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Editorial

Vážení a milí čtenáři časopisu Proton News,
 
už několik let Vás informujeme o aktuálních událostech týkající se léčby  
rakoviny, ukazujeme Vám zákulisí našeho centra, představujeme naše lékaře.
Těší nás Vaše zpětná vazba, připomínky a děkujeme též za podněty, 
které nám píšete. Vaše dotazy poslední měsíce směřují nejvíce na léčbu 
rakoviny prsa a prostaty.
Rozhodli jsme se proto připravit speciální číslo věnované léčbě  
rakoviny prsu. Obohacujeme Proton news také aktualitami, abychom 
Vám dali vědět, co nového se u nás děje.
 
Co vás zajímá?
Kteří lékaři se specializují na léčbu rakoviny prsa u nás? Jak se daří  
pacientům, kteří se u nás léčili? Jak probíhá léčba prsa od A do Z?  
S kým spolupracujeme?
 
Co přinášíme ve speciálním čísle?
Velkou novinkou, která se během třech měsíců (začátek červen 2017) 
fungování velice osvědčila, je náš nový projekt GPS. S tímto názvem 
přišla paní Kristýna, která v červnu 2017 u nás ukončila léčbu. 
Název „GPSka“, kterým vlastně nazvala Kristýna sama sebe, byl sice 
zpočátku pouze pracovní, ale vžil se nám všem pod kůži natolik, že jsme 
se podle něj rozhodli nazvat celý projekt.
 
V čem spočívá projekt GPS?  
Jednoduše v tom, že odléčení pacienti pomáhají těm, kteří právě 
hledají tu nejlepší léčbu pro sebe. Jak Kristýna přišla na tento název, 
jak pomáhá a jak díky ní pomáhají další odléčené pacientky, se dočtete 
právě v tomto speciálním čísle.

Co dalšího se dozvíte? 
Přinášíme také pohled do zákulisí, rozhovor s lékařem, příběhy pacientů, 
stejně tak poděkování novinářům a náhled do článků, které o nás napsali.
Pozitivní energie je zdroj síly a dobré nálady. Zařazujeme proto nově 
do našeho časopisu pozitivní vzkazy, které dostáváme nejen od našich 
odléčených pacientů.

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně pozitivní energie každý den!

Mgr. Anna Lukešová,
manažerka oddělení PR / marketingu
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1.
CO JE KARCINOM PRSU?
V České republice je to nejčastější 
zhoubné onemocnění u žen.

2.
V JAKÉM VĚKU OHROŽUJE 
ŽENY?
Riziko onemocnění stoupá se 
zvyšujícím se věkem. Nejčastěji 
onemocní ženy ve věku kolem 
50–60 let.

3.
JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST LÉČBY?
Úspěšnost léčby závisí na stádiu, 
ve kterém se nemoc objeví. Čím je 
nádor menší, tím větší jsou šance 
na jeho vyléčení. Právě proto je 
včasná diagnostika velmi důležitá.

4.
JAK SE LÉČÍ?
Často se kombinuje více způsobů 
léčby: operace, hormonální léčba, 
radioterapie, chemoterapie nebo  
biologická léčba. Závisí to na stádiu  
a typu nádoru. O správném  
způsobu léčby pacientky rozhoduje 
tým lékařů.

5.
KDY JE DOPORUČENO OZA-
ŘOVÁNÍ (RADIOTERAPIE)?
Ozařování prsu je indikované  
po částečné, prs šetřící operaci.  
Při pokročilejších nádorech, kdy 

se nemoc rozšíří i do lymfatických 
uzlin, se kromě prsu ozařují i spá-
dové lymfatické uzliny. U některých 
pokročilých nádorů i po předchozí 
mastektomii se následně ozařuje 
hrudní stěna a spádové uzliny.

6.
JAK SE OZAŘOVÁNÍ  
PROVÁDÍ?
Ozařování se provádí na radiote-
rapeutickém pracovišti. Pacientka 
absolvuje tzv. plánování, tedy 
přípravu, která zahrnuje plánovací 
CT, konzultace s lékařem apod. 
Následně je pozvána k samot-
nému ozařování. Ozařování trvá 
několik týdnů.

7.
A JAKÁ JE VÝHODA  
PROTONOVÉHO OZAŘOVÁNÍ?
Protonová radioterapie významně 
redukuje dávku záření na kritické 
orgány (srdce a plíce), tím snižuje 
pravděpodobnost vzniku ischemie 
srdce, infarktu či poradiační fibrózy. 
Minimalizuje ozáření druhého prsu, 
a tím redukuje pravděpodobnost 
vzniku sekundárních nádorů. 
Výhoda protonového ozařování 
je hlavně u pacientek s levostran-
ným karcinomem prsu nebo  
u pacientek s přidruženým one-
mocněním srdce.

8.
PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ 
OCHRÁNIT SRDCE A PLÍCE?
Protože srdce a plíce potřebujeme 
zachovat zdravé do budoucna, je 
třeba neriskovat problémy, kterým 
se dokáže dnešní medicína efektivně 
vyhnout.
 

9.
PROČ SE MÍT NA POZORU, 
KDYŽ PŘIJDE OTÁZKA VOLBY 
PROTONOVÉHO, NEBO  
FOTONOVÉHO OZAŘOVÁNÍ?
Běžné ozařování fotony již  
narazilo na svůj fyzikální limit  
a nedá se předpokládat, že další 
technologický vývoj zásadně  
pomůže v dalším snižování dávek 
na rizikové orgány, ale díky proto-
nové terapii je možné srdce i plíce 
uchránit.

