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Vážení pacienti, milí přátelé,

rád bych se v úvodu tohoto čísla klubového časopisu
zamyslel nad směřováním naší společné organizace,
nad dosaženými úspěchy i nad tím, co nás ještě v dru-
hé polovině roku 2011 čeká a co můžeme udělat pro-
to, aby naše společné úsilí bylo nejprospěšnější nám
všem. 
Uplynulé období dokazuje, že započatá cesta byla na-
směrována dobře. To můžeme doložit nespornými
úspěchy v naší činnosti. Podařilo se vytvořit funkční
skupinu přibližně 200 pacientů, rodinných příslušníků
a jejich přátel, kteří mají zájem pravidelně se zúčastňo-
vat setkání a vzdělávacích seminářů. Mnozí z nich se
aktivně zapojují do práce v Klubu a pomáhají podle
vlastních možností, za což jim patří dík. Navázali jsme
kontakty na evropské úrovni, v současné době jsme
v aktivním kontaktu se zastřešující evropskou pacient-
skou organizací EMP (European Myeloma Platform)
a intenzivně s ní konzultujeme možnosti obhajoby práv
našich pacientů v souvislosti s úhradou léků. Stali jsme
se stálými účastníky jednání organizovaných význam-
nými institucemi jako např. SÚKL nebo Ministerstvo
zdravotnictví ČR, zúčastňujeme se konferencí a semi-
nářů pořádaných Koalicí pro zdraví a dalších, podobně
zaměřených akcí dotýkajících se problematiky našeho
onemocnění. Dokázali jsme, že jsme schopni vydávat
třikrát za rok poměrně rozsáhlý klubový časopis, poda-
řilo se nám vydat i jiné publikace, o které mají zájem i
naši partneři na Slovensku. Také se daří pořádat stále
úspěšnější regionální setkání pacientů se zajímavým
odborným i společenským programem, tento fakt po-
tvrzuje i zvyšující se zájem o regionální klubové setká-
ní z vaší strany.
A právě výčet všech těchto doposud úspěšných aktivit
mě nutí k zamyšlení, jak dál. Domnívám se, že je zapo-
třebí získat další nové a aktivní kolegy, kteří by svými
novými nápady a aktivitou přinesli do naší organizace
oživení, nové nápady a možná i nový způsob vedení
činnosti v jednotlivých regionech, nebo v rámci cent-
rálního řízení Klubu.

Některým kolegům, kteří aktivně pracují v Klubu paci-
entů mnohočetný myelom, končí jejich tříleté období
ve zvolené funkci, někteří už nechtějí v této činnosti po-
kračovat, někteří odcházejí navždy. Je proto nutné stá-
le myslet dopředu a připravovat nové zájemce o dění
v Klubu, aby byla zajištěna kontinuita klubových akti-
vit i v dalším období. Považuji za velmi důležité, aby se
pacienti aktivně starali o to, jak se bude léčba a péče
o ně v budoucnu vyvíjet. Současná polická situace jed-
noznačně ukazuje, že se v nejbližším období budou
muset pacienti daleko účelněji starat o to, jaká péče
jim bude poskytována, jaký typ léku jim bude předepi-
sován a kolik prostoru bude věnováno vědeckému vý-
zkumu vzácných onemocnění, mezi které mnohočetný
myelom patří. 
Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom je
skvělou příležitostí nejen pro bilancování, ale přede-
vším pro utváření pohledu na příští období a pro přije-
tí návrhů na změnu organizačních záležitostí. Právě zde
jsou navrhováni a voleni kandidáti, kteří mohou svou
prací aktivně ovlivňovat dění v Klubu jak na regionální
tak centrální úrovni. Proto žádám všechny, kteří máte
zájem o práci v Klubu, kteří máte zájem aktivně se po-
dílet na této činnosti, kdo máte nové nápady a chcete
je realizovat, dejte nám o sobě vědět. Nebo pokud víte
o lidech ve vašem okolí, kteří by chtěli a mohli pro Klub
pracovat, oslovte je prosím a požádejte je, aby se svý-
mi návrhy vystoupili a společně s námi pracovali. Své
návrhy a postřehy můžete předkládat jak mě, tak ko-
ordinátorce Klubu, kontakty najdete na poslední stra-
ně Bulletinu nebo na webu. Velmi rádi s vámi pohovo-
říme a vysvětlíme, o jakou činnost jde a jak je možné
se do naší činnosti aktivně zapojit.
Milí přátelé, přeji vám i vašim blízkým krásné dny ba-
bího léta a těším se na setkání s vámi při regionálních
klubových setkáních. 

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V BRNĚ
Jedenácté setkání členů a přátel Klubu pacientů
mnohočetný myelom v prostorách Universitního
kampusu LF MU proběhlo v mnoha směrech netra-
dičně.  Pro setkání jsme zvolili dřívější termín, než
je obvyklé, snažili jsme se vytvořit neformálnější,
přátelštější prostředí a poprvé jsme se pokusili zor-
ganizovat pravidelná cvičení pro pacienty s mnoho-
četným myelomem.
Setkání jsme zahájili ve 14.30 hod, sešli jsem se
v hojném počtu, snad proto, že plánovaný program
oslovil i pacienty, kteří se klubových setkání neú-
častní pravidelně. V úvodu promluvil předseda
Klubu ing. Josef Hájek, seznámil přítomné s pláno-

vanými aktivitami pro rok 2011. Zmínil se o společ-
né mediální akci, která se uskuteční v červnu ve
spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi
v Brně. Hovořil o navázání spolupráce se skupinou
neziskových organizací hájící práva pacientů se
vzácnými onemocněními. Nejbližším cílem této sku-
piny je vytvořit společné prohlášení, které by bylo
odesláno pracovní skupině pro tvorbu Národního
akčního plánu pro vzácná onemocnění. Tento doku-
ment bude v budoucnu zásadním způsobem ovliv-
ňovat způsob, rozsah a standardy léčby vzácných
onemocnění, proto je důležité, aby v něm byl
zohledněn rovněž názor pacientů. V neposlední řa-
dě se zmínil o projektu s názvem Jóga a mnohočet-
ný myelom, který se v tomto roce rozbíhá. 

KLUBOVÝ ŽIVOT
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V rámci tohoto projektu se bude Klub pacientů sna-
žit navázat spolupráci s jógovými centry na regio-
nální úrovni a zahájit pravidelná cvičení pacientů,
Brno se stalo v tomto projektu „pilotní" regionální
skupinou. Na své setkání jsme si pozvali doc. MUDr.
Martina Repka, Ph.D., který hovořil o jógových cvi-
čeních z pohledu ortopeda setkávajícího se ve své
odborné praxi s pacienty s mnohočetným myelo-
mem. V úvodu přednášky objasnil běžné postupy
v ortopedii, které se používají ke stabilizaci páteře
u pacientů s myelomem, a také upozornil na závaž-
ný fakt, který si většinou neradi připouštíme. Díky
bolestem, které jsou s námi ve větší či menší míře
stále přítomny, máme tendenci stále omezovat svůj
pohyb, ale čím více pohyb omezujeme, tím více se
naše neschopnost pohybu prohlubuje a bolesti se
stávají intenzivnějšími. Dalšími souvisejícími pro-
blémy, které s sebou snížení pohybu nese, jsou
např.: svalové dysbalance, vadné pohybové stereo-
typy, vadné držení těla, artróza, osteoporóza, riziko
kardiovaskulárních chorob, orgánové dysfunkce
a nadváha. Jako vhodnou alternativu nabídl jógová
cvičení, která se v našem případě zaměřují přede-
vším na dechová cvičení, relaxaci a jemná tělesná
cvičení, která pomáhají protahovat jednotlivé sva-
lové skupiny. Podrobně nám vysvětlil, že jógová cvi-
čení mohou díky nenáročnému, kvalitnímu a bez-
pečnému pohybu zmírňovat bolesti a vést k uvolně-
ní napětí nejen v těle, ale i v mysli. Hovořil také
o tom, že i v zahraničí se pokoušejí do léčby paci-
entů s myelomem zapojovat jógu, zmínil například
Stanford Cancer Center v Californii, USA, nebo
Cancer Community Center v Portlandu, USA.
Neváhal nás ovšem upozornit také na možná rizika,
pokud jsou jógová cvičení používána v nevhodné
míře nebo je jóga chápana jako „výkonnostní
sport" a člověk se snaží překročit své možnosti.
Na sdělení pana docenta navázal ing. arch.

Vratislav Ryba, dlouholetý cvičitel jógy. Věnuje se
Systému Jóga v denním životě, který představuje
ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních
a meditačních technik, zahrnuje rovněž další speci-
ální techniky. Jóga v denním životě je vhodná pro
člověka každého věku a úrovně fyzických možností.
Ing. Ryba se zaměřuje především na jógová cvičení,
která odstraňují nebo stabilizují bolesti zad a také
proto jsme ho požádali, aby mezi nás přišel. Všichni
přítomní si pod jeho vedením vyzkoušeli jednodu-
ché uvolňovací cviky v sedě na židli a ve stoje.
Zjistili jsme, že i tato na pohled nenáročná cvičení
nám mohou přinést úlevu. Pod vedením ing. Ryby,
budou organizována pravidelná cvičení nejdříve 
v rámci FN Brno. Jestliže máte o cvičení zájem, kon-
taktujte koordinátorku sdružení (tel: 603 310 523),
sdělí vám více informací. 
V závěru se s námi o své zážitky ze vzdělávacího se-
mináře pro pacienty s mnohočetným myelomem
v San Francisku podělila paní Iveta Mareschová,
která zde naše sdružení reprezentovala. Klubové
setkání jsme jako již tradičně ukončili drobným ob-
čerstvením, přátelským popovídáním a ujištěním,
že se příští týden setkáme při cvičení jógy. 

Miroslava Bauerová
ROS Brno

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE 

Jarní pražské setkání Klubu pacientů s mnohočetným
myelomem (regionální organizační skupiny Praha) se
uskutečnilo ve středu 27. dubna 2011 od 15.00 ho-
din opět v zasedací místnosti Úřadu městské části
Praha 5, který nám tyto prostory až dosud zapůjčo-
val. V úvodu se dostavil jeden z členů zastupitelstva
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a v rámci svého krátkého projevu k zúčastněným, s od-
voláním na příslušné usnesení Rady městské části,
oznámil od předsednického stolu, že pro rok 2011 je zá-
půjčka prostor pro účely Klubu zajištěná a že ani do bu-
doucna nevidí překážky ve spolupráci Úřadu a Klubu.
Letošní jarní akce se zúčastnila více než polovina čle-
nů pražské ROS. Po krátkém informačním bloku z ak-
tuálního Klubového dění následovalo upozornění na
programové novinky. Pro akce ROS Praha se na zá-
kladě požadavku z pléna, odhlasovaného při našem
setkání 19. října 2010, měl ověřit nový prvek progra-
mu, nazvaný „Pacientská debata". V jejím rámci by
kdokoli z přítomných měl právo sdělovat své rady
a osobní zkušenosti s průběhem MM, jeho léčbou
i s nastalými problémy.
Úvodní odborné přednášky se ujala paní MUDr. Alena
Večeřová-Procházková ze soukromé ambulance psy-
chiatrie. Jejím tématem byla problematika zvládání
depresí při diagnóze MM.  V úvodu vyjmenovala zá-

kladní psychické problémy u onkologických nemoc-
ných, jako jsou poruchy nálady vyplývající z povahy
základního onemocnění, reaktivní depresivní stavy, ú-
roveň sociální podpory, apod. Za hlavní psychický pro-
žitek nemocných označila strach. Strach z bolesti,
strach z omezení aktivity a ze ztráty sociálních rolí, ze
ztráty tělesné nezávislosti, z nežádoucích účinků tera-
pie a v neposlední řadě strach ze smrti. K tomu všemu
přistupuje jedinec na základě tzv. „zvládací strategie –
copingu". Tyto strategie mají řadu variant, např.:
• odpoutání – „teď na to nemám čas",
• výzva, ignorování negativních pocitů

