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Vážení pacienti, milí přátelé,

začali jsme pátý rok naší společné klubové práce
a již třetí rok se pravidelně setkáváme prostřednic-
tvím stránek Bulletinu-klubového časopisu. Rád
bych Vám v dnešním úvodním slově představil vše,
co nás v roce 2011 čeká, jaké úkoly a jaké plány
před námi leží.
Tak jako v minulosti budeme organizovat pravidel-
ná klubová setkání v jednotlivých regionech, jak už
je tradicí v jarních a podzimních termínech. Náplň
programu si převážně navrhují jednotlivé skupiny
samostatně, rádi bychom však tentokrát centrálně
vytvořili program, který by se měl stát společným
klubovým tématem pro všechny regiony. Na přípra-
vě programu se intenzivně pracuje a nosné téma je
pracovně nazváno „jak zlepšit pohybovou schop-
nost pacientů". Připravujeme besedy s odborníky,
přemýšlíme nad vhodnými tématy, které by se staly
základem informačních materiálů, pracujeme na
zajištění pro Vás vhodných relaxačních pomůcek. 
V rámci besed by měly být předváděny praktické
ukázky ze cvičení jógy, které bychom rádi zařadili
do programu všech regionálních skupin. Současně
vytváříme podmínky pro materiální zabezpečení
celé akce jednáním s našimi dlouhodobými partne-
ry. Předpokládáme, že na podzimních setkáních
jednotlivých regionálních skupin budeme moci ho-
vořit o úspěšném vývoji celého programu. Věříme,
že v této době také bude připravena publikace, kte-
rá by měla informovat o prvních zkušenost s tímto
programem a současně nabídnout jednoduchý ná-
vod jak se pohybovat, cvičit, relaxovat včetně obra-
zové části. Věříme, že nám pomůžete připravovaný
program svým zájmem o nabízené aktivity uvést do
praktického života.
I v tomto roce nás čeká příprava a účast na dalších
vzdělávacích seminářích a pracovních setkáních.
V dubnu to bude pracovní workshop České myelo-
mové skupiny v Mikulově a v září již VII. vzdělávací 

seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem,
jejich rodiny a přátele, který se bude tentokrát ko-
nat v Lednici. Součástí programu semináře bude
i valná hromada sdružení. V březnu se manažerka
pro mezinárodní spolupráci zúčastnila semináře pro
pacienty v San Francisku a vzdělávacího semináře
v polském Olsztynu. V květnu se uskuteční mimo-
řádný pacientský seminář pod záštitou IMF, v Praze
a v červnu budete mít možnost zúčastnit se v Praze
a Brně poprvé pořádané konference s názvem
Skeletal Care Academy. Na podzim nás čeká vzdě-
lávací seminář pořádaný kolegy na Slovensku pod
názvem Škola myelomu, kterého se pravidelně
účastníme.
Navázali jsme kontakt s pracovní skupinou hájící
práva pacientů se vzácnými onemocněními, vznika-
jící pod záštitou MUDr. Kubáčkové a JUDr. Dostála.
Jsme součástí pracovní skupiny neziskových organi-
zací působících v rámci FN Brno v Bohunicích
a v květnu se zúčastníme pravidelně pořádaného
Festivalu Brno-město uprostřed Evropy, v rámci kte-
rého naše sdružení představíme široké laické veřej-
nosti. O všech výše zmiňovaných aktivitách Vás
budeme informovat v klubovém časopise a na we-
bových stránkách, jejichž tvář bychom v průběhu
léta velmi rádi změnili tak, aby pro Vás byly co nej-
více uživatelsky příjemné.
Milí přátelé, těším se na setkávání s Vámi a přeji
Vám přívětivé jaro, hodně zdraví a ať se nám poda-
ří vše, co bychom si přáli v tomto roce zvládnout.

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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PŘÍBĚH  PANÍ  LUDMILY

Na podzim v roce 2007 jsem odešla do řádného dů-
chodu a těšila jsem se, jak si budu užívat pohody
a klidu po předchozím pracovním vypětí. Poslední
tři a půl roku jsem do práce dojížděla denně vlakem
50 km, musela jsem vstávat ráno o půl páté
a domů jsem se dostávala většinou až navečer. Svoji
práci jsem sice měla moc ráda – pracovala jsem
jako technolog v úpravně textilního závodu, ale po-
měry, které tam panovaly už tolik ne. Pomalu jsem
si dávala do pořádku domácnost a zahradu, které
jsem za ta poslední léta zanedbávala a snažila jsem
se víc pomáhat mojí mamince s úklidem a nákupy.
Je jí už přes 85 roků a ledacos ji zmáhá. Koncem
prosince se mi navíc narodili v rozmezí 9 dnů dva
noví vnoučci – jeden u staršího syna v Hradci
Králové a druhý u syna mladšího, který bydlí s ná-
mi v našem rodinném domě. A aby toho nebylo má-
lo, naši mladí si k miminku pořídili ještě štěně.
O zábavu jsem tedy měla postaráno, vůbec jsem se
nenudila a jak je běžné u důchodců, pořád mi čas
spíš chyběl. Taky jsem se snažila dělat něco pro své
zdraví a udržení kondice. Od svých školních let cho-
dím pravidelně cvičit do Sokola a nově jsem
vyzkoušela i břišní tance. S manželem trávíme
dovolené ve sportovním duchu, kombinujeme vyso-
kohorskou turistiku a ferratové lezení po skalách na
předem lany zajištěných cestách a jako doplněk
cyklistiku a odpočinek u vody.
Po vánocích 2008 mne začaly dosti bolet záda
a kyčel. Přikládala jsem to tomu, že mi dal zabrat
předvánoční úklid doma a u maminky a střídavé hlí-
dání teď už ročních vnoučků. Bolest nepolevovala,
tak jsem se vydala k lékaři. Pan doktor mi napsal

rehabilitace a po jejich absolvování se mi značně
ulevilo a to tak, že v únoru jsme se staršími vnou-
čaty byli o jarních prázdninách lyžovat a i já s nimi
lyžovat mohla. Po dalším měsíci se záda i kyčel za-
čaly ozývat znovu. Opět jsem navštívila svého léka-
ře a dostala předepsané další rehabilitace.
Tentokrát však moc nepomohly. Navíc jsem se i ví-
ce zadýchávala a bolesti byly už tak velké, že jsem
si musela půjčit hůlku, abych si ulevila při chůzi.
Pohyb mi dělal značné potíže, s cvičením i tanečky
byl konec. Následovala další návštěva lékaře.
Tentokrát mne pan doktor poslal na rentgen a na
základě toho napsal doporučení na ortopedii.
S kyčlí jsem měla problémy při větším zatížení už
odmala, zadýchávání jsem přisuzovala nějakému
tomu kilu navíc, které jsem za poslední rok nabrala.
V té době již byla doba prázdnin a dovolených a na
ortopedii jsem se dostala až po naší dovolené.
I toho roku jsme měli naplánovanou sportovní do-
volenou, jenže lezení po skalách jsem se musela
vzdát, jen jsem se smutně koukala zespod na man-
žela a s hůlkou se belhala alespoň po lesních pěši-
nách a trochu jezdila na kole. Manžel se mi přizpů-
sobil a plán cesty jsme průběžně upravovali tak,
abych to i já zvládla. Na dovolené jezdíme naším
obytným autem, takže není problém program změ-
nit podle momentální kondice či počasí. Docela
jsem se těšila, že hned po dovolené půjdu na orto-
pedii a byla přesvědčená, že tam mi od mých potíží
pomohou.
Na ortopedii mne paní doktorka prohlédla a posla-
la znovu na rentgen. Něco se jí nezdálo a vyžádala
si vyšetření krve a CT. Zjistila, že mám zhroucený
pátý bederní obratel a dvě osteolytická ložiska
v bolavé kyčli. Místo další ambulantní kontroly mne

KLUBOVÝ ŽIVOT
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přijali na lůžkové oddělení, protože byla třeba další
speciální vyšetření a to opět včetně krve. Opatrně
mne připravili na to, že mi budou brát i kostní dřeň.
Bylo mi to sice divné, proč je třeba brát při bolesti
zad a kyčle kostní dřeň, ale usoudila jsem, že
doktoři vědí proč a pak přišel šok. Paní doktorka na
hematologii mi po vyšetření mojí kostní dřeně sdě-
lila diagnózu, vysvětlila mi, co mnohočetný myelom
znamená a dojednala mi přijetí na hematologii
v Hradci Králové u docenta Maisnara. Chvíli jsem na
ni nevěřícně zírala a říkala si, že to snad nemůže
mluvit o mně, že mne přeci takováhle nemoc
nemůže postihnout. Hned jsem se ale rozhodla, že
budu bojovat a nenechám se zlomit. Největší sta-
rosti mi dělalo to, jak to sdělím mojí mamince. Jsem
jedináček a pro ni to byl šok snad ještě větší jak
pro mne.
V Hradci jsem se dozvěděla další podrobnosti
o této nemoci a způsobu léčby. Naštěstí nemám
žádné další komplikace, tak jsem na podzim zaháji-
la přípravnou chemoterapii, odběr kmenových
buněk a po novém roce autologní transplantaci.
Výsledky byly dobré, nikoli však vynikající (parapro-
tein klesl o 80%). Vzhledem k tomu, že jsem trans-
plantaci snášela dobře, bez komplikací, doporučil
mi můj pan doktor absolvovat ještě tandemovou
transplantaci zhruba za půl roku. Musela jsem zno-
vu na odběr kmenových buněk, protože poprvé mi
vrátili všechny. Transplantace zase proběhla dobře
a teď jsem v remisi a jsem skálopevně přesvědčena,
že ještě dlouho budu. Rozhodla jsem se totiž, že
průměrnou dobu přežití posunu směrem nahoru. Po
léčbě a Bonefosu záda a kyčel bolí podstatně méně,
chodím bez hůlky, začala jsem zase trochu cvičit.
Vloni v létě jsem dokonce bez větších potíží absol-
vovala 25–ti denní 8.000 km dlouhé putování po
Španělsku a Portugalsku naším obytným vozem.
I když jsem velká optimistka, přece jen se na mně

nemoc podepsala, přehodnotila jsem priority v ži-
votě. Snažím se užívat každý den, těším se z vnou-
čat, scházím se s přáteli. Nejde sice všechno tak ja-
ko dřív, ale rozhodně neležím celý den na gauči
a nepřemýšlím, proč tato nemoc musela postihnout
zrovna mne.

