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„Jsme rodina. Zažili jsme to. Teď chceme pomoci ostatním. Prevence není jen
slovo.“
Jsme skupina lidí z okolí paní Zdeňky, která prodělala rakovinu prsu. Po dobu
tří let hledala informace, jak se s nemocí vyrovnat, jak ji přežít, jak dále fungovat
jako žena, manželka, matka. Na některé otázky bohužel nenašla odpověď a dala si
za svůj cíl pomoct ostatním lidem, kteří prožívají totéž. V našem čele stojí paní
Zdeňka a její dcera Pavlínka.
Rozhodli jsme se proto, že jí budeme na této nové cestě pomáhat nejen kvůli
ostatním, ale také kvůli ní samé, protože má odvahu a našla si nový smysl svého
života. V listopadu 2017 jsme byli úspěšně zapsáni jako OVAHELP – Centrum
pomoci onkologickým pacientům, z.s. Spolek bude sloužit jako pacientská
organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen,
tak mužů, ale dveře jsou otevřené pro všechny onkologické pacienty. Rádi bychom
se zaměřili také na blízkou rodinu pacientů, i ti totiž potřebují oporu.

1. Posláním spolku je sdružování členů na základě společného zájmu.
2. Hlavní činností k dosažení poslání spolku je především:
a) poskytování pomoci osobám s onkologickým onemocněním a jejich
blízkým při zvládání jejich životní situace.
b) podpora při rekondici a psychosociální rehabilitaci onkologických
pacientů.
c) činnost vedoucí k ochraně a prosazování zájmů a zlepšování kvality
života onkologických pacientů.
d) osvětová a preventivní činnost v oblasti onkologických onemocnění.
e) činnosti podporující ochranu životního prostředí.
t) plnění cílů a opatření dle komunitního plánu sociálních služeb ve městě
Ostrava

g) spolupráce s jinými zájmovými organizacemi a kluby pacientů s
nádorovým onemocněním a relevantními odbornými organizacemi a lékaři.

,,Při onkologické léčbě jsem začala zjišťovat mnohé, pro mne dosud neznámé
věci. Totiž, jak plné bývají čekárny před onkologickými ordinacemi, jak málo mají
lékaři času, aby se svým pacientům věnovali. Když rakovinou onemocníte, většinou
vám nikdo nedokáže vysvětlit, co přesně potřebujete v tu chvíli vědět. A přitom
chcete znát odpovědi na zcela konkrétní otázky: jaké mám šance?, jak dlouho budu
žít?, jak mě bude vše bolet?, jak mi bude špatně? Prošla jsem si během léčby úplně
vším, ostatně jako každý onkologický pacient. Vím, jak po základní léčbě přijde
období, které jsem si pro sebe nazvala „já se nevzdám“. To začnete nakupovat různé
drahé rádoby léčebné prostředky, které jsou naprosto k ničemu, začnete
kontaktovat léčitele. Stejně tak nakupujete spoustu zbytečné literatury- mám asi 40
knížek- kde čtete pořád totéž. Nepřineslo mi to NIC! A tak jsem začala hledat
centrum, kde bych se podělila o své starosti, kam bych s nimi mohla patřit. Kde bych
našla odpovědi na otázky. Kde bych mohla přiložit ruku k dílu. Nemoc, to je
především strašná izolace a samota. Já to tak rozhodně měla.
V
nenašla

Ostravě

jsem

to,

jsem

co

potřebovala já. Nehledala
jsem klub. Cestu mi ukázal
manžel.

Navrhl

mi,

abychom v domě, který
vlastníme

v

Moravské

Ostravě na Kostelní ulici,
uvolnili

prostory.

A

já

abych v nich založila potřebnou organizaci. Velmi mi pomohla i má dcera Pavlína se
svým partnerem. A tak vznikl OVAHELP. Se srdíčkem v logu, přesně jak to cítím, jak
OVAHELP vnímám.
Jde o centrum pomoci onkologickým pacientům, jak máme ostatně také v
názvu. Ovšem hlavním cílem, na základě mé vlastní zkušenosti, je to, aby zde našli
zázemí nejenom onkologičtí pacienti, ale také lidé zdraví. Aby se spolu všichni naučili
komunikovat. Zdraví by měli zjistit, že my, onkologičtí pacienti, nadále běžně žijeme,

akorát máme za sebou docela drastickou zkušenost. Mohou přijít i rodinní příslušníci
onkologických pacientů, protože tato nemoc to bere šmahem a plošně, nám,
pacientům obrací útroby a životy, těm kolem nás životy. Nikdo se nás nemusí bát.
Zdraví mají možnost získat na přednáškách informace, aby se nemocnými nestali.
Mají možnost poznat lékaře a odborníky i jinak, než v ordinacích.
A samozřejmě, profesionálové na námi pořádaných přednáškách informují
nás všechny o hodně důležitých věcech. Přednášejí u nás onkologové,
psychologové, praktičtí lékaři a mnozí další…“

MUDr. Jaromír Richter, MUDR. Jitka Záthurecká, MUDr. Liana Jašová
MUDr.

