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Naše MOTTO zní:  

„Jsme rodina. Zažili jsme to. Teď chceme pomoci ostatním. 

Prevence není jen slovo.“ 

 

Spolek OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům, slouží jako pacientská 

organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen, tak mužů, 

ale dveře jsou otevřené pro všechny. Spolupracujeme s lékaři, odborníky. Protože i oni vnímají, 

že mezičlánek chybí. Mezičlánek, který by jim ulehčil práci, protože nemají možnost zvládat 

nával pacientů, věnovat každému 5-7 minut osobního prostoru pro lidský kontakt je málem 

nemožné. 

Takže jsme tady – OVAHELPáci, lidé, kteří mají více než 7 minut času na každého, kdo 

potřebuje pomoc. Stačí zavolat, napsat a PŘIJÍT. 

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.  



„Leden 2015, nikdy na ten den nezapomenu. Jsem žena, která celý život pracovala, do 

49 let jedna nemocenská, dávám si pozor na to, co jím, pohyb je součástí mého života, 

genetické zatížení taky nebylo na pořadu dne……ani nyní neznám vzorec, který definuje 

možného absolventa této choroby… 

Doslova obrácení života naruby. Léčbu jsem zvládala, chyby jsem dělala, strachem jsem 

kolabovala – každý, kdo tímto prošel, bude vědět, o čem mluvím. Nic se nedalo obejít, pár let 

jsem proseděla v čekárnách ordinací. 

A narazila jsem na problém. Po té úvodní větě na mne lékaři naložili informace 

najednou, byla jsem v šoku, ochromena strachem, nebyla jsem schopna ani reagovat, natož 

vnímat… 

Málem 3 roky jsem hledala cestu, jak se s nemocí vyrovnat, jak ji přežít, jak dále 

fungovat jako žena, manželka, matka. Chyběly mi informace, vnímala jsem neuvěřitelné 

množství pacientů s onkologickou diagnózou, samotu, strach lidí kolem mne, abych se 

náhodou nechtěla dát do řeči, nevěděla jsem kam a za kým jít, nebylo kam… 

Měla jsem 

představu. Nechtěla jsem 

klábosit u kávy, plakat nad 

životním údělem. Chtěla 

jsem dávat informace lidem 

ve správnou chvíli, zázemí, 

náruč, pozornost. Tak jsem 

si řekla: dobře, zkusím 

tomu dát jasnou podobu, uchopitelnost, srozumitelnost, vytvořím záchytné místo, 

shromáždím informace. Dala jsem si nelehký cíl: pomoct ostatním lidem, kteří prožívají totéž, 

aby se necítili sami, ztraceni a bez naděje na lepší život po zvládnutí nemoci, i když v remisi… 

V Ostravě jsem nenašla to, co jsem 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. 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. Radmila Prášková, MUDr. Ludmila Olosová, MUDr. Lenka Téglová, 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.

       



Každý začátek nového roku 

bývá náročný, o to víc, když se téměř 

vše musí vyřizovat v online režimu 

v rámci opatření, která v lednu 2021 

stále přetrvávala. Přesto všechno, co 

se dělo kolem nás, se nám i s pomocí 

členů spolku podařilo zajistit vedle 

běžného provozu několik 

smysluplných aktivit.  

A co všechno jsme si vlastně odsouhlasili?  

- Seriál 4 webinářů pro širokou veřejnost, zdravotnický personál – témata dle 

aktuálního dění  

- Arteterapie pro členy OVAHELPu  

- Rukodělné práce s korálky – červen až září 2021 

- Malujeme kamínky proti rakovině  

- Přednáška Jak si poradit s emocemi  

-  Volnočasové aktivity – korálkování, umění krasopisu, prezentace: Co se hodí k mé 

postavě, inspirativní film 

- Rekondiční pobyt – Horní Bečva 

- 25. Ročník sbírky Český den proti rakovině – aktivní účast  

- Prevence – vyšetření znamének pomocí dermatoskopu  

- Přednáška – Znaménka, jaké signály nepodcenit  

- Adventní tvoření  

- Vánoční posezení  

  



V době s protipandemickými opatřeními, kdy situace neumožnila konání fyzických akcí, 

jsme připravili seriál webinářů, ve kterých jsme srozumitelnou formou přinesli veřejnosti 

relevantní informace s tématy souvisejícími se zdravím a zdravým životním stylem. Webináře 

byly určeny pro diváky z řad pacientských organizací, široké veřejnosti a také zdravotnickým 

pracovníkům. 

