení

paliativni pece
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Paliativní péče je zaměřená na pacienty v terminálním stádiu onemocnění , k tomu se 

váže také specifická problematika péče a podpory. V oblasti organizované občanské 

společnosti se na tuto oblast zaměřují především hospicová zařízení a poskytují je, přirozeně, 

všem pacientům, bez ohledu na diagnózu. Vzhledem k tomu, že se práce snaží postihnout 

specifikum organizací zaměřených na ženy s rakovinou prsu, zaměřuji se tak na podporu pro 

fázi prevence, léčby a remise.

6.1 Cíle výzkumu

Cílem výzkumu je zmapovat NNO, které se věnují podpoře pacientek s rakovinou prsu 

a zjistit, jaký druh pomoci jim nabízí ve vztahu k potřebám a specifikům onkologického 

onemocnění karcinomu prsu u žen, se kterými jsme se seznámili v teoretické části práce. Dále 

pak, jakou funkci NNO v této oblasti plní. Určování funkce organizací vychází z charakteristik 

NNO uvedených v teoretické části práce. Dalším cílem je zjistit, nakolik pacientky vědí 

o existenci těchto organizací a zda existuje něco, co by si přály v léčbě zlepšit. 

Výzkumné otázky

1) Jaké typy NNO působí v oblasti podpory pacientek s rakovinou prsu?

2) Jaké funkce tyto organizace plní?

3) Vědí pacientky o těchto NNO? 

4) Existuje něco, co by si přály pacientky v léčbě zlepšit?

Při výzkumu vycházím z textu Švaříčka a kol. (2007), který uvádí,  že kvalitativní 

a kvantitativní výzkum nejsou dvě soupeřící paradigmata, naopak se snaží „přístupy 

kombinovat s cílem maximálně využít silných stránek obou metodologických přístupů.“ 

(Švaříček a kol., 2007: 27) Dochází tak k vytvoření dostatečně hluboké teorie potvrzené „ na 

širokém vzorku“ (Švaříček a kol., 2007: 25). 
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6.2 Metoda sběru dat

Pro získání odpovědí na stanovené výzkumné otázky jsem zvolila následující metody.

  Analýza dokumentů organizací

Pro zmapování organizací a jejich analýzu jsem používala především jejich zakládací 

dokumenty, webové stránky, případně brožury, letáky, či jiné materiály. V případě nejasností 

jsem zkontaktovala jejich vedení a  na doplňující informace se zeptala. Tyto neformální 

rozhovory často poskytly další zajímavé informace pro výzkum, proto jsem si je následně 

poznamenala a zařadila do analýzy. 

Výběr vzorku

NNO, které se zabývají podporou onkologických pacientů jsou různorodé. Zpočátku 

bylo potřeba zvolit kritérium jejich výběru. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá především 

onemocněním rakoviny prsu, bylo prioritou zařadit do výběru organizace, které se specializují 

výhradně na ženy s tímto onemocněním. Některé se tak přímo vymezují, existují však také 

organizace „na pomezí“, které se často soustředí především na ženy s karcinomem prsu, 

ovšem svou činnost v dostupných materiálech popisují obecně jako pomoc onkologickým 

pacientům. Jedním z kritérií výběru,  bylo tedy také zapojení do zastřešující organizace –

Aliance žen s rakovinou prsu. V případě organizací, které do této střechy zapojeny nejsou bylo 

kritériem, aby realizovaly  projekty zaměřené specificky na tuto cílovou skupinu. 
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 Dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování a  nestrukturované rozhovory

Přesto, že je dotazníkové šetření bývá  označováno výhradně jako  kvantitativní metoda, 

dle Švaříčka a kol. (2007),  je důležité především to, jakým způsobem s daty zacházíme. 

Prostřednictvím dotazníkového šetření budu zjišťovat informovanost pacientek o existenci 

NNO. V případě, že je znají, kladu si otázku a  také, zda využívají jejich služeb. 

Metodou dotazníkového šetření jsou data zjišťovaná od respondentů pomocí předem 

připravených  položek na předtištěném formuláři. Výhodou této metody je rychlé shromáždění 

potřebných údajů od většího počtu respondentů v poměrně krátkém čase.  Jeho úskalí pak tkví 

v tom, že získané informace mohou být v důsledku nepochopení, nebo též záměrným 

uvedením nepravdivé odpovědi zkresleny. (Disman, 2002) Získaná data nemají sloužit 

k objektivizaci zkoumaného, ale spíše k získání přehledu o postojích určité části zkoumané 

skupiny a  o dalších možných vztazích mezi tématy a proměnnými jako např. věk 

a návštěvnost webových stránek.  

Výzkum pomocí dotazníkového šetření probíhal na ambulancích onkologického 

oddělení dvou předních pražských pracovišť. Na poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze a ve Fakultní nemocnici v Motole. Výběr daných pracovišť byl podpořen Cílovou 

skupinou  byly ženy s karcinomem prsu, bez ohledu na věk a fázi nemoci. Distribuce byla 

zajištěna prostřednictvím zdravotních sester pracujících na oddělení. Při příchodu dostala 

pacientka dotazník a byla požádána o jeho vyplnění a následné předání zpět setře. Uvažovala 

jsem také o vhazování dotazníků do vytvořených boxů, v pilotní testovací studii se však 

ukázalo jako úspěšnější metoda sběru, když pacientky dotazník vracely přímo sestrám. 

V záhlaví dotazníku jsou respondentky osloveny, seznámeni s autorkou, účelem 

a využitím dotazníku. Následně jsou také ubezpečeny o tom, že šetření je anonymní. Dotazník 

je záměrně vypracován jednoduše s ohledem na závažnost onkologického onemocnění a na 

množící se průzkumy tohoto typu ve zdravotnictví. V dotazníku má respondentka za úkol 

označit křížkem vybrané varianty. Hned v úvodu je uvedena filtrační otázka, která zjišťuje, 

zda pacientky znají nějaké NNO věnující se pacientkám s rakovinou prsu . Pokud ano, 

zajímalo mne, odkud se o nich dozvěděly, zda nějakou organizaci navštěvují, v případě kladné 

odpovědi, zda jsou spokojeny se službami, které nabízejí. Dále jsem do dotazníku zařadila 
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otázku, zda navštěvují nějaké webové stránky, zabývající se tématem rakoviny prsu. Pro 

dosažení větší rozmanitosti  odpovědí a kvůli možnosti srovnání a hledání vztahu k činnostem 

organizací jsem do dotazníku zařadila otevřenou otázku: Existuje něco, co byste si přála 

v přístupu/ službách v průběhu léčby zlepšit?

Na konci dotazníku má respondentka, pokud chce, možnost písemně vyjádřit cokoliv 

navíc k danému tématu. Závěrem dotazník obsahuje poděkování  vyplnění dotazníku, 

rozloučení a email autorky. Dotazník byl na obou pracovištích schválen vedením daného 

oddělení. Ukázka dotazníku, v podobě, v jaké by distribuován viz. Příloha č. 2. 

V průběhu výzkumu jsem provedla také zúčastněná pozorování na onkologických 

odděleních, kde výzkum probíhal, v organizaci Aliance žen s rakovinou prsu a v rámci účasti 

na Onco Fóru v Brně. Při této metodě se „(p)ozorovatel (...) do jisté míry účastní probíhajících 

aktivit, ale "drží se zpátky", když klade otázky na věci, které každý ze studované skupiny ví. 

Je tak trochu přítelem, zvědavým cizincem a neznalým laikem“ (Švaříček a kol., 2007).

V průběhu sběru dat jsem provedla také několik nestrukturovaných a nestrukturovaným 

rozhovorům, zajímavé odpovědi jsem si následně poznamenala. Probíhaly se dvěma 

pacientkami a  představiteli některých  NNO. 
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6.3 Výsledky výzkumu

Přehled NNO v oblasti péče o ženy s rakovinu prsu 

Zastoupení NNO, které se věnují onkologické problematice, dle jejich činnosti 

znázorňuje následující Graf 2:

 Zdroj: Amelie o.s.

Následující kapitola uvádí přehled a analýzu NNO, které se zabývají tématem rakoviny 

prsu. Informace o těchto organizacích jsem čerpala  z jejich webových stránek, zakládacích 

dokumentů, případně informačních letáků a bulletinů, v případě potřeby jsem kontaktovala  

vedení organizace.

Právní formy jednotlivých NNO zkoumaných v této práci jsou následující:

 Občanské sdružení (o. s. )

 Obecně prospěšná společnosti (o. p. s.)

 Nadace a nadační fondy (N, NF)
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Sociální a zdravotní péčí se zabývají také evidované právnické osoby církve Charita 

a Diakonie, jejich aktivity však nespadají do výše stanoveného kritéria – konkrétního zaměření 

výhradně na onkologické pacienty s vybranými projekty pro ženy s rakovinou prsu.

Organizace jsou nahlíženy skrze následující kategorie 

 Vznik a sídlo, především rok od kterého daná organizace působí a oblast ČR, na kterou 

se zaměřuje.

 Cílová skupina, jakým způsobem definuje svou cílovou skupinu

 Spolupráce, nakolik je v kontaktu s příbuznými organizacemi

 Cíl a popis činnosti, na jaká témata se zaměřují

 Funkce dle funkcí NNO uvedených v teoretické části.

Do skupiny A řadím svépomocné skupiny bez odborného zázemí. Následně uvádím 

zastřešující organizaci, které jsou dané organizace členem. Skupiny B reprezentují organizace 

s odborným zázemím a poradenstvím. Ve skupině C se pak nachází občanská sdružení, 

jejichž členství je podmíněno jistou profesní způsobilostí. Skupinu D  tvoří nadace a nadační 

fondy.

SKUPINA A

Svépomocné skupiny jsou nejpočetnějšími zástupci z NNO, které se věnují péči 

o pacientky s rakovinou prsu. V roce 2002 přišel zlom, kdy se 19 organizací rozhodlo sdružit 

do zastřešující organizace Aliance žen s rakovinou prsu (viz. dále). Některá ze sdružení se 

zaměřují na onkologické pacienty obecně, jiná výhradně na pacientky s rakovinou prsu.  

Úroveň profesionalizace organizace by se dala označit za nízkou. Pro rozbor jsem vybrala ty, 

které mají své webové stránky. Vzhledem k podobnosti aktivit jednotlivých sdružení 

nepovažuji za důležité vyjmenovávat každou organizaci zvlášť . Proto účel práce tedy spíše 

mapuji oblasti jejich působení, které bude možné shrnout do kategorií, s nimiž budu dále 
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pracovat. Ze způsobu sebeprezentace organizací pak sleduji principy, na kterých je jejich 

činnost postavená.

Tyto organizace se zaměřují především na ženy v léčbě, po operaci i po ukončení léčby. 

Společnou charakteristikou sdružení je sdílení zkušeností, pořádání společných aktivit 

(cvičení, výletů), rekondičních pobytů, odborných seminářů ve spolupráci s lékaři, 

poskytování informace o nároku a používání zdravotních pomůcek a nežádoucích účincích 

léčby. Z činností vybraných organizací je možné říci, že se zaměřují na prevenci ( formou 

besed seznamují ženy s metodou samovyšetřování pomocí speciálního modelu, rehabilitaci, 

laickou psychologickou pomoc, výrazně kompenzují informační asymetrii, která ve 

zdravotnictví vzniká, často také nahrazují roli sociálních pracovníků, kterých je v oblasti 

nedostatek. 

