
Zpráva o činnosti za rok 2016 

Vážené dámy a pánové, 

V tomto roce se stalo mnoho věcí, které svou existenci připomínaly už v minulosti, ale 

bohužel nebyly odpovědnými osobami správně nebo dostatečně vnímány. Zásadní pro tento 

průlom byla druhá polovina roku 2016 pro nás pravděpodobně zůstane silným 

předznamenáním věcí příštích. Jen si stále nejsme jisti, zda nakonec půjde o věci radostné 

nebo o věci spíše vážnějšího řádu. Naše síly byly napřaženy několika směry a intenzivně jsme 

sledovali, jak se ve veřejném prostoru vyvíjí diskuse ve vztahu k lékové problematice a byli 

jsme v těchto diskusích aktivní.  

První polovina roku byla v tomto směru naprosto klidným obdobím, v únoru jsem při 

příležitosti Dne vzácných onemocnění upořádali tiskovou konferenci, kde jsme z úst 

odborníků slyšeli, že léčba mnohočetného myelomu je v ČR na špičkové úrovni. Lidem 

léčícím se s mnohočetným myelomem toto ujištění přineslo klid, který jim tolik doporučují 

jejich ošetřující lékaři. Druhá polovina roku pro některé z nich již představovala nepříjemné 

probuzení do zcela odlišné reality, představované zástupci některých pojišťoven 

a managementem některých zdravotnických zařízení. 

Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří s námi na sklonku roku 2016 absolvovali 

mnohá jednání, kteří stáli po našem boku a dodávali nám odvahu. Děkuji všem, kteří 

dobrovolně spojili část svého pracovního nebo osobního života s našimi aktivitami. Upřímně 

děkuji za veškerou pomoc a podporu, kterou nám poskytujete a která je pro nás životně 

důležitá. 

K vlastní činnosti spolku: 

Kromě výše zmiňovaných aktivit v souvislosti s lékovou problematikou jsem se samozřejmě 

věnovali také našim pravidelným aktivitám, ke kterým patří především Klubová setkání na 

jednotlivých regionech, vzdělávací semináře a vydávání klubového časopisu. Jako vždy jsem 

se snažili kombinovat informace zaměřující se na fyzickou i psychickou stránku života 

pacientů s myelomem a jejich blízkých. V Brně jsme pro tento rok zvolili spíš psychickou 

složku a hovořili o možnostech sebepodpory, tedy jak zvládat život, když do něj vstoupí 

natolik závažná nemoc, kterým myelom rozhodně je a na podzim jsme volně na toto téma 

navázali postřehy ambulantního lékaře, který vnímá radosti i strasti svých pacientů a na tomto 

základě nabízí různá doporučení. V Praze jsme se v tomto roce zaměřili spíše na témata 

mapující fyzickou složku těla a na jaře si znovu připomněli, co se vlastně o myelomu chceme 

dozvědět a na podzim hovořili o tom, jak vlastně myelom organismu škodí. Také v Hradci 

Králové jsme se snažili blíže nahlédnout na to, jak se myelom v organismu projevuje, na jaře 

jsme proto zařadili informace o ledvinách a na podzim hovořili o biochemii mnohočetného 

myelomu. V Plzni v tomto roce zvolili kombinaci obou směrů. Na jaře jsme se věnovali 

problematice neuropatie, tak palčivé záležitosti pro mnohé nemocné a na podzim si 

připomněli jógová cvičení a nechali se inspirovat nejen filozofií jógy, ale také ukázkou 

jednoduchých cvičení. Klubová setkání v Olomouci zahrnovala několik témat, hovořili jsem o 



diagnostice a léčbě myelomu, o doporučených postupech v dentální hygieně, o invalidních 

důchodech a příspěvcích pro zdravotně postižené a také o léčbě bolesti. 

Samozřejmě nemohu opomenout úzkou spolupráci s lékaři České myelomové skupiny, jak 

vždy jsme i v tomto roce společně uspořádali dva celorepublikové vzdělávací semináře – 

v Brně a v Lázních Bělohrad. Na jaře 2016 proběhla v Brně třetí benefiční výstava obrazů 

s názvem Řekni to květinou, kterou svou účastí zaštítil prof. Roman Hájek. Výtěžek benefiční 

výstavy byl určen Klubu pacientů mnohočetný myelom. 

Z dalších aktivit určitě stojí za zmínku spolupráce se zahraničními partnery, konkrétně setkání 

s partnery v rámci skupiny Global Myeloma Action Network v Kodani. Setkání se účastnili 

zástupci pacientských organizací např. z Polska, Německa, Portugalska, Austrálie, Turecka, 

USA, Koreje, Rumunska, Španělska a dalších zemí. Setkání zaštítila mezinárodní organizace 

The International Myeloma Foundation. 

Na podzim roku jsme se jako vždy účastnili pacientského setkání pod názvem Škola myelomu 

v Liptovském Jánu na Slovensku, kde jsme prezentovali naše aktivity. 

Vážené dámy a pánové, ještě jednou děkuji všem za veškerou pomoc, kterou našemu spolku 

poskytujete a děkuji za pozornost. 

Alice Onderková 

  


