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I. Úvod – vznik pacientské organizace 

Jsou to příběhy mužů, kteří onemocněli rakovinou prostaty, které stály u vzniku pacientské 

organizace Asociace mužů sobě z.s.   

 Každým rokem přibývá v naší zemi více než 8 000 mužů s touto diagnózou. 

Dozvídáme se příběhy, o kterých by si každý myslel, že se nemohou v našem zdravotním 

systému vůbec stát.  

Příběhy mužů, kdy ošetřující lékař jim oznámí tuto diagnózu, kdy se každému podlomí 

kolena, ale už jim neporadí, jaká léčba by byla ta nejvýhodnější. O některých vám ani nepoví. 

Možná, že o nich neví. Špatná osvěta, nebo úmysl? 

Pro pacienta začíná první ruská ruleta. Jakou zvolit léčbu, jaké jsou možnosti, jaké 

přednosti, ale i vedlejší účinky přinášejí. 

 Nebo pacientovi ošetřující lékař bez nabídnutí možností přímo doporučí jím preferovanou 

léčbu. Špatná osvěta, nebo úmysl? 

Mnozí pacienti se nakonec sami rozhodnou. Podle Evropské deklarace práv pacientů mají na 

to nárok (článek 5). Mnohdy tak činí naprosto intuitivně. 

A tady pro pacienta začíná druhá ruská ruleta. Je ve stresu, chce se rychle léčit. Vybral si 

léčbu, ale k jeho zděšení zdravotní pojišťovna mu ji nechce zaplatit. Ale proč? Vždyť celý 

život přispíval do solidárního zdravotního systému. Nerozumí tomu systému. Musí rychle ze 

sedmi existujících hledat tu správnou zdravotní pojišťovnu a musí taky čekat na termín 

přestupu. Konečně se mu to podařilo, ale mezi tím se změnilo vedení zdravotní pojišťovny a 

jeho nová pojišťovna přestává jím vybranou léčbu hradit. Že je to jak ve špatném filmu. A o 

co v něm jde, jde o život. 

Existují i takové příběhy pacientů, že Komplexní onkologické centru léčbu doporučí, ale 

revizní lékař má jiný názor. Dokonce se stává, že revizní lékař u stejné pojišťovny u dvou 

pacientů se stejnou diagnózou, jednomu pacientovi léčbu přizná a druhému ne. Bez existence 

jakýchkoliv kritérii tento člověk rozhoduje o bytí či nebytí jiného člověka.  



 

A nebo má jakási svoje soukromá kritéria? Špatná osvěta, nebo úmysl? 

Vznik čistě mužské pacientské organizace Asociace mužů sobě z.s.  byl motivován nejen 

těmito příběhy, a nejen úsilím o zvýšení práv a postavení pacientů, ale posláním podat 

pomocnou ruku všem mužům, kteří se připravují na léčbu, nebo se již léčí z karcinomu 

prostaty.  

Formou pravidelných besed s odborníky a lékaři v sídle Asociace v Klimentské ulici v Praze 

1, nebo víkendových seminářů a rekondičních pobytů v přírodě bude nově založená 

pacientská organizace pomáhat mužům správně se orientovat jak v možnostech léčby, tak ve 

způsobech doléčení k získání ztracené imunity návratu jejich původní kvality života a k 

prevenci proti recidivě nemoci. Velkým přínosem pro psychiku pacientů na těchto setkáních 

bude sdílení jejich vlastních zkušeností. 



 

II. Základní charakteristika pacientské organizace 

1. Organizační struktura 

 



 

Členská základna asociace je rozdělena do samostatných Sekcí rozdělených podle krajů. 

Nejvyšším orgánem asociace je Sněm, který tvoří předsedové krajských sekcí. Statutárním a 

výkonným orgánem asociace je Prezidium.  

Organizační struktura včetně funkcí, práv a povinností jednotlivých orgánů a členské 

základny je popsána ve Stanovách organizace zvěřejněných na této straně níže. 

2. Prezídium 

Ing. Stanislav Kolb - Prezident 

Motto: „Evropská charta práv pacientů platí pro celou Evropu, tedy musí platit i u nás v 

České republice“ 

email: prezident@asmuso.cz 

Daniel Zoubek - Viceprezident pro otázky léčby a prevence 

Motto: „Každý pacient má právo na svobodný výběr léčby a musí mu být zaručena dostupnost 

k zdravotním službám bez jakékoliv finanční diskriminace“ 

email: 1.viceprezident@asmuso.cz 

Ing. Jaroslav Sekera - Viceprezident pro programové řízení a styk s členskou základnou 