10.
JAK ŽENA POZNÁ, ŽE JE 
VHODNÁ PRO PROTONOVOU 
LÉČBU?
To poznají naši lékaři posouzením 
zdravotní dokumentace. Kontak-
tujte nás na čísle 222 999 000 
nebo prostřednictvím formuláře 
na www.LecimeRakovinu.cz.

+ JAKÝ PŘÍBĚH VYPRÁVÍ 
MLADÁ MAMINKA KRISTÝNA?
Intuice, že není prso v pořádku, 
se ozvala už během kojení. Jako 
vysokoškolská učitelka toxikologie 
se rozhodla o léčbě prsu vědět 
vše. Ptala se lékařů. Názory se 
lišily. Odmítla léčbu chemoterapií, 
o které se domnívala, že právě pro 
ni není ta nejlepší volba. Zvolila 
operaci. Své důvody, proč zvolila 
nakonec místo fotonové radiote-
rapie protonovou, shrnuje slovy: 

„Můj cíl bylo uzdravit se z rakoviny, 
a ne se obávat, že si ozařováním 
způsobím do budoucna pro-
blémy jako je například infarkt, 
proto jsem zvolila to nejšetrnější 
ozařování na světě – proton.“ Více 
o příběhu Kristýny se dočtete na 
www.ptc.cz/pribehy/kristyna- 
sama-sobe-gpskou  
(nebo v tištěné příloze)

10+1 
OTÁZEK a ODPOVĚDÍ

Tentokrát 10 otázek a odpovědí na téma 
rakovina prsu + 1 příběh ženy, která na ně 
hledala odpověď sama až během léčby.

Desatero o rakovině prsu by 
měla znát každá zdravá žena.  
Na základě ankety se zdravými  
ženami a ženami, které si 
prošly onemocněním rakovinu 
prsu jsme sestavili 10 otázek, 
na které odpovídá specialistka 
na nádory rakoviny prsu paní 
doktorka Gabriela Kasáčová. 

tel:222999000
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PTC získalo cenu za 
nejlepší kongres roku 
2016 v Praze
Společnost Prague Convention 
Bureau každým rokem předává 
cenu za nejlépe uspořádaný kon-
gres. Vítězem ze všech  
odborných kongresů, které byly 
pořádány během roku 2016, 
získalo ocenění právě PTC, a sice 
za 55. ročník konference světové 
Společnosti částicové terapie 
PTCOG55, který se konal od 23. 
do 26. 5. 2016 v Kongresovém 
centru Praha a zúčastnilo se ho 
1200 odborníků z celého světa,  
zabývajících se částicovou terapií. 
Cenu z rukou pražské primátorky 
Adriany Krnáčové převzal primář 
PTC MUDr. Jiří Kubeš Ph.D.  
a hlavní fyzik Mgr. Vladimír Von-
dráček. (viz foto)

Protonové centrum není jenom místo, kde se léčí. Je to místo, kde se stále něco děje. 
Místo, kam se přijíždějí odborníci z celého světa inspirovat. Stejně tak místo, odkud 
specialisté na onkologii míří do nejrůznějších koutů světa přednášet a sbírat nové 
zkušenosti. V neposlední řadě je to místo pro setkávání s odléčenými klienty 
i lidmi, kteří se chtějí jen tak přijít podívat do nejmodernějšího centra v Evropě.

Čína uvažuje o spolupráci s pražským Protonovým 
centrem
O tom, jak se léčí protonovou terapií a jak vypadá zázemí pro tuto léčbu, 
se zajímali Číňané. Početná čínská delegace přijala v květnu letošního 
roku pozvání do Protonového centra.  Po prezentaci předních pracovníků 
PTC si prohlédli prostory budovy včetně ozařoven a jejich technického 
zázemí. 

Do Protonového centra přiletěly zdravotní sestry 
až z Norska
Díky přátelským vztahům a spolupráci PTC s Norskem, které bylo utvr-
zeno smlouvou s Norskou národní pojišťovnou, dostalo koncem května 
téměř dvě desítky mladých norských zdravotních sestřiček příležitost 
zavítat do Prahy do Protonového centra. Zajímaly je nejen prostory PTC, 
ale pochopitelně celý systém zdravotnické péče o klienta v našem centru.

Aktuality
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Finanční a bankovní rada SNS utvrdila  
svým podpisem zájem o spolupráci s PTC
Dne 23. 6.2017 v rámci Mezinárodního finančně-ekonomického fóra 
zemí SNS a Evropy, proběhl podpis memoranda o spolupráci mezi  
Finanční a bankovní radou SNS a Protonovým centrem.
Účastníci Mezinárodního finančně-ekonomického fóra byli pozváni  
na prohlídku PTC, která se uskutečnila v sobotu 24. 6. 2017

Více AKTUALIT najdete na  
www.ptc.cz/aktuality

Jednatel PTC si podává ruku s Generálním 
ředitelem, NS FBR SNS Pavlem Pavlovičem 
Něfidovem

Jednatel PTC pan Václav Laštovka  

prezentuje úspěchy protonové terapie.