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU PACIETŮ
MM V BRNĚ

Dne 13. října minulého roku proběhlo již desáté
setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný
myelom v Brně, sešli jsme se jako tradičně v prosto-
rách Universitního kampusu LF MU v Brně. V úvodu
setkání promluvil nově zvolený předseda Klubu
pacientů ing. Josef Hájek, hovořil o aktivitách uply-
nulého období, především o mimořádné valné
hromadě, která byla zařazena do programu vzdělá-
vacího semináře v Poděbradech. V této souvislosti
představil nového místopředsedu naší regionální
organizační skupiny, pana Josefa Zháňala. Pan Josef
Zháňal stál již při založení Klubu pacientů mnoho-
četný myelom a o klubové aktivity vždy projevoval
aktivní zájem, jsme velmi rádi, že posílil řady výkon-
ného výboru a rozhodl se věnovat svůj čas práci v pa-
cientské organizaci. Dále se hovořilo o vzdělávacím
programu pro pacienty a jejich blízké, který se Klubu
pacientů podařilo připravit v úzké spolupráci s Čes-
kou myelomovou skupinou nadačním fondem
a Slovenskou myelomovou spoločnosťou - Klubom
pacientov. Účastníci setkání měli možnost seznámit
se v krátké ukázce s tímto programem a zároveň si jej
odnášeli domů jako malý dárek. 
Hlavním bodem programu našeho podzimního
setkání byla problematika užívání bisfosfonátů
a možných komplikací, které mohou v souvislosti
s užíváním těchto léků vzniknout. S informacemi
o bisfosfonátech se s námi podělil MUDr. Luděk Pour, Ph.D.,
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kterého mnozí z nás velmi dobře znají nejen
z hematoonkologické ambulance FN Brno, ale také
z našich setkání, na kterých je častým a velmi milým
hostem. Vysvětlil problematiku kostního onemocně-
ní v souvislosti s mnohočetným myelomem a vyjme-
noval možnosti účinného ovlivnění kostních kompli-
kací, ke kterým patří např. použití zevních ortéz,
chirurgická léčba, především vertebroplastika nebo
kyfoplastika, a samozřejmě léčba bisfosfonáty. Velmi
jednoduše nám vysvětlil, že jde o léky ovlivňující
aktivitu buněk podílejících se na odbourávání kostní
tkáně. Uvedl, že podle dostupných studií vede užívá-
ní bisfosfonátů k významnému vzestupu hustoty
minerálů v kostní tkáni a klesá riziko zlomenin, pře-
devším v oblasti obratlů. K jejich nežádoucím účin-
kům bohužel patří nevolnost a zažívací obtíže, které
se mohou vyskytnout především při nedodržení

pokynů jak správně tyto léky užívat. Je nutné, aby se
léky užívaly na lačno nebo minimálně jednu hodinu
před jídlem a po užití tablety není ještě alespoň ho-
dinu doporučováno cokoliv jíst. Tablety je nutné
zapít větším množstvím vody, doporučují se jedna až
dvě sklenice čisté vody. V žádném případě by se tab-
lety neměly zapíjet mlékem či jinými mléčnými
výrobky. Mléčné výrobky nebo tablety obsahující
Calcium by se neměly jíst dříve než za 6 – 8 hodin po
užití léku. Po užití bisfosfonátu není vhodné si leh-
nout, měla by být udržena vzpřímená poloha (např.
v sedě) a to nejméně 30 – 60 minut. Pan doktor nás
také upozornil na fakt, že pokud podstupujeme
nějaký stomatologický zákrok, je nutné tablety na
přechodnou dobu vysadit. Proto je vždy nutné,
pokud jsme léčeni bisfosfonáty, jakýkoliv stomatolo-
gický zákrok hlásit svému hematoonkologovi.
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Zmínil se také o dalších komplikacích, uvedl např. mož-
nost zhoršení funkce ledvin, výskyt křečí z důvodů sní-
žených hladin vápníku a fosforu nebo výjimečně vznik
kožních změn, pokud dojde při intravenózním podání
k prasknutí žíly a bisfosfonát se dostane do svalu nebo
do podkoží. Závěrem se zmínil o jedné z nejzávažněj-
ších komplikací, osteonekróze čelisti, o které pojedná-
vala další část programu našeho setkání.
O dalších podrobnostech se můžete dočíst v článku
MUDr. Poura, který byl uveřejněn v minulém čísle ča-
sopisu nebo na webových stránkách Klubu pacientů. 
Na vystoupení MUDr. Poura navázal MUDr. Vojtěch
Peřina, Ph.D., který pracuje na Klinice ústní, čelistní
a obličejové chirurgie ve FN Brno Bohunicích a s pro-
blematikou osteonekrózy čelisti a její léčbou má bo-
haté zkušenosti. Uvedl, že osteonekróza čelisti u pa-
cientů s mnohočetným myelomem vzniká především
při dlouhodobém podávání bisfosfonátů obsahují-
cích dusíkaté složky (Pamidor, Zometa, Bodronat)
a může být podpořena nedostatečnou hygienou
dutiny ústní a umělým zubním chrupem. Také sto-
matologický zákrok nebo oslabení imunity může být
spouštěcím faktorem pro rozvoj této nežádoucí kom-
plikace. Rozvoj osteonekrózy čelisti může rovněž
podpořit kouření, zvýšená konzumace alkoholu nebo
nevyvážená výživa. Negativní vliv má i chemoterapie
nebo současné ozařování oblasti hlavy a krku. Uvedl,
že pokud budeme trpět bolestí zubů, nebo se nám
budou dokonce uvolňovat, budeme pociťovat znecit-
livění nebo tíhu v čelisti, budeme mít pocit, že nám
otékají dásna nebo se objevují drobné defekty, které
se špatně hojí či se dokonce objevuje hnisaný otok,
je nutné okamžitě s touto situací seznámit našeho
ošetřujícího lékaře. Pokud vás tato problematika za-
jímá blíže, MUDr. Peřina připravil další podrobné
informace, které jsou uveřejněny v rubrice Odborné
téma tohoto čísla časopisu. 
V závěru setkání vystoupila slečna Ivana Frajtová

s krátkým recitálem na téma Výběr ze sonát a partit
pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Pro
všechny přítomné bylo připraveno drobné občerstve-
ní, u kterého se jako vždy rozpoutala velmi živá
a přátelská diskuse. Rozcházeli jsme se ve večerních
hodinách ve velmi dobré a přátelské náladě. 

Miroslava Bauerová
ROS Brno

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V OLOMOUCI

Pro své páté setkání konané 27. října 2010 opětovně
zvolila olomoucká regionální organizační skupina Klubu
pacientů mnohočetný myelom velice příjemné prostory
salonku s příznačným označením „Centaurus"
v Regionálním centru Olomouc, kde se sešla početná
skupina pacientů s jejich blízkými a milými hosty - lékaři
a zdravotními sestrami III. interní kliniky FN Olomouc.

Pro účastníky setkání byl připraven program:
1. Informace z VI. Vzdělávacího semináře v Poděbradech,

aktivity Klubu pacientů mnohočetný myelom
Ing. Josef Hájek, předseda Klubu pacientů MM

2. Mnohočetný myelom – Vzdělávací CD pro pacienty
a jejich blízké (představení nového multimediálního 
vzdělávacího programu)
Mgr. Alice Onderková, koordinátorka Klubu pacientů 
MM

3. Co nového v léčbě mnohočetného myelomu?
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.,
přednosta III. Interní kliniky, FN Olomouc 

4. Jemen - zelená střecha Arábie (Projekce fotografií,
zážitky z cest)
Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc., III. Interní klinika,
FN Olomouc 

5. Organizační a různé, neformální beseda
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Moderování setkání připadlo tradičně mluvčímu regio-
nální skupiny Mgr. Ronaldu Laryšovi a po přivítání účast-
níků se slova ujal Ing. Josef Hájek, předseda Klubu paci-
entů, který ve svém vystoupení informoval přítomné
o činnosti Klubu v uplynulém období. Zvláště se zmínil
o VI. Vzdělávacím semináři pro nemocné s mnohočetným
myelomem, jejich rodinu a přátele v Lázních Poděbrady,
jenž byl spojen s konáním Valné hromady Klubu pacien-
tů mnohočetný myelom, na níž mimo jiné proběhly volby
nového výboru a kde byl zvolen předsedou. Zároveň uji-
stil přítomné, že naváže na práci předchozí předsedkyně
Klubu paní Zuzany Toufarové. V závěru vystoupení zmínil
připravovaný VII. Vzdělávací seminář pro nemocné
s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a blízké, který
se bude v tomto roce konat v Lednici.
Velký zájem vzbudilo představení nového multimediální-
ho vzdělávacího programu pro pacienty a jejich blízké na
CD (křtěného právě na semináři v Poděbradech), které

uvedla Mgr. Alice Onderková, koordinátorka Klubu paci-
entů MM. Ve svém vystoupení rovněž přiblížila setkání
dalších regionálních skupin, jichž se zúčastnila a opětov-
ně připomněla možnost dotazů a odkazů na webových
stránkách Klubu pacientů. Těch se již řada pacientů
a jejich blízkých naučila využívat a prostředky moderní
komunikace tak slouží ku prospěchu jak nemocných, tak
také odborné veřejnosti.
Velmi pozorně sledovali přítomní přednášku „Co nového
v léčbě mnohočetného myelomu?" přednesenou velmi
poutavou a srozumitelnou formou MUDr. et Mgr. Jiřím
Minaříkem, Ph.D., když se prof. MUDr. Vlastimil Ščudla,
CSc., ze služebních důvodů našeho setkání nemohl zú-
častnit. Po nástinu dalšího vývoje léčby mnohočetného
myelomu a zkoumání biologických léků uzavřel přednáš-
ku příznačným citátem Axela Muntheho: „Není mocněj-
šího léku než naděje".
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Organizátorům setkání se podařilo opětovně připravit
příjemné překvapení v podobě tanečního čísla dětí
Baletního studia při Moravském divadle v Olomouci a só-
lového partu pana Michala Priesnitze z taneční show
Karel Gott – Limonádový Joe v choreografii Roberta
Balogha.
Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský pak projekcí fotografií
a vtipným komentářem všechny přítomné provedl svými
mnohdy neuvěřitelnými cestovními zážitky po Jemenu.
Před závěrečnou neformální besedou vedenou v přátel-
ském duchu účastníci využili možnosti položit přítomným
lékařům své otázky z každodenního života i oblastí týka-
jících se například dovolené a jen pozvolna se rozcházeli
do svých domovů s příslibem brzkého dalšího setkání. 