Křížová (2002) v teoretické části zmiňuje, že svépomoc vznikla z emocionálního 

a informačního deficitu pacientů. Dle činnosti organizací je možné toto potvrdit. Dále zmiňuje 

riziko velké zátěže pro členky takovýchto skupin, které se zaměřují na pomoc druhým 

a zdůrazňuje, že je potřeba, aby přistupovali k dané pomoci se zdravým egoismem. Ten se 

však může projevit také v negativní podobě. Následující úryvky vystihují, jak k pomoci 

organizace přistupují. Zmiňují, že pomáhají pacientkám „k rychlejšímu pochopení a smíření se 

s nemocí“, snaží se je informovat „jak se s onemocněním vyrovnat a pohodlně žít.“ V takto 

formulovaných větách se může skrývat tendence předávat svůj vlastní postoj jako jediný 

možný a správný. Domnívám se, že tento přístup nemusí prospívat členkám sdružení, ani nově 

příchozím. Zároveň může odrazovat potencionální nově příchozí. Setkání s těmi, kdo danou 

situaci překonaly může představovat pro pacientku velkou naději, ovšem co pomohlo 

jednomu, nemusí pomoci druhému a naopak, případně nově příchozí na danou informaci 

nemusí být připraven. Jako cestu ke zlepšení situace vidím možnost supervize a proškolení 

členek vedené odborníky v oblasti psychologie, které  již probíhá např. v organizaci Mamma 

Help (viz. dále). 
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V teoretické části práce je také zmiňuji pojem filantropický amatérismus, tedy selhávání 

NNO v tom, že se neopírají o pracovníky, kteří jsou dostatečně vzdělaní v dané oblasti. 

Svépomocné skupiny fungují ve velké většině čistě na dobrovolném prvku, tedy nemají 

placené zaměstnance a ani si je často nemohou dovolit.  

Následující úryvek vychází ze stránek jedné z organizací:

 „Naše sdružení je málo, ale přece jen něco k tomu, aby pomohlo mnohdy zoufalým 

ženám najít cestičku zpět - do obyčejného života, aby mohly vnímat okolní krásu a najít chuť 

znovu pracovat, vzdělávat se a i jinak být společnosti užitečnými. Bohužel to vše je v našem 

sdružení podmíněno finanční situací. Proto jakákoliv - i malá finanční podpora bude použita 

na uskutečnění našich plánů. V našem klubu přivítáme všechny, kteří mají zájem o spolupráci 

nebo o setkání se stejně postiženými ženami. Ostatním, kteří by se chtěli finančně podílet na 

rozvoji činnosti klubu ŽAP srdečně děkujeme.“

Domnívám se, že ve spolupráci s lidmi, kteří se věnují fundraisingu, nebo díky školení 

v oblasti finančního řízení by organizace mohla najít úspěšnější cestu jak potencionální 

sponzory oslovit. Tento krok by mohla naplnit také skrze svou zastřešující organizaci.

Funkce

Tento typ organizací představují především funkci budování komunity žen, které potkala

stejná nemoc. K tomu, aby využily potenciál funkce advokační, založily Alianci žen 

s rakovinou prsu.
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ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU o. p. s.

 Vznik

Tato organizace vznikla z rozhodnutí svépomocných organizací, zabývajících se 

problematikou onemocnění rakoviny prsu v roce 2002.

 Cílová skupina

Ženy s rakovinou prsu, veřejnost.

 Spolupráce

Působí jako zastřešující organizace pro své zakladatele. Reprezentuje je v lobbyingu za 

zájmy a práva žen s rakovinou prsu, dále je členem Evropské koalice rakoviny prsu 

Europa Donna. Je partnerskou organizací Koalice pro zdraví.

 Cíl a popis činnosti

Chce být  informačním a edukačním centrem pro veřejnost, onkologicky nemocné 

a jejich organizace – pro které má poskytovat metodickou pomoc a sjednotit snahy 

pacientů i organizací, koordinace projektů  a kampaní by měla být zaměřena na 

prevenci a léčbu. Plnit roli zástupce v mezinárodních strukturách.

V rámci předmětu Praxe v občanském sektoru v průběhu studia, jsem  měla možnost 

více nahlédnout do fungování této organizace.  Pravidelně prezentuje svou činnost na 

mezinárodním zdravotnickém veletrhu, byla pozvána na lékařský kongres do pacientské sekce 

Prague Onco (mezioborového onkologického kolokvia) i na  Onko Fórum, setkání zástupců 

české onkologické společnosti, onkologických center, plátců péče i Ministerstva zdravotnictví. 

Vzhledem k tomu, že v českém prostředí, jak uvedla Janečková s Hnilicovou (2009), nebývá 

zvykem, aby byly pacientské organizace zastoupeny na takovýchto setkáních, je možné 

označit pozici organizace v daném prostředí za dobrou.  Sílu vyjednávání však nabourávaly 

neshody vedení s členskými organizacemi ohledně nedostatku projektů, které by prospívaly 

cíleně jednotlivým organizacím. Je-li v teoretické části zdůrazněn význam vazby manažera 

organizace na komunitu, zde je patrné, že se tato role vedení příliš nedařila. Pro vyjednávání 

s ostatními subjekty, jak bylo uvedeno, je potřeba vnitřní soudržnost a podpora vedení 

organizace.  Momentálně je Aliance ve fázi hledání nového zástupce na post vedení 

organizace. Baggott a Foster (2007) zmiňují časté napětí mezi jednotlivými organizacemi 
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z osobních, či ideologických důvodů. Současná situace této zastřešují organizace toto tvrzení 

potvrzuje.

V teoretické části mluví Daneš (in Klimovičová, 2011) o absenci zvaní pacientek na 

mamografický screening. V rámci spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu jsem měla 

možnost provést zúčastněné pozorování na Onko Fóru, setkání zástupců české onkologické 

společnosti, onkologických center, plátců péče i Ministerstva zdravotnictví. V otázce zvaní 

pacientek zástupkyně VZP uvedla, že když pacientkám rozešlou pozvánku na screening, 

z velké většiny skončí v koši. Domnívám se, že je v zájmu pojišťovny, aby se díky včasné 

diagnostice také snížily náklady na onkologickou léčbu, proto je na tomto subjektu, aby se 

snažil hledat vhodnou cestu, jak klienty oslovit a snažit se zvýšit jejich účast při vyšetřeních.

Funkce

Aliance žen s rakovinou prsu se odlišuje především svou rolí zastřešující organizace, 

díky tomu plní také funkci budování komunity pacientských organizací, které jsou v Alianci 

sdružené.  Dále pak  poskytuje služby směrem k veřejnosti, ale i k členským s organizacím, 

a to především v podobě seminářů či přednášek. Výrazná je u ní funkce advokační, pro kterou 

byla také založena.

Následující organizace představuje jakýsi přechod mezi svépomocnou organizací 

a organizací s odborným zázemím a poradenstvím.

MAMMA HELP o.s.

 Vznik a sídlo

Jedno z předních  a v současnosti největších občanských sdružení zaměřených na ženy 

s diagnózou rakoviny prsu bylo založeno v roce 1999. Ústřední pracoviště je v Praze, 

odkud se koordinuje síť dalších 5ti  Mamma Help center – v Brně, Hradci Králové, 

Olomouci, Plzni, Přerově a Zlíně.

 Cílová skupina

Ženy s rakovinou prsu, veřejnost.
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 Spolupráce

Aliance žen s rakovinou prsu, Liga proti rakovině, Nejsi na to sama, Gaudia proti 

rakovině.

 Cíl a popis činnosti

Sdružení definuje svůj cíl jako zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen 

prostřednictvím informování veřejnosti o výskytu, prevenci a možnost léčby, 

následnou péči. Síť center poskytuje poradenství a laickou psychoterapeutickou péči, ta 

je zajišťována členkami sdružení, které prošly školením v této oblasti. Proškoleny jsou 

i ženy, které personálně zajišťují Avon linku určenou pro dotazy pacientek i veřejnosti. 

Veškeré služby jsou zdarma a určené pro členky i veřejnost. Každý měsíc vydává 

organizace Bulletiny, které se distribuují do jednotlivých poboček a do čekáren 

nemocnic. Sdružení má 580 členek a ročně se na ně obrací zhruba 5 300 klientů. 

Ředitelkou organizace je bývalá novinářka s mnohaletou zkušeností v oboru.

Funkce

Mamma Help působí v oblasti již 12 let,  za tu dobu si vybudoval silnou pozici v oblasti, 

stal se známou a respektovanou organizací i v odborných kruzích. Vzdělávacími akcemi 

a mediálními kampaněmi plní edukační funkci. Přichází často s inovačními projekty, přesto, 

jak uvedla ředitelka v nestrukturovaném rozhovoru při mé návštěvě organizace, stále někdy 

slyší, že jsou „ty , co si tam háčkujou a chodí na výlety“ (Drexlerová, 2011).

Specifikem této organizace jsou školené laické terapeutky. To pacientkám v remisi, či 

po vyléčení nabízí možnost realizovat se v organizaci pomocí druhým. Proškolení a supervize 

pak umožňuje, aby v daných situacích byly samy za sebe a aby setkání s nemocnými pro ně 

nepředstavovalo vyvolávání starých traumat a předávání „zaručeně“ správných postupů, ale 

spíše vzájemným obohacením.

SKUPINA B

 V teoretické části práce je zdůrazněn význam psychosociální podpory pacientek 

v průběhu nemoci i ve fázi „návratu zpět do života“. Zároveň také zapojení rodinných 

příslušníků do procesu léčby a jejich obeznámení s možnými problémy. Organizace, které by 
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poskytovaly odborné zázemí pro tento druh služeb, tedy terapeuty s orientací na 

psychoonkologii a sociální pracovníky, existují dvě. Přirozeně se nezaměřují pouze na ženy 

s rakovinou prsu, tato skupina však tvoří významnou část jejich klientely.

GAUDIA PROTI RAKOVINĚ o. s.

 Vznik

Toto občanské sdružení vzniklo roku 2003, působí v Praze a od roku 2009 také v Brně. 

Je částečně personálně navázáno na psychoterapeutické centrum Gaudia. 

 Cílová skupina

Onkologicky i jinak vážně nemocní pacienti.

 Spolupráce

Ze zkoumaných organizacích spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu, Amelií, 

Mamma Helpem. 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady- Onkologická klinika

Fakultní nemocnice Brno – dětská onkologie, NF Krtek

Nemocnice Boskovice, Nemocnice Znojmo

 Cíl a popis činnosti

Své poslání sdružení charakterizuje jako snahu vyplnit mezery v nedostatku 

psychoterapeutů ve zdravotnických zařízeních. Naplňují jej spoluprací s nemocnicemi 

prostřednictvím poskytování psychoterapeutických služeb přímo u lůžka a v domácím 

prostředí (jako jediná organizace v ČR) a zároveň ambulantními konzultacemi přímo 

ve svém centru. Tato organizace poskytuje lidem s onkologickým onemocněním 

i jejich příbuzným a blízkým osobám zdarma (dle aktuálních finančních možností) 

psychoterapii, sociální poradenství a podpůrnou práci s tělem. Dále pak nabízí podporu 

(již zpoplatněnou) zdravotnickým pracovníkům v podobě: konzultace psychického 

stavu pacienta, supervize, mediace kontaktu s pacientem a jeho příbuznými, vzdělávání 

v komunikačních dovednostech, či asistenci při sdělování diagnózy. Služby nabízejí 
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prostřednictvím odborníků na danou oblast (psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, 

sociálních pracovníků a také masérů).