Pro webináře vznikla nová webová stránka vedomizdravi.cz, kde jsou stále k dispozici 

záznamy proběhlých akcí.  

Okruhy, kterými se zabývali špičkoví odborníci z Česka i Slovenska byly: 

1. Covid-19 otázky a odpovědi  

- Proč je Covid-19 nebezpečný? 

- Koho je vhodné očkovat? 

- Jak působí vakcinace? 

- Jak výživa ovlivňuje odolnost organismu proti infekci? 

- Koronavirus a dezinformace. 

 

2. Očkování proti Covid-19 

- Co víme o schválených vakcínách proti COVID-19 

- Očkování rizikových skupin a chronicky nemocných pacientů 

- COVID a postCOVID syndrom z pohledu plicního lékaře 

- Pasti doby covidové 

 

3. Covid-10 co možná nevíte  

- PostCOVID syndrom 

- Možnosti plicní rehabilitace u onemocnění COVID-19 

- MLS terapie postCOVID syndromu 

- Vedlejší příhody po očkování proti COVID-19 - důvod k obavám? 

 

4. Prevence onkogynekologických onemocnění  

- Skríning rakoviny děložního hrdla a očkování. 

- Novinky v prevenci rakoviny děložního čípku. 



Pro naše členy jsme v průběhu roku několikrát zorganizovali novou aktivitu, tentokrát 

arteterapii, protože jak víme, umění léčí.  

Díky velkorysosti společnosti Malujes.cz jsme pro další workshopy získali plátna včetně 

barev zdarma. Klienti centra, kteří o tuto aktivitu měli zájem, od nás dostali vše potřebné 

včetně prvotního vysvětlení, jak na to. Domů si pak odnesli plátna a obraz si dokončili v rámci 

svých možností. 

 

Po celé léto probíhala v centru 

volnočasová aktivita pro naše klienty. Ženy 

mohly za přísných hygienických podmínek 

trávit společně čas a vyrábět z korálků. 

Naučily se vyrábět krásné náramky, 

hvězdičky. Výtěžek z prodaných výrobků 

bude použit výhradně na činnost centra. 

Tuto celorepublikovou sbírku zná téměř každý a naštěstí má stále velký úspěch. Letošní 

opatření přineslo novou změnu, a to přesun termínu na podzim a možnost prodávat kytičky 

na pevných místech po dobu dalších 4 dní. Našemu spolku to určitě velmi pomohlo, prodali 

jsme za více než 40 000,-.  

Výtěžek jde na prostředky v boji proti rakovině, prevenci a zlepšení kvality života 

onkologických pacientů. 

Letošní téma jsou nádory ledvin a močového měchýře, rakovina prostaty a možnosti 
prevence. 



Opět jsme součástí dobročinného festivalu! Dostali jsme se do kruhu 9 výjimečných 

neziskových projektů, které v sezóně 2021/22 vytvořily spolupracující křídlící kruh. Smyslem 

této spolupráce nad rámec finanční podpory je podporující síť, která generuje kreativní 

nápady, nové příležitosti a společenskou všímavost. 

 

Součástí KŘÍDLENÍ byla také dobročinná elektronické dražba. My jsme ji za OVAHELP 

doplnili o obrazy na plátně malované členkou centra OVAHELP.  

 

V rámci Křídlení jsme žádali o finanční prostředky na projekt Z maminčina deníku…. 

Sdílení prožitků a zkušeností s jinými lidmi. Nejvíce ceněná je osobní zkušenost Zdeňky, její 

konzultace a cesta, kterou s otevřeností i praktickými postřehy sepsala – DENÍK na cestu 

uzdravení, aneb pro ty, kteří chápou nemoc jako novou šanci v životě. 

 

“Protože mně, coby pacientce nejvíce chyběly informace, vypracovala jsem DENÍK, ten 

je navíc interaktivní, pacientky s ním mohou pracovat celý rok, krok za krokem celou léčbou. 