-rl-
ROS Olomouc
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a různých rozpočtů. V oblasti zdravotních a sociál-
ních služeb působí orgány ČSSZ, zdravotní pojišťov-
ny, úřady práce a další. Toto rozdělení není vždy
přehledné a roztříštěnost informací o nákladech na
zdravotní a sociální služby a pojištění, vede k po-
měrně neefektivnímu čerpání financí z obou zdrojů.
Jednotlivé systémy se navzájem nerespektují. Týká
se to např. provádění zdravotní péče a ekonomické
zajišťování akutní, následné a dlouhodobé péče,
dopad zdravotní péče na sociální pojištění a ekono-
mickou aktivitu (možnost zapojení vyléčených
pacientů do pracovního procesu a tím snížení poža-
davků na sociální zabezpečení – invalidní důchody)
apod.
Pro celkovou efektivitu zdravotního a sociálního
pojištění se jeví jako nezbytný návrat k myšlenkám
původních systémů, tj. propojení financování zdra-
votní a sociální péče, propojení peněz obou pojiště-
ní. Pro připravované systémové změny byly zpraco-
vány studie proveditelnosti obou systémů, které
zjišťovaly a ověřovaly aspekty, možnosti a podmín-
ky propojení obou systémů. Zásady navrhovaných
změn a úprav budou spočívat v propojení pojišťo-
vacích systémů a jejich přesné specifikaci podle jed-
notlivých rezortů a oborů. Lékařům, a tím i celé
společnosti, by se mělo vyplatit nasadit dražší
léčbu, aby pacient neskončil v invalidním důchodu,
ale aby se vrátil do práce, případně aby si zachoval
co nejvíce soběstačnosti.
Dojde k přesunu finančních toků a výplat.
Například veškeré náklady související se zdravím,
vedle peněz zdravotního pojištění i peníze na inva-
lidní důchody budou zajišťovány zdravotními pojiš-
ťovnami, dávky mateřské dovolené, případně
porodné budou zajišťovány sociálním rezortem.

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY
MODERNÍ LÉČBY

Dne 18. listopadu 2010 se konala v budově
Senátu PČR konference na téma „Sociální
a ekonomické aspekty moderní léčby" aneb
jak může moderní léčba ušetřit sociální ná-
klady, pořádaná ve spolupráci Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku a Koalice pro
zdraví. Konference byla uspořádána pod záštitou
senátorky Ing. Arch. Daniely Filipiové.
Na konferenci hovořili odborníci na zdravotní
ekonomiku, politici a pacienti. Cílem konfe-
rence bylo seznámit odbornou i laickou veřej-
nost s dlouhodobou a ekonomicky náklad-
nou léčbou, se současným stavem a zejména
s výhledy moderní léčby z hlediska sociálního
a ekonomického. Rádi bychom Vám nabídli
nejzajímavější informace, které zazněly
v jednotlivých sděleních.

Vize propojení zdravotního a sociálního pojištění
RNDr. Jiří Schlanger, nám. ministra zdravotnictví ČR

Současná medicína poskytuje ve stále větší míře
moderní léčebné a diagnostické postupy, které
umožňují přesnější a včasnější zjišťování onemoc-
nění a zejména stále lepší léčebné výsledky.
Zlepšující se výsledky moderní medicíny mají na
druhé straně přímý dopad na sociální a ekonomic-
kou stránku zdravotní a sociální péče poskytované
naší společností, zvyšujícími se nároky na obě slož-
ky péče.
V současné době jsou zdravotní a sociální výdaje
v rámci různých diagnóz odděleny podle rezortů

INFORMACE KPMM
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Autoři navrhovaných změn systému očekávají
výrazné úspory uvnitř zdravotního systému
a u zdravotně sociálních služeb v řádu desítek mili-
ard korun. Takto získané peníze budou použity na
financování péče o seniory, zdravotně postižené,
nebo rehabilitační péči – polovina finančních pro-
středků a druhá polovina bude použita pro zdra-
votnické pracovníky zajišťující tuto péči.
Podle dr. Schlangera změny zdravotního a sociální-
ho zajištění občanů budou obsaženy v připravova-
ném zákoně o zdravotních službách, který by měl
být připraven do půlky příštího roku.
Změny ve zdravotně sociální oblasti by měly být při-
praveny do ledna 2013, pak by se mělo začít
připravovat propojování systémů, co se týče finanč-
ních toků. První dva roky se budou předělávat dáv-
kové systémy a jednotlivé systémy pojištění, k inte-
graci by došlo v druhé polovině volebního období.
Dohromady je to proces na osm let.

Evropské trendy v hodnocení zdravotnických tech-
nologií – priorita EU
MUDr. Milan Cabrnoch, EU parlament

Stále zvyšující se nároky na zdravotní a sociální pé-
či vyžadují komplexní řešení sociální a ekonomické
stránky této oblasti života společnosti, v rámci
evropského společenství. Touto problematikou se
v rámci EU zabývá European Conservatives and
Reformists Group, (ECR).
Cílem zdravotní a sociální oblasti společnosti je
zdravotní péče kvalitní, bezpečná, dostupná a dlou-
hodobě udržitelná.
Důvodem a výzvou pro nutné řešení výše uvede-
ných otázek je stárnutí obyvatelstva, stále nové
účinnější a ekonomicky nákladnější zdravotní tech-
nologie, rostoucí očekávání společnosti od moderní
medicíny a následně i sociální péče (stále více
informací) a předpokládaný nedostatek zdrojů per-

sonálních i finančních. Dochází k rozevírání nůžek
mezi novými léčebnými postupy a možnostmi jejich
zajištění.

Odpovědné rozhodování v této oblasti činnosti spo-
lečnosti vyžaduje:
• určení priorit pro rozhodování a vyhodnocování,
• rozhodovat na základě řádných podkladů, před 

rozhodnutím projednávat argumenty, získat
podporu odborníků,

• oddělit rozhodnutí odborná a politická, za účasti
co nejširších vrstev zainteresovaných.

Například Koalice pro zdraví požaduje účast i při
politických projednávání problematiky, pravidelné
a nezávislé vyhodnocování nákladů a přínosů či do-
padů rozhodnutí. Financování a způsob úhrady
léčebné péče v rámci EU řeší evropská směrnice, je-
jíž projednávání probíhá v současné době. Rovněž
léčení vzácných onemocnění a navazující zdravotní
a sociální péče se řeší v rámci EU.

Roztroušená skleróza a možnosti její léčby
Doc. MUDr. Eva Havrdová, 1. LF UK, VFN

Na příkladu nemoci roztroušené sklerózy demon-
strovala přednášející nové léčebné postupy a ze-
jména jejich vliv na výsledky léčby a následně jejich
ekonomické a sociální dopady.
Roztroušená skleróza (RS) je nevyléčitelné onemoc-
nění nervového systému, které postihuje pacienty
všech věkových skupin a vede během časového
průběhu onemocnění k invaliditě. Cílem léčby je co
nejvíce prodloužit počáteční stav onemocnění, kdy
pacient je schopen pracovního procesu, je soběs-
tačný a může žít poměrně kvalitní život. Účelem je
dosažení dlouhodobé remise nemoci.
Diagnostické a léčebné metody prošly od šedesá-
tých let 20. století velkými změnami a velkým kvali-
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Z výše uvedených studií vyplývá, že se společnosti
vyplatí investice do přímých medicínských nákladů,
která v časném stadiu onemocnění umožňuje oddá-
lení progrese invalidity a tím i oddálení ztráty prá-
ceschopnosti a ztráty soběstačnosti. Nový neurolo-
gický koncept léčby předpokládá komplexní léčbu
pacienta bez ohledu na stadium nemoci s cílem od-
dálení invalidity a tím i ztráty práceschopnosti, s re-
spektováním potřeb a zachování smysluplnosti ži-
vota v každém věku a bez ohledu na stupeň invali-
dity.

Posuzování invalidity od ledna 2010 u osob s posti-
žením nervové soustavy
MUDr. Rostislav Čevela, MPSV 

Od začátku roku 2010 upravují posuzování invalidi-
ty následující právní podklady:

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
• Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity  

a úmrtí živitele.
• Zákon č. 306/2008 Sb., od 1. 1. 2010 třístupňový

systém invalidity a invalidních důchodů.
• Vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb., kterou

se stanoví procentní míra poklesu pracovní 
schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě,
upravuje posuzování pracovní schopnosti pro
účely invalidity (§108 odst. 1 písm. b).

Zákon č. 306/2008 Sb.
Mění podmínky nároku na invalidní důchod. Nárok
na invalidní důchod vznikne pojištěnci při součas-
ném splnění následujících podmínek:
• nedosáhl ještě 65 let,
• stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého

nebo třetího stupně,
• získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal

invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání,

tativním vývojem. Původní léčebné preparáty užíva-
né např. v šedesátých letech kortikosteroidy se
v sedmdesátých a osmdesátých letech nahrazovaly
moderními biologickými léky jako je např.
fingolimod.
Nové biologické preparáty jsou prostředky nové
koncepce v neurologii užívané po roce 2009 – kon-
cepce dlouhodobé remise nemoci – free of disease
activity. V těchto léčebných postupech, s využitím
moderních biologických preparátů a postupů, je
kladen důraz na včasnou diagnostiku onemocnění
a následně včasné zahájení léčby. Je prokázáno, že
včasná léčebná intervence má potenciál zpomalit
průběh RS. Takto je možné udržet co největší počet
pacientů s RS ve stadiu subklinickém, kdy jsou pod-
statně menší požadavky na následnou sociální péči
a tím i na ekonomické zajištění pacientů.
Ekonomickou stránku léčby demonstrovala předná-
šející na studii „Zjištění celkových ekonomických
nákladů na RS v ČR – studie COMS".
Farmakoekonomické náklady byly sledovány na
skupině 904 pacientů s RS s průměrným věkem
37,3 až 16,3, v různém stupni nemoci a invalidity,
doba trvání nemoci 8,3 až 7,5, EDSS (škála invalidi-
ty) 3,3 až 2,2. Ve sledované skupině byli ženy (2/3)
a muži s plným pracovním úvazkem, v invalidním
důchodu, studující a na MD. Zjištěné roční náklady
se pohybovaly podle stupně invalidity od 20 000 Kč
do 75 000 Kč, při průměrných ročních nákladech 31 000 Kč.
Při zjišťování ekonomických nákladů na pacienty
s RS bylo zjištěno, že značně se zvyšují náklady na
pacienty s vysokým stupněm invalidity oproti paci-
entům v počátečních stádiích nemoci. Roční nákla-
dy v ČR podle stupně invalidity se pohybují od cca
280 000,- Kč přes 700 000,- Kč. Částky obsahují
veškeré náklady přímé medicínské, přímé nemedi-
cínské, nepřímé náklady a náklady loss of income,
přičemž přímé medicínské náklady tvoří podstatnou
část celkových nákladů.
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• nesplnil podmínky na starobní důchod
podle §29 ZDP,

• nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu
přiznán předčasný starobní důchod,

• nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká 
dnem, pokud jeho poživatel dosáhl 65 let věku.