Jiřina

Heroková,

MUDr.

Michaela

Prášková,

Mgr.

Šárka

Mesiariková,

Nejsme

klub.

Nejsme

kavárna.

Nejsme

anonymní internet. Jsme živí lidé. Zažili jsme to.
Víme, jaké to je. A chceme pomoci k tomu, aby
se každý onkologický pacient vrátil do života s
nadějí, aby nezažil osamocení, strach z nicoty.
A aby se třeba ti zdraví díky informacím nestali

onkologickými pacienty.

OVAHELP začal fungovat fyzicky v listopadu 2018. Připravili jsme zázemí,
propagaci, občerstvení. Dva týdny před zahájením jsem potkala bývalou
onkologickou pacientku, která se nyní seberealizuje v oblasti, která se mi zdála
přínosem i pro naše klienty. Oslovila jsem ji a její přednášku jsem použila v dobré
víře jako takový bonus po mém uvedení našeho centra.
Na základě zpětné vazby účastníků první akce přišly pochopitelně velké
obavy, že nedokážu naplnit očekávání lidí. Znáte to, velké oči, a vše je jinak. Cítila
jsem, že už nemohu tzv. šlápnout vedle, protože lidé nemají potřebu sledovat nějaké
předvádění se, mentorování, ale potřebuji cokoliv, co jim pomůže od problémů, moc
si

přejí

relevantní

odpovědi a možnost se
ptát, potřebují prostor
pro

vyjádření

svých

obav, pocitů.
Celý leden jsem
tedy měla napilno. Na
webu jsem nastavila v
tomto měsíci v kolonce
akce prázdno. Nastal
kalup. Musela jsem dát
dohromady přednášky,
které by zajímaly široké
spektrum lidí. Aby měli motivaci přijít nejen proto, že JE TO ZADARMO. Aby přišli
rádi. Aby se převlékli z domácího, prošli se centrem našeho města a navštívili náš
krásný domeček u řeky. Aby třeba i tou procházkou na chvíli oživili naše umírající
centrum Ostravy. A došli k nám, posadili se, odpočinuli si, zapojili se do debaty, aby
se u nás cítili dobře.
A stal se zázrak! Chvílemi jsem doslova zůstávala stát v úžasu, protože se mi
z ničeho nic začali ozývat kvalitní lidé, lékaři, odborníci, ale i zkušení matadoři na
poli- dělat dobré věci pro lidi.

Na začátku jsem si říkala: buď skromná a vděčná za to, když zajistíš jednu
akci v měsíci. Na konci ledna zjišťuji, že máme program plný do října, kdy dvě, tři
akce v měsíci nejsou výjimkou. A patrně budu muset ještě vtlačit někam další body,
protože by bylo škoda některé věci lidem neposkytnout. Prostě mi nějak začíná být
kalendář malý :). Některé akce ještě ani neavizuji, neb se mi do kolonek na webu
nevejdou. Alespoň máme v záloze překvapení.

Před časem jsem sdělovala světu, že nám za pouhých 10 minut hovoru pan
hejtman Ivo Vondrák poskytl podporu. S jakou důvěrou, protože ho oslovilo, co
OVAHELP dělá pro lidi, ale především vnímal, že rozsah naší činnosti je odrazem
toho, kolik peněz máme. A že
je

doposud

víceméně

čerpáme z vlastních financí,
respektive z důchodu jedné
starší dorostenky.
Pan

Vondrák dal

na

začátku, kdy vstupoval na
pole

zvané

hejtmanem“

,,jsem

veliký

slib.

Musím se přiznat, že jsem
před

OVAHELPem

nesledovala nic, co se jen
trochu tvářilo politicky. Jsem to, čemu se říká- rozčarovaný občan. Po schůzce jsem
odcházela jednak s pocitem, že jsem mohla mluvit se vzdělaným člověkem, (pro
mne je vzdělání poměrně velkým bonusem, který obdivuji), ale především se slibem,
že pan Vondrák podpoří OVAHELP díky naší snaze zviditelnit Český den proti
rakovině.
Dostali jsme 30 000,- Kč na náš transparentní účet.