– „vrhnout se" do léčby, úprava životosprávy,
• přeformulování – „všechno zlé je k něčemu

dobré",
• víra a naděje,
• katastrofizování – při této strategii jde v 85 %

současně o přítomnost klinicky významné deprese.
V průběhu nemoci dříve či později dojde na tzv. bo-
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lestivé chování, tj. subjektem prožívaná a okolím ref-
lektovaná bolest. Reakce okolí může být přiměřená,
nebo nadměrná, popř. mít formu bagatelizace.
Poslední dvě jmenované formy prožitek bolesti zesilují. 
Dále přednášející zmínila celou rozsáhlou oblast pro-
blematiky chemoterapie a jejích nežádoucích účinků,
které rozčlenila do třech skupin:
• nežádoucí účinky jako takové (zvracení, redukce 

svalové hmoty, snížení virility a potence),
• nežádoucí účinky související (anémie – únava),
• nežádoucí účinky analgezie (závratě, ospalost,

poruchy paměti).
Za hlavní psychický důsledek onkologických one-
mocnění a zároveň výrazný medicínský příznak však
přednášející označila DEPRESI. Je s podivem, že
v 90% není deprese diagnostikována, neboť má so-
ciálně odmítající charakter. Místo toho bývá překva-
lifikována na negativní sociální vlastnosti (lenost, ne-
dostatek vůle). Lékař také považuje depresi spíše za
důsledek somatického onemocnění („až se uzdraví,
tak se rozveselí"). Vedle toho mají nemocní obavu
z psychiatrické nálepky; psychiatrická léčba by je
v jejich představách dehonestovala. Jako možnosti
intervence vyjmenovala přednášející:
• svépomocné skupiny,
• psychoterapii,
• farmakoterapii,
• spirituální pomoc.
V rámci psychoterapie se pacient učí nemoc kontrolo-
vat, ovlivňovat a žít s ní. Cílem je snížit intenzitu bolesti
a zvýšit toleranci, regulovat její příznaky a naučit se žít s
jejími zbytkovými příznaky. Co by pacientovi měla psy-
choterapie přinést? Bezpečný prostor, péči, informace
a dosažitelnost pomoci, informace o onemocnění, do-
poručení dávat si krátkodobé reálné cíle. Dále pak do-
přát si zpomalit, případně zastavit, ale na druhé straně
zůstat ve svých sociálních rolích jak to jde, hledat smysl
bolesti v životě a jejím přínosu pro individuální příběh.

V závěru své přednášky paní doktorka zdůraznila, že
léčení deprese musí být komplexní a zahrnovat far-
makoterapii, psychoterapii, socioterapii a často i spi-
rituální pomoc.  (Více informací o této problematice
najdete v rubrice odborné téma).
Navazující „Pacientská debata" musela být časově
omezena, neboť odborná přednáška spolu s doplňují-
cími dotazy z pléna přesáhla své programové limity.
V závěrečné půlhodině, která je v našich akcích už tra-
dičně zasvěcena hudbě, jsme pak vyslechli sborový
zpěv. Přesněji šlo o produkci vokální skupiny „Myšáci". 

Ing. Jiří May
ROS Praha

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V OLOMOUCI

V pořadí šesté setkání olomoucké regionální organi-
zační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom
se uskutečnilo dne 19. 5. 2011 opět v příjemných
prostorách salonku „Centaurus" v Regionálním cent-
ru Olomouc, kdy se sešla početná skupina pacientů
s jejich blízkými a milými hosty - lékaři a zdravotními
sestrami III. interní kliniky FN Olomouc.
Pro účastníky byl připraven program:
1. Aktivity Klubu pacientů mnohočetný myelom

v roce 2011
Ing. Josef Hájek, předseda Klubu pacientů MM

2. Ledviny a mnohočetný myelom 
MUDr. Jiří Orság, III. Interní klinika, FN Olomouc

3. Stomatologická péče u nemocných
s mnohočetným myelomem
MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.,
III. Interní klinika, FN Olomouc 

4. Dávky a služby sociální péče
Lea Janků, vedoucí odboru péče o dlouhodobě
nemocné a seniory, Magistrát Města Brna
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5. Novinky z cest - komentovaná projekce fotografií
Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.,
III. Interní klinika, FN Olomouc 

6. Organizační a různé, neformální beseda.
Zahájení setkání a průvodního slova se ujal mluvčí
regionální skupiny Mgr. Ronald Laryš. Jako první vy-
stoupil předseda Klubu pacientů mnohočetný mye-
lom Ing. Josef Hájek. Přiblížil aktivity Klubu v roce
2011, zejména spolupráci se Státním ústavem pro
kontrolu léčiv (SÚKL) při řešení problému stanovení
ceny při léčbě Revlimidem, uvedl novinku pro paci-
enty s mnohočetným myelomem, kterou je joga,
praktikovaná pod dohledem lékaře například již
v ROS Brno. Pro podrobnější informace o činnosti
Klubu pacientů mnohočetný myelom v roce 2010 od-
kázal na Výroční zprávu. V závěru vystoupení pozval
přítomné na celostátní Vzdělávací seminář pro ne-
mocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu
a přátele, který se bude konat již posedmé, tentokrát

v Lednici, a jehož součástí bude také Valná hromada
Klubu pacientů mnohočetný myelom.
S velkým zájmem sledovali všichni účastníci setkání
přednášku MUDr. Jiřího Orsága zaměřenou na po-
měrně častý problém pacientů s mnohočetným mye-
lomem, a to na ledviny.
Ve své přednášce srozumitelnou formou za použití vi-
zuální techniky vysvětlil a seznámil posluchače se
strukturou ledvin, jejich funkcí, druhy poškození
a nastínil možné způsoby léčby. V závěru připomenul
nástin zásad, jak předejít možným problémům nejen
s ledvinami: nekouřit, zajistit přísun dostatečného
množství tekutin (2-3 l za den), nepřecházet žádné
infekce, jíst pestrou stravu, omezit živočišné tuky,
omezit množství soli v potravě, mít dostatek pohybu
a chodit pravidelně na lékařské kontroly.
Rovněž přednáška MUDr. Jiřího Minaříka byla očeká-
vána a sledována s velkým zájmem, byť naštěstí se
stomatologickými komplikacemi se pacienti s mno-
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hočetným myelomem nesetkávají tak často. Ve sto-
matologické péči u nemocných s mnohočetným my-
elomem přednášející zdůraznil součinnost se stoma-
tologem, přednesl a rovněž obrazem předvedl výčet
možných problémů, které mohou nastat, jejich příči-
ny a možné způsoby léčby. Dověděli jsme se tak
spoustu užitečných informací, mimo jiné také o mož-
ných komplikacích při léčbě Thalidomidem a bisfos-
fonáty. V závěru přednášky doporučil, aby každý
nemocný měl u sebe seznam léků, které užívá, dále
seznam nemocí, jimiž trpí a poslední lékařskou zprá-
vu. Dodržení tohoto doporučení může významně po-
moci oběma stranám nejen při nenadálé hospitaliza-
ci, ale také při běžných vyšetřeních či návštěvách
u odborných či praktických lékařů.
Dávky a služby sociální péče představují komplikova-
nou a rozsáhlou oblast a tak paní Lea Janků neměla
lehkou úlohu při svém výkladu, navíc v době, kdy té-
ma přednášela, se vědělo, že je připraven ke schvá-
lení zákon o sociálních službách, který by měl změnit
a zpřísnit podmínky pro jejich poskytování s účin-
ností od ledna 2012. Upozornila, že informace, které
přednesla, tak vlastně budou platit pouze do konce
roku 2011, od nového roku může dojít k podstatným
změnám.
Poté Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský poutavou projek-
cí fotografií, doprovázenou vtipným komentářem se
zážitky z cesty do Nové Guinei umožnil přítomným
odpoutat se od denních starostí a poznat atmosféru
vzdálené exotické země očima zkušeného a neohro-
ženého cestovatele.
Rozhodně nemůžeme zapomenout také na velmi zdaři-
lá vystoupení Terezky Bělinové, Adélky Hájkové a Lucky
Kadlecové s tanečními čísly, jimiž obohatily náš pro-
gram. Všechny malé tanečnice účinkují v představeních
Moravského divadla v Olomouci a jsou v reprezentaci
České republiky na Mistrovství světa v umělecké čin-
nosti, konané v červenci 2011 v Los Angeles, USA.

V závěru setkání, jež se neslo v příjemném, přátel-
ském duchu, odpověděli přítomní lékaři na modero-
vané otázky a posléze se  již u malého pohoštění roz-
proudila neformální diskuse. 

-rl-
ROS Olomouc

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V HRADCI KRÁLOVÉ

Jak bylo dohodnuto na podzimním osmém setkání
ROS Hradec Králové, uskutečnilo se jarní deváté setká-
ní v pátek dne 20. května 2011, tentokrát ve vzdále-
nějším místě, a sice ve stylovém prostředí hotelu
Korado na Starém náměstí v České Třebové.  Jak již by-
lo uvedeno na pozvánkách, které členové ROS
a přátelé Klubu obdrželi, byla na toto setkání připrave-
na přednáška na téma „Jak může pomoci technika EFT
– technika emoční svobody" aplikovaná na emoční si-
tuace a stresové stavy pacientů MM a jejich blízkých. 
Jarní setkání zahájila a vedla členka dozorčí rady
paní ing. Ludmila Gulyasová a úvodního slova se
svým vlastním velmi příjemným způsobem ujala ko-
ordinátorka KPMM paní Mgr. Alice Onderková. Ve
svém úvodním slově mile přivítala všechny přítomné
a předala slovo přednášející paní Mgr. Lence
Fleischmannové, terapeutce metody EFT (Emotional
Freedom Techniques) z Rychnova nad Kněžnou.
Paní magistra nás velmi poutavým a srozumitelným
způsobem seznámila s metodou EFT, technikou
emoční svobody, jež je založena na principu, že příči-
nou všech našich negativních emocí je porucha
v tělesném energetickém systému.
Zakladatel EFT, ze kterých EFT vychází, Dr. Roger
Calahan, se zabýval propojením psychického a so-
matického stavu člověka a dospěl k závěru, že za vět-
šinu našich problémů nemůže psychika, ale porucha
na systému meridiánů. S tímto energetickým řečiš-
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těm pracovali už staří čínští lékaři, jejichž poznatky
jsou i dnes využívány v akupunktuře, akupresuře
a energetické psychologii. Pokud se projeví blokáda
na meridiánech, tělo na ni reaguje buď fyzickou bo-
lestí, nebo psychickými problémy. Pokud stimuluje-
me akupresurní body, dochází k odstranění blokády
a harmonizaci energetického systému těla. Fyzické
nebo psychické problémy ustupují nebo úplně mizí.
Tato poutavá přednáška byla doplněna demonstrací
metody, kde role figurantky se ujala paní
ing. Gulyasová a byli jsme svědky postupu odstraně-
ní bolesti jejích naražených žeber, poklepáváním na
akupresurní body při současném slovním vyjádření
jejich negativních emocí. Překvapivé pro nás bylo, že
bolesti žeber, které figurantka předtím pociťovala,
po proběhlé terapii ustaly. Přednáška paní terapeut-
ky i praktická ukázka aplikace metody byly velmi za-
jímavé a mnohým z nás jistě daly podnět k vyzkou-
šení metody na vlastním těle. Aby naše možnosti by-