Tímto zákonem je změněno posuzování a třídění
rozsahu invalidity. Zákonem jsou stanoveny tři
stupně. Pojištěnec je invalidní, jestliže pracovní
schopnost poklesla:
• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,

(invalidita prvního stupně),
• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %,

(invalidita druhého stupně),
• nejméně o 70 %, (invalidita třetího stupně).

Posudek o invaliditě (§7 vyhlášky o posuzování 
invalidity) obsahuje:
• účel posouzení a datum posouzení zdravotního 

stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
• výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu

pojištěnce, z nichž orgán sociálního zabezpečení
vycházel při posouzení zdravotního stavu
a pracovní schopnosti pojištěnce,

• skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního
zabezpečení dospěl při posuzování zdravotního 
stavu a pracovní schopnosti pojištěnce.

Výsledek posouzení zdravotního stavu a míry po-
klesu pracovní schopnosti se stanovením:
• zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav,
• procentní míry poklesu pracovní schopnosti, 

stupně invalidity,
• dne vzniku invalidity, dne změny stupně

invalidity nebo dne zániku invalidity,
• odůvodnění výsledku posouzení zdravotního

stavu a míry poklesu pracovní schopnosti.

Nová vyhláška pro posuzování invalidity vznikla na
základě odborné lékařské a politické diskuze.
Odborným garantem pro MPSV je Vědecká lékařská
rada ministra práce a sociálních věcí pro aplikaci
poznatků lékařské vědy do oblasti sociálního za-
bezpečení a zaměstnanosti.

Pohled plátce zdravotní péče na možné úspory v so-
ciální oblasti
MUDr. Taťána Soharová, VZP

Náklady na zdravotní péči mají stále vzestupnou
tendenci. Celkové náklady VZP v roce 2008 činily
129 446,- mil. Kč, v roce 2009 140 085,- mil. Kč
a v roce 2010 jsou předpokládané v hodnotě 140
981,- mil. Kč. K nárůstu dochází ve všech sledova-
ných kategoriích, ve všech jednotlivých segmentech
jako jsou náklady na nemocnice, léky, následnou
péči, zdravotní prostředky a ostatní náklady, nákla-
dy na léky poskytované různými formami
(RP, ZULP). Například náklady na jednoho pojištěnce
VZP vrostly z roku 2008 z 19 941,- Kč na 22 163,- Kč
v roce 2009 a v roce 2010 na očekávaných 22 511,- Kč.
Způsob hrazení poskytovaných léčebných prostřed-
ků je stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., § 15.
V uvedeném zákoně je podrobně specifikován roz-
sah hrazení léčebných a zdravotních prostředků,
který je závazný pro všechny poskytovatele zdra-
votní péče. Nemocenská léčebná péče se hradí vždy
v provedení ekonomicky nejméně náročném v zá-
vislosti na míře a závažnosti onemocnění a pojiště-
nec se na něm nepodílí.
Dalším aspektem mající vliv na výši nákladů posky-
tované zdravotní péče je počet pacientů. Rovněž
počet nemocných má vzestupnou tendenci. Počet
pacientů v oboru hematoonkologie, kterým bylo
poskytnuto „centrové" léčivo (RP, ZULP), vzrostl
z hodnoty 2 291,- Kč na 2 417,- Kč. Tato skutečnost
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měla za následek nárůst nákladů na „centrová" lé-
čiva v tomto oboru ze 777 mil. Kč na 870 mil. Kč,
tj. nárůst o 12 % a samozřejmě zvýšení celkových
nákladů na léčení těchto pacientů.
Velký podíl na zvyšujících se léčebných nákladech
mají, vedle výše uvedených aspektů, nové léčebné
technologie a inovace, jejich cena je podstatně vyš-
ší než náklady na původní léčebné prostředky.
Úhradu zdravotních prostředků řeší zákon
č. 48/1997, Sb. §15. V zákoně je uveden seznam
zdravotnických prostředků, které jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní péče
se hradí vždy v základním provedení nejméně eko-
nomicky náročném v závislosti na míře a závažnos-
ti zdravotního poškození.
Způsob úhrady zdravotní péče v rámci EU se v sou-
časné době řeší. Přesný rozsah není dosud stano-
ven. Předpoklad je, že v zemích EU budou hrazeny
náklady zdravotnických prostředků ve výši, kterou
hradí pojišťovny v domovské zemi.
Jaké jsou příčiny růstu nákladů na zdravotní péči? 

• Nové technologie/inovace.
• Civilizační chronické nemoci.
• Vyšší informovanost pacientů.
• Rostoucí požadavky na kvalitu života.
• Vyšší dostupnost zdravotní péče (nabídka

stimuluje poptávku).

Současná kritéria a jejich vliv na úspěšnost léčby
Karel Vedral, RS pacient, CARD

Pacientskou veřejnost na konferenci zastoupil pan
Karel Vedral z organizace CARD, která organizuje
asi 12 000 členů. Ve svém příspěvku se zabýval
možnostmi aplikace moderní biologické léčby
v našem léčebném systému a možností zařazení pa-
cientů to tohoto léčebného programu.
V současném sociálním systému je přes 60% paci-

entů držiteli některého z průkazů ZP, ZTP nebo
ZTP/P, asi 50 % pacientů pobírá invalidní důchod,
asi 32% pacientů pobírá částečný invalidní důchod
a to po dobu cca 6-10 roků. Tento stav ve značné
míře zatěžuje sociální systém ekonomicky. 
Jednou z možností na řešení tohoto problému je
komplexní využití moderní biologické léčby. Širšímu
využití biologické léčby a zařazování pacientů ve
větším rozsahu do tohoto způsobu léčby dosud brá-
ní nesjednocené pohledy jednotlivých oborů na
hodnocení a postupy léčby, chybí větší mezioboro-
vá spolupráce. V mnoha případech v důsledku po-
měrně dlouhého rozhodování bývá léčba zahájena
pozdě, což má následně vliv na celkový výsledek
léčby a tím i na následné ekonomické nároky. Pro
včasné zahájení biologické léčby z hlediska lékař-
ského jsou v našem zdravotním systému vhodné
podmínky, lékaři jsou vysoce kvalifikovaní v přísluš-
ných oborech a mají tak možnost správného a včas-
ného rozhodování. 
Pro systémové zařazování pacientů do léčebných
programů biologické léčby je nutná spolupráce mi-
nisterstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Při
jeho ekonomickém hodnocení je nutné brát v úva-
hu následné úspory v sociálním zabezpečení.
Projekt včasné a tím i účinné léčby přináší v pře-
vážně většině případů výrazné výsledky, poměrně
rychlejší ústup nemoci a dosažení remise onemoc-
nění, rychlejší rehabilitaci a v mnoha případech ná-
vrat do pracovního procesu nebo udržení soběstač-
nosti a tím i mnohem menší nároky na sociální za-
bezpečení pacientů. Značnou úlohu v léčebném
procesu musí sehrát i samotní pacienti, svým pří-
stupem k péči o svoje zdraví.
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Náklady a přínosy moderní léčby v sociální oblasti
MUDr. Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekono-
miku

Pro ekonomické posuzování zdravotní a sociální pé-
če je nutné sledovat veškeré náklady vynakládané
společností. Jedná se především o náklady přímé
a to medicínské a nemedicínské, náklady nepřímé
a náklady nehmotné a neformální.
Podrobný rozbor všech druhů nákladů na léčbu
a sociální zabezpečení pacientů s chronickým a ve
většině případů s progresivním onemocněním vede
k závěrům:

• náklady rostou s progresí onemocnění, zejména 
náklady nepřímé a ztráta produktivity (souvisí se
ztrátou soběstačnosti),

• většina/všichni pacientů směřují do invalidity,
• léčba je často nasazována až v pozdním stadiu

onemocnění.

Na modelovém příkladu pacientky s diagnózou roz-
troušené sklerózy zjištěnou v jejích 35 letech jsou
sledovány náklady společnosti spojené s chorobou
po dobu 20 let:

• v 45 letech udělen plný invalidní důchod
(znamená ztrátu produktivity po dobu 20 let),

• průměrná hrubá mzda 23 513,- Kč (za rok činí 
282 156 Kč), celkem 5,6 mil. Kč za 20 let (při SDK
37% což je 2 mil. Kč),

• stát přebírá platbu do zdravotního pojištění
(723 Kč/měsíc), což odpovídá 173 520,- Kč/20 let,
ale mohl by dostat až 648 000,- Kč,

• je tedy v negativní bilanci v rozpočtu ZP více než
800 000,- Kč/20 let,

• průměrný invalidní důchod III. stupně činí
9 663,- Kč, což je v průběhu 20 let zhruba 2,3 mil. Kč.

Moderní biologická léčba znamená vyšší kvalitativ-
ní stupeň léčebné péče o pacienty s chronickým
onemocněním. Znamená vyšší účinnost, zpomalení
až zastavení progrese a ve většině případů zabrá-
nění relapsům a tím i zlepšení kvality života. V mno-
ha případech vede k návratu do běžného života,
případně do pracovního procesu a delší dobu udr-
žení soběstačnosti. Biologická léčba dále snižuje
náklady na zdravotní péči a následně tak vede ke
snížení nákladů i na sociální péči.
Z toho vyplývá jednoznačný kladný pohled na smy-
sl biologické léčby jak z hlediska pacienta, lékaře
i společnosti. V současné době je nutné analyzovat
náklady a přínosy na zdravotní a sociální systém
a ekonomickou efektivitu.
Řešením je HTA (Health Technology Assessment)
• je třeba komplexně popsat dopady chronických 

progresivních onemocnění na společnost
(zdravotní systém, sociální systém, příjmy
a výdaje společnosti),

• umět popsat skutečné přínosy nových léčebných
postupů (pro pacienta, zdravotní systém,
společnost),

• aplikovat procesy HTA, které výše zmíněné
principy obsahují,

• hradit jen takové léčebné postupy, které
přinášejí skutečnou výhodu ve srovnání
se současným stavem.

Ing. Ervín Sedlák
ROS Praha
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RÁDCE PACIENTA, příručka ke zlepšení
bezpečí pacienta, III. část

I v tomto čísle Vám nabízíme další část textů
z příručky vydané Ministerstvem zdravotnictví
České republiky, kterou připravili s předními
odborníky pro pacienty a jejich blízké. Pokud
Vás informace zaujaly, můžete originál pří-
ručky získat na našich klubových setkáních,
v elektronické podobě ji najdete na adrese:  
(viz. http://www.mzcr.cz/dokumenty/minister-
stvo-zdravotnictvi-vydava-publikaci-radce-
pacienta-ktera-prispeje-k-lepsi-orientaci-pa-
cientu-pri-kontaktu-se-zdravotnimi-sluzba-
mi_3478_1.html).

