(1) úvod
Společenský večer Sebevědomí pro každý den
pořádá letos už potřiadvacáté Nadační fond onkologie pro 21. století.
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 19:00 hodin se v pražském Clam-Gallasově paláci
setkají přední odborníci, lékaři - onkologové z Thomayerovy nemocnice, se
svými pacientkami a jejich blízkými, a také s donátory, kteří Nadační fond
podporují.
Smyslem společenského večera, jehož součástí je unikátní módní přehlídka, na
níž se jako modelky představí ženy nejrůznějšího věku, profesí i sociálního
postavení, jež spojuje jediné – diagnóza rakoviny prsu, je připomenout
závažnost tohoto onemocnění a společně hledat způsoby, jak mu čelit. Rakovina
totiž nezasahuje jen ženy, ale zásadně mění život celých rodin, projevuje se ve
fungování pracovních či dalších sociálních komunit a tedy je záležitostí celé
společnosti.
Při výjimečném večeru, kdy onkologické pacientky vystupují z anonymity,
přestává být rakovina tabu, o němž se ostýcháme mluvit. Staví před nás naopak
řadu otázek, které dnes už nejsou neřešitelné.
(2) podrobnější sdělení
Nejčastější nádor u žen – léčba velmi pokročila, ale...
Karcinom prsu je stále nejčastějším zhoubným nádorem žen u nás. Co do
četnosti tohoto onemocnění jsme šestí v Evropě i ve světě. Čísla alarmující.
„Počet onemocnění v minulých dvou desetiletích neustále stoupal, až v
posledních dvou třech letech se zdá, že se situace stabilizuje – respektive vidíme
náznaky tohoto trendu,“ upřesňuje prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.,
primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a TN, vedoucí Komplexního
onkologického centra (NNB+VFN+TN), a předsedkyně Správní rady Nadačního
fondu onkologie pro 21. století.
Podle statistik v roce 2014 onemocnělo v ČR karcinomem prsu 6712 žen a
ve stejném roce 1581 žen na toto onemocnění zemřelo, jinými slovy - zatímco
incidence vzrůstala, mortalita v období 2004 - 2014 klesla o 19%. Tato
optimističtější čísla si odborníci vysvětlují jednoznačně: od roku 2002 probíhá v
České republice státem garantovaný organizovaný skríning žen pro včasný
záchyt tohoto onemocnění. U žen, které prošly skríningem (zúčastňuje se ho v
průměru 63% oslovených), je karcinom prsu zjištěn v časnějším stadiu, jež je
dobře léčitelné. Stále však zůstává velké procento žen, které přicházejí s
onemocněním v pokročilém stádiu. Choroba se pak léčí velmi složitě a léčba je
pro nemocnou náročná. Rozdíl v kvalitě života u těchto dvou skupin žen je pak
zcela nesrovnatelný.

„Pokroky v léčbě chirurgické, radiační a medikamentózní vedou k tomu, že
karcinom prsu se stává chronickou dlouhodobou chorobou, kdy nemocné žijí i
s léčenou chorobou při výborné kvalitě života. Klíčovou záležitostí je přijít
včas,“ upozorňuje profesorka Jitka Abrahámová. „Karcinom prsu není
problémem čistě ženským, ale tyto ženy jsou manželkami, matkami, sestrami a
jejich choroba zasahuje do života rodiny, do života příslušných pracovních či
jiných sociálních komunit a tím do celé naší společnosti. Je-li žena léčena včas,
žije i s nemocí kvalitní život. Pokrok je vidět i na našich modelkách. Při první
módní přehlídce, kterou jsme zorganizovali před 23 lety, byly všechny
manekýny po amputaci prsu, což byl tehdy standardní léčebný postup.
Z dnešních modelek je část po částečné operaci, kdy prs je zachován, a další část
pacientek je po náročné rekonstrukční plastické operaci. Naše modelky jsou
vlastně vzorkem naší ženské populace, která onemocněla. Je jen logické, že
nemohou vypadat jako profesionální manekýny, neboť křivka incidence začíná
stoupat po 45. roce věku. Zde se prezentující pacientky mají za sebou náročnou
léčbu radiační, hormonální, cytostatickou a biologickou, fungují zcela normálně
ve svých domácnostech, část chodí do zaměstnání. Tím, že při našem
společenském večeru vystupují z anonymity a předvádějí své sebevědomí –
sebevědomí „doslova pro každý den“, nám všem nesou poselství. To poselství
zní: Prosím choďte k lékaři včas, nebojte se, i s touto chorobou se dá kvalitně
žít.“
(3) kontakt pro média
Společenský večer “Sebevědomí pro každý den”
se koná 19. ledna 2017 v 19:00 v pražském Clam-Gallasově paláci, ulice
Husova 20, Praha 1 – Staré Město.
Úvodní slovo pronese prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc a ředitel TN
Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, Csc.
Součástí večera je módní přehlídka z kolekce salonu French Connection, jehož
modely předvedou pacientky Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice (s
diagnozou nádoru prsu).
Kontakt pro média: Prof.MUDr.Jitka Abrahámová, DrSc., primářka
Onkologické kliniky 1.LF UK a TN, tel.: 261 08 3492, email:
jitka.abrahamova@ftn.cz , Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 49
Praha 4- Krč
Bc. Ondřej Macura, tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice, tel.: 261 08
2508, email: ondrej.macura@ftn.cz, Thomayerova nemocnice , Vídeňská 800,
140 49 Praha 4 –Krč