Hledá cestu, jak změnit zdravotnické prostředí v přívětivější a důstojnější. Vyvíjí 

projekty pro vzdělávání zdravotníků v základech efektivní komunikace, tak aby se 

naučili vnímat individuální potřeby pacientů a dokázali podpořit jejich touhu po 

uzdravení a využít ji ke spolupráci. Bariérou pro poskytování většího množství služeb 

a realizace projektů jsou však nedostatečné finanční zdroje.

Funkce

Poskytování specifických odborných služeb, kterých je v dané oblasti nedostatek, dále 

má tato organizace inovační funkci, kdy přichází se vzdělávacími programy pro zdravotnický 

personál. Celkově se snaží o humanizaci medicíny. Nečeká až se změní systém, ale snaží se 

nacházet vlastní cestu.

AMELIE o.s.

 Vznik

Amelie jako občanské sdružení vznikla v roce 2006. Její centra jsou prozatím v Praze 

a Olomouci.

 Cílová skupina

Onkologicky i jinak vážně nemocní pacienti.

 Spolupráce

Mamma Help, Gaudia proti rakovině

 Cíl a popis činnosti

Amelie je jedinou organizací, která je registrovaná jako poskytovatel sociálních služeb. 

O nesnadnosti tohoto kroku svědčí zkušenost ředitelky, která popsala svou zkušenost 

s procesem registrace na Sociálním odboru městské části Prahy 8 dostalo otázky „a co 

ti onkologicky nemocní jako potřebujou?“. (Tichá, 2011) Sdružení tedy poskytuje 

bezplatnou péči odborníků v překonávání vážné nemoci. Snaží se vytvářet neutrální 
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prostor k tomu, aby se kdokoliv mohl věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. 

Pořádají různé aktivizační programy – cvičení, arteterapii i prostor pro sdružování, 

vždy se supervizí nějakého odborníka.

Tato organizace se snaží hledat inovativní programy, které by zlepšili péči 

o onkologické pacienty. Spolupracuje při tom s odborníky z jednotlivých oblastí. Ve 

spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA o.s., vytvořila 

dobrovolnický program pro onkologická oddělení, který probíhá ve FN v Praze 

a Olomouci. Tento program je akreditovaný na Ministerstvu vnitra. Dále se snaží 

aktivizovat jednotlivé subjekty ke spolupráci. V červnu 2011 zorganizovala setkání 

zástupců odborné veřejnosti ze zdravotní i sociální oblasti, Senátu ČR, obcí 

a Středočeského kraje, NNO a dobrovolných programů.

Funkce

Amelie naplňuje funkci poskytování služeb, zavádí inovační projekty a především 

výrazně usiluje o podporu společenských změn organizováním setkání jednotlivých subjektů, 

které se mohou podílet na změně péče o onkologické pacienty. 

V červnu 2011 organizovala setkání u kulatých stolů za účasti odborné veřejnosti ze  

zdravotní i sociální oblasti, onkologicky nemocní, zástupci obcí, Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Senátu ČR, neziskových organizací a dobrovolnických programů. 

Zúčastnění se shodli na tom, že toto setkání bylo dobrým začátkem v hledání jednoduchých 

a efektivních a nástrojů pro řešení potřeb rostoucí skupiny lidí, kteří jsou přímo i nepřímo 

zasaženi onkologickou nemocí. Tento projekt je unikátní tím, že se pokouší otevírat a hledat 

řešení konkrétních problémů „zdola“, a také, že k jeho realizaci zásadně přispěli 

občané/dobrovolníci a dárci ze Středočeského kraje. (Tisková zpráva, 2011)

Amelie se dále zabývá otázkou profesionalizace svépomocných organizací. Pořádala 

Seminář pro aktivní členy pacientských organizací. V případě zájmu organizací je připravena 

nabídnout profesionalizaci prostřednictvím supervize, projektového a finančního řízení.
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SKUPINU C představují  nadace a nadační fondy. Opět bylo kritériem výběru 

především aktivity spojené konkrétně s ženami s rakovinou prsu. Charakteristické pro tyto 

organizace je charitativní funkce.

NADACE DrAK

 Vznik

Tato nadace vznikla v roce 2006.

 Cílová skupina

Ženská část populace.

 Spolupráce

S Asociací mamodiagnostiků ČR.

 Cíl a popis činnosti

Nadace se zaměřuje především na kulturní a vzdělávací projekty. Mezi své další cíle 

však řadí také realizaci preventivních programů v oblasti zdravotnictví. Ve výběru je 

tedy pro svůj projekt Ruku na prso, který vychází z hmatové vyšetřovací metody prsu 

nazvané MammaCare, kterou vyvinuly vědci na Floridě. Prostřednictví této metody se 

mají ženy seznámit s anatomií prsu a naučit se správnému samovyšetřování. Nadace 

spolupracuje s německým centrem MamaCare a v ČR jej podporuje též Asociace 

mamodiagnostiků ČR.

NADAČNÍ FOND FEMINA

 Vznik

Tento nadační fond je jeden z nejmladších NNO v dané oblasti. Vznikl v říjnu roku 

2010.

 Cílová skupina

Ženy po ablaci prsu.

 Cíl a popis činnosti
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Nadační fond Femina vznikl v říjnu 2010 s cílem poskytnout všestrannou pomoc 

ženám, které onemocněly rakovinou prsu, a podpořit je při jejich úsilí o plnohodnotný 

návrat do života.  Své poslání popisuje jako snahu „zlepšit kvalitu života onkologicky 

nemocných žen a zasadit se o rozšíření operačních kapacit a zlepšení následné péče 

o nemocné.“ Finanční prostředky z výtěžků nadačních akcí a příspěvků sponzorů mají 

být využity na nákup implantátů pro rekonstrukční operace a zkrácení čekacích lhůt na 

méně, než dva roky. 

Tento nadační fond se ve svých aktivitách zaměřuje na období remise, na čas tzv. 

návratu do života. To je fáze nemoci, které se nevěnuje příliš velká pozornost. Je však 

otázkou, nakolik je rychlá rekonstrukce pro ženy prioritou, obzvláště pak, když lékaři 

z důvodu kontrolování místa operace doporučují minimálně 2 roky s rekonstrukcí 

počkat. Nadační fond se také na svých stránkách a v médiích prezentuje jako nadace. 

Nejednotnost v sebeprezentaci pak budí pochybnost. Zajímavou otázkou pro další 

zkoumání by tedy bylo, nakolik je pro tento nadační fond opravdu prioritou zájem 

a potřeby pacientek.

Ostatní nadace v oblasti se již nezaměřují specificky na danou diagnózu, výrazně však 

přispívají především ke zlepšení vybavení onkologických oddělení, splňují tedy charitativní 

funkci. Dále pak budují komunitu onkologů pořádáním seminářů, investují do informačních 

brožur o jednotlivých onemocněních a sponzorují výzkum v oblasti vývoje nových léků. 

Charakteristikou této právní formy je charitativní funkce, v případě nadace DrAK můžeme  

mluvit také o inovační funkci.
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Následující SKUPINA D zahrnuje dvě občanská sdružení, která mají v dané oblasti své 

specifické místo. Od předešlých sdružení se liší především charakteristikou členství, které je 

podmíněno odbornou profesí. 

PROJEKT 35 o.s.

 Vznik a sídlo

Toto občanské sdružení bylo založeno lékařskými odborníky v roce 2005. Sídlí na 

Onkologické klinice 1. Lékařské fakulty a Veřejné fakultní nemocnice v Praze 2.

 Cílová skupina

Pacientky s rakovinou prsu do věku 35ti let z celé České Republiky, bez ohledu na to, 

na jakém pracovišti se léčí. 

 Spolupráce

Projekt je postavený na spolupráci dvou specializovaných pracovišť v ČR. 

Onkologické kliniky Veřejné fakultní nemocnice v Praze a Masarykova onkologického 

ústavu v Brně, přičemž usilují o spolupráci  i s dalšími pracovišti a odborníky 

příbuzných oborů.

 Cíl a popis činnosti

Cílem tohoto projektu je kvalitní diagnostika a léčba mladých žen (do věku 35 let) se 

zhoubným nádorem prsu. Organizace založila jejich databázi, a získání 

epidemiologických dat a podkladů, které poslouží pro celonárodní klinický výzkum 

o karcinomu prsu mladých žen a  snaha zapojit do něj všechna česká pracoviště. 

Prioritou je také zajistit, aby se ženy mohly léčit v místě svého bydliště a přitom měly  

přístup i k velmi speciálním vyšetřením a novým léčebným metodám. Zlepšení  situace 

by mělo také napomoci sjednocení a aktualizace léčebných postupů této skupiny 

pacientek. K tomu všemu je potřeba spolupráce mezi jednotlivými obory, proto Projekt 

35 oslovuje ke spolupráci další onkology, radiační onkology, radiology, chirurgy, 

plastické chirurgy, gynekology ale i praktické lékaře.

Pro naplnění svých cílů poskytují lékaři Projektu 35 objektivní informace 

o možnosti vzniku karcinomu prsu i v mladém věku, poradenské služby a možnost 
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celoživotní konzultace s odborníky sdruženými v projektu, v případě rozhodnutí pro 

dané pracoviště pak léčbu „ušitou na míru“ . Možnost konzultací léčby této skupiny 

pacientek nabízí též všem onkologům, kteří vzhledem k nižšímu výskytu tohoto 

onemocnění v mladém věku nemusí mít s jistými specifiky léčby zkušenosti. 

Novým projektem organizace je školení zdravotních sester, pracujících na 

gynekologii, v problematice rakoviny prsu u mladých žen, tak aby nedocházelo 

k zanedbání případných příznaků onemocnění. 

Funkce

Ve vztahu k prospěšnosti je toto sdružení možné označit za vzájemně prospěšné, kdy 

slouží jednotlivým odborníkům a vyzývá je ke spolupráci, propojenosti a zkvalitnění vlastní 

práce v oblasti péče o pacientky do 35ti let. Ve vztahu k pacientkám, kterým nabízí péči, 

informace, poradenské služby, přístup k novým lékařským metodám a celoživotní konzultaci 

provozují též veřejně prospěšnou činnost. Přestože skupina, které se věnují je velmi úzce 

specifikovaná a bylo by možné namítnou, že tedy není zcela veřejnou, nicméně i Skovajsa 

(2010) zmiňuje, že do této kategorie je možné  zařadit občanská sdružení pečující o vážně 

nemocné lidi. 

Cíle, které si organizace klade a služby, jež pacientkám poskytuje jsou v souladu 

s okruhy, které označily pacientky na pracovní skupině v Miláně uvedených v teoretické části. 

A to, zavedení registru mladých pacientek a možnost zapojit se do klinických studií,  přístup 

ke genetickému poradenství i zvyšování informovanosti o onemocnění v nižším věku mezi 

dalšími lékařskými profesemi. 

Významná je též funkce budování komunity v rámci profesní skupiny, která vytváří  síť, 

snaží nachází odpovědi na 

Je možné se domnívat, že je zde forma občanského sdružení způsob, jakdokáže spojit 

konkurenční lékařské prostředí v zájmu péče o pacienty. Tyto organizace je tedy příkladem 

občansky aktivních lékařů, kteří ze své vlastní vůle vytvořili sdružení, které napomáhá 

zkvalitnění péče o své klientky. Z rozhovoru s vedením Projektu 35 bylo patrné, že ve 

strukturách lékařského prostředí se podobnou organizaci nepodařilo prosadit.
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Asociace mamodiagnostiků České Republiky o.s.

www.mamo.cz

 Vznik

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2008.