„Silnější lidi jsem asi v životě nepotkal.
Dnes jsme natáčeli v Ovahelp - Centrum
pomoci

onkologickým

pacientům,

z.s. 👍Musím přiznat, že opravdu silnější lidi
jsem snad nikdy nepotkal.
Natáčeli jsme příběhy lidí, kteří si prošli
léčbou rakoviny. Často musím lidem při
natáčení připomínat, aby do videa dali
emoce. Tady to opravdu nebylo potřeba.
Tady jsem mohl vidět, jak společné "zážitky"
mohou lidi opravdu spojit. Spojit tak, že si
navzájem pomáhají a pomáhají i ostatním.
Podobnou organizaci si může založit kdokoli ... Pokud je ale vedena srdíčkem, tak to
teprve pak má smysl.“ … sdíleno na FB, Jiří Till

OVAHELP má jeden veliký cíl: klade důraz na PREVENCI. Nejsme klub, získané
peníze se tedy okamžitě snažíme užitečně poslat směrem k lidem. Abychom si
rozuměli, nejsme sociální odbor, nejsme filantropové, podporujeme jen péči o zdraví
v rámci PREVENCE.
Naše centrum získalo k 10. lednu 2019 finanční dar v hodnotě 50.000,- Kč
od firmy ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v Plzni a částku ve výši 25.000,- od Ing.
Petra Brzeziny. Tuto částku ve výši 75.000,- Kč jsme se rozhodli věnovat dobré
věci.
Podpořili jsme ženy ve věku 40-45 let, které nemají vyšetření na mamografu
a sonu hrazené pojišťovnami, protože nedosahují ke stanovenému věkovému limitu.
Tyto ženy obdržely proti evidenčnímu listu poukázky v hodnotě 300,- Kč/ 1
klientka. Tato poukázka je na jméno, RČ, nesměnitelná za peníze, s datem platnosti
od 1.3. 2019- 30.6. 2019

OVAHELP měl tento počin ošetřen i smluvně, se 3 klinikami: FNO, EUC klinika a Silesia Medical.
Výsledek: 4 zachycené případy karcinomu u žen, které neměly ani tušení, že mají problém! Na vyšetření
dorazily pouze na základě našeho inzerátu. Je to moc? Je to málo?
4 ženy od 40- 45 let- kolik lidí tvoří rodiny těchto žen? Komu se zachránila manželka, máma, kamarádka
apod.? I jeden život stojí za to, abychom pomohli!

Zdeňka a členky OVAHELP se 10.4. účastnily konference s názvem
“Onkologicky nemocný mezi námi”, kterou pořádala Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola...
Sebraly odvahu

a

pokusily se posluchačům v
sále sdělit, co vše je během
nemoci

zvané

Rakovina

potkalo. Já tam byla taky.
Protože

jsem

domnívala,

že

konference
studenty
lékaři,

POUZE
-přednášeli

soc.

se
je
pro
i

pracovníci

apod., pojala jsem to za
sebe spíše jako velikou
prosbu směrem ke studentům, aby při své práci nezapomněli nás, pacienty vnímat
především jako lidi se strachem a bolestí, aby na nás prostě byli hodní, a mám-li to
říct bez obalu- aby nás alespoň vždy včas zakryli rouškou, prostěradlem nebo klidně
i hadrem, protože nejčastější problém nás pacientů, je hanba z nahoty. A také jsem
jmenovitě moc za nás všechny poděkovala lékařům, které my, OVAHELPáci známe.
A musím říct, v hledišti bylo i hodně slz.
O přestávce ke mně přistoupila mladá žena s milým úsměvem. Bylo tam moc
lidí, čas oběda, hluk, tak jsem jen postřehla, že je zdravotní sestra, že na jejím
pracovišti se již klade veliký důraz na etiku a intimitu pacientů a zda bych s nimi,
tedy za OVAHELP, chtěla spolupracovat. A pak přišel milý mail s pozváním do
nemocnice v Karviné Ráji, zjistila jsem takto, že ona žena s úsměvem je vrchní
sestrou na chirurgii, Mgr. Mesiariková Šárka.
Co bylo výsledkem setkání s úžasnými lidmi?



Budeme pravidelně do této nemocnice jezdit za pacienty na besedy o
vlastních zkušenostech s rakovinou, abychom jim pomohli a poradili
jako lidé, aby lépe nemoc zvládli



Budeme spolupracovat v zajišťování zdravotních pomůcek pro
pacienty



Budeme zajišťovat odborné semináře pro zdravotní personál, zejména
v oblasti zlepšení péče a vztahů směrem k pacientům s důrazem na
etiku, slušnost, lidskost, komunikaci



Budeme spolupracovat v zajišťování mobilního hospice

Byli jsme osloveni s tím, že nám chce lékárna APAVAR pomoci, proto na naši
podporu zorganizuje ples. Že se bude snažit získat pro nás peníze z tomboly a sbírky.
Tedy dar pro naše klienty, pro
OVAHELP!!!
Úvodní tanec zatančila paní
Zvaríková

