
inspirativní a osvětové příběhy, které ukazují, že
život s rakovinou není jen černá a bílá.

#SLOVEMPROTIRAKOVI

"Není potřeba studovat magii, 
abychom pochopili jakou sílu má slovo."

Radkin Honzák

Organizace 
se srdcem maminkám
a jejich rodinám



Maminy s rakovinou je mladá organizace, první svého druhu v
České republice, která pomáhá onkologicky nemocným
maminkám napříč všemi druhy nádorových onemocnění, včetně
těch méně známých či vzácných. Rakovinu vnímáme jako
nemoc celé rodiny a proto se věnujeme celé rodině komplexně,
individuálně i prakticky.

Sdružujeme pacientky všech onkologických diagnóz,
jejich rodiny, přátele či zdravotníky podílející se naléčbě
nádorových onemocnění  po celé České republice

vytváříme komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi nemocnými, jejich rodinami,
přáteli a okolím

zviditelňujeme "pojem" onemocnění maligními nádory a související problematiku
onkologicky nemocných maminek 

podáváme pomocnou ruku všem jak nemocným maminkám a jejich rodinám, kterým
pomáháme zajistit harmonické, bezpečné a fungující prostředí 

nabízíme laické i odborné poradenství na cestě ke zdraví při individuálních setkáních,
případně  v online formě po celé ČR

Celý tento projekt byl založen z mého blogu. Když se dozvídám tu hrozivou diagnózu
necelý měsíc po své mamince a celý svět se začíná bortit.. Ovšem sepsáním toho co mi
život s nemocí přinesl, jsem využila jako formu své osobní terapie. A jako spousta
dalších jsem to zvládla. Mateřství samo o sobě přináší krušné chvíle. A co teprve, když
je naše tělo oslabeno zákeřnou nemocí. V těchto chvílích nastávají nečekané situace a
změny, které ovlivňují celou rodinu a domácnost a nikdo nás na ně nepřipraví. Proto se
do očistných a zároveň terapeutických příběhů začali zapojovat i další ženy s jejich
zkušenostmi a uzavírají v sobě ty těžké životní chvíle. Příběhy slouží jako inspirace těm,
kteří si tímto nelehkým obdobím právě prochází. S pomocí našich příběhů se mohou
podívat jak to bylo jinde a na co se připravit. Příběhy se zároveň také stávají
pomocným nástrojem i osvětou pro veřejnost v tématech souvisejících s dopady
onkologické léčby. Z celého srdce doufám, že zapojíte s námi :-)                

Kdo jsme?

Jak to vlastně začalo?

Vaše



Cílem je, abyste psali upřímně sami o sobě. Forma a styl psaní není rozhodující. Moje
osobní zkušenost s psaním deníku, stejně jako s jiným léčebným psaním, je veskrze
pozitivní. Vždy je lepší, když má člověk nějakou hmotnou podobu svých myšlenek nebo
problémů. Je jedno, jestli jde o seznam na nákup nebo osobní starosti. Investovaný čas a
energie se bohatě vyplatí.

Expresivní psaní pomáhá odhalit i Vaše dávné bolístky, kterým pomůže bezpečně
odpolout a ulevit nitru. Pokud v něm objevíte něco co nechtě zveřejnit, není nutné se o
to dělit. Naložte s informacemi a výsledkem dle vlastního úvážení a součástí příběhu tak
může zůstat jen to zcela zásadní.  terapeutické psání je jako léčba slovy a písmem, která
rozhodně stojí za vyzkoušení.

Pomáhejte s námi příběhem
Motivujte ostatní maminky, které mají tendenci ji ztrácet. Šiřte společně s námi příběhem
osvětu o problematice nemocných maminek. Ukažte s námi, že i Vy jste si tím těžkým
obdobím prošly a jak jste ho zvládly. Realita není pohádka, přesto si přejeme vidět ty dobré
konce i když víme, že ne všechny ho mají. Váš příběh vykouzlí naději.

Proč psát?

Krátkodobě zaměřené psaní má příznivý vliv na lidi, kteří zažili nějakou traumatickou
událost. Ukázalo se, že není nutné, aby lidé své tajemství nebo problémy museli
sdělovat druhým osobám. Metoda expresivního psaní, ať už probíhá v deníku,
notebooku nebo na kusu papíru, má příznivé účinky. Možná zjistíte, že se Vám terapie
psaním natolik zalíbí, že budete chtít pokračovat. 