 Cílová skupina

Ženy s rakovinou prsu a také ty s indikací pro mamární screening.

 Spolupráce

Státní orgány a organizace, NNO a mezinárodní organizace.

 Cíl a popis činnosti

Také v tomto občanském sdružení  je členství  ve stanovách vymezeno podmínkou 

odborné způsobilosti. Zaměřuje  se na sekundární prevenci,  mamární screening, tedy 

na fázi diagnostiky onemocnění. Dále se podílí se na organizaci řízení a kontrole 

screeningového mamárního programu, podporuje rozvoj programů k prevenci, 

diagnostice a léčení onemocnění prsu, zastupuje lékaře v dohadovacích řízeních 

k sazebníku výkonů a o úhradě zdravotní péče, zastupuje lékaře při jednáních se 

zdravotními pojišťovnami, MZ České republiky, orgány státní správy a dalšími 

subjekty, vydává odborné publikace, organizuje odborné vzdělávací akce zaměřené na 

problematiku diagnostiky a léčení chorob prsu, poskytuje členům odbornou pomoc 

a informace (úhrada zdravotní péče, léčebné a diagnostické postupy, obchodní aktivity 

společností, novinky v technice, apod.), spolupracuje se státními orgány 

a organizacemi, mezinárodními organizacemi a s neziskovými organizacemi v ČR 

i v zahraničí.

I tuto organizaci je možné označit za veřejně prospěšnou, jelikož její existence 

představuje také přínos  pro samotné pacientky a veřejnost právě tím, že organizuje 

a kontroluje mamární screening, který je klíčovým krokem ke včasné a správné diagnostice 

rakoviny prsu. Funkční profesionální síť screeningových center je, dle odborníků, podmínkou 

odbornou péči  prospěšnost pro veřejnost představují též webové stránky, které mají zvýšit 

informovanost veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny prsu.

Nejedná se o profesní komoru, jelikož není zřizovaná státem. Členství v tomto 

občanském sdružení  je však přímo ve stanovách vymezeno podmínkou odborné způsobilosti
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Funkce

NNO v tomto případě buduje komunitu odborníků v oboru, podporuje jejich vzájemnou 

spolupráci., propojenost a vysoká úroveň péče je také v zájmu pacientek. Má též advokační 

funkci, kdy zastupuje lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami, MZ České republiky, 

orgány státní správy a dalšími subjekty

Významná je též funkce budování komunity v rámci profesní skupiny, která vytváří  síť, 

snaží nachází odpovědi na 

Forma občanského sdružení v tomto případě spojuje představitele jindy konkurenčních 

lékařských zařízení v zájmu péče o pacientky. Tyto organizace jsou tedy příkladem občansky 

aktivních lékařů, kteří ze své vlastní vůle vytvořili sdružení, které napomáhá zkvalitnění péče 

o jejich klientky. Z rozhovoru s vedením Projektu 35 bylo patrné, že ve strukturách lékařského 

prostředí se podobnou organizaci nepodařilo prosadit.

Následující občanské sdružení nespadá do žádné z předchozích kategorií. Zaměřuje se 

především na období léčby a má snahu spojit být místem setkávání jednotlivých pacientských 

organizací.

NEJSI NA TO SAMA o.s.

 Vznik

Toto občanské sdružení oficiálně vzniklo  v dubnu letošního roku 2011, do té doby 

byly provozovány pouze jeho webové stránky.

 Cílová skupina

Ženy s rakovinou prsu a jejich blízcí, zároveň ale také pacientské a jiné organizace, 

které se nějakým způsobem snaží zlepšit jejich situaci. 

 Spolupráce

Mamma Help, Aliance žen s rakovinou prsu. Toto sdružení si klade jako jeden ze 

svých cílů.

 Cíl a popis činnosti
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Prioritou organizace je zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivitu léčby (včetně podpůrné 

a paliativní). Pilotním projekt nese název second opinion, v rámci něho dochází ke 

spolupráci skupiny odborníků (z oboru onkologie, onkochirurgie, radioterapie 

a histologie), za účelem propojení jednotlivých fází léčebného procesu. Kterákoliv 

pacientka z celé ČR se tak bude moci objednat na konzultaci druhého názoru lékaře, 

ohledně své léčby, u specialistů v oboru. 

Dále usiluje o spolupráci s pacientskými organizacemi, chce jim poskytnout  

komunikační servis a hledat společná témata a cestu k jejich realizaci. Organizace 

sama však chce poskytovat prostor právě těm pacientkám, které nejsou  členkami 

některých pacientských organizací a zaměřit se na témata spojená s diagnostikou 

tohoto onemocnění ve věku před menopauzou.

Funkce

V teoretické části bylo zmíněno, že žádost druhého názoru lékaře není v našem prostředí 

běžná, případně často může být spojena s nepříjemnou konfrontací s postojem daného lékaře 

k tomuto požadavku, a zároveň při přetížení lékařů nemusí být snadné dostat pro konzultaci  

prostor. V internetových poradnách lékař často nemůže přesně odpovědět na dotaz pacientky, 

či příbuzného, protože k tomu nemá potřebnou dokumentaci.

Tento projekt otevírá dané téma, dává najevo pacientkám, že je někdo připraven na 

jejich pochybnosti ohledně léčby a udělá si čas na to, aby zkontroloval případná pochybení.

´
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Následující organizace je spoluprací mnoha odborníků z lékařského prostředí, ale 

i zdravotních sester, které se po zkušenostech z praxe rozhodly pro zapojení do této obecně 

prospěšné společnosti.

DIALOG JESSENIUS o. p. s.

 Vznik a sídlo

Tato obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2009  a působí v Praze, svou činností 

však působí po celorepublikovou působnost. 

 Cílová skupina

Onkologičtí pacienti. Pilotní projekt byl zaměřen na ženy s rakovinou prsu.

 Spolupráce

Samotná realizace cílů  této společnosti obnáší spolupráci na jedné straně s odborníky 

z oblasti medicíny a ošetřovatelství, na druhé straně z prostředí dokumentárního  filmu. 

A pro distribuci produktu probíhala spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu.

 Cíl a popis činnosti

Prioritou této organizace je informovanost pacientů, kterou považuje za největší 

slabinu českého zdravotnictví. Nedostatek průběžné informovanosti o možnostech 

prevence, způsobech zacházení se zdravotnickými pomůckami a povědomí 

o ošetřovatelských postupech při dlouhodobé nemoci. Hlavní činností Dialogu 

Jessenius je výroba edukačních, dokumentárních filmů, které mají široké využití 

a pacient díky nim může opakovaně získat základní spolehlivé informace o svém 

onemocnění, pomůckách, pooperačním stadiu a dalších informací, které mu mohou 

pomoci se v dané oblasti zorientovat. 

Vznik informativního DVD, které se snaží obsáhnout celé téma dané nemoci je 

unikátní projekt. Jeho význam zvyšuje také fakt, že se jedná o spolupráci předních 

odborníků z různých pracovišť ČR. Dále také skutečnost, že je společným dílem lékařů 

a jiných odborníků,  a zároveň  pacientek, které popisují vlastní zkušenost s nemocí. 

Dialog Jessenius také spolupracuje s Centrem Dohody, konkrétně s klinickou 

psycholožkou PhDr. Alicí Hamplovou, která má zkušenosti s léčbou onkologických 
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pacientů v USA.  Připravují rozvojový program pro lékaře onkologických oddělení, 

s cílem snížení stresu na onkologických pracovištích a zlepšení komunikace mezi 

lékařem a pacientem. V rámci projektu byly ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou 

prsu distribuovány dotazníky pacientským organizacím, jejichž výsledky by měly 

sloužit jako podklad pro vytvoření programu. Projekt je ve fázi sebraných dat, 

připravených ke zpracování.

DVD projekt ze vnímat jako spojení  dvou „světů“ (lékařského i laického) a jejich 

výběr užitečných informací pro nově diagnostikované pacientky. V případě zájmu 

o průběh léčby a témata, která jsou s nemocí spojena si DVD mohou přehrát i lidé 

z blízkého okolí pacientky. Mohlo by tak mít též funkci zapojení blízkých lidí z okolí 

pacientky do děje nemoci a podrobněji přiblížit situaci pacientky.

Funkce

Poskytování služeb, inovační programy.

K seznamu vybraných organizací považuji za důležité přiřadit i organizaci z oblasti 

tržního prostředí, která se tématem boje proti rakovině v ČR zabývá již od roku 1997 

a výrazně spolupracuje s NNO v dané oblasti.

AVON Cosmetics, spol. s. r. o.

Avon Cosmetics je českou pobočkou  poměrně známé kosmetické firmy pocházející 

z USA. V roce 1992 založila její mateřská organizace Fond pro zdraví žen, v rámci něhož 

začala podporovat mimo jiné projekty na boj proti rakovině prsu. V ČR začaly podobné 

aktivity firmy  prodejem produktů s růžovou stužkou, výtěžky z tohoto prodeje jsou věnovány 

na projekty spojené s primární prevencí v podobě sponzorování bezplatné telefonní Avon 

linky, kterou, jak zaznělo výše, provozuje organizace Mamma Help. Dále finančně 

podporuje Asociaci mamodiagnostiků v projektu vyhodnocování screeningového programu, 
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přispívá jiným pacientským organizacím na ozdravné pobyty pacientek a v rámci projektu 

Ženy ženám poskytuje příspěvek 200 Kč na vyšetření prsu těm, které  nemají nárok na 

bezplatný screening – zdravotní pojišťovna ho hradí od 45 do 69 let, jednou za dva roky. 

Příspěvek mohou čerpat také ženy, které chtějí využít vyšetření v kratším intervalu. 

Další aktivitou této organizace je tzv. Avon pochod, což je každoroční happening 

probíhající ve více než 50 zemích světa, kdy pochodující vyjadřují podporu pacientkám 

s rakovinou prsu a jejich rodinám. Jako vstupenka na pochod slouží tričko, jehož zakoupením 

účastník přispívá na aktivity vybraných organizací. Tento pochod probíhá od roku 2005 také 

v Praze. Pochodu vždy předchází rozsáhlá mediální kampaň, která na dané téma upozorňuje 

v médiích, na billboardech, v čekárnách onkologických oddělení a vyšetřovacích pracovišť. 

Doposud, jak Avon uvádí, se podařilo vybrat téměř 71 milionů Kč. V roce 2011 se 

pochodu účastnilo více než 10 000 lidí, prodalo se 13 000 kusů triček  a vybralo se celkem 

5 000 000 Kč, které byly rozděleny mezi organizace Mamma Help, Aliance žen s rakovinou 

prsu a Asociaci

Z aktivit této organizace je patrné, že se zaměřuje především na fázi prevence (primární 

i sekundární). Své projekty konzultuje s organizacemi a odborníky, kteří mají přehled o dané 

problematice. Je významným finančním subjektem v oblasti boje proti rakovině prsu, v řadě 

projektů představuje výhradní finanční podporu. 