Jsou vedeny tak, aby chápaly svůj stav, možné účinky léčby, aby souběžně pracovaly na své 

psychice a připravily se na život po zvládnutí nemoci. Já jsem již v remisi, nyní mohu pacientkám 

poskytovat terapie. Lidé u nás najdou především lidský přístup, otevřenou náruč a hlavně: 

INFORMACE. Každý klient jde svou cestou, obvykle bolestivou, my ho držíme za ruku a 

vyvádíme ho zpět do života bez nemoci. Terapie začali u nás vyhledávat i zdravotníci. 

Především proto, že se sami pohybují úzce v oblasti onkologických nemocí, ale především si 

díky naší spolupráce uvědomují, že je zapotřebí pacienta vnímat komplexněji, eticky, lidsky. Učí 

se jinak s pacienty mluvit, vidět je, vnímat je.”  Sdílí Zdeňka, zakladatelka spolku. 



 

Ve spolupráci s kožní lékařkou MUDr. Sylvou Zajícovou jsme věnovali celý den vyšetření 

znamének pomocí speciálního přístroje. 

 

Výhody dermatoskopu: 

 

- zvětšení až 120x 

- včasné zachycení nádorových změn 

- pravidelné kontroly u podezřelých znamének 

 

Vyšetření je běžně částečně hrazeno z preventivních programů zdravotních pojišťoven. 

OVAHELP navíc přispěl členům centra poukázkou v hodnotě 100,- na toto preventivní 

vyšetření. 

 

 
 

Ne všechna proti pandemická opatření byla ideální, zvláště v oblasti prevence a 

mamografií jsme zaznamenali značné potíže.  

 Naše spolupracující lékařka, MUDr. Jiřina Heroková, byla k dispozici pacientkám na 

dvou mammologických pracovištích, a to ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba a v Karvinské 

hornické nemocnici. 

 

S růstem OVAHELP souvisí také zvyšování nákladů. Abychom tomu alespoň trochu 

pomohli, nabízíme prostřednictvím aukro.cz jak rukodělné výrobky jako náramky, přívěšky, 

andílky, tak i knížky a obrazy malované našimi pacientkami. 

 

 



Tímto projektem chceme posílit osobní a lidský přístup, pravidelný kontakt s 

onkologicky nemocným a tím zajistit jeho psychosociální podporu a pohodu. Záměrem 

projektu je nabídnout komplexní, flexibilní odbornou pomoc onkologickým pacientům 

nacházejících se v procesu léčení, zahrnující zejména období zjištění onkologické diagnózy, ale 

také pomoc pro jejich rodinné příslušníky a blízké, která je nezbytnou součástí při jejich léčbě. 

Realizovat vzdělávací a informační aktivity a přispívat k realizaci preventivních besed, 

workshopů, konferencí a programů onkologických pacientů. Projekt je realizován finanční 

podporou statutárního města Ostravy. 

 

 

Díky finanční podpoře, kterou nám pro rok 2021 poskytl Moravskoslezský kraj, 

můžeme v prostorách centra OVAHELP nadále pro pacienty pořádat volnočasové aktivity, 

odborné přednášky, terapie.

 

 

I tentokrát jsme od společnosti Škoda Transportation a.s. obdrželi 50 000,- Kč. 

Uvedený peněžní dar bude použit na prevenci rakoviny prsu a programy zlepšení kvality života 

onkologicky nemocných. 

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 Transportation a.s. DĚKUJEME, takový finanční dar pomáhá zachraňovat 

životy! 





 







o Besedy na různá témata – 1x za měsíc 

o Pohybové aktivity – Mgr. Zuzana Kaiser – květen až listopad, 2x týdně 

o Odborné přednášky  

o Rukodělné aktivity 

o Exkurze – Marlenka, Slezská tvorba, Arboretum Opava 

o Rekondiční pobyt – 1x za rok 

o Workshopy – velikonoční tvoření, adventní tvoření, práce s mozaikou a jiné 

o Dobrovolnická činnost – návštěvy pacientů 24 hodin po operaci 

v nasmlouvaných nemocnicích Moravskoslezského kraje 

o 1x v měsíci Na kávičku se Zdeňkou a hostem  

o Aktivní účast Český den proti rakovině  

o Namaluj si svůj obraz – v průběhu roku  

o Interaktivní terapeutické cvičení – Bohdana Boniatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne 12. 3. 2022 Bc. Pavlína Skotnicová, upravila Ing. Zdeňka Hyvnarová 