Nevíte jak začít?  Pomůže okruhové schéma, které poradí
nad čím se při psaní zamyslet.

Příběh není nijak limitovaný délkou. Napište cokoliv co Vás napadne v souvislosti
s onemocněním a situací, kterou jste si prožila. Každý onemocnění vnímáme
jinak. Účelem je nechat myšlenky a vzpomínky plynout tak jak přichází a zapsat
je. 
Tématické okruhy Vás nemusí vůbec nijak limitovat, pokud vás napadne cokoliv o
čem se chcete podělit, udělejte to. Je to váš příběh a i nám ostatním bude
nápomocný. Pokud si nejste jistá co napsat, držte se okruhů o kterých se rozepsat.
Pokud stále nevíte, můžete nahlédnout na příběhy dalších maminek na blogu.

Forma a délka příběhu



Jak jste přijala informaci o nemoci? (zkuste se vrátit do situace, kdy jste se to
dozvěděla, co jste v tu chvíli zažívala a popište svoje pocity i obavy. 
Průběh sdělení blízkým (probíhala příprava na sdělení špatné zprávy? Jak to
přijali? Zaměřte se nejen na sebe, ale i své děti a popište jejich reakce, případně
celou situaci s tímto spojenou. 

Přijetí nemoci

Jaká je Vaše povaha? Jaké zájmy, aktivity, zaměstnání?
Základní informace o rodině (v partnerství/manželství, děti)
Popište svůj životní styl před léčbou?
Kdy jste začala pozorovat první příznaky nebo zdravotní problémy?
Jak jste začala situaci řešit?
Jak probíhala diagnostika (popište průběh, jaká vyšetření jste absolvovala, jak
dlouho vše trvalo než se zjistila příčina a jméno problému)
Co diagnostikovali? Uváděli lékaři nějaké prognózy?
Co víte o své nemoci?

Všeobecné základní otázky

Jak jste byla spokojená s přístupem lékařů a zdravotního personálu, Byla
dostatečná psychologická podpora? Nabídli Vám nějakou skupinu s osobní
zkušeností, pacientský spolek kam se obrátit?
Znáte fáze přijetí nemoci? Jak to probíhalo?

Jak samotná  léčba probíhala? (co vše jste během léčby absolvovala, jak jste ji
zvládala fyzicky i psychicky, byli během léčby nějaké komplikace? Vnímala
jste, že by mohli nějaké komplikace nastat? 

Průběh léčby

Chemoterapie, ozařování, operace, hormonální, biologická léčba a další
(popište průběh každého druhu léčby pokud jste jej absolvovala) Alternativní
způsoby léčby pokud jste nějaké zvolila.
Nejhorší a „nejlepší“ zážitek během léčby . Každý nějaký takový máme.

Jak nemoc ovlivnila chod domácnosti, kdo během nemoci nejvíce pomáhal? Kdo
se staral o děti? Byla bys ráda za výpomoc? Kdo byl největší oporou? (popiš situaci
fungování domácnosti) 
Projevili se nějaké změny ve výchově? Úlevy, vzdory dětí, zhoršení komunikace
nebo prospěchu. Posměšky, nebo dokonce šikana? 

Rodinný okruh

Vyhledali jste odbornou psychologickou pomoc nebo nějaké organizace? Využili
příspěvky nadací? 
Vnímáš, že bys nemocí přišla o někoho blízkého (vyhýbal se ti, nebo naopak na
tebe působil nějakým tlakem – například více telefonoval a chtěl vše vědět a tím tě
přílišně zatěžoval) Jak jste situace řešili?



Jakým způsobem se změnil tvůj život po nemoci? Včetně tvých přístupů? 
Nastali po léčbě nějaké další komplikace? Zdravotní omezení? 
Změna ve stravování, případně zájmů nebo dokonce zaměstnání? Proč? 
Jak probíhal návrat do běžného života? Návrat do zaměstnání? Jak dlouho to trvalo,
než se všemu nastavil "normální" režim? 
Co ti nemoc vzala a co ti naopak dala? 
Zvláštnosti z té doby, pozoruješ na sobě nějaké změny? - Pátrali jste po příčině
onemocnění? 
Co je podle tebe rakovina a co jí způsobuje? Co mohlo být hlavní příčinou u tebe?
Pracovala jsi nějakým způsobem sama se sebou? - Jak moc tě ovlivnila v nemoci tvá
psychika? Dokázala jsi s ní pracovat nebo tě ovládala.