1. Informovaný souhlas
Existuje jako:

• předpokládaný (nedáte najevo svůj nesouhlas),
• ústní (provede se o něm záznam do zdravotnické

dokumentace),
• písemný (poté, co jste zdravotnickým

pracovníkem informováni o navrženém
zdravotním výkonu a možných rizicích a jsou
vám zodpovězeny všechny dotazy,
podepisuje tzv. informovaný souhlas). 

Podpisem informovaného souhlasu se zdravotnický
personál nemůže zbavit odpovědnosti za případné
pochybení při poskytování zdravotní péče.
O tom, zda bude vyžadován ústní nebo písemný 
informovaný souhlas, rozhoduje vždy zdravotnické
zařízení. Písemný informovaný souhlas pacient
podepisuje vždy před operací, zdravotním výkonem
či vyšetřením, při nichž mohou nastat závažné kom-
plikace. Jde o poměrně obsáhlý text, v každém
případě však musí být srozumitelný laikovi.

NEZAPOMEŇTE! Zdravotnický pracovník vás musí
informovat o účelu a povaze poskytované zdravot-
ní péče a každého zdravotního výkonu. Musí podat 
též informaci o jeho důsledcích, alternativách
a rizicích. Zdravotnický personál by měl vždy brát o-
hled na váš aktuální zdravotní stav, na váš věk
a u dětí na jejich rozumovou vyspělost a těmto
skutečnostem by mělo být přizpůsobeno podání in-
formace. Dopřejte si čas a v klidu si jej přečtěte.
V některých nemocnicích probíhá výuka studentů
medicíny a ošetřovatelství a budete mít možnost
vyjádřit svůj souhlas i s tím, aby do vašich zdravot-
ních záznamů nahlíželi studenti medicíny či ošetřo-
vatelství při praktické výuce (i pro ně platí povin-
nost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech
souvisejících s poskytováním zdravotních služeb). 

Pokud si to nepřejete, sdělte to personálu, který
o vás pečuje, i když na druhé straně je nepochybně
užitečné a žádoucí, aby se studenti seznámili s co
nejširším spektrem onemocnění a pacientů. Předem
vyslovený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Můžete odmítnout provedení zdravotního výkonu,
o čemž následně podepíšete tzv. reverz, který obsa-
huje informaci o možných následcích neprovedení
výkonu. Nelze připustit, aby vám písemný informo-
vaný souhlas popisující průběh operace anebo jed-
notlivých zdravotních výkonů předala na chodbě
zdravotní sestra a požadovala po vás podpis.
Například o navržené operaci vás musí vždy
informovat lékař a nelze vás nutit k podpisu infor-
movaného souhlasu. Pokud odmítnete podepsat,
avšak zdravotní výkon nebo operaci přesto požadu-
jete, provede se o tom zápis do zdravotnické
dokumentace.
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2. Rozhovor s operatérem

Váš operatér vám vysvětlí důvody výkonu, nastíní
vám možnosti řešení a rizika. Zároveň by vám měl
sdělit předpokládanou délku pobytu v nemocnici
po operaci, průběh po operaci a prognózu návratu
do pracovního procesu, případně omezení v běž-
ném způsobu života. Pokud vám operace způsobí
nějaká omezení nebo vyvolá např. potřebu dalšího
léčení či užívání léků, měli byste se o všech těchto
skutečnostech dozvědět před operací.

PTEJTE SE na to, zda existuje neoperační alternativ-
ní řešení a jaké výhody má řešení, které vám
v nemocnici nabídli. K povinnostem lékaře náleží
vysvětlit vám všechna rizika výkonu, který podstu-
pujete. Při jakémkoliv výkonu platí dvojnásob: stá-
le potvrzujte svoji identitu, hlaste své plné jméno,
příjmení a rok narození.

Jak už bylo řečeno výše, dopřejte si dostatek času
na rozmyšlenou. Poraďte se se svými blízkými, a po-
kud čemukoli nerozumíte, nechte si to vysvětlit.
Pokud s provedením operace nesouhlasíte, můžete
ji odmítnout. V případě, že je ohrožen váš život,
a jste-li v bezvědomí nebo z jiného důvodu nemů-
žete vyslovit souhlas s poskytováním zdravotní pé-
če, může být život zachraňující výkon proveden bez
vašeho souhlasu.

3. Rozhovor s anesteziologem

Před operačním výkonem musí vždy proběhnout ta-
ké rozhovor anesteziologa s pacientem. Zeptá se
vás na předchozí a současné choroby, na užívané
léky, alergie, alkohol, návykové látky, průběh před-
chozí anestezie (komplikace při anestezii, obtížná
intubace, alergie na anestetika, nevolnost po ane-
stezii apod.), předchozí podání krevních derivátů

a případné komplikace. Informovaný souhlas s po-
dáním anestezie taktéž náleží k platným součástem
zdravotnické dokumentace.
Opět se zeptejte na cokoli, např. jaké možnosti
anestezie existují a který typ je pro vás nejvhodněj-
ší. S anesteziologem můžete konzultovat svou léč-
bu bolesti po výkonu.

4. Léky v nemocnici

Během hospitalizace nemocnice odpovídá za podá-
ní veškerých léků – tedy i těch, které užíváte dlou-
hodobě, a nemají žádnou souvislost s vaším aktuál-
ním pobytem v nemocnici. Máte právo na informa-
ce o lécích, které vám byly naordinovány a na in-
formace o jejich případných vedlejších účincích.
Tyto informace žádejte po svém ošetřujícím lékaři.

DOPORUČUJEME!
• Žádné léky neberte sami, bez vědomí

zdravotníků. Myslete na to, že léky, které jsou 
vám předepsány, mohou být negativně
ovlivňovány léky, jež jste si „naordinovali" sami!

• Léky smí samostatně podávat k tomu
kvalifikovaný zdravotnický pracovník – lékař, 
zdravotní sestra.

• Léky musí sestra podávat z původního balení
přímo na pokoji.

• Ptejte se, jaké léky vám sestra přináší.
• Ptejte se, proč tyto léky dostáváte.

5. Strava v nemocnici
Výživa je pro dobrou tělesnou kondici a odolnost
organismu velmi důležitá. Pouze pacient s dobrým
stavem výživy se dokáže rychle uzdravovat, snadně-
ji se mu hojí rány a je více odolný vůči komplikacím
jako jsou infekce nebo proleženiny. V nemocnici
můžete mít naordinovánu speciální dietu. Lékař tím

vnitrni listy duplex 2011 breze  14.4.2011 11:50  Stránka 16



17

reaguje na skutečnosti, které zjistil při vyšetřeních.
Pro konzultaci o vaší stravě v průběhu hospitaliza-
ce i po jejím ukončení máte možnost využít nutrič-
ního terapeuta, který je v každé nemocnici.
Vyžádejte si jeho konzultaci u svého ošetřujícího
lékaře. Pokud máte potíže s příjmem potravy (např.
při kousání nebo nezvládnete sebeobsluhu či trpíte
nechutenstvím), ihned o této skutečnosti informuj-
te sestru. Je velmi důležité, abyste tuto důležitou
součást terapie nepodcenili.

6. Kdo se o vás stará

Každý zdravotnický pracovník, který o vás pečuje,
by měl být zřetelně označen svým jménem, příjme-
ním, funkcí a pracovištěm z něhož pochází. Při prv-
ním kontaktu s vámi by se měl představit. Pokud
tak neučiní, požádejte jej o to. 

NEZAPOMEŇTE!
• Na oddělení o vás pečuje váš ošetřující lékař. Ten

by vás měl každý den navštívit, promluvit s vámi,
vyšetřit vás, vysvětlit další postup, naplánovat 
vyšetřeni, eventuálně léčbu.

• Jemu nadřízený je vedoucí lékař oddělení,
můžete se s ním seznámit při velké vizitě,
která probíhá zpravidla 1–2x týdně. 

• Kromě ošetřujícího lékaře o vás v odpoledních
a nočních hodinách, stejně jako o víkendu, bude
pečovat službu konající lékař. 

• Váš ošetřující lékař si může vyžádat také
konzultaci odborníka jiného oboru, tedy
lékaře - konziliáře.

• S lékařem úzce spolupracuje zdravotní sestra. Pro
každou směnu by vám měla byt přidělena „vaše"
sestra. Na začátku směny by se vám měla
představit. 

• Její nadřízená je staniční sestra, eventuálně
vrchní sestra, na ně se můžete obracet
s případnými připomínkami k práci
ošetřovatelského personálu.

7. Další členové ošetřovatelského týmu

• Fyzioterapeuti obvykle docházejí na oddělení
a pomáhají vám v rámci rehabilitace
a rekonvalescence. Mohou vám poradit vhodné 
cvičeni před a po výkonu, pro zmírnění vašich
obtíží s pohybovým aparátem apod. 

• Sociální pracovník poskytuje odborné
poradenství z oblasti sociálního zabezpečení
při vašem propouštění do domácí péče,
informuje o typech domácí péče a institucích, 
které tuto péči zajišťují, spolupracuje s rodinou
a agenturami domácí péče při hledání pomoci 
v domácím prostředí, řeší vaše individuální
problémy v sociální oblasti, například s bydlením,
s péčí o děti, s hledáním pracovního uplatněni.

• Psychiatr, psycholog, duchovni - vaše psychická 
pohoda je důležitou součástí léčby, proto ji
nepodceňujte. Řada onemocnění přichází jako 
důsledek dlouhodobého psychického strádání
a u některých zdravotních stavů může pomoci 
rozhovor s odborníkem či s duchovním.

Individuální kontakt s těmito službami vám zpro-
středkuje vaše ošetřující sestra, případně ošetřující
lékař.
V některých zdravotnických zařízeních představují
dobrovolníci vhodný doplněk spektra služeb.
Většinou se starají o váš volný čas, o vaši psychic-
kou pohodu, a mohou zajišťovat asistenci nevyža-
dující odborné vzdělání. V žádném případě však
nenahrazují práci ošetřovatelského a pomocného
personálu.
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Změny pohyblivosti v průběhu nemoci

Snížená fyzická aktivita v průběhu hospitalizace
(např. po chirurgickém výkonu, po dlouhodobém u-
poutání na lůžku) může rychle navodit úbytek sva-
lové hmoty s následným snížením pohyblivosti.
Fyzická nečinnost rovněž zvyšuje riziko nepředvída-
ných pádů.
Pacienti se sníženou pohyblivostí vyžadují speciální
péči. Vzdálenost mezi lůžky na pokoji má být mini-
málně 70 cm, pokud je pacient na invalidním vozí-
ku či se pohybuje za pomocí berlí, chodítka apod.,
měl by obývat pokoj, kde je vzdálenost mezi lůžky větší.
Požádejte o speciální vybavení lůžka, výhodné pro
vaše bezpečí jsou postranice – máte pak na lůžku
větší jistotu. Nemocniční postele jsou již vybaveny
hrazdou, přídavnými jídelními stolky, signalizačním
zařízením na přivolání personálu. Lze upravit i výš-
ku lůžka. Řekněte si o asistenci, kdykoli si nejste
jisti, že pohyb zvládnete sami.

