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Vážení pacienti, milí přátelé,

dovolte mi v závěru roku 2011 trochu bilancovat 
a ohlédnout se za uplynulými pěti lety naší společ-
né činnosti.

Je nesporným úspěchem, že jsme za toto období 
vybudovali schopné sdružení fungující na území 
celé České republiky. Členská základna 220 lidí je
už síla, která může něčeho dosáhnout v zájmu 
ostatních pacientů, zejména v současném období
tvorby nových zákonů a postupů v rozdělování pro-
středků pro zdravotnictví. Všichni víme, že dosáh-
nout na některé léčebné postupy bude stále složi-
tější vzhledem k tomu, že náklady na léčbu jsou 
u choroby mnohočetný myelom značně vysoké. 
V současné době dochází k zásadní změně v názo-
ru na vyléčitelnost naší choroby. Poprvé začínají lé-
kaři hovořit o tom, že mnohočetný myelom je vylé-
čitelný. Je ovšem nutné, aby byla diagnóza zachy-
cena v raném stadiu a v léčebných postupech byly
využity nové vědecké poznatky. To je zásadní zlom
v diagnostice mnohočetného myelomu. K tomu 
abychom mohli konstatovat, že se blýská na lepší
časy, je nutné udělat ještě mnoho práce a to zejmé-
na v prosazování nových léčebných postupů.  Zde je
zapotřebí, aby se sjednotili všichni zainteresovaní,
tedy lékaři, pacienti i výrobci léků. Aby se spojili
všichni, kteří mohou státní orgány přesvědčit 
o tom, že pravidla pro používání nových léků sta-
novená před pěti lety jsou v této době už zastaralá
a je nutné v součinnosti s lékařskými poznatky na-
stavit nová pravidla odpovídající novým vědeckým
objevům. Prosazením nových kritérii při stanovová-
ní optimálních léčiv se dosáhne nejen výrazně 
úspěšnější léčby pro pacienty, ale i druhého, velmi
diskutovaného aspektu a tím je snížení nákladů na
léčbu. A právě proto je důležitá součinnost všech
pacientů, členů Klubu pacientů v úsilí podpořit jed-
notné zájmy při prosazování nových metod léčení
ve standardních postupech k dosažení co nejlepšího 

výsledku léčby. Zde je možná vhodné připomenout
trochu otřepané sousloví „v jednotě je síla“ a uvě-
domit si, že právě společným vystupováním vůči
státním orgánům, pojišťovnám a dalším státním 
i nestátním institucím můžeme dosáhnout postup-
ného zlepšení. Je nutné poznamenat, že nemocní
mnohočetným myelomem jsou jen zlomkem ne-
mocných v rámci celé republiky a tak prosazovat
naše zájmy bude velmi složité a možná i zdlouhavé.
Musíme však rozhodně myslet také na ty, co přijdou
po nás, aby mohli naplno využívat nové možnosti
léčby a aby byly tyto léčebné postupy dostupné pro
všechny pacienty.

Zde bych rád připomenul, že jsme vznikli jako
jednotná organizace a byl bych rád, aby to tak zů-
stalo i nadále. Abychom se i v příštích letech pot-
kávali jako přátelé, kteří mají společné zájmy a po-
kud je potřeba, abychom jako jeden celek mohli 
účinně bojovat za naše zájmy.

Rád bych Vám všem v závěru roku popřál, aby
ten příští rok byl pro nás všechny pozitivní, aby lé-
kaři dosahovali ještě pronikavějších úspěchů ve
zkoumání a ověřování nových léčebných postupů 
a aby nám všem zdraví v rámci možností vydrželo
do dalších let. Chtěl bych také poděkovat všem,
kteří se aktivně podíleli na činnosti Klubu pacientů
za jejich pomoc a podporu. Bez jejich nasazení by
naše sdružení zajišťovala celorepublikové aktivity
velmi složitě. 

Vážení přátelé, jménem svým i jménem Výkon-
ného výboru Klubu pacientů mnohočetný myelom
Vám přeji vše nejlepší, hodně osobních úspěchů 
a pohodu v roce 2012. Těším se na další setkání 
s Vámi v roce 2012.

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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PŘÍBĚH PANÍ JUDITY

Nezačal bolestmi zad a nohou, jako u většiny, ale
neustálými chřipkami a teplotami. V létě na dovo-
lené v Chorvatsku to vyvrcholilo a o vnoučata se
musel starat manžel. Již na dovolené jsem navštívi-
la lékaře, dostala jsem alespoň sirup na kašel a lé-
ky na sražení teploty. 

Doma jsem po návratu z dovolené navštívila
praktickou lékařku, která mě po odběru krve posla-
la na hematologicko-onkologické oddělení. Jelikož
se toto vše odehrávalo v létě, byl problém s pro-
hlídkami, které po mě odborná lékařka požadovala,
neboť všude byly dovolené a vše se neskutečně pro-
tahovalo. V září jsem docílila toho, že mě vzali do
FN na celkové vyšetření, opět na nic nepřišli. Jediné
co zjistili, byly nemocné ledviny. 