ly úplné, předala nám paní terapeutka vizitky k mož-
nému navázání kontaktu (EFT-rychnov.cz, info@eft-
rychnov.cz, +420 724 667 987). Jako pacienti i jako
přítomní rodinní příslušníci vítáme každou možnost
v ulehčení našich, mnohdy stresujících stavů a děku-
jeme proto paní koordinátorce za organizační zajiš-
tění této přednášky. 
Po jejím skončení se opět ujala slova paní
Mgr. Onderková a seznámila všechny přítomné s při-
pravovanou akcí, pacientským seminářem na téma: Ži-
vot s mnohočetným myelomem. Seminář se uskuteční
v hotelu Fortuna City v Praze dne 30. května 2011
a paní magistra vyzvala všechny přítomné k účasti.
Nevtíravý a vkusný styl zasedací místnosti hotelu
Korado dal pěkný rámec našemu setkání a byl dopl-
něn chutným obědem, po jehož skončení jsme se,
někteří procházkou a někteří autem, přemístili do
nedaleké Rotundy sv. Kateřiny. Rotunda sv. Kateřiny
v České Třebové je nejstarší stavbou ve městě a zá-
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roveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve
východních Čechách. Její vznik se datuje do 13. sto-
letí. O vzniku, historii a jejích proměnách během mi-
nulých staletí pohovořila ředitelka Městského muzea
v České Třebové paní Mgr. Jana Voleská.
Poté nám organizátoři českotřebovského setkání paní
Eva Řeháková s manželem a paní ing. Gulyasová
přichystali milé překvapení tím, že v této starobylé
kulturní památce, jejíž součástí jsou i renovované ba-
rokní varhany, zazněl krátký koncert v podání sopra-
nistky paní Evy Vaverkové, absolventky pardubické
konzervatoře a varhanice paní Blanky Poukarové.
Mistrně byly předneseny skladby Ave Maria (F.
Schubert), Cigánské melodie č. 4 (A. Dvořák), Laudate
Dominum (W. A. Mozart), a árie Susanny z Figarovy
svatby (W. A. Mozart). Krátký, ale velmi působivý kon-
cert v uměleckém podání byl krásným pohlazením na
duši nás všech a interpretům patří srdečný dík, který
jsme odměnili potleskem a alespoň malou kyticí.
Závěr setkání se uskutečnil opět v hotelu Korado,
kde při kávě a zákusku ještě informovala Mgr. Alice
Onderková o konání tradičního vzdělávacího semi-
náře, který se uskuteční ve dnech 30. 9. – 1. 10.
2011 v Lednici. Seminář v Lednici se připravuje
a program bude brzy k dispozici. Věříme, že i tento
seminář přispěje k lepšímu poznání onemocnění
a života s ním a zvláště odpoví na otázky, na které se
nelze zeptat lékaře v ambulanci.
Tím byl program devátého setkání ROS Hradec
Králové vyčerpán a bylo dohodnuto, že desáté set-
kání se uskuteční opět v Hradci Králové, na které již
teď všechny srdečně zvou organizátoři. Pozvánky
budou všem členům i přátelům Klubu včas rozeslány.
Po závěrečné a srdečně neformální besedě mezi
účastníky, jsme se rozloučili s přáním brzkého shle-
dání na další společné akci.

Vladimír Řehák
ROS Hradec Králové

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PLZNI

Jarní setkání naší regionální skupiny Klubu pacientů
MM se uskutečnilo dne 14. 6. 2011, jako již tradičně
v salonku hotelu „U pramenů" v Plzni. Jednání zaháji-
la a celou akci řídila mluvčí naší regionální skupiny
paní Perla Veverková. Přivítala všechny přítomné
a hosty, kterými byly naše ošetřující lékařka
MUDr. Miroslava Schützová, Mgr. Alice Onderková,
Iveta Mareschová a přednášející paní Petra
Kolerusová, které předala slovo. Její přednáška byla
z oboru sociální péče, se zaměřením na invalidní dů-
chod, tedy kdy vznikne nárok na invalidní důchod, čle-
nění a posuzování invalidních důchodů a podmínky
pro možnost získání průkazů ZP, ZTP nebo ZTP/P
a kdo o tom rozhoduje. Zmínila se také o příspěvku na
péči o invalidní osobu a úhradě za rehabilitační
a kompenzační pomůcky. Zabývala se zřízením a funk-
cí tísňových center a uvedla místa, kde se tato centra
v Plzni nebo blízkém okolí nalézají. Z diskuze vyplynu-
lo, že všude nejsou stejné podmínky pro přiznání inva-
lidního důchodu, že jde spíše o osobní přístup posud-
kového lékaře a jeho znalosti naší nemoci.
Po této přednášce byla zařazena krátká přestávka na
občerstvení a na vytvoření prostoru pro ukázku cvi-
čení jógy. Majitelka „Západočeské školy jógy" paní
Ivana Reifenauer, nám v krátkosti řekla něco o histo-
rii a poslání jógy. Hlavním úkolem jógy je naučit se
správně relaxovat tak, abychom měli ze cvičení
správný užitek. Základem cvičení jsou pozice, tzv. „á-
sany", které můžeme pohodlně a uvolněně zaujmout
na delší dobu ať vsedě na židli, nebo vleže na pod-
ložce umístěné na zemi. Druhým základním úkolem
je zvládnutí vědomého řízení dechu. Dalším úkolem
je zvládnout meditaci, tj. oprostit se od vnějších vlivů
a lépe poznat sama sebe. Naším cílem by mělo být
najít pravidelně volnou chvíli na cvičení alespoň jed-
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nou týdně. Pomocí jógy můžeme řešit naše bolesti
pohybového systému a hlavně zad. Za pomoci asi-
stentky nám paní Reifenauer předvedla a vysvětlila
několik základních cviků jógy. Všichni přítomní se ak-
tivně zúčastnili cvičení jógy a bylo vidět, že se nám
cvičení líbí a že nás to baví. Vzhledem k tomu, že jsme
všichni již dříve narození a že si nepamatujeme, co
jsme měli včera k obědu, natož abychom si pamato-
vali všechny předvedené cviky, bylo domluveno, že
paní Veverková nám zašle na e-mail popis s obrázky
cvičení, které jí poskytne paní Reifenauer. Vzhledem
k neobvyklému zájmu bylo navrženo, aby v měsíci zá-
ří zorganizovala naše ROS ve spolupráci se
Západočeskou školou jógy další kurz cvičení.
Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení hu-
dební skupiny Cashel, která se zaměřuje na původní
irskou hudbu. Skupina ve složení kytara, harmonika
a housle nám zahrála několik vlastních a několik pře-
vzatých skladeb. Vystoupení se nám všem moc líbilo.
Bylo odměněno dlouhým potleskem na straně jedné

a přídavkem v podobě dvou dalších skladeb na stra-
ně druhé. Bylo domluveno, že vystoupení bude po-
kračovat na některém z dalších setkání.
Na závěr se ujala slova Mgr. Alice Onderková, která
nás informovala o dění v Klubu a jeho úkolech na le-
tošní rok. Nabídla nám nové publikace a to Výroční
zprávu Klubu pacientů za rok 2010, Rádce pacienta
a klubový Bulletin. Zároveň nám pro lepší relaxaci na-
bídla pro každého pacienta sadu 2 ks polštářků s vý-
plní z pohankových slupek, které pro nás zakoupil
Klub pacientů MM. Seznámila nás s termínem celo-
státního semináře, který se bude konat od 30. 9. do
1. 10. 2011 v Lednici.
V úplném závěru poděkoval Ing. Petr Krátký jménem
všech přítomných paní Perle Veverkové a paní MUDr.
Miroslavě Schützové za perfektní přípravu a organi-
zaci dnešního setkání.

Ing. Petr Krátký
ROS Plzeň 
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se neustále vyvíjejí, mění se i vztah mezi lékařem
a pacientem. Nelze jej redukovat na pouhý obchod-
ní vztah, ale základem takového vztahu je samo-
zřejmě slušnost a vzájemná důvěra, ale i respekt vů-
či důstojnosti člověka. Svobodu pacienta i autono-
mii lékařů v současnosti stále více omezují zdravot-
ní pojišťovny. 
• Na základě etického kodexu ČLK § 3, odst. 2,
lékař nesmí ordinovat pacientovi neúčelné léčebné,
diagnostické a jiné úkony ze zištných důvodů a lé-
kař se nesmí řídit komerčními hledisky, ale výhrad-
ně svým svědomím a prospěchem pacienta. 
• Lékař se k nemocnému chová korektně, s pocho-
pením, trpělivostí a nesníží se k hrubému nebo ne-
mravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného.
• Lékař se má vzdát paternalistických pozic v po-
stojích vůči nemocnému, respektovat ho jako rov-
nocenného partnera se všemi občanskými právy
a povinnostmi včetně zodpovědnosti za své zdraví
(§ 3, odst. 3).  
• Lékař je povinen nemocného nebo jeho právního
zástupce srozumitelným způsobem informovat
o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostic-
kých a léčebných postupech včetně rizik, o uvažo-
vané prognóze a o dalších důležitých okolnostech,
které během léčení mohou nastat (§ 3, odst. 4).
• Lékař má nemocného respektovat jako rovnocen-
ného partnera se všemi občanskými právy a povin-
nostmi včetně zodpovědnosti za své zdraví.
• Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho
důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem (§ 3, odst. 5).

MUDr. Martin Engel hovořil za Lékařský odborový
klub a Svaz lékařů a zamýšlel se nad problémem
zda akce „Děkujeme odcházíme" poškodila vztah

EVROPSKÝ DEN PRÁV PACIENTŮ

Dne 20. 4. 2011 se v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky uskutečnila kon-
ference k Evropskému dni práv pacientů, po-
řádaná Výborem pro zdravotnictví a Koalicí
pro zdraví. Vztahy mezi pacienty a lékaři byly
hlavním tématem všech přednášejících. Rádi
bychom vás seznámili s hlavními částmi pre-
zentace jednotlivých účastníků.

Účastníky konference uvítal v úvodu jednání
MUDr. Boris Štastný, předseda výboru pro zdravot-
nictví. MUDr. Milan Kubek, prezident České lékař-
ské komory (dále jen ČLK) zvolil téma „Jaké by mě-
ly být vztahy mezi lékaři a pacienty".
Vztah mezi lékařem a pacientem upravují právní
i etické normy. Etickými normami jsou lékařský slib
a etický kodex ČLK. ČLK je veřejnoprávní organiza-
ce, založená státem, který přenáší na komoru část
své pravomoci. Podmínkou pro výkon svobodného
lékařského povolání je členství v ČLK. Do základ-
ních funkcí profesní samosprávy ČLK patří:
• Vedení registru.
• Organizace celoživotního vzdělávání lékařů.
• Disciplinární pravomoci.
• Obhajoba profesních zájmů.
• Výkon profesního dohledu.
Jedná se o nezávislou profesní samosprávu lékařů,
která je garantem kvality lékařské péče a strážce
etiky výkonu lékařského povolání, současně hájí
profesní zájmy svých členů tak, aby lékaři mohli své
povolání vykonávat co nejlépe. Cílem lékařské etiky
je rovnocennost odbornosti a lidskosti v konání
lékařů. Protože etické normy lékařského povolání

INFORMACE KPMM
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lékař – pacient. V úvodu informoval o příčinách
i historii protestní akce lékařů „Děkujeme odchází-
me". Upozornil na skutečnost, že cca 300-400 lé-
kařů systém ročně opouštělo a péče v nemocnicích
byla zajišťována na úkor lékařů neúměrným po-
čtem přesčasových hodin. Prohlásil, že cílem akce
bylo zastavit exodus lékařů. 
Během tří měsíců organizátoři navštívili 60 nemoc-
nic, diskutovali s lékaři i občany na náměstích. Ze
strany ministerstva zdravotnictví se několik měsíců
nesetkali s odezvou. Teprve když lékaři, kteří se při-
pojili k protestu, podávali v závěru roku 2010 vý-
povědi na svých pracovištích, zahájili státní orgány
sérii jednání s Lékařským odborovým klubem, je-
jichž výsledkem bylo společné memorandum.
Poukázal na mediální kampaň, která informovala
veřejnost o průběhu protestu neobjektivně. V závě-
ru svého vystoupení hodnotil výsledek protestní ak-
ce jako úspěch. 
Na to živě reagovali někteří účastníci konference,

