
 
 

Nemocní s urologickým onemocněním založili pacientský klub  
Tisková zpráva ze dne 12. listopadu 2015 
 

Hlavním zaměřením nově vzniklé pacientské organizace, která je v ČR první svého druhu, je poskytovat 
pro nemocné kompletní informační servis, možnost sdílet své příběhy či klást dotazy odborníkům. 
Kromě nemocných chce sdružení oslovovat a zapojit do dění také rodinné příslušníky nemocných a 
zdravotnické profesionály. Nedílnou součástí aktivit Klubu pacientů s urologickým onemocněním je 
rovněž osvěta široké laické veřejnosti v oblasti prevence urologických onemocnění. 
 
Založení Klubu pacientů s urologickým onemocněním iniciovali pacienti Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a 

odbornou záštitu nad aktivitami nově vzniklé organizace převzali lékaři z motolské urologické kliniky v čele s jejím 

přednostou, prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc.  „Výskyt urologických onemocnění v populaci neustále 
narůstá. Např. rakovina prostaty v posledních letech dokonce překonala výskyt rakoviny tlustého 
střeva, která byla doposud nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. 
Dle nejnovějších dat se tato čísla budou i nadále zvyšovat – v roce 2016 zde bude žít odhadem 63 424 
mužů se zhoubným nádorem rakoviny prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne téměř až na 
80 000. Proto velmi vítáme vznik pacientské organizace, která umožní sdružování pacientů s různými 
urologickými diagnózami,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
 
Kompletní informace o činnosti Klubu na speciálních webových stránkách 
Webové stránky Klubu pacientů s urologickým onemocněním www.uroklub.cz nabízí celou řadu informací o 

urologických onemocněních, dokumentů ke stažení, užitečných odkazů a často kladených otázek a odpovědí na ně. 

Uživatelsky přívětivé jsou aplikace umožňující přihlášení ke členství v Klubu, účast v diskuzním fóru nebo on-line 

odeslání dotazu odborníkovi.  

Nejvíce vyhledávaným textem se pravděpodobně stane „manuál“ pro pacienty, kteří se chystají na operační výkon. 

Podstoupil jsem radikální léčbu karcinomu prostaty, operace naštěstí dopadla dobře, a protože i na 
spoustu mých kamarádů čekal tento výkon, připravil jsem pro ně takový návod, jak se chovat v době 
před operací, během hospitalizace a následně během domácího ošetřování a rekonvalescence. Když 
jsem se stal členem Klubu, souhlasil jsem s umístěním textu na webové stránky Klubu, aby byl 
k dispozici i dalším pacientům,“ svěřil se pan Ing. Vlastimil Hyksa, místopředseda Klubu pacientů s urologickým 

onemocněním. 

 

Nejen finanční dary můžou pomoci 
Fungování Klubu pacientů s urologickým onemocněním mohou podpořit firmy i jednotlivci prostřednictvím 

sponzorského daru, ale nejen tímto způsobem. „Uvítáme každého dobrovolníka, který nám bude ochotný 
pomáhat s činnostmi Klubu - při pořádání akcí, přípravě materiálů, propagaci atp.,“ říká pan Mnislav Zelený 

Atapana, cestovatel a etnograf, zakládající člen Klubu pacientů s urologickým onemocněním.  