Motto: „Základním našim posláním je zprostředkování informací členům naší pacientské 

organizace od lékařů a odborníků a výměna zkušeností mezi pacienty“ 

email: 2.viceprezident@asmuso.cz 

Ing. Jiří Jiráň - člen prezídia pro ekonomické řízení 

email: ekonom@asmuso.cz  

Petr Vinkl - člen prezídia pro revizní a kontrolní činnost 

email: kontrolor@asmuso.cz 



 

 

3. Účel spolku 

 Šíření osvěty a předávání informací o: 

1) Způsobech léčby rakoviny prostaty, jejich výhodách a nevýhodách 

2) Formách finanční úhrady jednotlivých způsobů léčby zdravotními pojišťovnami 

3) Průběhu léčby a potlačování jejích negativních projevů 

4) Základních cestách k dosažení ztracené imunity a dosažení původní kvality života 

5) Prevenci k předcházení návratu onkologických onemocnění správnými stravovacími 

návyky, pohybovou aktivitou, psychickou pohodou a dodržováním zásad zdravého 

zdravotního stylu 

 

 

 

III. Činnost pacientské organizace 

1. Besedy s pacienty 

První větší společné setkání s pacienty a jejich sympatizanty se uskutečnilo dne 18. prosince 

v Lékařském domě v Praze na Vinohradech. Prezident Ing. Stanislav Kolb představil cíle a 

poslání, vystoupili zástupci sponzorů pan Ing. František Francírek (NFPPT) a paní Edita 

Řezáčová (UROSANTÉ).  Všichni účastníci po skvělé přednášce dr. Martina Pospíchala na 

téma "Příroda, pohyb, naše psychika a zdraví" společně besedovali, dostali občerstvení a na 

závěr obdrželi malé dárky.  

 

 



 

 

 

 

 

2. Posílení práv pacientů 

Cílem Prezídia pacientské organizace je usilovat ve smyslu Evropské charty práv pacientů o 

zlepšení postavení pacientů v celém systému zdravotnictví ČR od samotného výběru volby 

léčby až po doléčení.  



 

 

Dne 12. listopadu přijal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prezidenta AMS Stanislava 

Kolba, který ministrovi představil poslání a cíle první mužské pacientské organizace a nabídl 

pomoc v rámci Pacientské rady při legislativních změnách v našem zdravotnictví. 

 



 

 

Dne 15. listopadu se prezident asociace zúčastnil semináře Zdravotního výboru sněmovny, 

kde se jednalo o novele §16 zákona o zdravotních pojišťovnách. 

 

 

 

 

Ve dnech 27. 11. a 28. 11. se prezident asociace zúčastnil jako VIP host odborné konference 

"Efektivní nemocnice 2018" se zaměřením na strategii zdravotních pojišťoven. 

Konferenci zahájil předsedá vlády Andrej Babiš a dále na zahájení konference vystoupil 

ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima.  

Hlavním bodem prvního dne byly plány a strategie ministerstva, zdravotních pojišťoven, 

nemocnic a ambulancí na následujících pět let a zajištění financování a zdrojů zdravotní péče 

v následujících pěti letech.  

Hlavním tématem diskusního bloku druhého dne bylo optimální nastavení spolupráce 

ministerstva, pacientských organizací, nemocnic a ambulancí. 



 

 

IV. Budoucí vývoj 

Rostoucí zájem pacientů a jejich sympatizantů o besedy s lékaři a odborníky a vzájemné 

výměny zkušeností je pro vedení AMS velmi zavazující. V roce 2019 je proto třeba připravit 

pro pacienty bohatý program zaměřený nejen na besedy s lékaři o způsobech léčby, ale i 

s odborníky o tom, jak se doléčit a znovu získat původní kvalitu života změnou stravovacích 

návyků, správnou pohybovou aktivitou, sebepoznáním a psychickou pohodou. Besedy by 

měly být doplněny o rekondiční pobyty v přírodě. Očekávaným významným přínosem setkání 

pacientů na besedách je jejich vzájemná výměna zkušeností o léčbě a hledání prevence proti 

recidivě. 

Významnou aktivitou v roce 2019 by mělo být zapojení pacientské organizace do úsilí o 

posílení práv pacientů a to především v souvislosti s novelou zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. Přínosem v prosazování práv mužů s karcinomem prostaty by bylo zapojení jejich 

pacientské organizace do Pacientské rady.  

O našich aktivitách budou pacienti informováni na našich webových stránkách a 

facebooku. Zároveň by měli být informováni prostřednictvím PR nemocnic a soukromých 

klinik kromě stávajících pacientů, také ti z těch více jak 8 000 mužů, kteří každým rokem 

v České republice onemocní karcinomem prostaty. 

Ke všem uvedeným aktivitám naší pacientské organizace je potřeba podpory sponzorů, o 

jejichž přízeň se budeme ucházet. 

 

 

V. Ekonomika  

Viz. Příloha – výkaz o hospodaření 


