
Projekt psychoonkologické prevence
„MysliProtiRakovině“

Závěrečná zpráva první části projektu

(září 2018 až květen 2019)



PROJEKT v řeči čísel

Projekt byl spuštěn v září 2018 a jeho první část skončila v květnu 2019. Za těchto 9 měsíců se

projekt stal populární jak mezi pacienty a jejich blízkými (2/3 účastníků), tak ale i mezi širší

lékařskou veřejností (1/3 účastníků).

• Počet návštěvníků stránek projektu byl za 9 měsíců 14 947 (z toho 10 987 unikátních).

• Na úvodních přednáškách v září 2018 se celkem účastnilo fyzicky v sálech více jak 330 lidí.

Na přednáškách v květnu 2019 se celkem účastnilo fyzicky v sálech více jak 450 lidí.

• Na záznam přednášek přistoupilo 9 164 (z toho 7 502 unikátních přístupů, tedy různých lidí).

• Na záznam webových seminářů přistoupilo 4 575 (z toho 3292 unikání přístupů, tedy

různých lidí). Vhledem k tomu, že poslední seminář proběhl v dubnu, bude toto číslo dále

narůstat.

• Celkový dosah kampaně přes Facebook stránky České onkologické společnosti byl

zhruba 65 000 a to bez použití reklamy (tedy genericky), cca 7000 sdílení, likes apod.

• Stránky projektu: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/


PROJEKT z pohledu mediálního zásahu

• Projekt byl zmíněn v pořadu České televize „Sama doma“ (záznam ZDE) 

• Projekt byl medializován také pořadu Českého rozhlasu „Dámská jízda“, host Mirky Nezvalové 

(záznam ZDE) 

• Projekt zmíněn v rámci rozhovoru pro Český rozhlas, Radiožurnál, host Lucie Výborné 

(záznam rozhovoru ZDE) 

• Článek v odborném časopise pro lékaře Onkologie, článek v časopise pro zdravotní sestry Florence, 

článek v zákaznickém magazínu Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra 211, článek v časopise Instinkt

• Projekt by uveden v rámci elektronické či webové komunikace na stránkách:                     

Ústavu hematologie a krevní transfúze, Aliance žen s rakovinou prsu, Všeobecné fakultní 

nemocnice, Ústavu aplikované psychologie, Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské Univerzity, 

organizace Mammahelp, sdružení Bellis Young and Cancer, Masarykova onkologického ústavu v 

Brně, sdružení Maminky s Rakovinou, sdružení Muži sobě, sdružení Amélie, Onkologie Havlíčkův 

Brod, Club Diana, Arcus, Solen, Lymfomhlep a další. Součástí projektu bylo i množství menších 

prezentací pro jednotlivé pacientské organizace a nemocnice.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/218562220600121/video/655205
https://budejovice.rozhlas.cz/psychoonkolog-martin-pospichal-stres-muze-ovlivnit-rakovinu-7953453
https://www.youtube.com/watch?v=bvqm_N9PM4c


Úvodní přednášky projektu

(září 2018)

Celkem více jak 330 účastníků v sálech.

Více jak 9 000 shlédnutí do dnešního dne (30.5.2019)



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Praha

• Dne 4.9.2018 proběhla v hlavním sále České lékařské společnosti úvodní přednáška na téma:

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“

• Sál byl zaplněn do posledního místa (dosáhlo se jeho maximální kapacity 110 míst).

• Přednáška byla velmi pozitivně hodnocena pacienty a jejich blízkými, stejně jako účastníky 

z řad širší lékařské veřejnost. 



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Liberec

• Dne 12.9.2018 proběhla v městské knihově v Liberci druhá úvodní přednáška na téma:

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“

• Sál byl obsazen a dorazilo přes 60 účastníků.

• Přednáška byla opět pozitivně hodnocena jak lékaři, tak i pacienty a jejich blízkými.



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Brno

• Dne 11.10.2018 proběhla na Masarykově onkologickém ústavu třetí přednáška na téma:

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“

• Sál byl obsazen a dorazilo přes 60 účastníků.

• Mezi účastníky nechyběli lékaři, sestry, pacienti a jejich blízcí. 



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Praha

• Dne 1.11.2018 proběhla na základě lidí na Univerzitě Karlově v Praze ještě jednou úvodní 

přednáška na téma:

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“

• Sál byl opět zaplněn a přišlo přes 100 hostů.