(majitelka

lékárny

Apavar), tančila i její kolegyně.
Opravdu krásně. A hlavně - tančily
pro nás, pro OVAHELP.
V úvodu plesu se objevili i
kameraman a redaktor TV POLAR.
Můj prubířský kámen, protože já na povel: úsměv, a řekněte něco o sobě, reagují
koktáním, zmatkem a silnou touhou zmizet. Přemohla jsem se, dostala ze sebe pár
nesouvislých vět s pohledem zabořeným do stojanu kamery a se sdělením na konci:
to je vše a předávám slovo - jsem tuto milou povinnost přetáhla na dceru Pavlínu.
Ta se ji zhostila s noblesou, chutí, profesionalitou a se ctí. Pavlínka dokonce ustála
i zahájení plesu a opravdu krásně všem vysvětlila, kdo jsme, proč jsme, o co nám
jde. Jak bývá jejím zvykem, nezapomněla všem představit s velikou prosbou naši
průhlednou bedničku- pokladničku a společně s panem Kunešem zahájili sbírku pro

OVAHELP. Vzápětí přispěl s krásným úsměvem do naši bedničky i Hlavní sponzor
večera.
Výtěžek z tomboly šel organizátorům plesu na vysoké náklady. Na závěr plesu
byl tanec paní Zvaríkové s možností přispět do klobouku finance pro OVAHELP.
Naprosto všichni, opravdu všichni se zvedali a dávali penízky pro nás.
Organizátoři plesu nám pak dali zpět naši bedničku a my jsme si spočítali dar
od všech moc hodných lidí. Opravdu mi párkrát vlezly slzy do očí, reakce lidí byly
tak spontánní a milé!! Ani nevím, jak mám poděkovat. Dostali jsme v bedničce 8
030,- Kč, i manžel přispěl tisícikorunou.
Účetnictví je nekompromisní, má dvě strany musíme tedy odečíst náklady
OVAHELPU na ples (vstupenky) - 4 330,- korun můžeme použít.

Moc děkujeme všem, kteří nám přispěli, tyto penízky jsme použili 15.5. ,
protože nám 25 studentů pomohlo prodávat symbol českého dne proti rakovině žlutý kvítek. Prodávali celý den a my jsme každému dali jednu stokorunu na oběd.
Protože je to na místě.

Nejsme mediální nadšenci, ale uděláme maximum proto, abychom dostali
OVAHELP do povědomí lidí. K tomu patří i rozhovor v místních novinách.

Centrum OVAHELP funguje zatím
jen několik měsíců. A to od listopadu
2018, kdy se v něm uskutečnila
první přednáška pro veřejnost.
Můžete popsat, co vzniku takovéto
instituce předcházelo?
Byla to moje nemoc. Měla jsem vážné
problémy s páteří, šest let jsem byla
kvůli nemoci v izolaci. Když se moje
potíže trochu vyřešily, přišla další
velká bolest. Našli mi karcinom,
rakovinotvorný nádor. Až při jeho
léčbě jsem začala zjišťovat mnohé, pro
mne dosud neznámé věci. Totiž, jak
plné
bývají
čekárny
před
onkologickými ordinacemi, jak málo
mají lékaři času, aby se svým
pacientům věnovali. Když rakovinou
onemocníte, většinou vám nikdo
nedokáže
vysvětlit,
co
přesně
potřebujete v tu chvíli vědět. A přitom
chcete znát odpovědi na zcela
konkrétní otázky: jaké mám šance?,
jak dlouho budu žít?, jak mě bude vše
bolet?, jak mi bude špatně? Prošla
jsem si během léčby úplně vším,
ostatně jako každý onkologický
pacient. Vím, jak po základní léčbě
přijde období, které jsem si pro sebe
nazvala „já se nevzdám“. To začnete
nakupovat různé drahé rádoby

léčebné
prostředky, které
jsou
naprosto k ničemu. Stejně tak
nakupujete
spoustu
zbytečné
literatury, kde čtete pořád totéž. Mně
velmi pomohla má vnučka Valentinka,
pohlazením, větou:,, babičko, já Ti to
pofoukám, ať Tě to nebolí“. Děti jsou
lék. Až později jsem začala hledat
centrum, kde bych se podělila o své
starosti, kam bych s nimi mohla patřit.
Nemoc, to je totiž strašná izolace a
samota.
A nic vhodného jste nenašla…
V Ostravě jsem pátrala marně. Pomoc
mi naštěstí nabídl můj manžel. Navrhl
mi, abychom v domě, který vlastníme
v Moravském Ostravě na Kostelní ulici,
uvolnili prostory. A já abych v nich
založila potřebnou organizaci. Velmi mi
pomohla i má dcera Pavlína se svým
partnerem. A tak vznikl OVAHELP.
Pojďme k činnosti OVAHELPu. Co
konkrétně lidem nabízí?
Jde o centrum pomoci onkologickým
pacientům, jak máme ostatně také v
názvu. Ovšem hlavním cílem, na
základě mé vlastní zkušenosti, je to,
aby zde našli zázemí nejenom
onkologičtí pacienti, ale také lidé