Aktuality

Lékaři a fyzici PTC se v červnu 
zúčastnili vzdělávací konference 
v Southamptonu. Tato vzdělá-
vací konference, pořádaná pod 
názvem Proton Therapy Educa-
tional Meeting 2017, se konala 
přímo ve Všeobecné Univerzitní  
nemocnici v Southamptonu  
a kladla si za cíl prezentovat  
výhody a postupy protonové 
léčby nejrůznějších diagnóz.  
Lékaři z PTC přispěli prezentací 
výsledků a možností použití  
protonové terapie především  
v léčbě nádorů hlavy a krku,  
prostaty a lymfomů. Fyzici  
vyzdvihli především nové mož-
nosti protonového ozařování 
pohyblivých orgánů.

Lékaři a fyzici PTC se zúčastnili vzdělávací konference v Southamptonu

www.ptc.cz/aktuality


5PROTONNEWS • 2017

MUDr. Andrea Pásztorová
Absolvovala Lékařskou fakultu Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika  
v Košicích. Od roku 2001 pracovala 
na Onkologické klinice FN Motol  
v Praze. V roce 2012 získala  
specializovanou způsobilost  
v oboru radiační onkologie. Speci-
alizuje se na nádory prsu a nádory 
prostaty. Je vdaná, má dvě děti.

MUDr. Gabriela Kasáčová
Absolvovala lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích.  
Začínala na Radioterapeutickém pracovišti  
Nemocnice Š.Kukuru Michalovce.  V roce 1999 
získala atestaci I. stupně v oboru radioterapie.  
Od roku 2006 pracovala na Onkologické klinice 
FTN. Od r. 2007 na Onkologické klinice 2.LF UK 
FN Motol v Praze. V roce 2012 získala speciali-
zovanou způsobilost v oboru radiační onkologie. 
Specializuje se na nádory plic, prsu a hlavy a krku.

Náš lékař

MUDr. Andrea Pásztorová

•  Obor onkologie je velice  
náročný, proč jste si ho zvolily?

Radiační onkologii jsem si zvo-
lila, protože z oborů, které se mi 
naskýtaly, byla pro mě nejzajíma-
vější.

•  Co vám přináší vaše práce?

Uspokojení a radost. Vyléčený 
pacient a jeho šťastná rodina jsou 
pro mě vždy potvrzením, že má 
práce má smysl.

•  Vaše práce je bezpochyby ná-
ročná psychicky, jak odpočíváte?

Relaxuji tím, že jsem s dětmi.  
Dobíjím energii také sportem, 
zvlášť běháním.

•  Co byste poradily ženám,  
na co by si měly dávat pozor?

Ať poznají své tělo, prohlížejí se  
a nebáli se zeptat lékařů. Také 
chci vzkázat, že ne každá bulka je 
maligní. Ale je potřeba se zeptat a 
nic nepodcenit.

MUDr. Gabriela Kasáčová

•  Obor onkologie je velice  
náročný, proč jste si ho zvolily?

V podstatě jsem neměla na výběr. 
V životě je ale vše jak má být, 
dnes jsem za tento obor ráda.

•  Co vám přináší vaše práce?

Když vím, že vyléčím člověka, tak 
mám dobrý pocit.

•  Vaše práce je bezpochyby ná-
ročná psychicky, jak odpočíváte?

Sportem, v rodině, čtením.

•  Co byste poradily ženám,  
na co by si měly dávat pozor?

Neměly by podceňovat  prevenci  
a utěšovat se, že se jich to netýká.

Na léčbu onemocnění prsu jsou v PTC specialistkami paní doktorky  
Andrea Pásztorová a Gabriela Kasáčová. Proč si vybraly právě obor onkologie  
a co jim přináší tak náročná práce?
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Koordinátorky péče o pacienty jsou těmi prvními, s kým má klient kontakt. Právě 
jejich hlas klient uslyší, pokud volá do Protonového centra s otázkou na vhodnost léčby.

Koordinátorky péče o pacienty jsou specializované pracovnice na kontakt s lidmi, kteří mají zájem  
o léčbu v PTC.  Jejich úkolem je informovat o způsobu léčby protonovou terapii, předat zdravotní  
dokumentace klientů přímo lékařům, kteří rozhodují, zda diagnóza daného člověka je vhodná  
pro protonovou terapii.  

Koordinátorka je celou dobu k dispozici svému klientovi nejen během léčby, kdy mu vysvětlí, jak vše  
na klinice probíhá, kde se má denně hlásit do léčby, seznámí ho s dalšími kolegy, kteří o klienta budou 
pečovat, ale je také klientovi k dispozici už před léčbou. A to v případě, že klient potřebuje pomoci  
vyřídit žádosti se svou pojišťovnou.

Jana B. Dobrkovská
manažerka péče o pacienty

Lenka Starzewski
koordinátorka péče o pacienty

Lucie Galle
koordinátorka péče o pacienty

Lucie Seidlová
koordinátorka péče o pacienty

Náš tým
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Petra Krásová
koordinátorka péče o pacienty

Zdeňka Hegerová
koordinátorka péče o pacienty

Tereza Čandová
koordinátorka péče o pacienty

Monika Hanušová
koordinátorka péče o pacienty

Žanna Ogriščenková
koordinátorka péče o pacienty

Náš tým
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Projekt GPS

Všechny mají spo-
lečnou nejen léčbu 
protonovou terapií, 
ale i to, že se z nich 
staly GPSky.
GPSka je název, se kterým přišla 
34letá maminka Kristýna. 
(na fotografii)
Při vyprávění příběhu o tom, jak 
studovala a hledala nejlepší léčbu 
pro ni a o tom, jak se rozhodně 
nespokojila s názorem prvního  
a jednoho lékaře, se mezi řečí zmí-
nila, že neustále hledala pro sebe 
nový a zase nový směr léčby, že si 
připadala jako taková GPSka. 

