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Pacientské organizace a informovanost vefiejnosti.
Najvarová E.
Klub Diana, Brno

Jsem velmi ráda, Ïe jsem dostala pfiíleÏitost pfiedstavit Klub Diana Brno a seznámit vás s na‰í ãinností.
Klub Diana má historick˘ poãátek jiÏ v roce 1988 a vykazuje jiÏ témûfi 20 let svou ãinnost a to v oblasti sociální a zdravotní.

Vznikl z iniciativy pacientek, které prodûlaly operaci onkologického nádoru prsÛ. Vznikl v dobû, kdyÏ se je‰tû ne‰ífiila zdravot-

nická a psychologická osvûta natolik, aby odstranila strach z obávané nemoci, její operace a následného léãení.

Na‰e práce je postavena na principu dobrovolnické pomoci na‰ich ãlenek, které úspû‰nû pro‰ly léãením. Nejen laické tera-

peutky, ale mnohé aktivní ãlenky Klubu Diana se snaÏí svojí ãinností prospût v‰em ostatním, ktefií to potfiebují.

Základním poskytováním na‰ich sluÏeb jsou poradní dny. Zamûfiujeme se na cílenou informovanost pro v‰echny skupiny Ïen,

na úskalí a nebezpeãí karcinomu prsu, na preventivní chování a moÏnosti léãby.
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Poslání a cíle Klubu Diana:

• psychická podpora onkologick˘m pacientkám a jejich blízk˘m spojená s fie‰ením praktick˘ch problémÛ pfii zmûnû situa-

ce v dÛsledku váÏného a dlouhodobého onemocnûní

• správná informovanost o prevenci a léãbû nemoci

• informovanost a poskytnutí odborné literatury

• spolupráce s lékafii na poradenské a pfiedná‰kové ãinnosti

• v‰estranná informovanost o v˘Ïivû a zdravém Ïivotním stylu

• zlep‰ení kvality Ïivota a fyzické kondice Ïen s rakovinou prsu

• informace o zdravotních pomÛckách, sociálních a právních sluÏbách

Na‰e klubová a zájmová ãinnost dále zahrnuje:

• rekondiãní a rehabilitaãní plavání

• rehabilitaãní cviãení s prvky jógy a speciální cviãení zamûfiené na lymfedém

• konání ozdravn˘ch pobytÛ

• konání jednodenních zájezdÛ

• práce ve v˘tvarné dílnû

• spoleãné jednodenní vycházky a v˘lety

• náv‰tûvy divadel a kulturních akcí

• setkání na ãlensk˘ch schÛzích

Klub Diana od poãátku spolupracuje s organizacemi podobného charakteru v âR i v zahraniãí. Podílíme se na spoleãn˘ch

akcích i projektech s Aliancí ãesk˘ch organizací a Ïen s rakovinou prsu, Ligou proti rakovinû v Brnû i v Praze a Masarykov˘m

onkologick˘m ústavem. Úãastníme se âeského dne proti rakovinû, AVON pochodu v Praze, akce DokáÏe‰ to taky, s LPR Brno

Plavby za zdravím i veletrhu Hospi Medica.

Od roku 2005 se Klub Diana úãastní preventivního projektu „ Udûlej to pro sebe“. 

Dvû ãlenky pfiedná‰ely o prevenci rakoviny prsu pro studentky na stfiedních zdravotnick˘ch ‰kolách, na gymnáziích, stfied-

ních odborn˘ch uãili‰tích, na lékafiské fakultû, pro mladé maminky v centrech volného ãasu i v klubu dÛchodcÛ. Na modelu prsÛ

si mohly úãastnice pfiedná‰ek vyzkou‰et metodu samovy‰etfiení prsÛ. 

V období leden aÏ kvûten 2007 byl tento projekt realizován pod zá‰titou MMB odbor zdraví a od ãervna do prosince 2007

pod zá‰titou Aliance ãesk˘ch organizací a Ïen s rakovinou prsu a firmy Avon Fundation.