zdraví. Aby se spolu všichni naučili
komunikovat. Zdraví by měli zjistit, že
my, onkologičtí pacienti, nadále běžně
žijeme, akorát máme za sebou docela
drastickou zkušenost. Nikdo se nás
nemusí bát.
A pokud jde o nemocné?
Už nejsou tak sami, díky OVAHELPu
prorážejí izolaci. A samozřejmě,
profesionálové na námi pořádaných
přednáškách je informují o hodně
důležitých věcech. Přednášejí u nás
onkologové, psychologové, praktičtí
lékaři a mnozí další… Tři špičkoví lékaři
OVAHELPU poskytli garanci, to je pro
mne velmi zavazující.
Většinou jde o uznávané kapacity ve
svých oborech. Jak na OVAHELP
reagují?
Velmi dobře. Vynikající je například
MUDr. Jaromír Richter, špičkový
onkolog z novojičínské nemocnice.
Uvědomuje si naprosto přesně, že
přesně takové mezičlánky, jakým je
OVAHELP, onkologickým pacientům
citelně chybí. Proto máme velkou
podporu lékařů, kteří u nás přednáší
zcela zdarma. A po nich se k nám hlásí
další odborníci. Mám radost, že se
kolečka začínají roztáčet.
OVAHELP a jeho náplň jste
vymyslela sama, nebo jste hledala v
jiných částech republiky obdobná
zařízení jako inspiraci?
Mou velkou inspirací je společnost
Mamma HELP, kterou vede Jana
Drexlerová z Prahy. Je mým velkým
vzorem. Mamma HELP má spoustu
poboček v republice, v Ostravě však
chybí. Paní Drexlerová je úžasná žena,
dokázala neskutečné věci.
Za
necelý
půlrok
fungování
OVAHELPu jste musela přijít do
kontaktu s mnoha lidmi. Jaké jsou

dojmy návštěvníků, kteří k vám
přijdou?
Moc bych si přála, aby se z OVAHELPu
stalo místo, o kterém lidé vědí, že
mohou přijít, pokud budou mít
problém. Na co však stále narážím, je
ostych. Před pár dny zde byl
osmdesátiletý pán, který onemocněl
rakovinou. Přišel se zeptat, jestli k nám
může chodit a jestli nevadí jeho
vysoký věk. Musela jsem ho ubezpečit,
že naše akce jsou opravdu pro
všechny a navíc zdarma.
Stačí tedy zavolat…
Lidé nemusí jen volat, stačí napsat
pouze e-mail. Na mnohé akce je
ovšem třeba se předem zaregistrovat.
Dům není nafukovací, jde o to, aby se
k nám všichni návštěvníci vešli. Že je
OVAHELP opravdu pro všechny
dokazuje například náš návštěvník,
mladý 23 letý muž, který má rakovinu
prostaty. A napsal nám na naše
webové stránky tak krásně svůj
příběh,
takovým
vtipným
způsobem…Další
mladý
kluk
s
onkologickým
problémem
je
v
současné době v nemocnici, ale moc
se těší, až mu jeho zdravotní stav
dovolí zapojit
se do činnosti
OVAHELpu. Velmi si ho vážím.
Nelze se nezeptat na financování
vaší instituce. Zadarmo, jak víme,
nebývá nic.
Zatím
vše
platím
ze
svého.
Donekonečna
takto
fungovat
samozřejmě nelze a až nyní se
zajímám o to, kdo by nám mohl
pomoci. Spolu s manželem tak
například
navštěvujeme
obvodní
radnice. Zatím největší podpory se
nám dostalo právě ve Slezské Ostravě,
a to spolu s Moravskou Ostravou. Jsem
moc ráda, že ve Slezské chápou, že
rakovina nemá hranice. A i když
OVAHELP sídlí za

řekou na moravské straně, jsou
ochotni nás ve Slezské podpořit.
Už máte představu o programu
OVAHELPu v příštích jarních
měsících?
Program máme zaplněn až do října.
Akce lze nalézt na našem webu:
www.ovahelp.cz.V současné době
pracujeme na dvou projektech, na
které jsem mimořádně hrdá. První
projektem jsou dárkové poukázky pro
ženy na vyšetření prsou. Každá žena,
která nám napíše nebo zavolá,
dostává poukázku v hodnotě 300
korun. Vyšetření přitom podle rozsahu
stojí 850 – 2000 korun, což je značný
zásah do rodinného rozpočtu. Jde nám
především o ženy ve věku 40 – 45 let,
což je hodně ohrožená kategorie,
přitom pojišťovny, až na výjimky, jim
vyšetření
neproplácejí.
Projekt
můžeme uskutečňovat díky mému
spolužákovi ze základní školy Petru
Brzezinovi, řediteli firmy Škoda
Transportation. Věnovali nám 75 tisíc
korun. Celou částku nyní rozdáváme
formou poukázek. Kdyby jenom jediná
žena díky našim poukázkám zjistila, že
má problém, tak má akce velkou cenu.
Když se včas zachytí karcinogen prsu,
tak až 90 procent žen má šanci na
přežití, na vyléčení. Je to velmi
důležitá
věc.
A ten druhý projekt?
V rámci Českého dne proti rakovině
chystáme 15. května velkou akci, na
kterou nám poskytne prostory Forum
Nová Karolina. Chceme prodat co
nejvíce symbolických žlutých kytiček,
které se vždy v tento den prodávají a
na závěr vše oslavit společným
tancem. Spolupracujeme s ostravským
tanečníkem Jakubem Mazůchem,