V případě zájmu o zprostředkování rozhovoru se špičkovou českou onkoložkou,
profesorkou Jitkou Abrahámovou nebo s pacientkami, které vystoupí při módní
předhlídce, volejte 261 08 2531, 261 08 3492 nebo pište na
jitka.abrahamova@ftn.cz , onkolog@ftn.cz .
Rádi zašleme také podrobnější informace týkající se moderní léčby rakoviny
prsu.
(4) doplňují informace
Nadační fond onkologie pro 21.století – fungující v Thomayerově nemocnici
v Praze 25 let, je nepsaným patronem Onkologické kliniky Thomayerovy
nemocnice a 1.LF UK, tedy jak onkologických pacientů, o něž klinika pečuje,
tak i jejich lékařů a sester.
Z jeho prostředků, získaných dary od jednotlivců a firem, bylo za poslední 4
roky nakoupeno vybavení ordinací a onkologického stacionáře nábytkem,
záclonami, ale i potřebnou přístrojovou technikou, uměleckými díly, televizory,
speciálními lůžky pro pacienty, lednicemi a dalšími předměty zpříjemňující
pobyt pacientů na klinice a ulehčující nelehkou práci personálu, a to takřka za
deset milionů korun. Nadační fond se podílel nejen na inovaci radiačních
technik, ale i na on-line propojení tří radioterapeutických pracovišť sdružených
v Komplexním onkologickém centru (Všeobecná fakultní nemocnice,
Thomayerova nemocnice a Nemocnice Na Bulovce). V roce 2015 zakoupil
Nadační fond přístroj pro brachyterapii (ozařování zblízka) a umožnil tak
rozšíření radiačních možností v Thomayerově nemocnici. Investice činila takřka
čtyři miliony korun. Tato technika, po jejím náročném instalování, poslouží
nemocným s gynekologickými nádory, některými typy nádorů zažívacího traktu
a jinými zhoubnými nádory. Dále Nadační fond zakoupil nábytek a předměty,
které přispívají ke kultuře prostředí a tím působí pozitivně na naše nemocné.
Fond kupuje odbornou literaturu pro lékaře kliniky, financuje výrobu médií
sloužících prevenci vzniku rakoviny. Spolupořádá každoročně celostátní
Onkologická sympozia s urologickou a mamologickou tématikou.
----------------------------Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České
republice, které poskytuje specializovanou zdravotní péči na velmi vysoké
úrovni a které současně poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských
oborů. Vysoký standard péče si udržujeme i ve všech medicínských
specializacích, kde se snažíme poskytovat špičkovou zdravotní péči pro zhruba
450 tisíc občanů z jižních částí Prahy a přilehlého Středočeského kraje. U dětí
jde o traumatologické a neurologické pacienty.
Činnost Thomayerovy nemocnice má nadregionální charakter, který se týká

zejména onkologických, pneumologických, uroonkologických pacientů a okruhu
gastroenterologické onkologie. Zvláštní péče je věnována pacientkám
s karcinomem prsu. Thomayerova nemocnice je součástí Komplexního
onkologického centra spolu s Všeobecnou fakultní nemocnicí a Nemocnicí Na
Bulovce. Činnost s oběma dalšími nemocnicemi je na poli onkologie
komplementární.
Pro své strategické územní umístění (D1, Pražský okruh, Jižní spojka, heliport,
v budoucnu metro D) má Thomayerova nemocnice stále větší úlohu v péči o
pacienty pro širokou oblast středočeského regionu.