Celkem jsme v rámci projektu Udûlej to pro sebe v roce 2007 uskuteãnily 33 pfiedná‰ek pro 734 obãanÛ âeské republiky.

Aliance ãesk˘ch organizací a Ïen s rakovinou prsu ve spolupráci s firmou AVON uskuteãnila „RÛÏovou jízdu“ v men‰ích mûs-

tech na‰í republiky a my mûly moÏnost seznamovat Ïeny s prevencí rakoviny prsu v Moravské Tfiebové, Svitavách a ve Îìáfie

nad Sázavou.

DÛleÏitou souãástí na‰í ãinnosti je prezentace v médiích nebo osobní rozhovory pro denní tisk, a to zejména pfii akcích urãe-

n˘ch pro ‰irokou vefiejnost.

Vzdûlávání ãlenÛ doplÀujeme na vzdûlávacích semináfiích, které pofiádá Aliance ãesk˘ch organizací a Ïen s rakovinou prsu,

dále vyuÏíváme odborn˘ch semináfiÛ, konferencí pofiádan˘ch i jin˘mi organizacemi, napfi. Avon, Arcus-Onko-centrum, Masary-

kÛv onkologick˘ ústav.

V̆ ‰e uvedené aktivity by se nám nepodafiilo realizovat bez projektÛ a bez finanãní podpory státních orgánÛ MZ âR, Magist-

rátu mûsta Brna, ale také bez pomoci fiady pfiátel, dárcÛ a sponzorÛ.

Zde bych v‰ak chtûla zdÛraznit, Ïe dotace pro celkem ‰irokou ãinnost na‰eho klubu a pokrytí reÏijních nákladÛ jsou velmi

nízké. Získávání sponzorsk˘ch darÛ je velmi omezené z titulu sponzorování mnoÏství nadací sportovních a kulturních akcí apod.

Dále podot˘káme, Ïe z dÛvodu platnosti zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách, které nepamatovalo na men‰í sdruÏení,

nemÛÏeme Ïádat o dotace od MMB – OSP.

Pfiesto jsme tento nároãn˘ proces o registraci zpracovali (zpracování o 22 pfiílohách, které tvofiily 42 listÛ), ale Krajsk˘ úfiad

Jihomoravského kraje nám registraci nepfiiznal.

Pfiitom akce pro vefiejnost v rámci projektu „ Udûlej to pro sebe“, to je samovy‰etfiování prsu, si myslíme, Ïe je velmi dÛleÏi-

tá a podporuje ‰ífiení osvûty a prevenci proti negativním jevÛm onemocnûní.

Cílem snaÏení je také pomáhat postiÏen˘m, onkologicky onemocnûn˘m pacientÛm, získat sebedÛvûru a najít odvahu znovu

se zapojit do Ïivota spoleãnosti, získat znovu pocit klidu a jistoty po zaÏit˘ch stresech.

Nové podmínky, které zpracovalo MZâR od 1. 1. 2008 má dopady na onkologické pacienty, zejména pak na zru‰ení pfiís-

pûvku na zv˘‰ené Ïivotní náklady – ãástka 200,- Kã mûsíãnû není zanedbatelná a slouÏila k nákupu spodního prádla pro Ïeny po

ablaci. Toto prádlo a epitézy jsou mnohonásobnû draÏ‰í neÏ prádlo standardní.

Závûrem bych chtûla podotknout, Ïe ohlédnutí za rokem 2007 nám ukázalo, Ïe se mnohé povedlo a to díky pracovitosti, odhod-

lání a odvaze v‰ech ãlenek Klubu Diana.
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Také podûkování patfií lékafiÛm, psychologovi, sestrám i ostatním pracovníkÛm MOÚ, ktefií velmi vychází vstfiíc na‰emu sdru-

Ïení.

Eva Najvarová, Klub Diana – sdruÏení onkologicky nemocn˘ch a pfiátel