který v Ostravě pořádá festival Dance
for People. Letos bude festival
věnován i OVAHELPu. Lidé si budou
moci nacvičit jednoduché taneční
kroky a pak si společně zatančit.
Základní myšlenkou je roztančit
Karolinu s kytičkou v klopě. Už od 9
hodin zde budeme prodávat kytičky,
od 14 hodin připravujeme program.
Rodinné
a
komunitní
centrum
Chaloupka a lékarnice z Apavaru
chystají akce pro děti, s organizací
pomáhá Šárka Prchalova, na Karolině
vystoupí různí hudebníci a podobně.
Velké finále vypukne v 17 hodin, kdy
všechno
zakončíme
společným
tancem na oslavu toho, jak jsou lidé
úžasní, že dali peníze do takového
projektu. Bude to oslava i pro nás, že
jsme přežili a dál žijeme své životy.
Přestože
OVAHELP
působí
v
Moravské Ostravě, vy sama žijete
ve Slezské…
Ráda o sobě říkám, že jsem holka ze
Slezské Ostravy. Přistěhovala jsem se
do ní k mému muži před 14 lety a jsem
ve Slezské šťastná. Koukám se z domu
na věž Nové radnice a přitom
sousedka má na zahradě kohouta. To
se mi moc líbí. A pak také to absolutní
ticho, na zahradě slyšíte ptáčky, vše
jakoby připomínalo život někde u
babičky. Život ve Slezské pro mne
znamená pocit klidu a bezpečí. /red/
Ing.
Zdeňka
Hyvnarová
- zakladatelka centra OVAHELP
- 14 let žije ve Slezské Ostravě
- kvůli těžké nemoci strávila šest let v
izolaci
- milující babička 4 úžasných vnoučat
- vášnivá čtenářka literatury faktu
jejím
velkým
koníčkem
je
zahradničení

Ano, i my se zapojujeme do charitativních akcí a pomáháme ochotně druhým.
27. 4. 2019 jsme se zúčastnili akce na pomoc malému Ondráškovi.
Úkolem bylo uvařit polévku z vylosované ingredience a prodat nejlépe
všechno. Paní Zdeňka je milovník vaření a do výroby dala nejen nejlepší bratislavské
zelí, ale i špetku lásky. Úspěch byl vidět téměř okamžitě.
Celkem se prodejem polévek vybralo 16.451 Kč
ZA OVAHELP jsme přispěli částkou 2.400 Kč- více než ostatní .

Losování tajné ingredience…

Jako onkologická pacientka si velmi dobře uvědomuji, jak je důležitá osvěta,
prevence, jak důležité je o této nemoci otevřeně mluvit. A nechápu to jako činnost,
kterou by měly dělat pojišťovny! Protože kdo ví o tomto problému více, než ti, kteří
tuto nemoc přežili. Letos jsme se rozhodli pomoci získat pro Ligu proti rakovině v
Praze penízky na dobrou věc i MY- OVAHELPáci.
OVAHELP poslal na konto Ligy proti rakovině v Praze 115 000,- Kč!!!!
NAPSALI O NÁS…..Naši nováčci z Ostravy se zapojili s velikým nasazením.

Jak píší, předcházela tomu veliká příprava, nasmlouvání prostoru v největším
obchodním centru Karolina, analýzy pohybu zákazníků – kvůli počtu objednaných
kytiček, nasmlouvání studentů škol, rozvoz materiálů a příprava programu, kterým
jednak chtěli tuto sbírku více zviditelnit
v Ostravě a jednak chtěli poděkovat
lidem za to, že si kytičku koupí.
„Letošní 23.ročník je zaměřen na
téma
rakoviny
plic,“
zdůraznila
předsedkyně spolku , „zdůrazňovala se
škodlivost kouření. A to nemluvím o
tom, co my Ostraváci máme v ovzduší,
na to jsou i cigarety krátké! Tedy pro
nás
téma
aktuální
minimálně
nadvakrát! Ve dvou školách se nám přihlásili studenti, kteří se rozhodli pomoci
s prodejem kytiček. Studentů bylo celkem 25. A to 15 ze střední zdravotnické školy
– tedy budoucí diplomované sestřičky, a 10 ze střední umělecké školy – tedy
budoucí umělci a kreativci.“
Přes několik nezdarů se spolku Ovahelp podařilo prodat velké množství
kytiček a jménem předsedkyně spolku Zdeňky Hyvnarové všem děkujeme. – Liga
proti rakovině