Shrnutí

Dle Pospíšila et al. (in Skovajsa a kol. 2010) tedy NNO v této oblasti naplňují všechny 

tři funkce , které Pospíšila et al. (in Skovajsa a kol. 2010) označuje za hlavní – poskytování 

služeb, advokační funkce a budování komunity. Zároveň přichází s inovačními projekty 

a aktivitami, které se snaží zlepšit situaci žen s rakovinou prsu a snaží se vyrovnávat 

informační asymetrii, která vzniká mezi lékařem a pacientem. V teoretické práci je 

zdůrazňována podpora nejen pacientky samotné, ale i jejich nejbližších, v tomto ohledu se 

aktivity NNO zaměřují pouze na pacientky. Zapojením blízkých osob pacientek, či pomocí 

také jim se věnují organizace zaměřené na psychosociální pomoc. 
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V oblasti péče o pacientky s rakovinou prsu se vyskytují převážně občanská sdružení. Je 

možné pozorovat angažovanost laické i odborné veřejnosti. V kategorii A tvoří členskou 

základnu převážně pacientky, zatímco kategorie B a D je naopak reprezentována lidmi, které 

s nemocí osobní zkušenost nemají.

V mnohých případech se na chodu jednotlivých organizací výrazně podílejí 

farmaceutické firmy, mnohé projekty by bez jejich účasti nebylo možné financovat. 

Referování o zdrojích se z dostupných zdrojů jeví jako transparentní. 

Vzhledem k tomu, že Skovajsa a kol. (2010) v teoretické části práce zmiňují, že do  

kategorie veřejně prospěšných organizací je možné  zařadit i občanská sdružení pečující 

o vážně nemocné lidi, je tedy všechny vybrané organizace označit za veřejně prospěšné.

Z analýzy zkoumaných NNO je možné jejich činnost rozdělit do následujících kategorií:

 Informace o léčbě

 Informace o sekundární (screening) a terciární prevenci (rehabilitace)

 Sdružování žen se stejným onemocněním

 Aktivizační program 

 Psychosociální pomoc

 Prostředí a vybavení (nadace)

 Zlepšení organizace léčby
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6.4. Výsledky dotazníkového šetření

V této kapitole uvádím výsledky dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal po dobu 

3 týdnů a celkem se podařilo sebrat 83 dotazníků na již zmiňovaných onkologických 

odděleních dvou předních pražských nemocnic. Vzhledem k tomu, že na odděleních současně 

probíhaly další výzkumy, považuji tento počet za velmi dobrý. Vedení i sestřičky byli velmi 

vstřícné. Osvědčilo se mi však docházet na oddělení a sbírat dotazníky průběžně, protože 

zpočátku se mi stalo, že je sestřičky zapomínaly rozdávat. Ve VFN na Karlově náměstí se mi 

osvědčilo oslovit a poprosit konkrétní sestřičky, protože jinak to dělaly všechny a nikdo.

První otázka zjišťovala, nakolik pacientky znají NNO, které se věnují pacientkám 

s rakovinou prsu. Poměr odpovědí je znázorněn v následujícím Grafu 3:

Výrazná většina z dotázaných NNO působících v dané oblasti nezná. V dotazníku byl 

pro představu uveden příklad právních forem NNO, i přesto však skupina těch, které uvedla, 

že některou z organizací znají, ve většině případech nejčastěji uvedla společnost Avon (z 31 

uvedlo Avon 12, Mamma Help 8 a Amélii znalo 6 žen). V některých případech Avon dokonce 

pojmenovávaly jako nadaci. Aktivity Avonu jsou však pouze součástí firemního dárcovství. 

Jak jsem uvedla v předchozí části výzkumu, kampaně této společnosti mají v ČR již 
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dlouholetou tradici a společnost spojuje své jméno konkrétně s tímto druhem onemocnění již 

řadu let. Výsledek je možné vnímat jako potvrzení dobré komunikační strategie dané firmy 

a upozornění na rezervy na straně NNO.

Následující otázka zjišťovala odkud se pacientky informace o těchto organizacích 

dozvěděly. V případě, že uvedly společnost Avon, byla nejčastějšími odpověďmi televize, 

následovaná časopisy a internetem. V případě, že pacientky znaly některé z NNO, byla 

nejčastější odpověď plakáty a informační letáky a internet. Na oddělení FN v Motole jsou 

v čekárně letáky a nástěnky organizací Mamma Help a dvou svépomocných organizací. Na 

oddělení VFN na Karlově náměstí je letákům vyhrazen speciální stojan, plakáty a nástěnky 

zde nejsou. Možnost, že by se dozvěděly o NNO od lékaře bylo uvedeno pouze dvakrát.

V případě, že pacientky znaly některou z NNO, byly vyzvány k odpovědi na otázku, zda 

některou z nich navštěvují. Kladně odpovědělo pouze 5, z čehož jedna z odpovědí opět 

odkazovala na pochod společnosti Avon. Jednalo se opět o organizace Mamma Help 

a Amélie.  V otázce na spokojenost s rozsahem služeb, byly ženy dvakrát zcela a třikrát spíše 

spokojeny. V případě záporné odpovědi, byla většina odpovědí bez udání důvodu. Pokud se 

k dané odpovědi vyjádřily, uváděly v 6ti případech, že nemají potřebu, ve třech, že nemají 

zájem. Další důvody byly: čas, práce a malé děti. Všechny respondentky, které se k dané 

otázce vyjádřily byly mladší, než 45 let.

Otázka na téma návštěvnosti webových stránek zabývajících se tématem rakoviny prsu 

byla do dotazníků začleněna především pro získání představy, jaká témata ženy zajímají a také 

na základě myšlenky, že nemusejí uvést danou organizaci, ale mohou chodit na její stránky. 

Tento předpoklad se potvrdil ve 4 případech, kdy respondentky uvedly, že žádnou NNO 

neznají, ale v otázce na webové stránky uvedly, že navštěvují web organizace Mamma Help. 

Poměr návštěvnosti webových stránek dle toho, zda respondentky znaly NNO je znázorněn 

v následujícím Grafu 4:
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Skupina žen, které neznaly organizace ve výrazné většině také nenavštěvovala 

internetové stránky. Z těch které organizace znaly, také ve většině případů (22 z 31) 

navštěvovaly nějaké webové stránky s tématikou rakoviny prsu. Ve vztahu k věku je z tohoto 

dotazníkového šetření možno říci, že webové stránky, které se věnují tématu nemoci 

navštěvovaly v převážné většině žen mladší, než 55 let. 

Mezi nejčetnější, které respondentky uváděly byly www.rakovinaprsu.cz (webové 

stránky o.s. nejsi na to sama), přímočarost názvu stránek této organizace může být velkou 

komunikační výhodou. Dále pak stránky organizace Mamma Help. Významný počet 

respondentek také uvedlo, že navštěvují „různé“. Mezi dalšími jmenovanými byly především 

stránky odborné, následně pak diskusní a také týkající se výživy a alternativní medicíny. 

Ze závěrečné otevřené otázky (Existuje něco, co byste si přála v přístupu/ službách 

v průběhu léčby zlepšit?) bylo možné určit následující kategorie odpovědí.

 Čekání na lékaře, či aplikaci chemoterapie

 Důslednost při screeningu

 Soukromí a prostředí

 Více času v ordinaci lékaře

 Komunikace lékařů

 Psychosociální pomoc

 Informovanost veřejnosti a rodiny

´

Zdroj: vlastní výzkum

Poměr návštěvnosti webových stránek dle toho, zda respondentky znaly NNO
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Shrnutí

Potřeby pacientek a přístup k léčbě je individuální záležitostí každé z nich. 

V dotazníkovém šetřením jsem si kladla za cíl zjistit, nakolik vědí o NNO, které nabízí určité 

služby, aktivity, nebo informace, které by je mohly v průběhu i po léčbě podpořit. V případě 

kladné odpovědi mne následně zajímalo, nakolik využívají jejich služeb. V rámci vzorku, 

který byl zahrnut ve výzkumu je možné říci, že povědomí pacientek o NNO v této oblasti jen 

velmi malá. A i v případě, kdy o nich pacientky věděly, tak nevyužívaly jejich služeb. 

Zkreslením v datech je však společnost Avon, kterou respondentky vnímaly jako NNO. 

Nejznámějšími organizacemi v tomto výzkumu byly organizace Mamma Help a Amélie, 

zajímavým společným aspektem těchto organizací je skutečnost, že ředitelky obou organizací 

mají za sebou profesní zkušenost z oblastí, které jsou pro řízení NNO významné. Jednak z 

řízení projektů a marketingové komunikace a také žurnalistiky.

V případě věkové hranice do 50ti let se ukázalo, že pacientky vyhledávaly informace na 

internetu, kromě dvou NNO uvedených výše vyhledávaly diskuse. Je tedy možné, že mají 

potřebu nějakým způsobem sdílet zkušenosti, ale nevyhovuje jim, nebo nemají čas  docházet 

do nějaké organizace. 

Velkým tématem v odpovědích respondentek bylo čekání na lékaře, či aplikaci 

chemoterapie a s tím související požadavek více času v ordinaci lékaře. Dle toho je patrné, že 

systém zdravotní péče již nyní nestačí efektivně řešit vysoký výskyt nádorových onemocnění, 

přičemž výzkumy  předpovídají, že se výskyt nádorových onemocnění bude zvyšovat. NNO 

nemohou zkrátit čekací doby v čekárnách, nicméně mohou svou advokační činnosti tento 

aspekt zdůrazňovat při hájení zájmů pacientů. Jedna z respondentek uvedla, že by ocenila 

nějaké zpestření v čekárně, protože tam na ní doléhají negativní myšlenky. Na tomto místě by 

již NNO mohly přijít s inovačním projektem, který pacienty v čekárnách dokáže jemnou 

formou rozptýlit. Na tento požadavek navazuje též touha po větším soukromí a zlepšení 

prostředí. Podmínky na jednotlivých odděleních  již teď kapacitně nedostačují. Ve VFN na 

Karlově náměstí je přibližně 40 lůžek a křesel pro aplikaci chemoterapie, pacienti leží jeden 

vedle druhého a zároveň naproti sobě. Pro všechny příchozí jsou na stacionáři pouze dvě 
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toalety. Vzhledem k tomu, že počet nových případů s onkologickým onemocněním bude, dle 

dostupných dat, přibývat, je potřeba se zabývat otázkou, jak by bylo možné danou situaci 

zlepšit. Během mého pohybu na oddělení bylo patrné, že přetížení nejsou pouze lékaři, ale 

také sestry, které jsou během své práce vystaveny stresovým situacím spojených s často 

smutnými příběhy jednotlivých pacientů. Na mou otázku, zda mají nějakou supervizi, jsem 

dostala rozhodnou odpověď, že ne. Jedna z respondentek uvedla, že  příjemné prostředí a milý 

personál považuje za velmi důležité. K tomu, aby byly na oddělení milé a příjemné zdravotní 

sestry je však, dle mého názoru potřeba, aby měly možnost ventilovat a zpracovat náročné 

zkušenosti ze své práce, jinak mohou snadno dospět k syndromu vyhoření.

Zlepšovat zázemí onkologických oddělení se snaží především nadace a nadační fondy. 

Zvýšení kapacit je však na těch, kdo péči poskytují a jejich organizaci a řízení pracovišť. Málo 

času, prostoru pro svou nemoc v ordinaci lékaře ještě stupňuje informační asymetrii, kdy se 

pacient nemusí dozvědět spoustu informací, které by chtěl a potřeboval. V tomto ohledu NNO 

dohání to, co lékař v ordinaci díky přetížení nestihne. Časový tlak může též ovlivňovat 

komunikaci lékaře s pacientem, kterou respondentky také uvádějí v seznamu přání na zlepšení. 