• Po přednášce se zastavilo mnoho účastníků s poděkováním za přednášku, ale i projekt jako 

takový. 



Webové semináře

(listpad 2018 - duben 2019)

Celkem více jak 4500 účastníků shlédlo do dnešního dne 
(30.5.2019).



Záznam semináře na téma: 

SÍLA OPORY NAŠICH NEJBLIŽŠÍCH

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

• Jak nám může opora blízkých pomoci?

• Jak otevřít hovor na téma rakoviny?

• Možnosti odborné opory a dalších zdrojů pro pacienta?

• Jak s rodinnými vztahy v průběhu léčby a po nemoci?

PROJEKT

„MysliProtiRakovině“

PhDr. Eva Tošnerová

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/


Záznam semináře na téma 

STRACH Z NÁVRATU NEMOCI A JAK HO ZVLÁDNOUT

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

• Strach z návratu nemoci.

• Jak se strachem dlouhodobě pracovat?

• Jaké jsou možnosti využití relaxačních technik? 

• Praktické rady pro práci s „návalem“ strachu a přemáhající úzkostí.

PROJEKT

„MysliProtiRakovině“

Mgr.et.Mgr. Veronika Víchová

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/


Záznam semináře na téma 

SCHOPNOST VYJADŘIT EMOCE POMÁHÁ

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

• Jak si ulevit od náročných emocí a stresů?

• Jak emoce vyjadřovat a sdílet?

• Možnosti využití pohybu a tance pro zpracování emocí.

• Další techniky práce s emocemi, jako je například expresivní psaní.

PROJEKT

„MysliProtiRakovině“

MUDr. Petra Steyerová

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/


Záznam semináře na téma: 

NUCENÁ ZMĚNA A POZITIVNÍ PŘÍSTUP K NÍ

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

• Jak nabrat síly z pohledu psychologie pro zvládání změn.

• Návrat do původního života.

• Jak se vyrovnat se změnou v životě po onkologické léčbě.

• Jak si udržet v životě pozitivní emoce (jako je naděje a další).

PROJEKT

„MysliProtiRakovině“

Mgr. Libuše Kalvodová

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/


Záznam semináře na téma : 

PŘIRODA, POHYB, NAŠE PSYCHIKA A ZDRAVÍ

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

• Jak začít s pohybem po onkologické léčbě

• Vliv pohybu na naši psychiku a celkový pocit energie

• Pohyb jako cesta ke zmírnění vedlejších účinků po léčbě

• Vliv pohybu na snížení pravděpodobnosti vzniku či návratu nemoci

PROJEKT

„MysliProtiRakovině“

Mgr. Tomáš Vyhlídal

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/


Závěrečné přednášky první části projektu

(květen 2019)

Celkem více jak 450 účastníků v sálech.



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Praha

• Dne 13.5.2018 proběhla v sále Univerzity Karlovy v Praze na téma:

„Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“

• Sál byl zaplněn, registrace musela být zastavena (registrovalo se přes 170 účastníků).

• Přednáška byla velmi pozitivně hodnocena pacienty a jejich blízkými, stejně jako účastníky 

z řad širší lékařské veřejnosti. 



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ – České Budějovice

• Dne 22.5.2018 proběhla ve velkém sále Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích :

„Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“

• Sál byl zaplněn (téměř 100 účastníků). Přednáška byla velmi pozitivně hodnocena jak 

zdravotnickými autoritami Jihočeské univerzity, tak i pacienty a jejich blízkými.



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Olomouc

• Dne 25.5.2018 proběhla v Olomouci přednáška na téma:

„Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“

• Sál byl zaplněn, registrace musela být zastavena ( 150 účastníků).

• Přednáška byla velmi pozitivně hodnocena lékařskými autoritami z Olomoucké hematologie, 

ale i pacienty a jejich blízkými.



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ - Praha

• Dne 27.5.2018 proběhla v sále Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze: 

„Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“

• Dosažena maximální kapacita sálu 40 osob. Přednáška byla velmi pozitivně hodnocena jak 

zdravotnickými autoritami Ústavu hematologie, tak i pacienty.



Děkujeme všem partnerům projektu

Těšíme se na jeho pokračování do června 2020