kteří svými otázkami i v diskuzi vyjadřovali svá sta-
noviska, ve své většině kritická. Krize ve zdravot-
nictví byla vyřešena, jeho problémy ale nikoliv. Bylo
plošně, leč nesystémově přidáno všem nemocnič-
ním lékařům v čase, kdy se plošně snižují platy stát-
ních zaměstnanců o desetinu, byly akceptovány po-
žadavky jedné profesní skupiny, reprezentující
14 000 lékařů, jednalo se o nesystémové opatření.
Protest lékařů by měl přinutit vládu, kraje i pojiš-
ťovny, aby hledaly řešení reformy zdravotnictví
v systémových krocích, v omezení korupce a plý-
tvání finančními prostředky.
Tématem „Vztah lékař – pacient z Evropského hle-
diska" se zabývala ve své přednášce paní Jana
Pelouchová, předsedkyně organizace Diagnóza
CML o.s. Uvedla, že předními potřebami všech pa-
cientů jsou informace a kontakty. Hlavní rolí paci-
entských organizací je především edukace a osvěta
– příprava na konzultaci s lékařem, informační vy-
bavenost (vzdělávací materiály, brožury, DVD, letá-
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ky a informace na webu, poskytování příležitostí
k osobnímu poznání specialistů v oblasti léčby (po-
řádání přednášek, diskuze ve skupině/v kuloárech).
Partnerská pozice pacienta je posilována i kontakty
s ostatními pacienty.
V současnosti vzniká nový fenomén – informovaný
pacient s aktivním přístupem ke svému onemocně-
ní. Aktivní pacient získává více informací o podsta-
tě svého onemocnění, o výhodách a rizicích terapie,
nežádoucích účincích a výsledcích klinických studií.
Výhodou pro lékaře je pacient, který aktivně spolu-
pracuje, výhodou pro pacienta je kontakt s pacien-
ty se stejnou diagnózou. 
Z výsledků průzkumu mezi pacienty s diagnózou
CML v ČR je pro pacienta ve vztahu k onemocnění
nejdůležitější informovanost o léčbě - výsledcích,
laboratorních parametrech, prognóze - (33%), hned
na druhém místě je vztah s ošetřující lékařem - dů-
věra, dobrá komunikace (27%), na dalších místech
jsou přípravky určené k léčbě (16%) a dodržování
léčby (12%).
„Vztahy mezi lékaři a pacienty" z pohledu pacientů
se rovněž zabýval pan Karel Vedral, zastupující Čes-
kou asociaci pro revmatické choroby. Upozornil, že
každý z nás je někdy pacient, tedy i lékař je někdy
pacient. Podmínkou pro úspěch léčby je dobrý
vztah, protože léčit a být léčen je možné pouze
s důvěrou. Vzájemnou důvěru je třeba neustále ob-
novovat. V poslední době jsou vztahy ve zdravot-
nictví narušovány špatným stavem společnosti.
Protest lékařů „Děkujeme odcházíme" byla dobře
míněná akce, ale provedená v nevhodnou dobu.
Narušila vztahy mezi několika kategoriemi a nevy-
tvořila žádný nástroj reformy, ani jej nedefinovala. 
Jako součást dílčích kroků reformy zdravotnictví bu-
de nutné posilovat dobrou pověst zdravotnictví ja-
ko celku i jeho částí, posilovat dobré vztahy s paci-
enty a zvyšovat tak důvěru pro celý systém. Dobré
vztahy podpoří důvěru pro prováděné změny. Na zá-

věr vyslovil pan Vedral přání, aby reforma zdravot-
nictví probíhala v klidu a za diskuze se všemi P (pa-
cient, poskytovatel, plátce), aby základní proces pro-
běhl co nejdříve a s ohledem na kvalitu provedení.
Když jsem letos kupovala žlutý kvítek měsíčku lé-
kařského, ujistil mne skaut, že přiložený leták celo-
národní sbírky Ligy proti rakovině je zábavný. Měl
pravdu, v práci jsme se později nad ním smáli všich-
ni a ocenili jsme humor a nadhled, s jakým nám lé-
kaři dokáží sdělit důležité informace. Přála bych
velmi nám všem, aby humor, který potěší, osvěží
a posílí, mezi námi nezmizel a neztratili jsme ani
naději, že po překonání krize nastane zlepšení. Toto
bych velmi přála i našemu zdravotnictví. 

Miloslava Svěráková
ROS Praha

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S MINISTREM
ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Jako již tradičně upořádala Koalice pro zdra-
ví setkání zástupců pacientských organizací
s ministrem zdravotnictví ČR doc. MUDr.
Leošem Hegrem, CSc., pod názvem „Den
otevřených dveří". Spolu s panem ministrem
se téměř dvouhodinového setkání účastnil je-
ho poradce MUDr. Pavel Vepřek, ředitel od-
boru farmacie Mgr. Filip Vrubel, náměstek
pro zdravotní pojištění ing. Petr Nosek a ná-
městek pro zdravotní péči Mgr. Vítězslav
Vavroušek, MBA.

Setkání se uskutečnilo v odpoledních hodinách na
půdě Ministerstva zdravotnictví ČR dne 13. června
a probíhalo formou moderované diskuse. V úvodu
pan ministr pozdravil všechny zúčastněné a v krát-
kosti shrnul podstatu plánové reformy zdravotnic-
tví. Zastavil se u aktuálních novinek a ujistil všech-
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Současná situace je finančně neudržitelná
a Mgr. Vavroušek vyjádřil politování nad nepřesným
zněním současné legislativy, kdy má pacient právo na
volbu lékaře a logicky tak dochází ke kumulaci paci-
entů u jednoho lékaře nebo v jednom centru. Vyjádřil
svůj osobní názor, že litera zákona v tomto smyslu ne-
byla nikdy plně respektována a pravděpodobně v do-
hledné době ani nebude. Důvodem je kumulovaná
a tím pádem neúměrná finanční zátěž zdravotnické-
ho zařízení a faktická přetíženost jednoho lékaře. Ke
změně situace nedojde, dokud tok financí nebude
směřován důsledně „za pacientem", potažmo za dia-
gnózou. 
Další z dotazů byl zaměřen na nepoměr panující
v doplatcích léků, např. lék za 5000,- Kč je plně hra-
zen pojišťovnou a lék za 200,- Kč je hrazen pojišťo-
vnou jen zčásti a pacient musí doplácet např. 150,- Kč.
Tazatelka zdůraznila, že tento fakt není motivační
ani pro lékaře ani pro pacienty. Odpovědi se ujal
Mgr. Vrubel a vysvětlil, že tento typ dotazů je třeba
vznášet směrem k lékové politice farmaceutických
firem. Cena léku se stanovuje na základě výpočtu
průměrné ceny, za kterou je lék obchodován v rám-
ci EU. Pokud je lék na náš trh uváděn s cenou vyš-
ší, než je obvyklá v rámci EU, potom je v naší zemi
nemůžeme plně hradit. Velmi pravděpodobně by
docházelo k zneužití. Konkrétně: pokud je pro lék,
který je u nás uváděn na trh za cenu 5000,- Kč
i v rámci EU stanovena cena 5000,- Kč, potom mů-
že být u nás plně hrazen pojišťovnou. Jestliže je
ovšem cena léku v zahraničí stanovena např. na
50,- Kč a u nás je uváděn na trh s cenou 200,- Kč,
potom nemůže být plně hrazen pojišťovnou a paci-
ent musí rozdíl doplatit. Doplnil, že u pacientů nad
65 let se budou doplatky za léky započítávat do
ochranného limitu.
Diskutována samozřejmě byla také otázka stanove-
ní standardů a nadstandardů. Jak pan ministr, tak
jeho náměstci nás ujistili, že na úrovni prevence

ny přítomné, že je kdykoliv otevřen diskusi s pacient-
skými organizacemi a připraven pomoci řešit jejich
problémy spolu se svými spolupracovníky. Také všem
zúčastněným slíbil, že zajistí, aby se jako pacientské
organizace mohli v připomínkových řízeních vyjadřo-
vat k připravovaným novelizacím zákonných norem.
Připomínkové řízení budou realizována s pomocí
Koalice pro zdraví.
Moderovanou diskusi řídila paní Jana Petrenko, ředi-
telka Koalice pro zdraví. První z dotazů se týkaly pro-
blematiky vzácných onemocnění, přesněji jak bude
v budoucnu pacientům zajištěna dostupnost včasné
diagnostiky a odpovídající léčby. Náměstek pro zdra-
votní péči načrtl záměr vytvořit čtyři specializovaná
centra (pravděpodobně v Praze, Hradci Králové, Brně
a Olomouci), která by sdružovala všechna vzácná
onemocnění. Záměrem je propojit výzkumnou a kli-
nickou část, což by zajistilo efektivní aplikaci nových
vědeckých poznatků do praxe. Centra by byla finan-
cována vícezdrojově, počítá se se státní dotací, dota-
cí od pojišťoven a také od soukromých dárců. 
Další dotazy směřovaly právě k problematice finanč-
ně nákladné onkologické léčby, biologické léčbě.
Odpovědí se zhostili pánové Vrubel a Vavroušek.
Novelizace zákonných norem směřuje k zjednodušení
uvádění léků na trh a to především třech kategorií lé-
ků - vysoce inovativních, nenahraditelných a nových
léků. Tyto kategorie léků jsou v současnosti posuzo-
vány vzhledem k evropskému trhu a jejich ceny jsou
stanovovány složitým systémem koeficientů.
Připravované novelizace by měly celý systém zjedno-
dušit. Nicméně i přesto by se některé léky stále do-
stávaly k našim pacientům s mírným zpožděním
vzhledem k zemím s rozvinutější ekonomikou.
Biologická léčba by měla být vázána na výše zmiňo-
vaná specializovaná centra. Bylo by tak zajištěno, aby
ji získávali jen ti pacienti, pro které je efektivní a také
by došlo k rozložení finanční zátěže díky plánované-
mu vícezdrojovému financování. 
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nedojde k žádným omezením. Dále nás ujistili, že
standardy se v žádném případě nebudou týkat paci-
entů s onkologickým onemocněním a pacientů se
vzácnými onemocněními. Standardy samotné je nut-
né nejdříve zakotvit v naší legislativě, přesně vyme-
zit, co bude považováno za „normu" (tzn. hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění) a co už bude chá-
páno jako „nadstandard" (tedy variantu, kterou si
bude moci pacient zvolit a zaplatit). V první fázi tvor-
by standardů se počítá s úzkou spoluprácí odborných
lékařských společností, v druhé fázi potom s připo-
mínkami pojišťoven a pacientských organizací.
Poslední z dotazů směřoval k možnosti podat stíž-
nost, pokud jsou pacienti nespokojeni s poskytova-
nou péčí v konkrétním zdravotnickém zařízení nebo
u konkrétního lékaře. Pan ministr nabídl možnost
napsat přímo na ministerstvo. Doporučil však také
standardní postup, kterým je v první fázi oslovení
zdravotní pojišťovny, která poskytovanou péčí hra-
dí a má právo a povinnost stížnosti řešit. 

Mgr. Alice Onderková

KLINICKÁ HODNOCENÍ – STUDIE 

Dne 29. června 2011uspořádala Koalice pro
zdraví a Státní ústav pro kontrolu léčiv dis-
kusní konferenci na téma „Co bychom měli
vědět o klinických zkoušeních". Stále více pa-
cientů se účastní klinických hodnocení jako
součásti jejich obtížné a náročné léčby. Pod
názvem klinické hodnocení nebo zkoušení se
skrývá častěji používaný výraz klinická studie
nebo pouze studie. 

Klinické hodnocení je systematické testování léčivé-
ho přípravku prováděné na pacientech či na zdra-
vých dobrovolnících, jehož cílem je prokázání a ově-
ření léčivých účinků přípravku, zjištění jeho nežádou-
cích účinků a určení farmakokinetických parametrů.

Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR reali-
zovány, nezávisle na sobě provádí Státní ústav pro
kontrolu léčiv a nejméně jedna etická komise.
Posuzování hodnoceného léku a průběhu klinické-
ho hodnocení provádí odborní pracovníci SÚKL ve
spolupráci s odborníky v daném klinickém oboru,
pro který je lék určen. Předmětem posuzování je ze-
jména zhodnocení poměru nevýhod a výhod  pro
pacienty, vědecké opodstatnění provádění daného
klinického hodnocení, dále pak zhodnocení kvality
používaných léčivých přípravků a posouzení uspo-
řádání studie, aby jejím provedením mohla být zís-
kána objektivní a kvalitní data a údaje. 
Etické komise se zaměřují zejména na zajištění
ochrany a práv zařazovaných pacientů či zdravých
dobrovolníků. Posuzují etické aspekty studie a opod-
statnění jejího provádění, zajišťují informovanost pa-
cientů či zdravých dobrovolníků, kvalitu a etičnost
náborových materiálů, zajišťují pojištění zařazova-
ných subjektů, podávají návrhy na výši kompenzací
a odměn a v neposlední řadě se vyjadřují k volbě
zkoušejících (myšleno lékařů) a vhodnosti vybraného
pracoviště. (zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv)
Konferenci zahájila paní Jana Petrenko, přivítala
všechny zúčastněné a popřála všem příjemné dopo-
ledne a užitečně strávený čas. První mluvčí,
MUDr. Hana Horáková, zástupkyně farmaceutické
společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o., hovořila o pro-
cesu vývoje léku od získání sady účinných molekul
až po finální podobu léku. Tento proces je velmi ná-
kladný, časově i finančně. V první fázi má každý vý-
zkumný tým k dispozici tzv. „chemickou knihovnu",
kdy je k dispozici až 10 000 molekul, které prochá-
zejí mnoha fázemi testování. Dochází k postupné
redukci počtu molekul, až zůstává jediná, která tvo-
ří základ nového léku. Nejdříve se testuje toxicita,
dále mechanismus účinku, posuzuje se množství,
rozsah a dopad nežádoucích účinků a mnoho dal-
ších faktorů.  Zamyslela se také nad finální distri-
bucí léku, který je z hlediska obchodní strategie ne-
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obvyklý a může přinášet mnohá úskalí. Pokud je to-
tiž nabízen jakýkoliv jiný výrobek, potom jej užívá
zákazník, o jeho zakoupení rozhoduje zákazník
a rovněž jej zaplatí. Pokud jde o lék, potom jej uží-
vá pacient, o jeho nákupu rozhoduje lékař
a lék hradí pojišťovna. 
Na závěr svého vystoupení zmínila výsledek interní-
ho průzkumného šetření jejich společnosti, z něhož
vyplynulo, že klinické hodnocení může pacientům
přinést především zlepšení kvality života, vyšší šan-
ci na přežití, pocit užitečnosti nebo užší spolupráci
s lékařem. Dále je v mnoha případech pacient
ochoten důsledněji dodržovat léčbu a je podrobně-
ji informován. 
Přednáška MUDr. Aleny Němcové vycházela ze zá-
kona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Mluvčí hovořila
především o postavení SÚKL a etických komisích,
které regulují a následně kontrolují průběh klinic-
kých hodnocení. SÚKL posuzuje farmaceutická data
a bezpečnost léčivých přípravků, posuzuje bezpeč-
nost subjektů hodnocení a výhody/nevýhody prová-
děného hodnocení. V průběhu klinického hodnoce-
ní může kdykoliv kontrolovat formou auditu dodr-
žování protokolů a objektivitu dat.
Také MUDr. Němcová se snažila nahlížet na klinické
hodnocení očima pacienta a hovořila o výhodách
a nevýhodách účasti v klinickém zkoušení. V prvé
řadě zdůraznila, že účast je pro pacienty naprosto
dobrovolná a mohou se kdykoliv rozhodnout studii
opustit. Před jejím zahájením musí zdravotníci
účastníkům studie podrobně vysvětlit, jaký bude je-
jí průběh a co vše jej čeká, zmínit se o výhodách
i nevýhodách účasti ve studii. Musí být podepsán
tzv. informovaný souhlas. I když je informovaný
souhlas často velmi obsáhlý, důrazně doporučila,
aby si všichni podrobně a pečlivě přečetli, co pode-
pisují. Klinické hodnocení pacientům nepřináší jen
výhody, ale také určité povinnosti. Vstupem do stu-
die pacient získává možnost léčit se podle nejno-
vějších postupů a s využitím nejnovějších léků.

Existuje ovšem i možnost, že bude zařazen do tzv.
„placebo" větve, v které není nový typ léku podá-
ván a potom užívá jen běžně dostupnou léčbu.
Dále je dobré si uvědomit, že nový lék je předmě-
tem výzkumu a jeho aplikace nemusí mít očekáva-
ný efekt. Není proto dobré vstupovat do klinického
hodnocení s přehnanými nadějemi. Pacient by také
měl být připraven na to, že se bude častěji podro-
bovat pravidelným kontrolním vyšetřením, krevním
odběrům a v mnoha případech musí dodržovat do-
poručený denní režim. Klinických hodnocení se ne-
mohou zúčastnit lidé s vysokou životní pojistkou
(toto ustanovení je většinou uvedeno přímo ve
smlouvě s jejich pojišťovnou).
MUDr. Vratislav Šmelhaus, předseda etické komise
FN Motol podrobně vysvětlil účel a odpovědnost e-
tických komisí, které fungují v rámci některých
zdravotnických zařízení. Pokud tomu tak není, jsou
zřizovány MZ ČR. Členové etické komise jsou zod-
povědní za průběžný dohled nad klinickým hodno-
cením, jednou ročně musí obdržet zprávu o jeho
průběhu a také zprávu o bezpečnosti. Pokud nejsou
dodržovány doporučené postupy, mohou členové
etické komise oznámit audit a v případě nutnosti
i odvolat svůj souhlas. 
Na jeho sdělení navázala MUDr. Regina Demlová, Ph.D.,
vedoucí oddělení klinických hodnocení
z Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Podrobně hovořila o formálních protokolech klinic-
kého hodnocení, kterými se musí všichni zúčastně-
ní řídit. Popisovala povinnosti tzv. „monitorů" (po-
radců a kontrolorů „druhého stupně", kteří pomá-
hají a dohlížejí na správný průběh studie).
Především však hovořila o rozsáhlých povinnostech
lékařů a sester (výzkumných nebo studiových ses-
ter), které na většině větších pracovišť celý průběh
klinického hodnocení organizují, pořizují přesnou
dokumentaci a jsou zároveň první kontrolou správ-
nosti průběhu studie.
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O zkušenosti z pohledu pacienta se s námi podělila
paní Jana Pelouchová, pacientka a předsedkyně ob-
čanského sdružení Diagnóza CML. I ona se zamýš-
lela nad důvody, které vedou pacienty k rozhodnu-
tí vstoupit do klinického hodnocení. Podle jejího
názoru jsou to často nově diagnostikovaní pacienti,
kteří volí efektivnější možnosti léčby nebo pacienti,
kteří se svou nemocí žijí již delší dobu a vyčerpali
všechny dostupné léčebné možnosti. Dále se podle
jejich zkušeností rozhodují pro vstup do studie lidé,
kteří jsou připraveni spolurozhodovat o postupu
vlastní léčby a jsou ochotni vyhodnocovat názory
lékařů a spolupacientů a na jejich podkladě si
utvářet názor vlastní. Předpokladem je podrobná
informovanost ze strany zdravotníků, aby mohl pa-
cient pochopit podstavu své nemoci. Důležitým
aspektem v rozhodování je podpora nejbližších (ro-
diny), roli může sehrát i fakt, že má pacient mož-
nost sledovat nejnovější trendy v medicíně.
Naopak negativně mohou působit předsudky vůči
klinickému hodnocení často podporované medii,
které skandalizují každý neúspěch medicíny.
Odradit může pacienta i nesrozumitelná vstupní in-
formace podpořená nesrozumitelným a obsáhlým
informovaným souhlasem. Někdy pacient hůře sná-
ší i fakt, že v rámci klinického hodnocení musí do-
jíždět do specializovaného centra a ztrácí vztah se
svým lékařem, kterému věří.  Tady je nutné zdůraz-
nit, že odchází za jinou léčebnou možností ne za ji-
ným lékařem. Někdy pacientům vstupu do klinické-
ho hodnocení zabraňují jejich přidružené choroby.

Mgr. Alice Onderková

PROJEKT JOGA A MNOHOČETNY MYELOM

V únoru tohoto roku se Klubu pacientů MM
podařilo zahájit nový projekt zaměřující se na
udržení a zvýšení hybnosti pacientů s mnoho-
četným myelomem s názvem Jóga a mnoho-
četný myelom. Projekt se mohl rozběhnout
pod záštitou a s významnou podporou naší
partnerské organizace – společnosti Celgene,
s.r.o. Rádi bychom vám přiblížili realizaci pro-
jektu a jeho první výstupy. 

Nápad zahájit projekt Jóga a mnohočetný myelom
vznikl z iniciativy regionálních center, kde se s jógový-
mi cvičeními v rámci některých klubových setkání již
v minulosti setkali a zaujala je natolik, že by se rádi
dozvěděli více. Vycházeli jsme z předpokladu, že jóga
jako prastará duchovní nauka vzájemně propojující te-
orii s praktickým cvičením může pacientům pomoci
najít nejen tělesnou úlevu, ale při dlouhodobějším cvi-
čení také psychické uvolnění mysli. Při pravidelném
cvičení napomáhají cvičení uvolnit každodenní stres
a při volbě vhodných cviků mohou posílit imunitní
a regenerační schopnosti organismu. V únoru tohoto
roku nám bylo společností Celgene, s.r.o. potvrzeno, že
budeme mít k dispozici předpokládané finanční pro-
středky a tak jsme mohli rozběhnout první přípravy. 
Cílem projektu je zorganizovat ve všech regionálních
skupinách v rámci klubových setkání vzdělávací semi-
nář, při kterém by byla jógová cvičení představena
a také kontaktovat jógová centra, která by byla
ochotna s naším sdružením spolupracovat a pro naše
pacienty připravit vhodné série cvičení. V první fázi
projektu jsme plánovali vydat brožuru, která by obsa-
hovala jednoduchý návod jak cvičit jógu doma, ale
postupem času se ukázalo, že bude vhodnější, když je-
jím obsahem bude trochu jiné téma. Každá jógová
škola nebo centrum má mírně odlišný přístup ke cvi-
čení, ovšem téměř všichni se shodují v tom, že jógu je
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třeba cvičit pod vedením zkušeného cvičitele a v pří-
padě pacientů s mnohočetným myelomem je to více
než žádoucí. Proto se také zamýšlené vydání brožury
poněkud oddálí a pacienti ji budou mít k dispozici až
v druhé části roku 2011. 
Pilotní cvičení se začala v březnu realizovat v Brně, po
klubovém setkání, kde se měli pacienti možnost blíže
seznámit s celou problematikou. V současné době cvi-
čí skupina pacientů pravidelně každou středu pod ve-
dením zkušeného cvičitele reprezentujícího Systém
Jóga v denním životě. Cvičení se v prvních týdnech u-
pravovalo tak, aby vyhovovalo všem zúčastněným, vy-
užili jsme i nabídky lékaře-ortopeda, který je rovněž
dlouhodobým cvičitelem jógy a konzultovali s ním
vhodnost zařazovaných cviků. Také v regionu Plzeň již
proběhl úvodní seminář s jógovými cvičeními. Zde se
nám podařilo kontaktovat představitele Západočeské
školy jógy. Ze setkání vyplynulo rozhodnutí zrealizovat
sérii víkendových cvičení, při kterých by se pacienti na-
učili pod vedením učitele jógy doporučené cviky a ta-
ké by se naučili správně dýchat. V rámci projektu bylo

také pamatováno na odpovídající pomůcky, které mo-
hou pomoci zkvalitnit cvičení a napomoci fixaci páte-
ře např. při cestování, čekání v ambulancích při rela-
xaci či spánku. Tentokrát se Klubu pacientů povedlo
zajistit relaxační polštáře plněné pohankovými slupka-
mi. Zatím je mají k dispozici členové Klubu pacientů
v Brně a Plzni, v rámci podzimních klubových setkání
je získají rovněž členové Klubu pacientů v dalších re-
gionech. 
Věříme, že se nám povede realizovat všechny cíle, kte-
ré jsme si v projektu vytýčili a že v něm budeme moci
pokračovat i v příštím období. Jsme přesvědčeni, že u-
držování či postupné zvyšování pohybové aktivity je
pro pacienty s mnohočetným myelomem velmi pro-
spěšné a zájem z jednotlivých regionů nám naše pře-
svědčení jen potvrzuje. Pokud nejste členy Klubu paci-
entů a informace o projektu Jóga a mnohočetný mye-
lom vás zaujaly, můžete více informací získat u koor-
dinátorky sdružení (tel: 603 310 523).

Mgr. Alice Onderková

vnitrni listy duplex 2011 zari  20.9.2011 8:53  Stránka 19



20

NEZISKOVKY V SRDCI FN BRNO

V rámci každoročně pořádaného festivalu
Brno město v srdci Evropy se Klub pacientů
MM zúčastnil společně pořádané mediální
akce s názvem „Neziskovky v srdci FN Brno".
Společným cílem akce bylo upozornit širokou
laickou veřejnost na význam neziskových or-
ganizací hájících práva pacientů a jejich blíz-
kých.