Je otázkou nakolik tuto skutečnost mohou řešit NNO. Gaudia proti rakovině i Dialog Jessenius 

se snaží vyvinout projekt, který by vzdělával lékaře v komunikačních dovednostech, tyto 

projekty však vždy závisí na otevřenosti vedení daného pracoviště  vůči této problematice. 

Jiné NNO se vydávají spíše směrem od pacienta, kdy dávají tipy, na co se lékaře zeptat. 

Osobně se domnívám, že je velkou výzvou a zkouškou diplomacie pro NNO, aby se snažily 

změnit tak citlivou věc, jako je komunikace lékařů, kteří si často jen velmi neradi nechají 

mluvit do toho, co dělají.   

Požadavek respondentek týkající se důslednosti při vyšetření dává pozitivní zpětnou 

vazbu těm NNO, které se snaží zlepšit organizaci  vyšetřování a informovat i jiné lékařské 

profese o možných příznacích onemocnění a apelovat na nepodceňování případů mladých žen. 

Zároveň v tomto aspektu pomáhá řada preventivních aktivit daných NNO a jejich projektů 

zaměřených na samovyšetření. Dále pak snahy zvýšit účast žen na vyšetřeních. V teoretické 

části mluví Daneš (in Klimovičová, 2011) o absenci zvaní pacientek na mamografický 

screening. V rámci spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu jsem měla možnost provést 
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zúčastněné pozorování na Onko Fóru, setkání zástupců české onkologické společnosti, 

onkologických center, plátců péče i Ministerstva zdravotnictví. V otázce zvaní pacientek 

zástupkyně VZP uvedla, že když pacientkám rozešlou pozvánku na screening, z velké většiny 

skončí v koši. Domnívám se, že je v zájmu pojišťovny, aby se díky včasné diagnostice také 

snížily náklady na onkologickou léčbu, proto je na tomto subjektu, aby se snažil hledat 

vhodnou cestu, jak klienty oslovit a snažit se zvýšit jejich účast při vyšetřeních.

Také informovanost označily respondentky také během dotazníkového šetření za 

nedostačující. NNO jsou v této oblasti velmi aktivní,  bližší vazba lékařů na organizace by 

mohla zlepšit tento deficit. Pacientky však zmiňovaly také informovanost veřejnosti a rodiny o 

tom, co onkologické onemocnění obnáší. „Lítost není to pravé“ napsala jedna z respondentek. 

I odborná literatura zdůrazňuje potřebu zapojení a seznámení blízkých osob s problematikou 

onkologického onemocnění tak, aby mohli být oporou své blízké osobě a dokázali najít i svou 

cestu, jak se s tak náročnou situací vypořádat. Důraz na zapojení rodinných příslušníků 

zdůrazňují v dané oblasti NNO zaměřené na psychosociální problematiku. Požadavek po 

psychosociální pomoci je velkým tématem péče o ženy s rakovinou prsu a onkologické 

pacienty obecně.  NNO je tato pomoc závislá na finančních prostředcích, které se podaří získat 

a pomůžou tak rozvíjet činnost i do jiných měst, než je Praha, Brno, Olomouc, kde doposud 

zmiňované organizace Amélie a Gaudia proti rakovině působí. 

6.4. Výsledky rozhovorů

V dotazníkovém šetření uváděly pacientky ve věku do 40 let, že organizace 

nenavštěvují z důvodu nedostatku času a protože mají malé děti. Uváděly též, že se obávají  

„depresivní“ atmosféry ve svépomocných organizacích tohoto typu. Díky pohybu v daném 

prostředí jsem navázala kontakt se dvěma ženami, které byly ochotny si o tématu promluvit 

více. Provedla jsem tedy dva krátké polostrukturované rozhovory, které prohloubily některá 

témata z dotazníkového šetření. Rozhovory probíhaly v prostředí onkologického oddělení, 

v dané situaci nebylo možné si je nahrávat, psala jsem si stručné poznámky v průběhu a po 

ukončení rozhovoru jsem je doplnila.
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Respondentka M. na otázku ohledně navštěvování NNO v průběhu léčby uvedla 

„nemám potřebu se sdružovat a ani bych na to nenašla čas, mám dvě malé děti a důležité je 

pro mě být hlavně s nima a pokud možno nějak fungovat“ i druhá z respondentek L., uvádí, že 

při tom všem, co léčba obnáší „nemám čas na nic jiného, snažím se starat o svého půlročního 

syna.“ V otázce informovanosti by M. ocenila více informací na začátku léčby, aby  měla 

představu, co ji čeká. L. dostala od své lékařky DVD od zmiňované organizace Dialog 

Jessenius, měla tedy pocit, že je informovaná dostatečně, zajímalo ji „co obnáší operace, 

s jakým omezením mám počítat.“ Ohledně průběhu diagnostiky onemocnění respondentka M. 

uvedla, že „neví, proč se všude zdůrazňuje, že kojení je prevence rakoviny prsu.“  To odkazuje 

na zmíněnou činnost Projektu 35 o.s., který se snaží informovat i jiné lékařské specializace o 

nepodcenění onemocnění i u méně rizikových skupin. 

Z rozhovorů bylo patrné, že kvůli starosti o malé děti se ani myšlenkou docházení do 

organizace nezabývaly. Dle jiných odpovědí se však zdálo, že by pacientky uvítaly možnost 

zeptat se na zkušenosti někoho, kdo má léčbu již za sebou. Přesto, že skupina žen, které potká 

toto onemocnění ve věku, kdy vychovávají malé děti, je dle statistik marginální, její otázky a 

problémy by si zasloužily speciální pozornost. Mohl by to být impuls pro NNO o osvětu 

i o specifických problémech těchto skupin, nebo spíše pro založení nějakého sdružení, či 

webových stránek zaměřených na specifická témata této skupiny, která byla zmíněna 

i v teoretické části práce. 

Výzkum této práce nabízí základní představu o oblasti péče o ženy s rakovinou prsu. 

Nabízí se však řada  možností, kudy by se dále mohl ubírat. Dalšími oblastmi ke zkoumání by 

mohly být svépomocné skupiny a otázka, zda mají zájem (a najdou prostředky) o nějakou 

podobu supervize a školení, které je organizace Amélie ochotna nabídnout? Jak vnímají NNO 

v této oblasti lékaři a sestry? Jaký způsob podpory by uvítaly ženy, které onemocnění potká 

v premenopauzálním období?  

Pro zvýšení informovanosti pacientek o NNO působících v dané oblasti, bych 

navrhovala vytvořit jednotnou brožurku (leták, složku), která by obsahovala odkazy na 

všechny organizace, které se danou problematikou zabývají a lékař, či zdravotní sestra by ji 

mohli pacientkám dávat při úvodním setkání.
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ZÁVĚR

V teoretické části práce jsme se dozvěděli, že občané ČR očekávají řešení problémů 

v oblasti zdravotnictví  především od státu. Z empirické části  práce je patrné, že NNO nabízí 

široké spektrum nástrojů, jak péči o pacientky s rakovinou prsu zlepšit. Organizace přispívají 

ke zlepšení prostředí onkologických oddělení, organizují aktivizační programy a přináší řadu 

inovačních projektů. Velký díl aktivit je zaměřen na informovanost pacientek, to napomáhá 

vyvážení informační asymetrie mezi lékařem a pacientkou, což vede i k jejímu lepšímu 

postavení v průběhu léčby. Výsledky dotazníkovém šetření ukázaly, že více než o NNO, měly  

pacientky povědomí o aktivitách společnosti Avon Cosmetics, která se tomuto druhu 

onemocnění věnuje. Tento subjekt tržního sektoru výrazně podporuje NNO i zdravotnická 

zařízení, která se pacientkám věnují.

Standardy léčby rakoviny prsu v ČR jsou na vysoké úrovni a drží krok se světovými 

pracovišti. V odborné literatuře a zahraničních výzkumech je čím dál více kladen důraz na 

podpůrnou péči, která je pro úspěšnost léčby velmi důležitá. V našem systému zdravotnictví se 

jí však pacientkám příliš nedostává. Není zahrnuta do standardů léčby, tedy není zakotvena 

v legislativě. Jak je patrné z empirické části práce, NNO státu  v této oblasti  výrazně 

vypomáhají a hledají cestu, jak situaci zlepšit. Aktivními členy občanských sdružení se stala 

také řada lékařů, kteří se snaží budovat spolupracující komunitu odborníků v této oblasti a 

poskytovat pacientkám aktuální informace ohledně léčby. Spolupráce lékařů s NNO by mohla 

napomoci zvýšení povědomí o NNO a službách, které pacientkám nabízejí. 

Od roku 2002 je patrný nárůst organizací, které se snaží zlepšovat péči o ženy 

s rakovinou prsu. Převážně se však koncentrují  v Praze. V tomto roce vznikla také zastřešující 

organizace, jejímž úkolem je poskytování služeb veřejnosti, ale také koordinace a sjednocení 

cílů svépomocných organizací. 

Zahraniční literatura zdůrazňuje význam psychoterapie v průběhu léčby. V českém 

prostředí nemá tento druh podpory obecně takovou tradici, a proto může být cesta pro její 

zavedení a zvýšení významu při léčbě  ještě velmi dlouhá. Nicméně jak je patrné z aktivit 

organizací Amelie o. s. a Gaudia proti rakovině o. s., které vycházejí z oboru 

psychoonkologie, může se nabídka těchto služeb i u nás výrazně rozšířit. Pro začátek je třeba 

zvýšit povědomí pacientek o existenci a nabídce těchto organizací. 
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Práce také upozorňuje na fakt, že zdravotnictví v oblasti onkologie je momentálně ve 

fázi, kdy je potřeba si přiznat, že není možné, aby všichni pacienti dostali nejlepší dostupnou 

léčbu z veřejných financí. Tyto argumenty již zazněly v mnoha médiích a na odborných 

kongresech, ale ještě stále chybí krůček k tomu, aby tato informace nebyla i pro veřejnost 

pouze více, či méně známým tajemstvím.  Je potřeba, aby především plátci péče a politici 

vyložili karty na stůl, sdělili veřejnosti jaká je skutečnost a uzpůsobily tomu zákony. To 

rozhodně není populistickým gestem, za které by politikům stouply volební preference . Je to 

však důležitým krokem k tomu, aby určitá zdravotní péče nebyla „podpultovým zbožím“ 

dostupným prostřednictvím úplatku, nebo aktuální sympatie dvou lidí. 

I v tento moment má organizovaná občanská společnost velký potenciál podpořit 

společenské změny. V souvislosti s onemocněním rakoviny prsu bývá často zmiňována 

bojovnost. „Bojuj a zvítězíš“ byl slogan jedné z mnoha kampaní. Nezbývá než doufat, že  i 

organizacím v této oblasti se podaří vítězit v boji za práva a potřeby této  nemalé skupiny  a 

tím také za humanizaci medicíny.  
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Deklarace práv onkologických pacientů,

přijatá 29.června 2002 v norském Oslo

Společná deklarace na podporu a dodržování práv onkologických pacientů.

Deklarace byla přijata jednomyslně zástupci všech členských organizací na valném 

shromáždění Asociací evropských lig proti rakovině v Oslu 29. června 2002. Liga proti 

rakovině Praha je řádným členem ECL.