Toto označení se nám velice líbilo 
a tak byla Kristýna už během léčby 
známá v PTC pod přezdívkou 
GPSka. 

Když jsme se loučili a připravovali 
video rozhovor, Kristýna si  
posteskla, že jí chybělo mluvit 
před léčbou s jinými ženami, které 
si prošly léčbou rakoviny prsu. 

Napadlo nás, že když už se stala 
GPSkou pro sebe, mohla by být 
GPSkou i pro ostatní. 

A tak v červnu vznikl nový  
projekt GPS. 

Během června se nám přes  
e-mail či facebook ozvalo sedm 
žen, které četly nebo slyšely  
o příběhu GPSky.  Ženy, které mají 
zájem o propojení s GPS, mohou 
psát na gps@ptc.cz.

Děkujeme tímto velmi milé Kris-
týně, naší první GPSce, za její čas 
a pozitivní energii, kterou věnuje 
po léčbě dalším ženám, které s ní 
chtějí mluvit. 

O GPSku projevila také zájem 
média. 

Díky zájmu lidí i médií jsme se 
rozhodli během července, tedy ani 
ne měsíc po spuštění nového  
projektu GPS, o tuto službu oslovit 
i další naše odléčené pacientky. 
Ani na vteřinu neváhaly a velice 
rády se do týmu GPSek přidávají. 

Na dalších stránkách budete mít 
možnost přečíst si příběh našich 
GPSek, stejně tak vidět zájem 
médií o ně samotné.

První GPS – Kristýna, červen 2017 

Kristýna je první žena, kterou schválilo VZP k léčbě rakoviny prsu. 
Petra je první žena, která se léčila v PTC.
Mária je jedna z nejstarších žen, které se u nás v PTC léčily.

mailto:marketing%40ptc.cz?subject=
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Víte, kdo jsem?
 
Kristýna Šimák- 
Líbalová – GPSka! 

„Jsem žena, která hledala tu 
nejlepší léčbu pro sebe. Ptala 
jsem se mnoha lékařů a radio-
logů. Podstatné pro mě bylo, 
zda se jejich názory shodnou. 
Věděla jsem, že jde o můj  
budoucí život. Chtěla jsem  
o něm rozhodovat také.  
Rozhodla jsem se pro nejšetr-
nější volbu – pro proton.“ 

Proton tým: 
GPSka – Kristýna je příklad ženy, 
která nedala na názor jen jednoho 
lékaře a ptala se i na názory jiných 
lékařů. Mladá žena, která se stále 
směje. Vše nazývá pozitivně.  
Dokonce si přejmenovala  
ozařování na „sluníčko“. Vždy se 
smála a vždy jí bylo plno, protože  
s každým v centru ztratila kus 
řeči a smíchu. Díky její otevřenosti 
jsme se mohli dozvědět,  
jak moc pro ní bylo složité najít si 
tu nejlepší cestu pro ni. Díky jejímu 
příběhu chceme ostatním ženám 
cestu ulehčit.  

Celý příběh zde: www.ptc.cz/pribehy/kris-
tyna-sama-sobe-gpskou (nebo v tištěné 
příloze)

Víte, kdo jsem?
 
Mária Ábelová –  
jsem obyčejná paní! 

„Už mě přestaly ty kontroly  
bavit. Byla jsem furt zdravá. 
Ale nechtělo se mi rušit termín, 
tak jsem si řekla, že na tu  
prevenci jdu, ale už naposledy.“ 

Proton tým: 
Mária Ábelová, žena kterou  
přestaly bavit prevence.  
Tak se rozhodla jít na poslední…  
A od té doby si bere za část  
životního poslání říkat všem  
ženám, aby neudělaly stejnou 
chybu jako ona. Prevence se  
nesmí podcenit. 
Kdybyste se potřebovali zeptat, 
jak jedna obyčejná paní prožívá 
svůj obyčejný příběh a jak se  
cítila během léčby, dejte jí vědět! – 
poznáte, že je neobyčejná!

Celý příběh zde: www.ptc.cz/pribehy/ 
maria-abelova-74-let (nebo v tištěné 
příloze)

Víte, kdo jsem?
 
Petra Steklá – máma 
a už zase šťastná žena!

„Vždycky jsem měla co na práci 
a vždycky jsem, jako téměř 
všichni, nestíhala.  Pak přišla 
rakovina, tedy hned dvě.  
Změnily život nejen mně, 
mému synovi, ale celé rodině.“ 

Proton tým: 
Petra je maminka, která sama 
otevřeně přiznává, že se často 
stresovala. Petra je maminka, 
která si myslela, že nemůže být 
nic horšího, než když vám doktor 
řekne, že vaše dítě má rakovinu. 
Máma, která zjistila, že může 
být ještě o trochu hůř. A to, když 
stejnou diagnózu vzápětí oznámí 
lékař jí samotné.