Pod heslem pomáháme zvyšovat kvalitu života nemoc-
ným dětem, dospělým a seniorům, kteří se kvůli závaž-
nému onemocnění ocitli v nelehké životní situaci, se spo-
jily neziskové organizace Klub pacientů mnohočetný my-
elom, Debra ČR a nadační fondy Krtek, Šťastný
úsměv, Modrý hroch a Dobrovolnické centrum Motýlek.
Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Brno. 
Společná akce probíhala v Brně na náměstí Svobody
od pátku 10. června do neděle 12. června. Byl vytvořen
plakát, na kterém se prezentovaly všechny výše zmiňo-

vané organizace a ve stejném duchu byly vytvořeny
i informační letáky. Velká část organizací, které se akce
zúčastnily, se věnují dětem, proto jsme měli k dispozici
balonky potištěné logy jednotlivých organizací a také
želatinové bonbony. Všechny nás překvapil zájem ko-
lemjdoucích a také jejich povědomí o činnosti našich
organizací. A naopak, ti, kteří se s činností neziskových
organizací doposud nesetkali, se o naše aktivity živě
zajímali a projevovali přání naši činnost podpořit. 
V pátek hovořila o poslání a činnosti neziskových or-
ganizací tisková mluvčí FN Brno Mgr. Anna Mrázová
v přímém vysílání oblíbeného programu Sama doma
a v sobotním odpoledni naši akci znovu podpořila
Česká televize a zařadila krátké vystoupení Mgr.
Mrázové do pořadu Dobré ráno, které moderoval
Honza Musil. Mluvčí FN Brno poděkovala všem nezis-
kovým organizacím a zdůraznila jejich nezastupitelné
postavení v rámci nemocnice. Hovořila o tom, že
FN Brno intenzivně se všemi organizacemi spolupra-
cuje a podporuje jejich činnost. Blíže také jednotlivé
organizace představila:
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• Klub pacientů MM – občanské sdružení pomáhající
dospělým a seniorům ve zvládání jejich vzácného he-
matoonkologického onemocnění
(www.mnohocetnymyelom.cz).
• Debra ČR – občanské sdružení, které pomáhá lidem
trpícím vrozeným puchýřnatým onemocněním epider-
molysis bullosa (nemoc motýlích křídel) a jejich rodi-
nám (www.debra-org.cz).
• NF dětské onkologie Krtek – pomáhají všem onko-
logicky nemocným dětem jak po dobu jejich hospita-
lizace, aktivní léčby, ale také v období, kdy už byla ak-
tivní léčba ukončena (www.krtek-nf.cz).
• NF Modrý hroch – podporuje dětskou traumatolo-
gii, pomáhá všem dětem a jejich rodinám v oblasti
prevence a v období léčby jejich poranění
(www.modryhroch.cz).
• Dobrovolnické centrum Motýlek – orientuje se pře-
devším na chronicky nemocné hospitalizované lidi
všech věkových kategorií a seniory. Přítomnost dobro-
volníků v nemocnici pomáhá ulehčit zátěž spojenou se
zdravotním omezením (www.dc-motylek.cz).
• NF Šťastný úsměv – se zaměřuje na děti trpícími
rozštěpem obličeje a pomáhá jejich rodinám zapojit se
co nejlépe do plnohodnotného, aktivního a ničím ne-
omezeného života (www.rozstepy.cz).

Mgr. Alice Onderková

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM VE VFN PRAHA

Stále častěji se v našich nemocnicích můžeme
setkat na odděleních s přítomností dobrovol-
níků. Fakultní nemocnice Brno dlouhodobě
spolupracuje s Dobrovolnickým centrem
Motýlek, na specializované ambulanci pro
pacienty s mnohočetným myelomem pro vás
připravují občerstvení. Ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze byla navázána intenzivní
spolupráce s občanským sdružením Amelie,
které mimo jiné aktivity nabízí také pomoc
dobrovolníků. 

Na podporu od nezdravotnického personálu nejsme
v našich nemocnicích zatím zvyklí, zato v zahraničí jsou
běžnou součástí ambulancí i nemocničních oddělení.
Jejich činnost je různorodá, připravují pro pacienty ob-
čerstvení, pomáhají jim zkrátit čas čekání v ambulancích,
organizují drobné aktivity, pracují jako společníci, po
speciálním zácviku mohou zdravotnickému personálu
pomáhat při drobných výkonech apod. V zahraničí je
zvykem, že jako dobrovolníci nabízejí svou pomoc i pa-
cienti, např. na onkologických odděleních pomáhají no-
vým pacientům vyrovnat se s novou těžkou životní situ-
ací po sdělení onkologické diagnózy sdílením svých
vlastních prožitků. 
Pro mnohé z pacientů nebo jejich blízkých je přítomnost
dobrovolníků v nemocnici stále tak trochu záhada a ne-
dovedou nebo nechtějí si představit důvody a pohnutky,
které je vedly k jejich rozhodnutí. Požádali jsme proto
jednoho z dobrovolníků, který pracuje ve VFN Praha o je-
ho pohled, pocity a zkušenosti. Nabízíme vám je v ná-
sledujícím článku v malých útržcích.
….. Přicházím s těžko definovatelným očekáváním, s ta-
kovou zvláštní, jakoby radostnou naplněností, co přine-
se dnešní den v čekárně, koho potkám, kdo mi dovolí
strávit s ním několik minut života. Kdo si dovolí nechat
si k sobě přijít někoho zcela cizího. Hlavou mi víří otázky,
ale rozhodně nejsou znepokojující. Ani nemůžou být.
Kdyby mě znepokojovaly, dostala bych strach, strach,
jak to bude, jak to zvládnu, jestli se nebudu ztrapňovat,
jak se vyrovnám s tím, že mě někdo i odmítne, jak po-
znám, že někdo z pacientů stojí o moji blízkost, ale má
strach to dát najevo, obavu, že mě bude obtěžovat.
Strach a obavy. Pokud bych do toho šla se strachem, to
sem nemusím chodit vůbec. Vždyť strachu a obav je tam
v té čekárně, v lidech, v jejich příbězích až dost. Proč při-
nášet další.
….. Dnes je tu mnohem méně lidí, zato mnohem více
mladších pacientů než posledně. Už nejdu do neznáma.
Stůl, židle, nástěnka, na které jsou obrázky od dětí z mi-
nulého týdne. Přidávám nějaké povídání pro pacienty,
aby věděli, že jim budu k dispozici každý čtvrtek a co
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všechno jim jako dobrovolník mohu nabídnout. Ještě
konvice s čajem a s kávou, kelímky, papírové utěrky, pas-
telky, omalovánky. Pomalu rozkládám svůj „úřad", jak to
posledně nazval jeden saniťák, který přijel pro pacientku
a začal se mnou ze zvědavosti mluvit. Dokončuji přípra-
vy a pomalu, s lehkým úsměvem se rozhlížím po čekár-
ně. Křeslo vedle „mého" stolu je zatím prázdné. Křeslo
„pro hosta". Každý pacient je pro mě hostem, který je
pozván, ale ponechávám každému svobodu toho, jestli
pozvání příjme nebo nepřijme, jestli dnes nebo snad jin-
dy, jestli za pár minut nebo několik hodin. Ani takoví pa-
cienti nejsou výjimkou.
….. Poznám nějakou tvář z minula? Asi ne, jsem tady
teprve potřetí, vypadá to, že jsou tu jiní pacienti. To zna-
mená, že jim budu muset opět říci pár slov, aby rozumě-
li tomu, kdo to tu je a že jsem tu pro ně. Chvíli váhám,
jestli je vyrušit z jejich ticha hned nebo až za chvíli. Dnes
to bude o něco lehčí, přesto váhám. Lidí je sice méně, za-
to více jich je začtených do knížek, časopisů, novin. Tak
jo, jdu do toho. Zůstávám sedět a snažím se do ticha če-
kárny sdělit pár slov od srdce. Pohledem se snažím do-
tknout každého pacienta, vyvolat dojem, že právě pro
něj tu jsem, bude-li sám chtít. Všichni ke mně zvedají
hlavu, někteří zvědavě, jiní s údivem, jakoby s obavou,
jestli nesedí v jiné čekárně. Ale téměř na všech tvářích
čtu zájem o to, co říkám. Je to pro mě ohromné povzbu-
zení. Domluvím a nechávám pacienty, aby měli nějaký
čas, přijmout to, co dolehlo k jejich uším, přijmout ten
„nový prvek" čekárny, přijmout možnost sdílet s někým
své nekonečné čekání na…. na co vlastně. Nevědí.
Vlastně ano. Vědí. Čekání na to, až uslyší svoje jméno, na
to jediné čekají. Až se otevřou dveře ordinace a oni ko-
nečně uslyší své jméno. Protože tím aspoň pro dnešní
den jejich čekání končí.
….. Každý pacient je jiný, každý den je jiný, i když něco
mají ti pacienti i dny společného. Čekání, strach, obavy,
smutek, bolest a čekání na další vyšetření, na další den,
kdy budou čekat, budou mít strach, obavu. Jsou v blud-
ném kruhu, jsou v zajetí své nemoci.

….. Další čtvrtek a s ním zpola zaplněná čekárna. Okny
do ticha proudí skrze okenní tabulky slunce, před poled-
nem otvírám okno a pouštím do čekárny jaro, vzduch je
vydýchaný. Někteří pacienti vděčně obrací hlavu, mohou
se konečně pořádně nadechnout.
….. Cítím se tu dobře. Ač zdravá i já už tady mám své
místo. Pacienti, kteří sem docházejí pravidelně ve čtvr-
tek, mě už znají a s úsměvem mě zdraví. Je to příjemné
a zároveň zavazující. Co když nebudu moci někdy přijít,
co když tu ve čtvrtek nebudu a oni mě budou hledat.
Cítím, že v jejich nejistotě jsem malilinkou jistotou toho-
to dne. Jistotou, která jim pomůže aspoň na chvíli zažít
pocit vlastní důležitosti, že ještě někomu stojí za to, aby
jim věnoval čas. Většina pacientů pomalu, ale jistě ten
pocit vlastní důležitosti ztrácí. Důležitý je pro ně lékař,
důležité jsou výsledky krve, důležité jsou léky, důležité je
nezapomenout si někde desky, ve kterých se vrší lékař-
ské zprávy, důležité je, aby svou nemocí nebyli na obtíž
doma, přátelům, důležité je, aby nikdo neviděl jejich u-
trpení, aby nikoho nezatěžovali. Ale co je důležité pro
ně, pro pacienty, pro toho kterého člověka, pro jeho du-
ši, ne pro jeho tělo. Zeptá se jich na to někdy někdo, za-
jímá to vůbec někoho? Možná, že ano, ale pacient si
myslí, že ne. Je o tom leckdy přesvědčen.

Yvona Kunová
dobrovolník, Amelie
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ODBORNÉ TÉMA

DEPRESE A JEJÍ LÉČBA  - I. část

V odborném tématu tohoto čísla se opět, po
delší odmlce, vracíme k problematice psy-
chického prožívání onkologického onemoc-
nění. Na jarním setkání pacientů v Praze vy-
stoupila MUDr. Alena Večeřová-Procházková
a hovořila o problematice depresí a léčeb-
ných možnostech. Nabízíme Vám první část
článku, ve kterém depresi vymezuje a popisu-
je její příznaky. V příštím klubovém časopise
najdete pokračování s nastíněnými možnost-
mi léčby depresí.

Depresi je lepší nemít.  Nicméně současné poznat-
ky svědčí pro to, že s depresivní reakcí se většina
dospělé populace během života alespoň jedenkrát
setká. Obecně se jedná o výsledek frustrace potřeb
jedince, neúspěchu při realizaci předpokládaného
záměru. Obvykle tedy jde o zaskočení a zklamání 
z toho, že jedinec nemůže kontrolovat všechny
aspekty života a došlo k tomu, že nezvítězil a ne-
dosáhl uspokojení podle svých představ a potřeb či
přání.
Tato depresivní reakce je vrozenou lidskou výbavou
a jejím původním smyslem bylo ochránit organiz-
mus před zkratkovitým jednáním v době emočních
krizí.
Je ovšem rozdíl mezi depresivní reakcí a depresí jako
onemocněním. Depresivní epizoda jako nemoc je
v současné době považována za smrtelnou
a smrtící chorobu, která je v počtu úmrtí celosvětově
na 4. místě za kardiovaskulárními, onkologickými
nemocemi a za úrazy. Deprese je 3. nejčastější příči-
nou pracovní neschopnosti ve vyspělých zemích.