Preambule:

Účastníci:

• jsou si vědomi, že moderní medicína je soustavně se rozvíjející a rychle se měnící komplex a 

že vztahy mezi pacienty, zdravotníky a zdravotnickými zařízeními prodělávají významné 

změny

• uvědomují si, že pacient není jen uživatelem, ale současně i aktivním účastníkem péče 

zdravotníků a zdravotnických zařízení a že má svá práva

• vývoj lékařských technologií a administrativa s tím spojená ovlivňují vztah pacienta, 

zdravotníků a zdravotnických zařízení a vyžadují zákonná opatření

• ačkoliv práva pacientů jsou legislativně ošetřena, jsou často zahrnuta do série zákonů různé 

povahy a rozsahu, které jsou nesnadno dostupné pro nemocné

• jsou si vědomi obtíží nemocných, jestliže zákonná ustanovení neexistují nebo nemají 

legislativní účinnost

• jsou informováni o existenci početných politických snah a normativních iniciativ v 

evropských zemích dokazujících společný zájem o práva pacientů
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• uvědomují si, že zvýšený veřejný zájem o práva pacientů může přispět k legislativnímu 

rozvoji i zkomplikování problematiky

• jsou přesvědčeni, že přijetí společných postupů v dílčích otázkách společného významu 

může být vhodné a užitečné pro práva pacientů na národní a mezinárodní úrovni

• jsou toho názoru, že přiměřený význam postavení pacienta přijetím společných zásad by 

mohl vzrůstat a stát se motivací pro zdokonalování zákonodárců

• jsou přesvědčeni, že současné podklady mohou zákonodárcům pomoci při začlenění 

důležitých zásad do zákonů a jejich uplatnění

• jsou toho názoru, že prosazení práv pacientů nemůže být docíleno izolovaně, a proto 

pacientská práva musí být ošetřena různými způsoby

• je třeba upřesnit přijatá opatření na ochranu pacientů v dané situaci, neboť text je formulován 

obecně, a přesvědčivě využít všech možností k podpoře a prosazení pacientských práv

• využít všech zásad a zákonných ustanovení o pacientských právech přijatých v následujících 

mezivládních dohodách: Guided by the principles and provisions concerning patients´rights as 

established in the following intergovernmental instruments: Universal Declaration of Human 

Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1996), International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1996), European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (1952), European Social Charter (1961) as well as 

Declaration of Amsterdam on the promotion of patient’s rights in Europe (World Health 

Organisation, 1994), the Convention of Human Rights and Biomedicine (Council of Europe, 

1997) and the Charter of Paris against Cancer (2000).

Souhlasí s následujícími ustanoveními:

Článek 1. Definice.

1.1. Termín pacient je míněn v souvislosti s "využitím zdravotní péče u zdravého nebo 

nemocného". Termín "onkologický pacient" je označení "uživatele zdravotní péče, který má 

nádorové onemocnění nebo obtíže související s rakovinou".
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Článek 2. Pacienti jako živé bytosti.

2.1. Hodnota člověka a jeho práva vyjádřená v mezinárodních dokumentech citovaných 

výše je dána v systému zdravotní péče a zejména ve vztahu mezi pacientem, zdravotníky a 

zdravotnickými zařízeními. 2.2. V rámci toho všichni pacienti mají právo na kvalitní život, 

fyzický a duševní rozvoj, důstojnost, respektování soukromí, vlastní morální, kulturní, 

filozofický, ideologický, náboženský názor, který nesmí být příčinou diskriminace.

Článek 3. Právo na léčení, zdravotní péči a psychosociální podporu.

3.1. Nádorově nemocní mají právo na stejnou dostupnost léčby. 3.2. Medicínské a 

psychosociální přístupy jsou stejné u nádorově nemocných. 3.3. Nádorově nemocní mají právo 

na přiměřenou úroveň péče, která je dána jak dokonalým technickým vybavením úměrným 

dostupným zdrojům, tak současnému dostupnému klinickému vzdělání a odborné úrovni v 

dané zemi a mezilidským vztahům mezi onkologickým pacientem a zdravotníky. 3.4. 

Nádorově nemocní mají právo na nezbytnou zdravotní péči při svém onemocnění včetně 

preventivní péče a rehabilitace. 3.5. Nádorově nemocní mají právo na svobodnou volbu a 

změnu lékařů a zdravotnického zařízení stejného zaměření. 3.6. Nádorově nemocní mají právo 

konzultovat jiného lékaře v každé situaci. 3.7. Nádorově nemocní jsou léčeni vždy ve vlastním 

zájmu v souladu s léčebnými postupy a dostupnou technikou. 3.8. Nádorově nemocní mají 

právo na zabezpečení pokračujícího léčení v jedné i více nemocnicích při střídání s domácím 

ošetřováním. 3.9. Nádorově nemocní mají právo na léčbu obtíží v důsledku onemocnění podle 

současných poznatků, na pomoc v terminálním stadiu nemoci a na důstojné umírání.

Článek 4. Právo na informace.

4.1. Nádorově nemocní mají právo na úplnou informaci o svém zdravotním stavu včetně 

lékařských vyšetření; o navrhovaných lékařských postupech spolu s riziky a účinky způsobu 

léčby; o alternativách navržené léčby včetně vyhlídky bez jakékoliv léčby, o diagnóze, 

výhledu (prognóze a postupu léčby). Rozsah informace umožňuje pacientův souhlas stejně tak 

i pro jakýkoliv lékařský postup, výzkum anebo výukovou demonstraci. 4.2. Informace musí 

být podána pro pacienta srozumitelnou formou a zdravotník se musí přesvědčit, že rozhovor je 

vnímán s důvěrou. 4.3. Nádorově nemocní mají právo na vlastní žádost informaci odmítnout. 

4.4. Nádorově nemocní mají právo rozhodnout, kdo, pakliže vůbec, má být ještě informován. 
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4.5. Nádorově nemocní mají právo znát identitu a odbornost zdravotníků, zejména 

zaměstnanců zdravotnického zařízení. Pacienti mají právo být seznámeni s provozním řádem 

tohoto zařízení.

Článek 5. Právo na seberozhodování.

5.1. Nádorově nemocní mají právo v každé situaci na souhlas pro všechny lékařské 

výkony, pro zařazení do výzkumu nebo do výukového procesu. 5.2. Když nádorový pacient je 

nesvéprávný, vyžaduje se souhlas zákonného poručníka. I sám pacient musí být rovněž 

informován před rozhodovacím procesem v rozsahu, který umožní jeho stav. Když zákonný 

zástupce odmítne dát souhlas a lékař je přesvědčen o zákroku v zájmu nemocného, konečné 

rozhodnutí musí být v souladu se zákonem. 5.3. Jestliže nádorově nemocný je neschopný 

vyjádřit svůj souhlas po předchozí informaci a jestliže není zákonný poručník nebo poručníci 

určení pacientem, rozhodovací proces musí zahrnovat všechny známé skutečnosti a nejširší 

výběr předpokládaných možností podle přání onkologického pacienta.

Článek 6. Právo na mlčenlivost a soukromí.

6.1. Všechny informace o nádorově nemocném, zdravotní stav, lékařské posouzení, 

diagnóza, prognóza a léčení a všechny ostatní informace osobního charakteru musí být 

důvěrné. 6.2. Nádorově nemocní mají právo přístupu ke svým zdravotním nálezům a 

záznamům a veškeré další dokumentaci, týkající se jejich diagnózy, léčení a následné péče a k 

tomu, aby dostali kopii celé nebo části lékařské zprávy. 6.3. Informace mohou být vyčleněny 

jako tajné, jestliže si to pacient výslovně přeje, nebo jsou-li výslovně zahrnuty zákonně s 

ostatními ve výzkumných protokolech. Souhlas k přístupu je možný při změně lékaře, pro 

ovlivnění pacientovy léčby nebo pro následující zákrok, ale musí to být jen v naprosto 

nezbytném rozsahu. 6.4. Všechny osobní údaje o pacientovi musí být vhodným způsobem 

chráněny. 6.5. Nádorově nemocní mají právo vyžadovat změnu, doplnění, vypuštění nebo 

upřesnění anebo úpravu dat osobních nebo medicínských, které se jich týkají, pokud jsou 

nepřesná, neúplná, dvojsmyslná nebo časově neodpovídají dané diagnóze, prognóze, léčení a 

následné péči.
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Článek 7. Právo na sociální péči.

7.1. Život nádorově nemocných je často provázen během nebo po léčení finančními 

nebo sociálními starostmi. Onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, finanční a sociální 

služby a podporu.

Článek 8. Povinnosti pacientů

8.1. Nádorově nemocní jsou povinni aktivně se podrobit diagnostickým vyšetřením, 

léčení a doprovodné péči poskytované ošetřujícím personálem a zdravotnickým zařízením po 

předchozí informaci. 8.2. Nádorově nemocní se musí snažit, aby styk se zdravotnickým 

personálem a zdravotní péče probíhala v pohodě.

Článek 9. Stížnosti.

9.1. Nemocní musí mít přístup k informacím a radám umožňujícím jim seznámení se s 

jejich právy obsaženými v tomto dokumentu. Tam, kde práva nejsou respektována, musí být 

možnost podat stížnost. K tomu by měla být možnost a způsob uplatnění práva nápravným 

opatřením nebo jinou formou mimostandardního postupu.

Článek 10. Uplatnění.

10.1. Seznámení se s právy uvedenými v této deklaraci znamená, že byl naplněn 

uvažovaný záměr. 10.2. Seznámení se s těmito právy nebude znamenat postih. Při aplikaci 

těchto práv se pacienti přizpůsobí omezením danými hranicemi lidských práv a v souladu s 

předpisy danými zákonem. 10.3. Jestliže pacient nemůže sám uplatnit práva uvedená v 

dokumentu, měl by se s těmito právy seznámit zákonný zmocněnec nebo osoba pověřená k 

tomuto účelu nemocným. Kde není ani zákonný zmocněnec ani pověřená osoba, měly by se 

hledat jiné způsoby pro zástup nemocného.

Předchozí body nejsou právními povinnostmi nebo právy, jsou však vnímány jako 

základ lepšího života lidí s rakovinou.
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Příloha č. 2

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Pecháčková, studuji magisterský obor Studia občanského sektoru na  
Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se zabývám
neziskovými organizacemi*, které se věnují pacientkám s rakovinou prsu.  Chtěla bych 
Vás poprosit o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Vyjádření Vašich zkušeností bude 
pro můj výzkum velmi cenné.

V závěru Vás chci ujistit, že veškeré informace jsou anonymní a budou zpracovány pouze pro 
účel mé závěrečné práce.                  

* Občanská sdružení, Obecně prospěšné společnosti, Nadace, Nadační fondy.

Vybrané odpovědi prosím zaškrtněte křížkem, případně vypište. 

1. Znáte Vy osobně nějaké neziskové organizace, které se věnují pacientkám 
s rakovinou prsu? 

O Ano (jaké?.………………………………………………………………………………..…)

.Pokračujte otázkou č. 2

O Ne    

 Pokračujte otázkou č. 5

2. Odkud jste čerpala informace o existenci těchto neziskových organizací? 

O televize
O noviny, časopisy
O plakáty, informační letáky
O internet
O lékař
O zdravotní sestra
O rodina, přátelé a známí
O z jiného zdroje (prosím vypište)..............................................

3. Navštěvujete/navštěvovala jste Vy osobně nějakou neziskovou organizaci?

O Ano (Jakou?.............................................................................................................................)

O Ne (Proč?......................................................……………………………………...................)
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4. Jak jste spokojená s rozsahem služeb, které neziskové organizace nabízí?

                   O                     O            O O

        Zcela spokojená            Spíše spokojená           Spíše nespokojená        Zcela 
nespokojená

5. Navštěvujete/navštěvovala jste nějaké webové stránky zabývající se tématem 
rakoviny prsu ?

O Ano (Jaké?...............................................................................................................................)