Celý příběh zde: www.ptc.cz/pribehy/ 
petra-stekla-41-let-nador-prsu-rakovina-

-doslova-zavalila-nasi-rodinu (nebo  
v tištěné příloze)

Naše GPSky

Představí se vám tři ženy. Které jsou zároveň GPSkami. Jedna z nich je dokonce  
první odléčená žena v PTC. A jedna z nich je pro změnu první žena, které VZP  
uhradilo léčbu rakoviny prsu.
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www.ptc.cz/pribehy/kristyna-sama-sobe-gpskou
www.ptc.cz/pribehy/kristyna-sama-sobe-gpskou
www.ptc.cz/pribehy/kristyna-sama-sobe-gpskou
www.ptc.cz/pribehy/maria-abelova-74-let
www.ptc.cz/pribehy/maria-abelova-74-let
www.ptc.cz/pribehy/maria-abelova-74-let
www.ptc.cz/pribehy/petra-stekla-41-let-nador-prsu-rakovina-doslova-zavalila-nasi-rodinu
www.ptc.cz/pribehy/petra-stekla-41-let-nador-prsu-rakovina-doslova-zavalila-nasi-rodinu
www.ptc.cz/pribehy/petra-stekla-41-let-nador-prsu-rakovina-doslova-zavalila-nasi-rodinu
www.ptc.cz/pribehy/petra-stekla-41-let-nador-prsu-rakovina-doslova-zavalila-nasi-rodinu
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Nemůžeme vám poskytnout 
zábavu. Můžeme vám ale dále 
poskytovat informace o nemoci, 
kterou každý 3. z nás onemocní. 
Můžeme společnými silami šířit 
informace o prevenci a odvaze lidí 
bojovat s touto nemocí, stejně 
tak o nejmodernější léčbě rako-
viny, která je špičková v tom,  
že naprosto minimalizuje ved-
lejší účinky. Jak říká naše první 
GPSka: „Přišla jsem se vyléčit  
z rakoviny a ne se nechat ozářit 
běžným ozařováním a způso-
bit si další problémy, tím, že mi 
ozáří částečně i srdce a za pár 
let třeba dostat infarkt.“

www.facebook.com/protonovecentrum

Nejvíce čtený příspěvek byl o GPSce Kristýně. 

Velké ohlasy byly na léčbu malého Kirillka.

Neskutečný počet diváků měl příspěvek 
náhodného setkání GPSky a Zdenky, která 
čekala v PTC na maminku, která právě byla  
na PET vyšetření.  
Díky tomuto příspěvku, který jste sdíleli 
přesně 90x, jsme pochopili, jak moc je pro lidi 
důležitá informace o PET vyšetření.  V dalších 
číslech se mu budeme proto více věnovat.

Náš Facebook

Centrum protonové léčby v Praze

Facebook je zábava a odpočinek. Téma, které nabízíme my, ale takové není. 
Ani zábavné, ani odpočinkové. Přesto mají naše stránky téměř 50 000 fanoušků. 
Ptáme se proč? Odpovídáme si takto: „Protože věříme, že vám není lhostejné,  
že jsou lidé, kteří potřebují pomoc, kteří chtějí poslat dál svůj příběh, aby  
pomohl dalším lidem.“

@protonovecentrum

www.facebook.com/protonovecentrum
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A zdaleka jí neděkujeme pouze 
my, ale tisíce pacientů, kterým 
pomohla. Jednou z nich je  
i naše pacientka „obyčejná paní“ 
( jak se sama nazvala) Mária 
Ábelová, které podle ní paní pro-
fesorka zachránila život tím, že jí 
poslala na protonovou terapii.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, 
DrSc. — Jitka Abrahámová se  
narodila v roce 1943. V roce 1966  
absolvovala Fakultu všeobecného 

lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 
v roce 1985 obhájila kandidaturu 
lékařských věd a v roce 1988  
docenturu v oboru onkologie.
O dva roky později získala titul 

doktora lékařských věd. V roce 
2006 byla jmenována profesorkou 
pro obor klinická onkologie.
V roce 2009 se stala vedoucí 
Komplexního onkologického  
centra, ve kterém jsou sdruženy tři 
nemocnice a to Fakultní nemocnice 
Na Bulovce (FNB), Všeobecná  
fakultní nemocnice (VFN)  
a Fakultní Thomayerova nemocni-
ce (FTN). Mimo to stojí už  
od roku 1992 v čele onkologic-
kého pracoviště v Thomayerově 
nemocnici, který založila, a taktéž 
založila a stojí 20 let v čele  
Nadačního fondu onkologie pro 
21. století. Na svém kontě má také 
více než 300 prací v domácích  
i zahraničních časopisech  
a je autorkou nebo spoluautorkou 
devíti monografií.

Paní Mária Ábelová:  
Vliv paní doktorky Abrahámové 
na můj život

Před 13 lety jsem zjistila, že mám 
bulku v prsu. Naštěstí nádor nebyl 
zhoubný. Musela jsem být ale 
hlídána a chodit na pravidelné 
kontroly. Slyšela jsem, že paní  
profesorka Jitka Abrahámová  

je jedna z největších kapacit  
v onkologii na léčbu rakoviny prsu.  
Uklidnilo mě, že jsem v těch  
nejlepších rukách.
Po 13 letech, kdy vše bylo  
v pořádku, jsem se rozhodla, že 
půjdu na poslední kontrolu.  
Měla jsem v plánu paní profesorce  
poděkovat za její péči a rozloučit 
se a dále si užívat jen plného zdraví. 
Jenže jsem se mýlila.  
Mnou stanovená poslední kontrola 
ukázala, že se rakovina probudila.

Poděkování paní profesorce

Touto cestou chci poděkovat právě 
paní profesorce Jitce Abrahámové. 
Jsem velmi ráda, že jsem se dostala 
právě do její péče. Vše mi vždy  
vysvětlila. Vždy jsem měla jasno  
v tom, co mě bude čekat.  
Přece jenom mi je 74 let, trochu 
jsem se obávala, že se lidem  
v mém věku nevěnuje moc velká 
pozornost, ale paní profesorka 
mě naprosto vyvedla z omylu. 
Byla velice milá, vstřícná a vše mi 
vysvětlila.