Ke svému příběhu můžete poprosit například manžela, člena rodiny nebo
kamarádku, aby se vyjádřili k tomu jak s Vámi nemoc prožívali, jak se cítili a jak vás
vnímali během Vaší léčby. 
Je to zajímavé i pro Vás samotnou,  dozvědět se druhý úhel pohledu, případně si
přečíst společnou životní etapu z té druhé stránku. Možná zjistíte i něco nového sama
o sobě. 
Pokud jste od léčby delší dobu nebo máte děti starší můžete se i jich zeptat jakým
způsobem prožívali toto náročné období. 

Život po nemoci

Fotografie (z doby před nemocí, během léčby, po
nemoci) nejsou povinné, ale příběh obohatí a bude
uveřitelnější, osobitější. Vyberte jich několik na
výšku i na šířku, abychom měli na výběr.
Příběh můžeme obohatiti například obrázky od
dětí, citáty nebo něčím co vás během nemoci
motivovalo.  Vše přiložte do příloh k emailu.
Příběh lze publikovat i zcela anonymně (s použitím
jiného křestního jména a jmen použitých v
příběhu) 
Informovaný souhlas – ano i k té osvětě je to
potřeba. podle novely zákona o zpracování
osobních údajů je potřeba, abyste souhlasili s
GDPR a s medializací Vašeho příběhu. Tyto
formality jsou nutnost a to i v případě anonymní
volby, Vyplněný a podepsaný informovaný souhlas
předejte své delegátce, zašlete poštou nebo
naskenované na email. Použít můžete aplikaci v
mobilním telefonu - např. CamScanner, který
stránku ořízne a upraví tak aby pro nás byla kvalita
dostačující. 
Tyto informace a souhlasy poslouží pouze pro
účely organizace a nebudou nikde zveřejňovány,

Co  bude potřeba dál?

Formulář ke stažení:

Aplikace pro skenování
 mobilním telefonem: 

SOUHLAS S MEDIALIZACÍ

Kontaktní osoba:

pribehy@maminysrakovinou.cz

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14CBlylDna7aP_UtKr7lURO33Ggd_OvbM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14CBlylDna7aP_UtKr7lURO33Ggd_OvbM


Věděli jste, že každé nádorové
onemocnění má své barevné kódování?
V ČR ovšem ještě není zažito. Růžovou
stužku v souvislosti s rakovinou prsu si
vybaví asi každý. My jsme se rozhodli o
tomto kódování šířit povědomí,
protože sdružujeme nemocné ženy
všech typů nádoroých onemocnění. I
zde osobní příběh hraje svou roli. K
Vašemu příběhu bude připojíme krátké
povídání  o daném onemocnění.

#barevnarakovina

#slovemprotirakovi 
není jenom další  hashtag, který
používáme na sociálních sítích, ukrývají se
pod ním inspirativní příběhy i krátké
příspěvky na sociálních sítích od dalších
onkologických pacientů a pacientek či
jejich rodin a přátel. Díky němu se dostává
do povědomí život s rakovinou, její
prožívání a ukazuje, že ani život s nemocí
není jen černá a bílá. Nese s sebou radosti,
sny, zážitky i starosti a poznatky, které
mohou být prospěšné dalším kdo na ně v
online světě narazí..

Co by se mohlo ještě hodit 

V dnešní době už snad neexistuje
nikdo, kdy by nebyl na nějaké sociální
síti. Pomáhejte s námi sdílením,
šířením našich příspěvků, těchto
hashtagů nebo samotnými příběhy.
Dejte to nás vědět dalším i to jim
může pomoci.

#maminysrakovinou
tahle zdánlivě hanlivá slova nás
propojují, dáváme tím vědět, že jsme tu s
Vámi. Používáme je také pro osvětu
problematiky mateřství v nemoci.



www.maminysrakovinou.cz

@maminysrakovinou@srdcemaminkam

Pomáháme rodinám, ve kterých
maminka onemocněla rakovinou