Mnoho lidí se ale dosud brání nálepce psychiatric-
kého pacienta, i tomu, že psychiatr nebo psychote-
rapeut bude „měnit jejich osobnost" (což nedokáže
psychiatrie ani psychoterapie). Mnoho nemocných
trpí tzv. „larvovanou depresí", tedy formou depre-
se, při které se projevují především příznaky napo-
dobující různá tělesná onemocnění, ovšem bez pří-
slušných nálezů v doprovodných vyšetřeních (např.
bolesti zad, žaludku, bušení srdce apod.). 
Řada pacientů si také sama v sobě překvalifikuje
smutek a nedostatek energie na negativní charak-
terové vlastnosti (lenost, nedostatek vůle, atd.).
Leckdy se také stává, že pokud už sám pacient po-
chopí, že není v pořádku a je depresivní, označí jej
za lenocha jeho příbuzní, kteří mu vymlouvají léče-
ní a doporučují, ať se vzchopí a nevymýšlí si.
Deprese má nejčastěji tyto snadno vystopovatelné
příčiny (v prvém plánu):
• Smutek ze ztráty. 
• Interpersonální konflikty.
• Změny životních rolí.
• Komunikační nedovednosti.
V případě deprese, kterou doprovází chronické, zá-
važné např. i onkologické onemocnění, se často
jedná o kombinaci více vlivů. U onkologicky ne-
mocných dochází k mnoha ztrátám – v prvé řadě
ztrátě životního konceptu, člověk se často musí
vzdát svého pracovního postavení, obvyklé výkon-
nosti i některých svých rolí v rodinném systému,
protože jej plně zaměstnává nemoc a její léčba.
Významnou roli hraje také prožitek strachu o život
a strachu z bolesti.
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Deprese znamená
• Poškození fyzického, emocionálního

a spirituálního zdraví.
• Poškození schopnosti pracovat.
• Poškození rodinných a sociálních vztahů. 
• Snížení kvality života, nejistotu, úzkost a strach.
• Opakované a dlouhodobé lékařské konzultace

a zákroky.

Co nemocným k jejich zdravotnímu stavu nepřispí-
vá, je kombinace onkologického onemocnění a de-
prese. Obě onemocnění vyvolávají typické bioche-
mické změny v mozku, které se v tomto případě
kombinují. Lidé trpící chronickým onemocněním
často onemocní depresí, až v 50%. 
Na druhé straně si zase většina depresivních ne-
mocných stěžuje na bolesti v různých částech těla.
Prožitky bolesti a deprese se i díky biochemickým
neuromediátorům v mozku (nervový přenašeč, slou-
ží k šíření podráždění nebo vyvolání určité reakce)
navzájem zesilují. Je prokázáno, že v průběhu de-
presivní poruchy se snižuje práh bolesti (bolest pro-
žíváme dříve a intenzivněji). Konkrétně je v organis-
mu například zvýšená koncentrace substance P,
která je neuromediátorem bolesti jak v periferním,
tak v centrálním nervovém systému. Substance P se
podílí na reaktivitě centrálního nervového systému
na stres. Bolest vyvolává v našem organizmu stejné
procesy jako stres. Přítomnost bolesti, bez ohledu
na to, zda má původ v tělesném onemocnění, je
u deprese prognosticky nepříznivá. Bolest je marke-
rem chronicity deprese, nedostatečné úzdravy,
častých relapsů a horší odpovědi na farmakoterapii.
Deprese má své následky nejen v tom, že se ne-
mocný cítí psychicky „pod psa", ale ovlivňuje to
i jeho pracovní výkon a také fungování ve vztazích.
Je známo, že pokud je mezi opicemi v tlupě jeden
depresivní, ostatní se pokoušejí jej utěšovat lásky-

plným chováním, pokud ale deprese trvá dlouho
a na utěšování nereaguje, depresivní opici ostatní
vyženou, aby jim nekazila atmosféru v tlupě, a tato
opice pak následně bez tlupy zahyne. Podobně ni-
čivé důsledky má deprese na vztahové pole lidí.
Rozvinuté depresivní onemocnění je právě z těchto
důvodů nutné léčit.

Příznaky deprese
Vedoucími symptomy jsou smutná nálada, únava,
nevýkonnost, pocit odtržení od vlastních pocitů, ze-
jména od možnosti prožívat radost (anhedonie). 
V našich zemích typicky zůstává smutná nálada
„nepřečtena" a hlavním steskem lidí bývá únava
a poruchy spánku (pozdní usínání nebo naopak
časné probouzení bez pocitu osvěžení). Únava a po-
ruchy spánku patří mezi typické znaky deprese,
kam se dále řadí ještě úbytek nebo přírůstek hmot-
nosti, nechutenství nebo naopak žravost (typická je
vysoká spotřeba cukru „sugar craving"), nedostatek
zájmu o sex. 
Typické známky deprese
• Zřetelná ztráta zájmů a potěšení.
• Malá emoční reakce na kladné podněty.
• Ranní probouzení o 1-2 h dříve než obvykle,

výrazná spavost či naopak neschopnost usnout.
• Typické projevy (únava, smutek) jsou výraznější 

po ránu.
• Objektivně prokázaný psychomotorický útlum 

(zpomalené jednání).
• Ztráta chuti k jídlu a úbytek na váze (zhruba 5%

za 4 týdny) nebo naopak žravost a s ní
související přírůstek hmotnosti.

• Zřetelná ztráta libida.
Alarmujícím příznakem jsou sebevražedné úmysly,
po kterých pátráme vždy, když se u nemocných pro-
jevuje tíseň nebo proti sobě namířená potlačovaná
agresivita a sebeobviňování. Sebevražedné jednání
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je většinou vyústěním procesu, který prochází jed-
notlivými stádii. Začíná nejčastěji jako úvahy
o smyslu života vůbec, poté o smyslu vlastního ži-
vota, pocitu, že by bylo lepší nebýt. V dalším vývoji
se mohou objevit myšlenky na sebevraždu, kterým
se ještě jedinec aktivně brání, dále konkrétní plá-
nování a poté samotný pokus o sebevraždu. Před
samotným sebevražedným pokusem může dojít ke
zklidnění, kdy jedinec přestává o svých plánech
mluvit a stav může paradoxně působit dojmem, že
už je vše „v pořádku".
Časovým kritériem pro diagnózu deprese je trvání
obtíží v délce 14 dnů. Akutní hospitalizace na psy-
chiatrickém lůžku se stává nutností v těchto přípa-
dech.
• Při delším trvání neléčené deprese.
• Při zanedbávání péče o sebe a zanedbávání

hygieny.
• Při nespavosti více než tři noci.
• Při sebevražedných úvahách a riziku.

sebevražedného jednání.
• Pokud je v anamnéze uveden předchozí

pokus o sebevraždu.
• Pokud je člověk výrazně zpomalený nebo

nekomunikuje.

MUDr. Alena Večeřová-Procházková, 
psychiatr a psychoterapeut, Praha

EFT – TECHNIKA EMOČNÍ SVOBODY

Na jarní setkání do České Třebové jsme pozva-
li na přání pacientů z Hradce Králové
a okolí terapeutku Techniky emoční svobody
paní Mgr. Lenku Flaischmannovou. Informace
o této metodě měl málokdo a prakticky se
s touto metodou nesetkal nikdo. O to více
všechny zúčastněné zaujala praktická ukázka,
díky které viděli, jak systém funguje. Požádali
jsme proto paní magistru, zda by techniku
emoční svobody alespoň zprostředkovaně při-
blížila i ostatním pacientům.

Když se člověk dozví, že onemocněl nádorovým
onemocněním, objeví se u něj spousta negativních
emocí. Především slovo „rakovina" je strašák, který
vyvolává strach a úzkost. A taky šok, když je paci-
entovi sdělena diagnóza. Se vším může pomoci no-
vá metoda energetické psychologie - EFT.

Co to je EFT?
EFT patří mezi metody energetické psychologie,
představuje obor, který stále získává mnoho příz-
nivců nejen z řad zastánců alternativní medicíny,
ale i z řad lékařů, psychologů a psychiatrů. Je to
v podstatě využití akupresury v psychologii. Při po-
klepávání na akupresurní body klient vyjadřuje své
negativní emoce. Tím se postupně zmenšuje inten-
zita negativních emocí, až vymizí zcela.

Jak EFT pomáhá?
Existuje mnoho způsobů, jak EFT může pomoci ne-
mocným s nádorovým onemocněním. Pomáhá od-
straňovat bezprostřední obavy i úzkosti a rovněž
pomáhá vyrovnat se s chorobou také rodině paci-
enta. EFT se věnuje odbourávání dlouhodobých
stresových situací, které představují pro pacienta
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velkou zátěž, a to vede k úlevě a velkému uvolnění.
Vymazává negativní přesvědčení a pomáhá vytvá-
řet pozitivní přesvědčení pro budoucnost.

Léčebné postupy často vyvolávají obavy a strach –
z chemoterapie, ozařování. Když se pacient zbaví
strachu z těchto procedur a přijme léčebné účinky
a lépe spolupracuje, jsou nepříjemné vedlejší účin-
ky mnohem slabší. Rekonvalescence po jednotli-
vých kúrách se zkracuje. Při použití EFT se pravidel-
ně dosahuje těchto pozitivních účinků. Dále může
EFT pomoci v konkrétních situacích – při strachu
z jehel, vypadávání vlasů, nevolnosti apod. 

Pro větší názornost uvedu jednu ze zkušeností, se kte-
rou se svěřila jedna z mých klientek, paní I. D. „V li-
stopadu 2009 mě byl diagnostikován difuzní velkobu-
něčný lymfom. S paní Fleischmannovou jsem řešila
svůj problém s nespavostí, nechutenstvím a některé
rodinné problémy. Nespavostí jsem trpěla přibližně tři
měsíce, bez léků jsem nebyla schopná usnout. Ihned
po našem sezení jsem sice usínala později, ale spánek
byl delší a podstatně kvalitnější, bez častého buzení.
Během týdne se mi spánek upravil natolik, že jsem ne-
musela brát léky na spaní. Obdobné to bylo i s nechu-
tenstvím. Velmi mi pomohla s vyřešením vztahu s mý-
mi příbuznými, který dle mého soudu negativně
ovlivňoval můj psychický stav." (Nyní je paní I. D. na-
prosto v pořádku.)

V současné době pracuji s klientkou, které se po
šesti letech vrátilo nádorové onemocnění. Velmi se
bála nových chemoterapií, nemohla jíst, kvůli bo-
lesti zad nemohla ležet. Trápily ji soukromé problé-
my. Všechny tyto problémy jsme během dvou seze-
ní odstranily. Žena se přestala bát chemoterapií, za-
čala normálně jíst, záda ji přestala bolet. Soukromé
záležitosti ji přestaly trápit. Léčbu přijímá s klidem

a vyrovnaností. V terapii pokračujeme dál, řešíme
nové věci, které se objevují.

Jak taková terapie konkrétně probíhá?
Každé sezení trvá většinou dvě hodiny. Při prvním
sezení se delší dobu - asi půl až tři čtvrtě hodiny -
věnujeme povídání (při dalších sezeních se povídá
méně, víc se poťukává), abychom si ujasnili hlavní
problém. Pak „ťukám". Není čeho se obávat, není
to bolestivé. Pod výrazem „ťukám" si představte, že
poklepávám na akupresurní body na hlavě, hrudní-
ku a rukách, klient u toho vyjadřuje své pocity – 
např. mám strach, že mi bude špatně po chemote-
rapii. „Ťukáme" tak dlouho, dokud negativní pocit
– např. strach -  naprosto nezmizí.

Kolik sezení je nutných k odstranění všech problé-
mů?
To je individuální. Při jednoduchých problémech –
např. u školních dětí, které se trápí kvůli kamará-
dům, prospěchu, stačí 1 – 2 sezení. Při závažnějších
problémech je ale nutné počítat s tím, že terapie
bude delší a sezení bude víc, nelze ale předem sta-
novit kolik, většinou to jsou minimálně 4 – 5 sezení.

Jsem přesvědčená, že terapie je důležitou součástí
léčby. EFT je prostředkem, díky kterému psychicky
zklidněný pacient lépe snáší léčbu a léčba je účin-
nější.

Mgr. Lenka Fleischmannová 
www.eft-rychnov.cz
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INFORMACE CMG NF

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ – ŽIVOT
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

Dne 30. května 2011 proběhl v prostorách

hotelu Fortuna City v Praze vzdělávací semi-

nář pro pacienty s mnohočetným myelomem

a jejich blízké s názvem „Život s mnohočet-

ným myelomem". Seminář organizovala Čes-

ká myelomová skupina nadační fond (CMG

NF) spolu s Klubem pacientů mnohočetný

myelom (KPMM). Záštitu nad celou akcí pře-

vzal dlouhodobý partner The International

Myeloma Foundation (IMF).