Příběh paní Ábelové si můžete přečíst na: 
www.ptc.cz/pribehy/maria-abelova-74-let/ 
nebo v tištěné příloze

Spolupracujeme  
   s ostatními lékaři

Paní profesorka MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. je jednou z největších kapacit 
české onkologie. Všichni lékaři PTC ji také tak vnímají a jsou rádi, že právě ona 
je ta, která je vzorem mnoha dalším lékařům svým přístupem k protonové terapii.
Za to jí celý tým Protonového centra děkuje.

www.ptc.cz/pribehy/maria-abelova-74-let/
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V elektronické formě časopisu si můžete prokliknout, v tištěné   
najdete celé články v příloze.

•  Díky patří panu redaktorovi 
Barákovi. Ozval se v červnu  
s tím, že červen je v médiích plný 
rakoviny prsu a Avonu, ale že 
mezi všemi informacemi postrádá 
také ty o nejmodernější léčbě. 
Přišel se zeptat, v čem ženám 
opravdu tak pomáhá? Zajímal ho 
také názor našich lékařek  
na celebrity.

TÝDEN – 19.6.2017

•  Redaktorka Kondice se  
pochopitelně zajímala o kondici 
Kristýny. Dozvěděla se to,  
co my jsme ani netušili, že Kristýně 
pomohla jóga. V čem a proč,  
se dozvíte v článku. 

Kondice.cz – 13. 6. 2017
www.kondice.cz/2017/06/pri-
beh-kristyny-s-rakovinou-le-
veho-prsu-sama-sobe-gpskou

•  Zájem o GPS byl veliký. Redaktorku Vlasty zají-
malo, jak Kristýna řešila věci s rodinou. Jak oznámila 
rodině, že je nemocná, jak jí rodině podporovala, jak 
zvládala svého syna a jak moc velkou podporou jí byl 
právě on.

Vlasta.cz – 16.6.2017
www.vlasta.kafe.cz/clanky/zdravi/7468-pribeh-

-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-odmitla-
-chemoterapii-a-rozhodla-se-jinak

Četli jste o nás

Děkujeme všem médiím, která v dobrém přicházejí a mají zájem předat lidem 
informace o protonové léčbě. Vážíme si jejich práce a dnes už víme, že dokáže  
zachránit život, rozhodně ten kvalitní život. Nestalo se nám poprvé, kdy nám  
zavolal člověk, že má naplánované běžné fotonové ozařování, ale dočetl se  
v článku, že existuje i jiné a proto hned volá.

www.kondice.cz/2017/06/pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-sama-sobe-gpskou
www.kondice.cz/2017/06/pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-sama-sobe-gpskou
www.kondice.cz/2017/06/pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-sama-sobe-gpskou
www.vlasta.kafe.cz/clanky/zdravi/7468-pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-odmitla-chemoterapii-a-rozhodla-se-jinak
www.vlasta.kafe.cz/clanky/zdravi/7468-pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-odmitla-chemoterapii-a-rozhodla-se-jinak
www.vlasta.kafe.cz/clanky/zdravi/7468-pribeh-kristyny-s-rakovinou-leveho-prsu-odmitla-chemoterapii-a-rozhodla-se-jinak
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V elektronické formě časopisu si můžete prokliknout, v tištěné   
najdete celé články v příloze.

•  Není na světě větší radost a není na světě 
větší poklad, než jsou naše děti. Děkujeme 
paní šéfredaktorce portálu VašeDěti.cz  
Petře Vymětalové za zájem o příběh naší 
pacientky Petry a jejího syna Martina.  
Všem doporučujeme stránky, kde najdete 
nejen rozhovor s naší GPSkou Petrou, ale 
také mnoho dalších rad a inspirace pro vás 
a vaše děti.

Vasedeti.cz – 18. 7. 2017
www.vasedeti.cz/vase-pribehy/kam-ne-
chodi-slunce/me-dite-onemocnelo-rakovi-
nou-ja-vzapeti-lecili-jsme-se-spolu

•  Redaktorku Šárku zajímalo, jak se léčí prsa protonem
Na začátku července nás potěšila svým zájmem o protonovou léčbu 
redaktorka Šárka Málková, redaktorka Babinet.cz a Mojezdravi.cz.  
Šárka se dozvěděla o příběhu naší GPSky Kristýny, který ji zaujal natolik, 
že se rozhodla zjistit pro čtenáře více o protonové léčbě.   
>>  www.zdraviamy.cz/protonova-lecba

Cílem paní redaktorky bylo informovat o důležitosti nejen prevence,  
ale předat ženám informaci, v čem spočívá výhoda protonové léčby, když 
má žena rakovinu prsu. Redaktorka se zajímala o to, proč je rozdíl  
v ozařování levého a pravého prsa. 

Redaktorka Šárka vyzpovídala paní doktorku Andreu Pásztorovou  
a sestříhala z jejich povídání rozhovor, který si můžete  
poslechnout zde:
www.zdraviamy.cz/rozhovor-s-lekarkou-andreou-pastorovou-o-rakovine-

-prsu-a-protonove-lecbe

Děkujeme paní redaktorce za její zájem a předání podstatných informací 
dalším ženám. 

Přejeme paní Šárce Málkové hodně zdraví a budeme rádi, pokud nás 
znovu navštíví s mikrofonem v ruce. 