O Ne 

6. Existuje něco, co byste si přála v přístupu/službách v průběhu léčby zlepšit?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Pokud mi chcete k této problematice  ještě něco sdělit, můžete zde:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Nyní dovolte poslední dvě otázky, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování.

Kolik Vám je let?  …………………………..

V jakém roce Vám byla sdělena diagnóza ? …………………….

Velmi Vám děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.
Tereza Pecháčková (tereza.pechackova@gmail.com)
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Příloha č. 3 Mapa mamografických screeningových center v ČR

Příloha č. 4 Rozmístění nestátních neziskových organizací zaměřených na ženy 

s rakovinou prsu
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Příloha č. 5 Rozmístění Komplexních onkologických center v ČR
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1. Základní charakteristiky tématu, cíl práce a jeho zdùvodnění (čím student chce 
dosavadní znalosti rozšířit), lze uvést hlavní cíl i dílčí cíle. (rozsah 1000 znakù)

Každé onemocnění je velmi komplikující, nevítanou a velmi zatěžující součástí života, 
onemocnění onkologického typu však splňují tuto charakteristiku mnohonásobně silněji. 
Nemocní rakovinou jsou konfrontování s velkou psychickou zátěží, protože na rozdíl od 
zdravých lidí jsou donuceni intenzivně se zabývat myšlenkou smrti, a že právě v jejich případě 
je zpochybněná samozřejmost života. K tomu se ještě připojuje fyzická zátěž způsobená 
tělesnými projevy nemoci, jako je únava, slabost, nechuť k jídlu a vedlejší účinky 
aplikovaných léčebných metod. V neposlední řadě je zde i zátěž sociální – člověk je vytržen 
z běžného rytmu života, což má samozřejmě vliv na život jeho rodiny, přátel, komunity.

Léčba onkologických onemocnění v České republice je kvalitativně na dobré úrovni, 
zároveň je dostupná všem lidem. Na druhou stranu ve zdravotnictví často ještě přežívá přístup 
z doby komunismu, kdy se kladl důraz na autoritu lékaře, a nebylo zvykem s pacientem postup 
léčby konzultovat a činit ho tak za léčbu spoluodpovědným. 

Role nestátních neziskových organizací je napomoci systému všeobecného 
zdravotnictví v podpoře naplňování těch potřeb pacientů, které není schopno z nejrůznějších 
důvodů uspokojit běžné zdravotnictví. 

Tato práce se bude zabývat především analýzou aktivit jednotlivých nestátních 
neziskových organizací v oblasti podpory pacientů s onkologickým onemocněním (konkrétně 
pacientek s diagnózou rakovina prsu) a analýzou toho, jaké potřeby pacientek se daří 
nestátním neziskovým organizacím naplňovat a jaké potřeby naopak nejsou jejich službami 
saturovány.

2. Výzkumné otázky, které v práci budete řešit. (nebo stanovené hypotézy)

 Do jaké míry vědí pacientky s rakovinou prsu o činnosti nestátních neziskových 

organizací zabývajících se touto problematikou?

 Do jaké míry využívají pacientky služeb těchto nestátních neziskových organizací?

 Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci nestátních neziskových organizací 

uspokojovány?

 Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci nestátních neziskových organizací 

opomíjeny? 
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3.  Metodologický postup, jaké metody a jaké techniky budou v práci použity. (rozsah 1000 
znakù)

Nejprve bude zpracován důkladný rozbor problematiky onkologicky nemocných pacientů –

zaměříme se na dopady onkologického onemocnění na život pacienta a budeme zjišťovat, jaké 

má pacient s onkologickým onemocněním potřeby. Výchozí metodou při psaní teoretické části 

práce bude kvalitativní analýza existujících dokumentů – článků, případových studií a 

související literatury včetně dostupných diplomových prací. 

Při získávání praktických informací se zaměřím na analýzu dokumentů jednotlivých nestátních 

neziskových organizací působících v oblasti podpory pacientek s rakovinou prsu – cílem bude 

zjistit, jaké typy nestátních neziskových organizací se v oblasti podpory pacientek s rakovinou 

prsu vyskytují a především, jaké aktivity v oblasti podpory pacientek s rakovinou prsu 

nabízejí. 

Dalším zdrojem praktického výzkumu bude dotazník zaměřený na zjišťování potřeb pacientek 

s rakovinou prsu, jejich obeznámeností s nestátními neziskovými organizacemi působícími 

v oblasti podpory těmto pacientkám a v neposlední řadě zjišťujícím, zda pacientky nabízené 

podpory nestátních neziskových organizací využily, či zda by preferovaly jinou formu 

podpory.

4. Osnova práce, rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristickou 
jejich obsahu.

Úvod 

Téma

Cíle práce

1) Problematika onkologických onemocnění

Co je onkologické onemocnění

 Jaké jsou důsledky onkologických onemocnění na život pacientů

 Jaké jsou potřeby onkologických pacientů v průběhu léčby
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2) Role státu v péči o onkologické pacienty

Podpora a služby státu  pacientům s onkologickým onemocněním a jejich rodinám

Informovaný souhlas, second opinion

3) Občanský sektor a nestátní neziskové organizace (NNO) ve společnosti

 Úlohy NNO ve společnosti

 Postavení Občanské společnosti a NNO v České republice

 Typy NNO zaměřující svou činnost na oblast zdravotnictví 

4) Nestátní neziskové organizace působící v oblasti podpory pacientek s diagnózou rakoviny 
prsu

 Přehled NNO zabývajcích se podporou pacientek s diagnózou rakoviny prsu

 Jakou podporu a služby pacientkám tyto NNO nabízejí

5)Vymezení problému a metodologie výzkumu

Výzkumné otázky

Použité metody  

6) Výsledky výzkumu

Do jaké míry vědí pacientky s rakovinou prsu o činnosti nestátních neziskových organizací 
zabývajících se touto problematikou? Do jaké míry využívají pacientky služeb těchto 
nestátních neziskových organizací? Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci 
nestátních neziskových organizací uspokojovány a jaké opomíjeny? 

7) Závěr

Doporučení pro další práci NNO v oblasti podpory pacientek s diagnózou rakoviny prsu
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5. Časový harmonogram prací

 Kapitola 1 a 2 – do 10.8.2010

 Kapitola 3 – do 10.9.2010

 Kapitola 4 – do 31.9.2010

 Kapitola 5, 6 – do 12.10.2010

 Odevzdání práce – 12.11.2010

6. Předběžná bibliografie k tématu včetně zahraniční, alespoň 5 nejdùležitějších titulù 
k tématu a zpùsobu jeho zpracování; u všech titulù je nutné uvést stručnou anotaci na 3-5 
řádkù.

Tschuske, V. 2004. Psychoonkologie. Praha: Portál.

Psychoonkologie se zabývá lidmi, kteří jsou postiženi rakovinou. Netýká se ovšem jen 
pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků a zároveň lékařů a sester na onkologických 
klinikách. Psychoonkologie je nový interdisciplinární obor,  propojením lékařských a 
humanitních disciplín naznačuje, jedním z hlavních cílů tohoto vědního oboru je zjistit, v 
jakých oblastech lze pacientům pomoci při překonávání potíží spojených s onemocněním. 

Opatrná, M. 2008. Etické problémy v onkologii. Mladá Fronta.

Kniha komplexně pojednává o všech otázkách a problémech s etikou v onkologii 
souvisejících – kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým 
doporučením, právům pacientů a second opinion, kurativní, paliativní a symptomatické 
léčbě, etickým problémům umírání a smrti, eutanázii, problematice návaznosti péče v České 
republice, komunikaci a vztahu lékař-pacient, sdělování nepříznivých informací, pravdě a 
naději, klinické pastorační péči a alternativní medicíně; to vše je doplněno přílohami i 
seznamem použitých zkratek. 

Skovajsa a kol. 2010. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 

Praha: Portál.

Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách 
(fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s 
teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské 
společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje 
občanský sektor do kontextu veřejné politiky. Jedním z důležitých projevů občanské 
společnosti je generování neziskových organizací – kniha mapuje základy ekonomiky i 
právního ukotvení neziskového sektoru. 
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Rektořík, J., kolektiv 2007. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: 
EKOPRESS.

Text je orientován na vysvětlení problematiky týkající se ekonomických proporcí a řízení 
jednotlivých odvětví veřejného sektoru, členěných podle kritéria uspokojování potřeb. Přehled 
teoretických základů ekonomiky veřejného sektoru následuje popis základních nástrojů řízení 
ekonomiky veřejného sektoru. Podstatná část textu je věnovaná deskripci ekonomiky a řízení 
jednotlivých odvětví veřejného sektoru s využitím informací o aktuálním stavu této části 
národního hospodářství v České republice a v Evropské unii.

Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Kniha je učebnicí metod kvalitativního výzkumu, poukazuje na zdroje, z jakých jednotlivé

metody pocházejí, popisuje kvalitativní metody sběru dat a jejich vyhodnocování.

Baggot, R. 2008. Health consumer and patients’ organizations in Europe: towards a 
comparative analysis . Blackwell Publishing Ltd Health Expectations, 11, pp.85–94

Despite the rise of health consumer and patientsÕ organizations (HCPOs) in modern health-
care systems, studies are few and far between. In particular there is a lack of comparative 
research across 
Europe and at the pan-European level. In an effort to address this gap, an expert workshop was 
held in Vienna in February 2006. This involved 22 delegates from 10 European Countries and 
was funded by the European Science Foundation (ESF). The workshop reviewed the 
development of HCPOs in Europe and their role in the policy process in order to establish a 
platform for further research in this eld. It found evidence of an increase in HCPOs across 
European countries, increased engagement with policy makers and political institutions, and 
the creation of alliance organizations bringing together HCPOs across the sector.

Baggot, R. Foster, R. 2007 Understanding health policy. Bristol, Policy Press.

Among the key questions raised in the book are: what constitutes health policy? Where does 
power lie in health policy-making? What aspects of the health policy process have changed in 
recent years and what features have remained? And, what changes could be made to improve 
the quality of health policy-making? As with all the books in the "Understanding Welfare" 
series, this book has been written particularly with the needs of students in mind. However, it 
will also be invaluable to policy makers and practitioners in the health policy field.
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7. Diplomové práce k tématu, seznam magisterských a doktorských prací, které byly 
k tématu obhájeny na UK, případně oborově blízkých fakultách či vysokých školách. 

 Němcová, Adéla. 2007. Problematika profesionalizace neziskové organizace Mamma 

HELP. Praha: FHS UK.

 Hančilová, Romana. 2008. Role nestátních neziskových organizací pomáhajících 

dětským pacientům českých nemocnic. Praha: FHS UK

 Patremann, J. 2009 Zvyšování výkonnosti neziskové organizace zaměřené na sociální a 

zdravotní péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 

 Šťastná, H. 2004 Spokojenost nemocných s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. 

Pacient v situaci nemoci a jeho psychoterapeutický přístup k němu. Praha: 1 LF UK.

 Seifertová, D. 2005 Saturace vyšších psychosociálních potřeb u hemodializovaných 

pacientů. Praha: 1 LF UK.

 Plachá, V. 2004 Zkušenost onemocnění rakovinou prsu. Praha: Pedagogická fakulta 

UK.

 Čapková, K. 1998 Možnosti Psychoterapeutické intervence u onkologicky nemocných 

Praha: FF UK