Další nástup na vyšetření se odložil na začátek
prosince. Rozhodli se udělat mi biopsii ledvin. Co
budu povídat, strach jsem měla, nejsem žádná hr-
dinka, ale doktoři se smáli a prý že se jim nepove-
de tak jeden z 10 000 zákroků, nepovedená biopsie
vypadá tak, že pacient čůrá krev a může dostat se-
psi. To mi ale zatajili, že už jich udělali 9 999, já byla
ta 10 000. Druhý den mě ještě poslali na odběr
kostní dřeně, to už se vědělo, že biopsie se moc ne-
povedla a já čůrám krev. Přesto mě poslali domů 
a pro výsledky jsem si měla přijít následující den.

Dne 18. 12. 2001 mi primář urologie suše sdělil
„paní máte rakovinu“, žádné další vysvětlování, jen
mi řekl, že jeho kamarád to má také a přežil už 
7 let. Druhý den jsem měla nastoupit na chemote-
rapie na hemato-onkologické oddělení. Na štědrý

den ráno mě prý pustí domů, opět ujišťování abych
neměla strach, vše mají pod kontrolou.

Druhý den, ten den co jsem měla nastoupit, mě
bylo hodně špatně, při ranní hygieně jsem omdlela
v koupelně, manžel mi tedy pomohl obléct a odvezl
mě do nemocnice. Stále jsem si stěžovala, že je mi
zle, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost, ani ab-
normálně nízkému tlaku, který mi naměřili. Vánoce
byli přede dveřmi a i doktoři už asi měli myšlenky
jinde. Byl tam takový mladý doktor, až po čase jsem
se dozvěděla, že ještě neměl ani atestace, přesto 
o mě rozhodl, chemoterapie budou, to zvládnete.

Bohužel jsem to nezvládla. Probudila jsem se až
na silvestra na JIPce. Kombinace nepovedené biop-
sie a nevhodně dané chemoterapie udělala své, mé
tělo podlehlo celkové sepsi. Ten rok měla má rodi-
na velmi smutné vánoce, ani na štědrý den ještě ne-
věděli, zda přežiji. Po novém roce mě z JIPky pře-
stěhovali na doléčení na onkologii, to bylo radosti,
chodila jedna návštěva za druhou, ani tenkrát nás
nikdo neupozornil, že moje imunita je na nule a mě-
la bych se stranit návštěv. Po pár dnech se mi opět
přitížilo, to už bylo rozhodnuto, že jsem v pořádku
a půjdu domů. Poslední noc v nemocnici jsem měla
vysoké teploty, převlékli mi noční košili a pustili pá-
ru na dýchání. Ráno mě ještě doktor odvezl na rent-
gen a pak rozhodl o mém propuštění domů. Byl to
ten samý, který mi píchl chemoterapii. Manžel 
si pro mě přijel a doma mě čekala rozjařená rodina,
která se mě snažila vynahradit zmeškané vánoce,
všichni byli strašně hodní, ale mě bylo pořád hůř.

KLUBOVÝ ŽIVOT
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Doma jsem byla pouze tři dny, pak jsem se probu-
dila opět na JIPce, ale to už bylo horší, byla jsem
napojena na umělé dýchání, nemohla jsem mluvit 
a nic jsem nechápala. Sestřičky byly úžasné a záro-
veň smutné z toho, že jsem se tak rychle vrátila. Vše
mi vysvětlily. Měla jsem silný oboustranný zápal
plic, který doktor na rentgenu nepostřehl, doma mě
manžel zachránil život, tím, že mi vytáhl jazyk a dá-
val umělé dýchání do doby než přijela záchranka.
Tentokrát jsem na JIPce strávila měsíc, postupně mě
učili chodit, čistit si zuby a podobně, začínala jsem
prostě v 47 zase od začátku. Na mé přání mě nepo-
slali na onkologii na doléčení, to už jsem měla z to-
ho doktora strach. Domů jsem přišla 14. 2. 2002 
a nebyl na mě hezký pohled, měla jsem pouhých 
49 kg, je fakt, že v 18 letech jsem také měla 49 kg,
ale ta kila byla nějak lépe rozmístěna, vypadala
dobře, ale teď ne, zrcadlo bylo mým nepřítelem. 

Po delší době rozhodla odborná lékařka, že 
už jsem schopna nastoupit chemoterapii a začít 
s léčbou. Ale byl tu problém, a to byl ten doktor,
kterého jsem měla a stále mám spojeného s mými
odchody do bezvědomí. Nakonec jsme se s paní
doktorkou domluvily, že po dobu mé léčby onen
doktor nebude na onkologii přítomen. Paní doktor-
ka slib dodržela a já toho doktora v nemocnici po
dobu mé léčby ani jednou nepotkala.