1. Riziko pádů

Pády pacientů v nemocnicích nejsou bohužel ojedi-
nělé a ve většině případů s sebou přinášejí závažné
komplikace hospitalizace. Jaké jsou nečastější příči-
ny pádů v nemocnici?

DOPORUČUJEME!
• Nebojte se požádat kdykoliv personál o pomoc 

při vstávání z lůžka (nejčastěji při cestě na toaletu).
• Pokud máte lůžko vysoko nebo nedosáhnete

nohama na zem a při vstávání nemáte
dostatečnou oporu, požádejte o pomoc
a příslušné pomůcky (nízké stoličky, hole apod.).

• Pozor na kluzkou podlahu, měla by být vždy
řádně označena, noste vždy vhodnou obuv
(s pevnou patou).

• Pokud nejsou chodby dostatečně osvětleny,

noční světlo je slabé nebo nefunkční, nevstávejte
sami a vždy si přivolejte na pomoc personál. 

• Pokud je prostor mezi lůžky nedostatečný,
požádejte personál o nápravu.

• Pozor na překážky v cestě jako jsou noční
stolky, křesla, chodítka apod.

• Jestliže jste oslabení v důsledku ztráty svalové
sily, závratí, bolestí, stavů po celkové anestezii 
nebo užívání léků, které ovlivňuji rovnováhu,
požádejte personál o pomoc.

• V nemocnici noste přezůvky s protiskluzovou 
podrážkou, nechoďte jen v ponožkách a nechoďte
potmě. Všímejte si, zda chodbu při vytírání označují
výstražnými kužely, a ptejte se na toto opatřeni. 
Nebojte se požádat personál o pomoc.

2. Hygiena a infekce v nemocnici

Ruční dávkovač s dezinfekčním prostředkem s ob-
sahem alkoholu by měl být umístěn v nemocnici na
každém pokoji, kde jej lze použít místo mytí rukou.
Je velmi účinný.

NEZAPOMEŇTE! Pokud jste upoutaní na lůžko, po-
žádejte personál, aby vám umožnil mytí rukou dle
vaší potřeby nebo si nechte přinést dezinfekční vlh-
ké ubrousky. Vaše lůžko by mělo být stále čisté.
Požádejte personál o okamžitou výměnu, kdykoliv
dojde k jeho znečištění biologickým materiálem
(krev, moč, hlen apod.). Návštěvy upozorněte na
nutnost umytí si rukou, pokud jsou s vámi v kon-
taktu, a na dodržování hygienických pravidel – ná-
vleky na boty, případně užiti pláště na některých
odděleních.

Podle zahraničních odhadů je na světě každý den
léčeno cca 1,4 milionu lidí kvůli infekci, kterou zís-
kali během pobytu v nemocnici (tzv. nozokomiální
infekce). Mytí a dezinfekce rukou představují hlav-
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Propuštění z nemocnice

Při propuštění z nemocnice pacient obdrží propou-
štěcí zprávu, která obsahuje informace o průběhu
léčení, o provedené operaci, následném režimu,
kontrolách apod. Tato zpráva je určena pro regist-
rujícího lékaře i jiného lékaře, který pacienta na
hospitalizaci vyslal. Kopii propouštěcí zprávy si
můžete od lékaře vyžádat a vzít si ji s sebou domů.

1. Léky na cestu

Při propuštění vám sestra připraví léky, které vám
vystačí do návštěvy praktického lékaře, tedy na
3 dny. Každý druh léku by měl být balen odděleně
a obal by měl být popsán názvem a informací, jak
jej užívat. Rovněž obdržíte zdravotnické prostředky,
hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud je potřebujete.
Ujistěte se, že víte, jak budete léky v domácím pro-
středí užívat, a že jsou správně označeny.
Nejpozději třetí den po propuštění z nemocnice
navštivte svého praktického lékaře, aby vám pří-
padně předepsal další léky a navrhl další léčbu.
Předejte mu též propouštěcí zprávu.

2. Recept

NEZAPOMEŇTE! Buďte opatrní, pokud vám přede-
pisují léky různí lékaři – léky stejné skupiny mohou
mít různá jména a jejich vzájemné působení a hro-
madění vám mohou poškodit zdraví. Předejdete to-
mu, pokud budete mít seznam leků, které užíváte,
neustále u sebe. Pokud si nejste jisti, poraďte se se
svým lékárníkem.

Ještě v ordinaci lékaře si na receptu zkontrolujte
jméno a identifikační číslo pojištěnce (obvykle rod-
né číslo). Ověřte si názvy leků a ujistěte se, že správ-
ně rozumíte dávkování. Ověřte si i předepsaný po-

ní nástroj k omezení tohoto rizika. Myjte si ruce
pokaždé:
• když přicházíte do kontaktu s ostatními,
• před jídlem,
• po použití toalety.

Umýt si správně ruce není tak snadné, jak bychom
předpokládali. Ne vždy si lidé umí ruce správně u-
mýt, někdy si ruce před jídlem nemyjí vůbec či si ru-
ce osuší do použitého ručníku na veřejném místě.
Takovým chováním se zbytečně vystavují riziku ná-
kazy. Seznamte se krok po kroku s metodou, jak si
správně umýt ruce, aby byly skutečně čisté.

DOPORUČUJEME!
1. Nejdříve si ruce důkladně opláchněte teplou vodou.
2. Naneste dostatek mýdla (nejlépe tekutého)

k pokrytí celého povrchu rukou.
3. Třete ruce dlaněmi o sebe.
4. Propleťte si ruce tak, abyste měli pravou dlaň na 

hřbetu levé ruky a důkladně si ruce protřete. 
Potom si ruce vyměňte (levou dlaň na hřbetě
pravé ruky) a pět důkladně ruce promněte.

5. Propleťte si prsty tak, abyste měli dlaně směrem 
k sobě a opět třete o sebe. Umyjete tak důkladně
meziprstní prostory.

6. Sevřete jednu ruku v pěst a třete klouby prsů
o dlaň druhé ruky. Potom ruce vyměňte.

7. Uchopte palec jedné ruky do druhé ruky
a rotačním třením zavřené dlaně palec důkladně 
umyjte. Zopakujte i s druhým palcem.

8. Jednu dlaň natáhněte, prsty druhé ruky mírně
zahněte a přejíždějte konečky prstů (nebo
rotujte) po dlani, zopakujte i s druhou rukou.

9. Důkladně ruce opláchněte teplou vodou.
10. Pečlivě si osušte ruce jednorázovým ručníkem 

nebo osušte teplým vzduchem.
11. Pokud používáte jednorázový ručník, použijte 

ho i k zastavení vodovodu.
12. Nyní jsou vaše ruce čisté a bezpečné.
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čet balení, na němž jste se s lékařem dohodli, a to
tak, aby vám léky vydržely do případné kontroly.
Můžete dostat předpis na léky až na dobu tři měsí-
ců nebo tzv. opakovací recept, na který si můžete
léky v lékárně vyzvedávat za uvedených podmínek
opakovaně. Informujte se u svého lékárníka na
možnost vydání plně hrazeného léku (bez doplatku)
nebo levnějšího léku se stejným účinkem. Lékárník
má oprávnění vám tento lék vydat.

3. Rozhovor s lékařem při propouštění z nemocnice

Je velmi důležité, abyste při vašem propouštění
z nemocnice věnovali náležitou pozornost rozhovo-
ru s lékařem. 

DOPORUČUJEME! Zeptejte se jej na vše, co potře-
bujete vědět o vašem dalším režimu. 
• Jaké nové léky berete a jak přesně je máte užívat.
• Jak postupovat a koho kontaktovat, pokud se 

objeví jakékoliv zdravotní potíže.
• Jaká bude následná péče, kdy máte přijít 

na kontrolu.
• Zda máte dodržovat nějaká speciální dietní,

pohybová či režimová opatření.

4. Dopravní zdravotní služba

Zdravotní pojišťovna vám hradí dopravu do zdra-
votnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do
místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do
ústavu sociálních služeb, a to v případě, kdy váš
zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způso-
bem. Rozhodne o ní ošetřující lékař, stejně jako
o případném doprovodu. Při propouštěni se poraď-
te s lékařem, jak má být zajištěn váš transport, zda
jste schopni se dopravit domů sami, nebo zda vám
doporučí převoz vozidlem dopravní zdravotní služby.

NEZAPOMEŇTE! Pokud si zvolíte transport do vzdá-
lenější nemocnice, pak je z prostředků veřejného
zdravotního pojištěni uhrazena pouze doprava do
podobného zdravotnického zařízeni v blízkosti byd-
liště a rozdíl hradí pacient.

5. Domácí péče

Po hospitalizaci v nemocnici může nastat situace,
kdy ještě potřebujete pravidelnou zdravotní péči,
avšak nemusíte být nutně hospitalizováni. Za tímto
účelem jsou zřizovány služby domácí ošetřovatelské
péče, určené klientům všech věkových skupin.
Domácí péče je pro vás mnohem pohodlnější než
pobyt v nemocnici a tento způsob čerpání zdravot-
ních služeb se stal ve světě velmi žádaným.
Poraďte se se svým praktickým lékařem, pokud má-
te pocit, že byste tento typ péče potřebovali. Plná
úhrada této služby z veřejného zdravotního pojiště-
ní je podmíněna indikací praktickým lékařem.
Služba je ve většině regionů dostupná. Službu je
vhodné použít v případech, kdy nejste schopni nav-
štěvovat pravidelně zdravotnické zařízení a potře-
bujete zejména:
• kontrolovat zdravotní stav - měřit krevní tlak, 

hladinu cukru apod.,
• podávat injekční a neinjekční léky (inzulin, léky 

na bolest, ředění krve apod.),
• ošetřovat kožní defekty (bércové vředy,

proleženiny, pooperační rány),
• předcházet proleženinám,
• pečovat o hydrataci (přísun tekutin - zavodnění),

sledovat příjem a výdej tekutin,
• podávat infuzní léčbu – tzv. „kapačky" (např. při

léčbě bolesti, zajištění hydratace),
• aktivizovat po stránce fyzické i psychické,

ošetřovatelskou rehabilitaci,
• provádět odběry krve a ostatního biologického 

materiálu,
• pečovat o permanentní katétr (dlouhodobě

zavedená močová cévka), vycévkovat, ošetřit
stomii (vývod z dutiny břišní), aplikovat klyzma.
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ODBORNÉ TÉMA

OSTEONEKRÓZA ČELISTI PŘI LÉČBĚ
BISFOSFONÁTY

V dnešním odborném tématu navazujeme na
článek, který byl uveřejněn v minulém čísle
Bulletinu-klubového časopisu. Připravil ho
pro Vás MUDr. Luděk Pour, Ph.D. a pojedná-
val o Léčbě bisfosfonáty u pacientů s mno-
hočetným myelomem. V tomto článku se mi-
mo jiné zmínil o osteonekróze čelisti, nežá-
doucí komplikaci, která může pacienty
s mnohočetným myelomem potkat. Proto
jsme požádali MUDr. Vojtěcha Peřinu Ph.D.,
který se s touto závažnou komplikací léčby
bisfosfonáty ve své praxi setkává o krátké
shrnutí základních faktů. 