Mojezdraví.cz – 21.7.2017

Četli jste o nás

www.vasedeti.cz/vase-pribehy/kam-nechodi-slunce/me-dite-onemocnelo-rakovinou-ja-vzapeti-lecili-jsme-se-spolu
www.vasedeti.cz/vase-pribehy/kam-nechodi-slunce/me-dite-onemocnelo-rakovinou-ja-vzapeti-lecili-jsme-se-spolu
www.vasedeti.cz/vase-pribehy/kam-nechodi-slunce/me-dite-onemocnelo-rakovinou-ja-vzapeti-lecili-jsme-se-spolu
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Český rozhlas a rádio Impuls patří mezi nejposlouchanější rádia. 
Děkujeme za zájem informovat posluchače o protonové terapii.

•  Český rozhlas – RADIOŽURNÁL

Těší nás, že právě Český rozhlas do svého pořadu Zázraky medicíny zařadil informace o léčbě protony. 
Zvlášť děkujeme panu redaktorovi Vojtěchovi Kovalovi ze zájem informovat širokou veřejnost  
o protonové léčbě. Pan redaktor několikrát navštívil naše centrum, aby své poznatky shrnul v zajímavém  
pořadu, kterému dal krásný název: Paprsek, který léčí.

www.interaktivni.rozhlas.cz/zazraky-mediciny/zazraky-11-protonove-ozarovani.html

•  Rádio Impuls

Když byla paní doktorka oslovena, aby jela natočit rozho-
vor do rádia Impuls, pokorně se ptala, jestli je to opravdu 
potřeba, aby vystupovala v médiích.  
Ano, je to potřeba a budeme za to velice rádi, zněla odpo-
věď.  V tuto dobu ještě nikdo z nás netušil, že ovlivní život 
jedné mladé ženy. 

Po odvysílání pořadu se nám ozvala paní Pavla z Brna,  
které se v květnu dozvěděla, že má rakovinu prsu.  
Svěřila se nám, že netušila o protonové terapii,  
ale že jí slova paní doktorky okamžitě přiměla k tomu,  
aby se podívala na naše stránky. Vzápětí se ozvala telefo-
nicky a objednala se na konzultaci. Na ni shodou okolností 
přijela v den svým 41. narozenin.

Potěšilo nás, že nelitovala, že narozeniny strávila cestou do Protonového centra. Dokonce to bylo ještě naopak. 
Jejím největším dárkem bylo, že je vhodná k léčbě protonovou terapií, tedy nejšetrnější terapií, kterou má  
v současné době k dispozici. 

Zde přikládáme přepis rozhovoru redaktora rádia Impuls a paní doktorky Andrey Pasztorové: 

• Moderátor:  Hledáme řešení ve složitých situacích. Jak hledat a nalézt řešení v případě vážného  
onemocnění, kterým rakovina prsu je, se ptáme paní doktorky Andrey Pasztorové z Protonového 
centra v Praze. Co říká statistika? 

• MUDr. Pásztorová: Rakovinou prsu onemocní přibližně 6 500 žen ročně.  
Postihuje často i ženy ve věku 45 – 50 let. 

Slyšeli jste o nás
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Moderátor:  V čem spočívá výhoda protonové léčby?
MUDr. Pásztorová:  Největší výhodou je přesnost  
ozařování, díky které ochráníme srdce a plíce.  
To má velký vliv na případné komplikace  
v budoucnu jako je ischemická nemoc srdce.

• Moderátor:  Jak samotná léčba probíhá? 
• MUDr. Pásztorová:  Vše začíná konzultací s našimi 

lékaři o vhodnosti protonové léčby. Do centra pak 
pacientka dochází ambulantně. Domluvíme se vždy 
na přesnou hodinu, kdy samotné ozařování probíhá.

• Moderátor: Hradí  léčbu pojišťovny?
• MUDr. Pásztorová: Léčba je hrazená při doporučení 

komplexním onkologickým centrem, zejména při 
levostranném onemocnění.

• Moderátor: V Protonovém centru se léčilo již více  
než 2 000 lidí. Kde se mohou naši posluchači informovat o protonové léčbě?

• MUDr. Pásztorová: Přímo u našich lékařů. Vše podstatné najdou na webu www.LecimeRakovinu.cz.

• Moderátor: Děkuji  a přeji hodně úspěchů. 
• MUDr. Pásztorová: Stejně tak Vám i posluchačům.

Slyšeli jste o nás
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Upozornění lékaře: Je naprosto žádoucí, aby si žena 
vyšetřovala prsa sama. Je důležité ale míti na paměti, 
že samovyšetření nemůže často odhalit malá nádorová 
ložiska, která jsou odhalena právě na mamografu.  
Doporučuji tedy nepodcenit ani jednu z těchto věcí –  
samovyšetření, ale docházet na preventivní mamografii.

Nejdůležitější je VČAS zjistit, že něco není v pořádku.  
Proto bychom měly dobře znát své tělo a pravidelně se prohlížet.

Připravili jsme pro vás společně s paní doktorkou Gabrielou Kasáčovou 3 základní kroky  
samovyšetření, které jsme nazvaly takto:

OČIMA  Prohlédněte se před zrcadlem. Sledujte celý hrudník. 
Odpovězte si na tyto otázky: Je barva kůže stejné? Není zarudlá? 
Nedochází k výtoku z bradavky? Nevidím nějaké nerovnosti? 