Ovahelp měl tu čest pobýt v centru s velmi kvalitním a vzácným člověkem,
Miroslavem, díky kterému Ovahelpáci získají další směr práce a snad i spolupráci s
Caminem ve Vsetíně, kteří jsou pro nás příkladem etiky, lidství, sdílení.
V závěru příjemného setkání jsme si domluvili kromě spolupráce i účast na
Dnech duševního zdraví, které se budou konat v září a kde se již nyní velmi těšíme.

Pan Mgr. Kadlubiec o nás napsal: „Děkuji za krásná, vlídná a zavazující

slova, kterých si nesmírně vážím. Jsem vděčný za příležitost aspoň drobně se podílet
na práci pro ty z nás, kdo potřebují pomoc, povzbuzení, mnohdy jen společné
pozastavení se, slovo, které zahřeje... Přeji si upřímně, aby činnost Ovahelpu pod
vedením paní Zdeňky
byla jen a jen úspěšná
a prospěšná.“

Jak už tomu tak je, stále se setkáváme s úžasnými lidmi, kteří jsou ochotni
maximálně pomoci. My na oplátku podporujeme je.
Tentokrát jsme se zapojili do projektu pošliRADOST. Ten pomáhá
charitativním prodejem motivačních kartiček, které vyrábí paní Daniela, žena se
silným a inspirujícím příběhem. Teď může pomoci opravdu každý, stačí si objednat
na stránkách www.posliradost.cz kartičky s citáty a jednak získá malé dárky pro lidi
kolem sebe, ale především: za každých 20 koupených kartiček získá OVAHELP od
paní Lenky Valíčkové- zřizovatelky tohoto projektu, tzv. Deník povzbuzenízdravotní pomůcku s psychickým zaměřením - pro pacienty. Tento deník, který
může pomoci pacientům během náročné léčby až k uzdravení, obdrží zdarma od
OVAHELpu každý pacient na konzultaci v nemocnici. OVAHELP uzavřel smlouvu
zatím se dvěma nemocnicemi, dobrovolníci z centra budou docházet od září do
nemocnic na konzultace s onkol. pacienty. Lékaři tuto aktivitu vítají, podporují a
spolupracují, tyto kontakty budou dokonce evidovány v kartách pacientů.

Další naší aktivitou jsou návštěvy onkologických pacientů v nemocnici.
Příkladná spolupráce je s nemocnicí v Karviné Ráji, na chirurgii 2. Cílem je dát
pacientům

podporu

v jejich

situaci

a

zodpovědět otázky, které nepoloží nebo na
ně

nedostanou

odpovědi

od

lékařů,

protože onkologických pacientů je tak moc,
že nemají šanci se každému věnovat
trochu více, komplexněji. Kromě jiného od
nás

pacienti

dostanou

tzv.

Deník

povzbuzení, který vede pacienta cestou
uzdravení.

Celý

obsah

vytvořila

předsedkyně centra, paní Zdeňka, podle
své osobní zkušenosti s nemocí. Ohlas na
tuto motivační pomůcku je 100% pozitivní
stran pacientů i zdravotního personálu.

Pracuji jako vrchní sestra na chirurgickém oddělení v NsP Karviná Ráj. Spektrum péče našeho oddělení je velmi rozsáhlé, pečujeme o pacienty s
různými diagnózami. Mezi tyto pacienty patří i ti s onkologickou diagnózou. V roce
2018 se primář chirurgického oddělení zasloužil o rozšíření operativy pacientek s
nádorovým onemocněním prsu v rámci našeho oddělení. Kvalita péče je díky
lékařskému týmu, který se této problematice věnuje, na vysoké úrovni.
Samozřejmostí bylo i ze strany nelékařských pracovníků pacientkám s touto
onkologickou diagnózou poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Dle mého
názoru se naše vize naplnily a poskytujeme velmi odbornou a kvalitní komplexní
péči.
V rámci zkvalitnění jsem také hledala i další možnosti péče, která by
pacientkám byla věnována a která by přicházela od člověka, který není zdravotník
a dokáže je pochopit i v jiných ohledech než profesionál.
Na jaře roku 2019 jsem začala spolupracovat s organizaci OVAHELP. Po roce
tuto spolupráci hodnotím velmi pozitivně. Od října roku 2019 k nám na chirurgické
oddělení členky OVAHELPu docházejí jako dobrovolnice. Tráví odpoledne s ženami