Seminář byl tentokrát organizován jako jednodenní

a do programu se organizátoři snažili zařadit téma-

ta, která zatím na dosavadních seminářích neza-

zněla. V úvodu všechny přítomné pozdravil

ing. Josef Hájek předseda Klubu pacientů MM

a prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní

rady NF. Oba pánové popřáli účastníkům semináře

příjemně prožitý den, mnoho nových informací

a příjemných zážitků. Čestným hostem semináře byl

jako vždy pan Greg Brozeit. Jako první nabídl pří-

tomným pacientům a jejich blízkým přehled terape-

utických možností pro pacienty s mnohočetným

myelomem MUDr. Jan Straub. Zdůraznil, že v sou-

časné době je nutné dbát nejen na účinnost ordi-

novaného léku, ale také na jeho bezpečnost a do-

stupnost. Základním ukazatelem efektivity zvolené-

ho léku je jeho účinnost, tedy průměrná doba od

zahájení léčby do nástupu léčebné odpovědi, pozd-

ní nežádoucí účinky a možnost kombinovat jej s

dalšími účinnými látkami nebo terapeutickými po-

stupy. Upozornil na to, že v současné době takto e-

fektivní lék nemáme k dispozici, ale mnohé, dnes

dostupné léky, se těmto požadavkům velmi blíží.

V této souvislosti vyzvedl především výhody biolo-

gické léčby. Velmi podrobně předestřel léčebné

možnosti a kombinace využívané v současnosti v lé-

čebných centrech pro léčbu myelomu. V závěru své-

ho vystoupení připomněl všem přítomným, že nej-

důležitější faktor úspěšnosti léčby je vzájemná spo-

lupráce naslouchajícího lékaře a informovaného

pacienta, který se nebojí ptát a spolurozhodovat

o postupu jeho další terapie. 

Netradičně pojaté sdělení si připravil prof. MUDr.

Roman Hájek, CSc., vystoupil s přehledem otázek,

na které by rád znal odpověď, pokud by se on sám

dostal do role pacienta s mnohočetným myelomem.

Nejdříve hovořil o tom, na co by se ptal, pokud by

byl nově diagnostikovaným pacientem a pokračo-

val v otázkách, které by kladl jako pacient v relap-

su. Stěžejní otázky byly v obou případech shodné.

Doporučil pacientům, aby se zajímali o to, zda je je-

jich zdravotní stav skutečně takový, jak jim ho lékař

popisuje. Skutečně u mě diagnostikovali mnohočet-

ný myelom, skutečně došlo k znovuvzplanutí choro-

by? Nemýlí se můj lékař? Abyste se ujistili, vyžádej-

te si expertní posudek dalšího odborníka. Dále by

vnitrni listy duplex 2011 zari  20.9.2011 8:53  Stránka 27



28

se zabýval myšlenkami o dlouhodobé i krátkodobé

budoucnosti, ptal by se kolik má času. Ujistil by se

o tom, zda nějakým způsobem nemůže ohrozit své

nejbližší nebo zda pro něj nejbližší okolí může před-

stavovat nějaké nebezpečí. Zajímal by se o to, zda

on sám má možnost něco udělat, zda je v jeho si-

lách napomoci co nejefektivnějšímu průběhu léčby.

Rozhodně by požadoval odpověď na otázku, zda

zvolený způsob léčby považuje jeho lékař za ten

nejlepší a i v tomto případě by neváhal konzultovat

s jiným specialistou. V závěru své přednášky pan

profesor nabídl přítomným postřehy ze své klinické

praxe.

• Každý má právo vědět o své nemoci co nejvíce,

ale ne každý chce vědět o své nemoci vše.

• Je dobré, když je nemocný lékaři partnerem, je

aktivní, má řadu dotazů a názorů. Neznamená to

však, že své onemocnění zvládá lépe, než uzavřený

nemocný, který se na nic neptá.

• Každý je individualita, bohužel i myelom jako ná-

dor se často chová více individuálně než bychom

chtěli. Neočekávejme tedy stejné výstupy u všech

nemocných jak v léčebné účinnosti a délce přežití,

tak toleranci léčby fyzické a psychické. 

• Kvalita léčby v ČR je u této diagnózy vysoká, ne

však stejná ve všech centrech.

• Jestliže něco jak lékaři, tak nemocní stále podce-

ňujeme více než bychom měli, pak je to dopad na

naši psychiku a význam možné psychologické pod-

pory pro sebe i pro své blízké.

• Věřím, že aktivní přístup nemocného k nemoci

pomáhá sám o sobě léčit. Malým, obtížně defino-

vaným dílem, ale jsem o tom přesvědčen.

• Partnerství nemocného s lékařem považuji za dů-

ležité. Často a opakovaně nám pomáhá včas zabrá-

nit např. komplikacím léčby, ale má další řadu vý-

hod.

Dopolední blok přednášek uzavřela MUDr. et

Mgr. Jolana Těšinová, hovořila o právech pacienta

při poskytování zdravotní péče. Takovýto typ před-

nášky na našich tradičních seminářích zatím neza-

zněl a zdálo se, že paní doktorka všechny přítomné

svými informacemi velmi zaujala. Hned v úvodu vy-

světlila zásadní změnu ve vztahu mezi pacientem

a lékařem. Do nedávné doby bylo za nejvyšší zákon

považováno blaho pacienta (tedy jednoduše řeče-

no, lékař podle svého nejlepšího svědomí rozhodl

o tom, co je pro pacienta prospěšné). Teď se ovšem

situace změnila a za nejvyšší zákon je považována

vůle pacienta. Záleží jen na jeho zvážení a následně

vysloveném rozhodnutí (písemně stvrzeném), které

musí zdravotníci respektovat. Celá přednáška vy-

cházela z jednoho ze stěžejních dokumentů ve zdra-

votnictví - Úmluvy na ochranu lidských práv a dů-

stojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biolo-

gie a medicíny. (Úmluva o lidských právech a bio-

medicíně, 96/2001 Sb.) podrobně hovořila např.

o článku č. 9 této normy, ve které je stanoveno, že

„bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacien-

ta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v do-

bě zákroku není ve stavu, kdy může své přání svo-

bodně vyjádřit".

Největší pozornost ve svém vystoupení dr. Těšinová

věnovala problematice informovaného souhlasu.

Vysvětlila, že souhlas s výkonem a léčením může

být vysloven (ústní souhlas) nebo napsán (písemný
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souhlas). Souhlas však také může být vyjádřen mlč-

ky, např. pokýváním hlavou nebo podáním ruky.

Upozornila na to, že jednou vyslovený souhlas má

pacient vždy právo odvolat. Terapeutický výkon ne-

bo samotná léčba nemohou být prováděny bez sou-

hlasu pacienta, výjimku tvoří pacienti, kteří mají

soudně přikázánu povinnou léčbu nebo jsou bacilo-

nosiči. Povinnost vyslovení souhlasu se nevztahuje

na pacienty, kteří jsou v ohrožení života a nelze

u nich vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, souhlas

vyžádat. Podobná situace nastává u osob nezleti-

lých či zbavených způsobilosti v ohrožení zdraví či

života, u kterých rodiče či opatrovník odmítají sou-

hlas udělit.

V závěru své přednášky se ještě zdržela u základní

povinnosti všech zdravotníků - povinné mlčenlivos-

ti. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví

při výkonu svého povolání. Mlčenlivost mohou po-

rušit pouze s výslovným souhlasem pacienta. Jen

pacient má právo určit osoby, kterým budou infor-

mace o něm sdělovány, je oprávněn omezit rozsah
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informací a vyslovit zákaz jejich podávání. Jeho

souhlas nelze nahradit souhlasem nikoho z rodin-

ných příslušníků. 

Přesto existuje několik situací vymezených záko-

nem, kdy mohou zdravotníci porušit povinnou ml-

čenlivost. Je to v případě ohlašovací povinnosti, ne-

bo v případě, kdy prolomení mlčenlivosti nařídí

soudce v trestním řízení. K tomu dochází v přípa-

dech obhajob v trestním řízení nebo před soudem

v případě sporu o náhradu škody nebo na ochranu

osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní

péče.

Pokud se pacient domnívá, že péče zdravotníků ne-

byla poskytnuta v dostatečné a odpovídající míře, či

pokud je důvod domnívat se, že došlo k pochybení,

potom má právo podat stížnost. Možností, kam

může případná stížnost směřovat je několik.

Pacient či jeho blízcí se mohou obrátit přímo na

zdravotnické zařízení, které péči poskytovalo, na

zřizovatele zdravotnického zařízení (kraj, minister-

stvo zdravotnictví), na znaleckou komisi, Českou lé-

kařskou komoru nebo svou zdravotní pojišťovnu.

Paní doktorka doporučila využít nejdříve právě

zdravotní pojišťovnu, která jako plátce péče může

pro svého klienta vyžadovat satisfakci velmi efek-

tivně. Samozřejmě lze kontaktovat orgány činné

v trestním řízení (policii, státního zástupce nebo

soud) v případě, že pacient zamýšlí podat žalobu na

náhradu škody či ochranu osobnosti. Sdělení paní

doktorky bylo provázeno bohatou diskusí.

Po obědě následoval již jen krátký odpolední pro-

gram, ve kterém vystoupila Mgr. Marie Zemanová,

která hovořila o psychologickém prožívání pacientů

a jejich blízkých po diagnostikování onkologického

onemocnění. Ve svém sdělení se zaměřila přede-

vším na úskalí komunikace, uváděla příklady ze své

vlastní praxe a zapojovala přítomné do diskuse.

V závěru semináře vystoupil náš vzácný host pan

Greg Brozeit. Všem přítomným poděkoval za jejich

zájem o nabízená témata, který byl zřejmý z boha-

té diskuse a také při hovorech ve foyer. Všem paci-

entům popřál hodně sil a energie v jejich náročném

boji s těžkou chorobou, ale také hodně příjemných

setkání, milých zážitků a krásných chvil v kruhu

svých blízkých a přátel.

Mgr. Alice Onderková

CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ

Třetí ročník golfového charitativního turnaje

pod názvem CMG Golf Cup se již jako tradič-

ně rozhodla i v tomto roce uspořádat Česká

myelomová skupina a její nadační fond.

Získané finanční prostředky budou podobně

jako v minulých letech použity ve prospěch

nemocných s mnohočetným myelomem. 

Letos se místo konání charitativního turnaje změni-

lo, opustili jsme Drahanskou vrchovinu poblíž ves-

nice Kořenec a pro tento rok jsme zvolili špičkový

areál, který vyrostl v nedávné době poblíž Prahy

pod názvem Albatross Golf Resort. Za krátkou dobu

svého trvání již získal v hodnocení samotných hrá-

čů, v anketě na portálu www.golfova-hriste.cz, oce-

nění „Nejlepší golfový areál 2010" a byl vyhlášen
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jako resort s nejlepšími službami a jako druhé nej-

lepší hřiště v zemi v prestižní anketě magazínu Golf

Digest. 

Milovníci golfu se sešli dne 31. května a svou účas-

tí podpořili úsilí lékařů a výzkumníků České myelo-

mové skupiny, protože i letos budou veškeré získa-

né finanční prostředky v plné výši použity pro po-

třeby pacientů s onkologickým onemocněním mno-

hočetný myelom. Budou rozděleny na podporu vý-

zkumu mnohočetného myelomu, na podporu infor-

movanosti pacientů a jejich blízkých o samotné ne-

moci a lécích, které se k léčbě nemoci využívají

a také ke zvýšení komfortu v ambulancích speciali-

zovaných léčebných center. 

Všem účastníkům CMG Golf Cup děkujeme za skvě-

lou atmosféru, kterou se povedlo v průběhu turna-

je vytvořit a především za to, že svou účastí podpo-

řili všechny naše nemocné. Věříme, že se rádi

zúčastní i následujících ročníků golfových turnajů

České myelomové skupiny a doufáme, že budou

stejně úspěšné. Pokud se chcete alespoň pomyslně

přenést do atmosféry turnaje, můžete si prohléd-

nout fotogalerii na internetové adrese

www.cmggolfcup.cz, která je označena jako

Albatross 2011.

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
Petr Jiráň, mluvčí

723 877 340,       jiranpetr@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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