KROUŽENÍM KOLEM KLÍČNÍ KOSTI   
Nezapomeňte na oblast pod klíční kostí, kterou je také potřeba  
prohmatat krouživým pohybem. 

HMATEM  Lehněte si a pravou rukou si sáhněte do levé podpažní 
jamky a na okraj levého prsa. To udělejte i obráceně.  
Stejně tak si prohmatejte vnitřní část prsu.  Používejte krouživý  
pohyb a různý tlak, který pomůže prohmatat i hlubší vrstvy prsa.

Prevence

Na základě vašich podnětů a dotazů na prevenci jsme se rozhodli, že i touto  
oblastí se budeme zabývat a v Proton News i a na Facebooku vás o možných  
způsobech prevence informovat. Velkým podnětem nám též byly některé pacientky 
odléčené v Protonovém centru, které se svěřily, že zanedbaly prevenci, protože si 
neuměly samy vyšetřit prsa nebo prostě pravidelné samovyšetření podcenily.

1

2

3
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Tuto 
rubriku 
bychom rádi 
tvořili ve spolu-
práci s Vámi. Máte-li 
nějaký skvělý recept 
nebo radu, podělte se 
s ostatními!  
Vaše příspěvky nám 
posílejte na:  
marketing@ptc.cz  
a my ty nejlepší rádi 
zveřejníme!

„Okurková limonáda není  
spojená jen s létem. Vitamíny  
a osvěžení potřebujeme bě-
hem celého roku. Nezapomeň-
te tedy kromě teplých bylinko-
vých čajů na oblíbené osvěžení 
plné energie.“

Náš recept

Stačí jen čtyři přísady

•	 1,5l neperlivé vody
•	 1 okurka
•	 1,5 kávové lžičky třtinového 

cukru
•	 1 citron nebo limetku

Okurku nezbavujte slupky
Příprava okurkové vody vám 

nezabere skoro žádný čas.  
Polovinu okurky rozmixujte  
a druhou polovinu nakrájejte  
na tenké plátky nebo na nudličky.  
Zbavte ji jadérek, pokud ale  
používáte hadovku, odstraňovat je 
nemusíte, její jadérka jsou jemná  
a skoro je nepocítíte. Slupku  
neloupejte, pod ní je největší 
množství vitaminů, o které byste 
přišli. Zalijte rozmixovanou část 
vodou a přidejte plátky okurky 
společně s cukrem a šťávou  
z citronu nebo limetky, podle 
vlastní chuti můžete dodat napří-
klad lístky máty.

Limonádu podávejte chlazenou.

Proč pít šťávu z okurek
Má silné hydratační účinky, okurka 
totiž obsahuje až 95% vody. 
Působí tak příznivě na pleť, která 
pravidelnou hydrataci vyžaduje. 
Díky vitaminům B, C, E, K  
a betakarotenu zlepšuje stav 
vlasů, nehtů a pokožky a také 
zmírňuje proces stárnutí.  
Je také velkým pomocníkem v boji 
proti akné.

Šťáva z okurek působí močopudně, 
pravidelná konzumace pomáhá 
předcházet zánětu močových cest. 

Okurky jsou součástí redukčních 
jídelníčků, protože obsahují velké 
množství vlákniny a jejich kalorická 
hodnota je velmi nízká.

V neposlední řadě má tato zelenina 
silné antioxidační účinky, které 
odbourávají z těla škodliviny  
a detoxikují ho!

Recepty a rady
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Pozitivní myšlení je určitý styl života, který nás nabíjí energií a dává sílu. 
Pojďme se inspirovat vzájemně.

Mysli jako proton, 
      vždy pozitivně.

Choďte na  
pravidelné kontroly!

A mějte na paměti, že je jedno,  
jestli vám je dvacet, třicet nebo  
sedmdesát, právo na léčbu máme  

všichni stejnou.
Mária Ábelová, pacientka

Neříkám, že si člověk občas nepobrečí,  
ale mluvte a říkejte, co vás trápí. 
Lidé vás podpoří. Pro ně je těžké  
se ptát, když vy nechcete mluvit.

Petra Steklá, pacientka

Mluvte o věcech.  
Je to důležité.

Pozitivní myšlení  
je polovina úspěchu!

MUDr. Andrea Pasztorová, lékařka

Mějte pozitivní postoj  
k životu!

MUDr. Gabriela Kasáčová, lékařka

Vnímejte svou intuici.  
Rozhodněte se vy.  

Nedejte na první názor lékaře.  
Buďte sama pro sebe GPSkou.  
Sbírejte informace. Jde o vaše 
prso, vaše plíce, vaše srdce.  

Jde o váš život.
Kristýna, pacientka



Nejmodernější a nejbezpečnější léčba rakoviny.
Více než 2000 léčených pacientů.
Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Tel: +420 222 999 000
E-mail: pacient@ptc.cz
Budínova 2437/1a,  
180 00 Prague 8

Marketing:  
marketing@ptc.cz
Press:  
press@ptc.cz

Podněty a připomínky: 
stiznosti@ptc.cz / 
formulář

Personální oddělení:  
hr@ptc.cz
Ekonomické oddělení: 
ekonomika@ptc.cz

Proton Therapy Center  
disponuje vlastním  
parkovišťem, které je  
umístěno přímo před  
hlavním vchodem.

Zájemcům můžeme  
zajistit zvýhodněnou  
vjezdovou kartu  
do areálu Nemocnice  
Na Bulovce

222 999 000 | www.ptc.cz

tel:222999000