po operacích prsu, povídají si s nimi. Obsahem hovoru jsou velmi osobní zpovědi o
prožívání nemoci a následné terapii. Členky OVAHELPu mohou nabídnout své vlastní
zkušenosti s tímto onemocněním a tím se ženám přiblíží a získají si je. Pacientky
reagují na jejich přítomnost velmi pozitivně.
Velkým bonusem je ze strany OVAHELPu předávání dárku ve formě
deníku, který má pacientku provázet ve velmi těžkém obdobím nemoci. Deník je
zároveň i edukačním materiálem, kde se pacientka postupně dozvídá informace o
různých stadiích nemoci a léčbě, kterou v té době podstupuje. Tyto informace
přijímá od ženy, která si onemocněním prošla, a proto je deník hodnocen jako velmi
osobní. Je tam prostor, který ženy mohou mít jen pro své osobní pocity. Onkologický
pacient hledá možnosti, jak se chvílemi odpoutat od všech těch "procedur", které
podstupuje. Díky deníku může nacházet možnosti, jak tyto úniky zachytit. Ať už je
to osobními poznámkami, výtvarnou tvorbou, zadáváním si cílů nebo jen
vytvořením krátkých motivačních vět. V deníku má také prostor, kde může vyjádřit
pocity, které jen tak nedokáže vyslovit někomu jinému. A pokud bude chtít s někým
tyto informace sdílet a nedokáže to říct, je velmi jednoduché prostřednictvím deníku
se s druhou osobou takto sblížit.
Jsem ráda za spolupráci s OVAHELPem, která se i nadále bude v rámci našeho
oddělení rozvíjet.
Mgr. Mesiariková Šárka, vrchní sestra chirurgie

Nejen pro pacienta, ale i pro rodinu a nejbližší je to opravdu těžké, když se
v jejich blízkosti objeví rakovina. Z tohoto důvodu jsme na podzim rekondiční pobyt
pro členy a jejich doprovod. Třídenní pobyte jsme strávili v Ostružné, krásné části
Jeseníků. Pro všechny jsme kromě ubytování a stravy zajistili také volný vstup do
vyhřívaného bazénu, výšlap a bohaté večerní programy plné hudby a dobré nálady.
Jak hodnotí pobyt jedna ze zúčastněných? „Chtěla bych touto cestou

poděkovat za dny prožité na rekondičním pobytu v Ostružné. Každý den byl úžasný.
Procházky v krásné přírodě, koupání ve vyhřívaném bazénu, jízda lanovkou až do
oblak i výborné jídlo. Večery plné smíchu, zpěvu a dobré nálady. To vše se mnou
mohl sdílet také můj manžel, velmi děkuji. Cítím, že nás to stmeluje a posouvá od
izolace, kterou si neseme od mé nemoci. Navíc jsem poznala další milé a přátelské
lidi.“

5. 12. 2019 jsme měli tu čest pobýt v nádherné historické budově zvané
Karolinum v Praze. Už toto považujeme za velikou čest a odměnu. Ale obdrželi
jsme navíc ocenění, 1. místo, za naši práci.
Stali jsme se SKOKANEM roku 2019. Naši Ovahelpáci vyrobili ,,skokana“ paní
ředitelce sami a s předstihem, tak se vydal na cestu perníkový skokan s námi a
zapózoval pod Karlem IV., protože této osobní ceny kolegů si Zdeňka váži ještě
více, než čehokoliv jiného.
Moc děkujeme především za to, že si lidé všímají naší práce, za důvěru, za
každého nového klienta, kterému dokážeme pomoci.

V prosinci jsme od společnosti Škoda Vagonka převzali dárkový šek v
hodnotě 50 000,- Kč.
Na začátku roku jsme stejnou sumu obdrželi od Škodovky v rámci regionu
Plzeň, nyní nás podpořila ostravská společnost Škoda Vagonka. Finanční prostředky
putují na podporu mamografického vyšetření 250 žen ve věku 40-45 let (nad
rámec podpory pojišťoven). Symbolický šek předal v Ostravě ředitelce centra
Zdeňce Hyvnarové předseda představenstva Škody Vagonka Ing. Martin Bednarz.
Skupina Škoda Transportation sponzoruje sportovní, vzdělávací a charitativní
aktivity v Plzeňském kraji desítkami milionů korun ročně. Tuto tradici ostatně zavedl
již zakladatel firmy Emil Škoda. Rovněž Škoda Vagonka jako významný
zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji se hlásí k společenské odpovědnosti a
podporuje projekty v místě svého působení.
Firmě Škoda Vagonka DĚKUJEME, takový finanční dar pomáhá zachraňovat
životy!

https://ovahelp.cz/cile-a-poslani/

Zpracovala dne 11. 5. 2020 Bc. Pavlína Skotnicová, upravila Ing. Zdeňka Hyvnarová