Bisfosfonáty se používají pro omezení odbourávání
kostní hmoty mnoho let. Po zavedení vysoce účin-
ných dusíkatých typů (např. Bondronat, Pamitor,
Zometa), se projevily jejich vedlejší efekty vznikem
do té doby neobvyklé komplikace – osteonekrózy
čelisti. Poprvé byla popsána v roce 2003. Delší do-
bu je známá podobná komplikace vzniklá po oza-
řování pro nádory hlavy a krku – osteoradionekró-
za. Nekróza čelisti způsobená chemickou látkou ne-
ní, ale úplně nový jev. U dělníků v sirkárnách, kde
se v první polovině 19. století používal při výrobě
bílý fosfor, se objevovala tzv. fosforová čelist -
„phossy jaw". 
Osteonekróza čelisti se projevuje jako ložisko ob-
nažené, nekrotické kosti, které může být bolestivé.
Defekt kosti provází dráždění a zánět přilehlých
měkkých tkání. Pokračující osteonekróza může způ-
sobovat uvolňování a viklavost okolních zubů.
Pokročilá stadia vedou až ke zlomení čelisti. 

Provokujícím momentem pro vznik osteonekrózy je
porušení kosti čelisti a sliznice, většinou se jedná
o extrakci (vytržení) zubu. Osteonekróza může
vzniknout také pod špatně sedící zubní protézou.
Hojení rány v kosti, jejíž metabolismus je účinkem
bisfosfonátů narušen, probíhá velice obtížně.
Riziko rozvoje osteonekrózy čelisti také stoupá
s dobou aplikace a se zvolenou dávkou daného bis-
fosfonátu. Většina pacientů s osteonekrózou čelisti
užívala některý z bisfosfonátů déle než tři roky. 
Léčba již vzniklé osteonekrózy je obtížná. U nepříliš
rozsáhlých, počínajících ložisek se používají výpla-
chy úst antiseptickými roztoky (Corsodyl,
Stopangin) a lokální ošetřování nekrotických okr-
sků (štětičky s peroxidem vodíku). Nutná je také
pečlivá ústní hygiena a odstranění případného
dráždění dásní převislými výplněmi nebo nevyho-
vujícími protetickými pracemi (můstky, korunky).
Pokročilejší stavy je nutné řešit chirurgicky, podle
rozsahu nekrózy se provádí egalizace (zarovnání
a ohlazení) kostních hran, odstranění odumřelé
kosti (sekvestrotomie) a u rozsáhlých ložisek je ně-
kdy nutné i částečné odstranění (resekce) čelisti.
Chirurgická terapie je však svízelná kvůli špatnému
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hojení poškozené kostní tkáně. U pacientů s nově
vzniklou osteonekrózou a v případech chirurgické
léčby se podávají širokospektrá antibiotika (např.
Augmentin, Dalacin C, Neloren).
Protože léčba již vzniklé osteonekrózy je zdlouhavá
a často neúspěšná, je nutné jí předcházet. Každý
pacient by měl být před zahájením terapie bisfosfo-
náty pečlivě vyšetřen zubním lékařem. Všechny ex-
trakce zubů, je vhodné provést před zahájením te-
rapie bisfosfonáty. V ústech se ponechávají jen ty
zuby, které budou ještě delší dobu sloužit. Je přiro-
zené, že v momentě, kdy je u někoho diagnostiko-
vána závažná celková choroba jdou ostatní záleži-
tosti stranou. Vzhledem k riziku závažných kompli-
kací, by si ale měl každý těch několik desítek minut
na návštěvu zubního lékaře vyhradit. 
Osteonekróza čelisti se sice velice špatně léčí, ale
lze jí úspěšně předcházet. Moderní zubní lékařství
umí zachránit mnoho zdánlivě ztracených zubů,
proto je i během terapie bisfosfonáty nutné dochá-
zet na běžné, pravidelné prohlídky k zubnímu léka-
ři. Při běžném ošetřování zubů, jako jsou výplně
(plomby) nebo korunky vznik nekrózy čelisti nehro-
zí. Vždy však vašeho zubního lékaře upozorněte na
to, že užíváte bisfosfonát a že se obáváte rozvoje
osteonekrózy čelisti. Pokud již je nutné některý zub
extrahovat je vhodné přerušit podávání bisfosfoná-
tu a nutné je podávání antibiotik před vytržením
zubu i několik týdnů po něm. Nejdůležitější v boji
proti vzniku osteonekrózy jsou však stále pravidel-
né zubní prohlídky a léčba i drobných zubních kazů
a zejména pečlivá ústní hygiena.

MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU

a FN Brno
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PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

Nejste si jisti, jak správně o svůj chrup pečo-
vat, abyste předešli nežádoucím komplika-
cím? Vhodná doporučení by Vám jistě posky-
tl Váš stomatolog nebo dentální hygienistka,
profesionál úzce spolupracující s řadou zub-
ních lékařů. Protože jsme se v tomto i minu-
lém čísle hodně problematikou péče o dutinu
ústní zabývali, nabízíme Vám několik doporu-
čení těchto odborníků.

Dutina ústní je místem, kde se velmi často objevují
komplikace spojené s léčbou nádorových onemoc-
nění. Ty potom mohou působit bolest a obtíže při
příjmu potravy, proto je dobré správnou péčí těmto
nežádoucím vedlejším efektům předcházet.
• Zuby je vhodné čistit měkkým zubním kartáčkem

2-3x denně. Štětiny kartáčku lze změkčit
namočením v teplé vodě.

• Je doporučeno užívat zubní pasty a gely se
zvýšeným obsahem fluoru (Elmex), které více
ochrání zuby před vznikem zubního kazu. 
Příznivě mohou působit také léčebné pasty
s protizánětlivým účinkem (Tantum Verde).

• Po každé případné infekci dutiny ústní by měl být
používán nový kartáček!

• K výplachům úst lze užít nálev z bylinek
s protizánětlivým účinkem (heřmánek, šalvěj,
řepík, arnika, řebříček), fyziologický roztok,
roztok hydrogenuhličitanu sodného (soda
bikarbona, kávová lžička do 250 ml vody) či
ústní vody s protizánětlivým účinkem (Corsodyl, 
Tantum Verde).

• V případě, že se objeví krvácení ze sliznice
(hlavní příčinou bývá zánět a nízký počet
krevních destiček), je nutné čistit dutinu
ústní velmi jemně a především konzultovat
se svým lékařem. 

Pokud se i navzdory preventivním opatřením a dů-
kladné péči nepodaří zánětu předejít, je nutné při-
stoupit k léčbě dle doporučení svého lékaře.

• Pomoci může kloktání bylinkových nálevů
a ústních vod zmíněných výše. Corsodyl
obsahuje antimikrobní látku působící proti
bakteriím, kvasinkám i plísním, kloktá se
2x denně po dobu jedné minuty 10 ml
neředěného roztoku. Tantum Verde obsahuje 
protizánětlivou látku s částečným antimikrobním
účinkem, ústa se vyplachují až 6x denně 10-15ml
neředěného roztoku. Po výplachu je třeba
alespoň 30 min nejíst a nepít.

• Dutinu ústní je možno vytírat borglycerínem
(tyčinky Pagavit), aplikovat Mundisal gel
či Solcoseryl pastu, cucat pastilky
s antimikrobním účinkem (na trhu je jich celá
řada, někdy obsahují i lokálně znecitlivující
látku), stříkat ústní spreje s antiseptickým
účinkem (Stopangin, Jodisol, Neo-Angin).
Po aplikaci výše uvedených přípravků je třeba
opět alespoň půl hodiny nejíst a nepít.

• Stravu lze doplnit popíjením umělé tekuté výživy
(Nutridrink, Resource). Není dobré podávat ostrá
kořeněná, příliš slaná, horká a suchá jídla.

• Dbejte na dostatečný příjem tekutin. Je třeba se 
vyhnout kávě a ostatním kofeinovým nápojům, 
horkým nápojům a alkoholu. Příjemně mohou 
působit vychlazené nápoje.

• Lokální či celkové užití antibiotik určuje lékař.
Pro zmírnění bolesti může také naordinovat
výplachy lokálními anestetiky (mají znecitlivující 
účinek). 

Zpracováno za použití materiálů www.onco.cz
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INFORMACE CMG NF

ZKUŠENOSTI ZE SEMINÁŘE PRO PACIENTY
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY V SAN FRANCISKU

Ve dnech 11. a 12. března se zúčastnila paní
Iveta Mareschová vzdělávacího semináře pro
pacienty s mnohočetným myelomem a rodin-
né příslušník pořádaného tradičním partne-
rem České myelomové skupiny, nadačního
fondu The International Myeloma
Foundation v San Francisku. Nabízíme Vám
některé z jejích zkušeností a postřehů, které
za svého pobytu získala.

The International Myeloma Foundation (IMF) je nej-
větší světová nadace, která se věnuje pacientům
s mnohočetným myelomem. Byla založena v roce
1990 manželi Brianem a Susie Novisovými krátce
po té, co byl u Briana Novise ve 33 letech diagnos-
tikován mnohočetný myelom. I po jeho smrti se
Susie práce nevzdala a pokračuje dál v naplňování
cílů nadace. Společně s MUDr. Brianem Duriem,
spoluzakladatelem nadace, je hlavním propagáto-
rem pacientských seminářů na různých místech
Spojených států amerických. IMF pořádá 3 až 4 vel-
ké vzdělávací semináře ročně, kterých se účastní až
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250 nemocných a jejich blízkých. Mimo tyto hlavní
semináře pořádá „Informační dny", kterých se ú-
častní menší počet pacientů a jsou pouze jedno-
denní. Česká myelomová skupina se stala partne-
rem IMF v roce 2007 a prof. MUDr. Roman Hájek,
CSc., je členem několika komisí a pracovních sku-
pin, které pracují pod vedením IMF a soustřeďují
experty v léčbě a výzkumu mnohočetného myelomu
z celého světa. Sama prezidentka organizace, Susie
Novis se svým současným manželem MUDr. Bianem
Duriem, již dvakrát navštívila vzdělávací seminář
pořádaný Českou myelomovou skupinou, nadačním
fondem a Klubem pacientů mnohočetný myelom.
Ředitel IMF pro Evropu, pan Greg Brozeit, náš vzdě-
lávací seminář navštěvuje již pravidelně. Proto když
se v loňském roce setkal profesor Hájek s prezi-

dentkou Susie Novis na jednom prestižním kongre-
su, velmi uvítal nabídku IMF účastnit se jednoho
z jejich seminářů. Volba padla na San Francisko,
kde se seminář konal v březnu, což je dostatečně
brzy před naším celorepublikovým vzdělávacím se-
minářem. Předpokládali jsme, že najdeme inspiraci,
jak bude možné inovovat náš podzimní seminář
v Lednici. 
Dvoudenní seminář se konal 11. a 12. března
v Sofitel Luxury Hotel v Redwood City, mimo cent-
rum San Franciska. Pacienti a jejich blízcí se zde sje-
li z mnoha států USA a doplňovala je místní dobro-
volnická skupina, která začala pro IMF a pro paci-
enty s myelomem pracovat v USA jako první.
Většina účastníků semináře přijela již v pátek
a pouze ti, kteří byli z blízkého okolí, naplánovali
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svůj příjezd na sobotní ráno. Někteří pacienti nav-
štívili seminář IMF již poněkolikáté, jiní poprvé.
Jedním z hlavních faktorů, podle kterého si pacien-
ti seminář vybírají je program a přítomnost předná-
šejících expertů na léčbu myelomu, potom neváha-
jí letět přes celé Státy, aby se s ním mohli setkat
tváří v tvář.
Vlastní program začal v pátek před 13 hod, kdy
Susie Novis přivítala všechny přítomné a vyjádřila
naději, že seminář naplní očekávání všech přítom-
ných. Poté již následovala nejoblíbenější část semi-
náře – otevřená diskuse. Hodinu a půl moderoval
bravurně MUDr. B. Durie diskusi mezi pacienty
a dvěma experty na léčbu mnohočetného myelomu.
Většina otázek byla zaměřena na vlastní, právě pro-
bíhající léčbu anebo možnosti, které pacient má
v určitém stadiu nemoci. Zdaleka všechny otázky
nebyly během této vyhrazené doby vysloveny a tak
se všichni těšili na sobotu, kdy byla další příležitost
ptát se. Po krátké přestávce předstoupila před pří-
tomné Page Bertolotti, předsedkyně sesterské sek-
ce IMF. Ve svém příspěvku shrnula nejčastější nežá-
doucí účinky protinádorové léčby a přidala několik
rad, jak jim předcházet nebo je lépe zvládnout.
Sesterská sekce pracuje v IMF již několik let a kro-
mě toho, že obsluhují „horkou linku", která se těší
velké oblibě, věnují se právě nežádoucím účinkům
léčby. V dalším příspěvku shrnul Allan Weinstein jak
číst v odborné literatuře, aby si každý uměl najít jen
to podstatné a hlavně, aby tomu porozuměl. Další
velmi názorná prezentace Judith Finlay z firmy
Binding Site byla věnována vyšetřování lehkých ře-
tězců. Vzhledem k tomu, že to je opravdu náročné
téma, využila ve své prezentaci maximální množství
obrázků, aby si i laik dokázal představit, z čeho se
imunoglobuliny skládají a jak se laboratorně vyšet-
řují. Upozornila zvláště na rozdílnosti v uvádění
měrných jednotek, aby nebyl pacient vyděšen, když
má najednou několikanásobně vyšší hodnoty. Vždy

je třeba se podívat, v jakých jednotkách je výsledek
uveden. Tečkou za pátečním programem bylo pou-
tavé vyprávění o tom, jak „porazit myelom" od pa-
cienta Mike Katze. Tuto přednášku známe od Grega
Brozeita pod názvem „Jak být lepším pacientem"
a Greg sám přiznal, že si ji vždy od pana Katze rád
vypůjčí. První den semináře byl zakončen malým
rautem a večeří, během níž byli vyhlášeni ti z pří-
tomných, kteří na činnost IMF nejvíce finančně při-
spívají.
V předsálí bylo připraveno velké množství infor-
mačních materiálů pro všechny účastníky a v prů-
běhu obou dnů si mohl každý z účastníků jakýkoliv
materiál vzít, nechat si doporučit, jaký materiál je
pro něj vhodný a také si všichni mohli zakoupit růz-
né reklamní předměty a podpořit tak finančně
International Myeloma Foundation.
Druhý den semináře začal velmi brzy, již v 8 hodin
a byl zahájen stručným přehledem o diagnostice,
léčbě a běžném životě s mnohočetným myelomem
v podání MUDr. Durieho. Po tomto příspěvku byla
opět vyhrazena doba na různé dotazy a přítomní
pacienti a jejich blízcí tohoto času velmi rádi inten-
zivně využili. V následujících dvou příspěvcích shr-
nuli MUDr. Rajkumar nejlepší přístupné možnosti
léčby pro starší pacienty a MUDr. Bensinger pro pa-
cienty vhodné k transplantaci. Po každém příspěv-
ku měli přítomní možnost vznést několik otázek.
Další odborná přednáška byla zaměřena na léčbu
kostní nemoci a prezentaci obohacenou o řadu ná-
zorných příkladů přednesl MUDr. Drake. Poslední
a velmi očekávanou částí semináře byla panelová
diskuse na téma klinické studie a nové léky.
Moderování se opět ujal Dr. Durie a do panelu ex-
pertů zasedli všichni přítomní lékaři. Nejednou se
stalo, že měli experti rozdílný názor na přednesený
dotaz. Toto bylo pacienty velmi kladně hodnoceno,
měli tak pocit, že neexistuje pouze jedna správná
cesta, ale mají pořád z čeho si vybírat. Podle toho,
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co jsem v tomto příspěvku slyšela, mohu upřímně
konstatovat, že naši pacienti mají prakticky stejné
možnosti a přístup k novým lékům jako ve
Spojených státech amerických. 
Na poslední dvě hodiny semináře se všichni pří-
tomní rozdělili do diskusních skupin, které navazo-
valy na všechny sobotní prezentace. Bylo tedy ještě
dost času, aby mohly být položeny všechny otázky,
které ještě nebyly zodpovězeny. Skupinou navíc,
která neměla v sobotním programu žádného „před-
skokana" byla péče o rodinné příslušníky a bravur-
ně ji moderovala sama Susie Novis. Tématem toho-
to diskusního klubu byly problémy těch, kteří se
o pacienty doma starají, tedy jejich příbuzných
a přátel. Velmi podobně vede tento typ diskusních
klubů na našich seminářích prof. Hájek.

Během přestávek si pacienti vyměňovali zkušenosti
se zdravotnickými zařízeními a personálem a jak
jsem mohla vypozorovat, celý proces diagnostiky
i léčby je tak trochu v jejich rukou. Musí si většinou
sami zajistit všechna potřebná vyšetření a také při
rozhodování o léčbě jsou to právě pacienti, kteří
řeknou „poslední slovo". Proto také navštěvují tyto
semináře a studují veškeré přístupné materiály, aby
měli co největší přehled a měli dostatek informací
pro mnohdy velmi náročné rozhodování o budoucí
léčbě.
Některé detaily semináře jsem záměrně vynechala,
protože se jimi pokusíme oživit naše setkání v září
v Lednici, na které všechny srdečně zvu a těším se
na setkání s vámi. 

Iveta Mareschová
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prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
předseda správní rady
Interní hematoonkologická klinika,
Fakultní nemocnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

532 232 144,       r.hajek@fnbrno.cz

Korespondenční adresa:
Česká myelomová skupina, nadační fond
Lékařská fakulta
Komenského 220/2, č. org. 2
662 43 Brno

Webové stránky:
www.myeloma.cz

� ✉

Informační telefonická linka:

+420 532 233 551

Informační elektronická adresa:

cmg@myeloma.cz

�

✉

Kontakty – Česká myelomová skupina, nadační fond (CMG NF)
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Předseda Klubu pacientů MM
Ing. Josef Hájek

603 443 044
josef.hajek@hkmorava.cz

Koordinátor Klubu pacientů MM
Mgr. Alice Onderková 

603 310 523      
koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz

Region Brno
Josef Zháňal, místopředseda

720 22 84 82

Region Hradec Králové
Petr Hylena místopředseda a mluvčí

605 294 087,       petr@hylena.cz

Region Plzeň
Ing. Petr Krátký místopředseda

728 827 659,       p-kratky@volny.cz
Perla Veverková mluvčí

604 304 989,       p.p.veverkova@seznam.cz

Region Praha
Věra Sedláková, místopředsedkyně

605 927 720,       verasedlakova@seznam.cz
Miloslava Svěráková, místopředsedkyně

774 249 606,       msverakova@seznam.cz
Ing. Jiří May, mluvčí

731 628 208,       jiri.may@email.cz

Region Olomouc
Mgr. Ronald Laryš místopředseda a mluvčí

736 480 747,     ronald.larys@raz-dva.cz

�
�

�
�

� �
� �

� �

�

� �

� �� �

� �

Kontakty Klubu pacientů mnohočetný myelom (KPMM)

Neváhejte využít níže uvedených kontatků:

- jestliže se potřebujete na cokoli zeptat,
- pokud potřebujete pomoc,
- když se chcete stát členy klubu,
- kdykoliv, kdy si myslíte, že Vám můžeme být

prospěšní.

Můžete kontaktovat kohokoliv z níže uvedených nebo si můžete vybrat podle regionu, 
který je Vašemu bydlišti nejblíže nebo podle centra, ve kterém se léčíte.
Členství v klubu není podmínkou.

Korespondenční adresa:
Klub pacientů mnohočetný myelom
občanské sdružení
Kamenice 5, 625 00 Brno

Webové stránky: www.mnohocetnymyelom.cz
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Tento časopis vychází za laskavé podpory partnerů

Vydává
Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení

ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou, nadačním fondem.
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