Věřte, že ještě stále i po letech ve mně vyvolává
divný pocit a když letos přišel na naše setkání paci-
entů, udělalo se mi divně od žaludku a naskočila
mě husí kůže, to je holt podvědomí.
Smutné na celé věci bylo to, že se mnou o mé ne-
moci nikdo moc nemluvil. Vím, měla jsem napsáno
na propouštěcí zprávě mnohočetný myelom, ale nic
mi to neříkalo, a když mě manžel řekl, že mám leu-
kemii, že mu to tak vysvětlili, tak jsem to brala jako
hotovou věc a dál jsem se o nic nezajímala. Náho-
da tomu chtěla, že mě začalo asi po dvou letech

zlobit koleno, tak jsem šla ke známému ortopédovi,
který mě udělal rentgen a nakonec punkci. Na jeho
zprávě bylo napsáno “pacientka se léčí na leuké-
mii“, když jsem byla na kontrole u odborné lékařky,
tuto zprávu jsem ji čistě náhodou ukázala. Před-
stavte si, že jsem dostala vynadáno, že já nemám
žádnou leukémii, ale mnohočetný myelom, a že 
s každou bolestí kostí se mám svěřit jí. To je hezké,
ale já to přece nevěděla, což jsem jí řekla. Teprve
tehdy se mi do ruky dostala brožura o mnohočet-
ném myelomu, který vydává Česká myelomová sku-
pina a kterou by ošetřující lékař měl každému paci-
entovi dát. Všichni dobře víme, že když nám řek-
nou, že máme tu či ono rakovinu, tak se s námi za-
točí svět a zbytek informací, pokud vůbec jsou, vní-
máme v částečném bezvědomí. Proto je tak důleži-
tá ona brožura, člověk si pak doma, když se uklid-
ní, může vše přečíst a srovnat v hlavě. V mém pří-
padě to bylo bohužel až po dvou letech.

Při mém prvním relapsu, přibližně po 5 letech,
mě paní doktorka oznámila, téměř jako hotovou
věc, že po vyléčení půjdu na transplantaci od dárce
(mám totiž shodnou sestru). Opětné ujišťování na-
prosté bezpečnosti mě tentokrát neuspokojilo a já
se rozhodla konzultovat to na jiném pracovišti. Tak
jsem se vlastně dostala přes internet na Klub paci-
entů, kde jsem kontaktovala prof. Hájka. Naštěstí
se zrovna v té době konalo setkání v Lednici, 
na které jsme byli s manželem pozváni. Tam jsem se
od pana profesora dozvěděla podrobnosti o trans-
plantaci a nových možnostech další léčby. Okamži-
tě jsem se rozhodla a transplantaci odmítla. 
Nemám akutní myelom a nové možnosti léčby jsou
v mém případě dostačující, abych žila téměř plno-
hodnotným životem, což by po transplantaci, i kdy-
bych ji přežila, určitě nebylo. 

Dnes čelím už druhému relapsu a bez řádného
vysvětlení všech procedur na sebe „nenechám sáh-
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nout“ a paní doktorka i sestřičky to respektují, 
konec konců je to naše právo, jedná se totiž o náš
život a naše tělo.

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V BRNĚ

Již po dvanácté se sešli členové a přátelé Klubu
pacientů mnohočetný myelom v prostorách Univer-
sitního kampusu LF MU na pravidelném setkání dne

19. října 2011. V úvodu setkání všechny přítomné
přivítala paní Iveta Smítalová a omluvila nepřítom-
nost předsedy sdružení. Přivítala také naše milé hos-
ty prof. Romana Hájka a Mgr. Petru Bučkovou, která
působí jako klinický psycholog IHOK FN Brno. Našeho
setkání se také zúčastnila studentka bakalářského
programu paní Jana Nováková, která se rozhodla své
studium ukončit prací na téma: „Názory pacientů 
s mnohočetným myelomem na možnost využití pacient-
ských organizací“. Pravděpodobně se s ní budete setká-
vat i v čekárně myelomové ambulance v Brně, kde vás
bude žádat o vyplnění anonymního dotazníku. 
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Program byl zahájen informacemi o klubových 
aktivitách posledního období, hovořilo se především
o semináři v Lednici a také o projektu „Jóga a mno-
hočetný myelom“, dozvěděli jsme se, jak projekt 
pokračuje. Od jarního setkání, kdy jsme o józe 
v Brně hovořili poprvé, cvičí pravidelně skupinka 
pacientů. V současné době se každé úterý odpoled-
ne setkávají na ulici Bezručově v prostorách jógové-
ho centra Systém jóga v denním životě. Pokud byste
měli o cvičení zájem, kontaktujte koordinátorku Klu-
bu na tel: 603 310 523. Pro větší představu, jak cvi-
čební jednotka probíhá a jaké cviky jsou zařazeny,
jsme si prohlédli několik fotografií. Cvičení jsou hod-
ně zaměřená na relaxaci, dechová cvičení a cviky,
které mohou pomoci zmírnit bolesti zad. Jako 
vhodná pomůcka pro tento typ cvičení jsou doporu-
čovány polštáře naplněné pohankovými slupkami,
proto byly v rámci tohoto projektu polštáře nakou-
peny a všichni přítomní si ze setkání s sebou odnesli
dva polštářky jako malý dárek od Klubu pacientů
mnohočetný myelom.

Hlavním bodem programu našeho setkání bylo
vystoupení psychologa, po delší době jsme se tak
vrátili k problematice prožívání obtížné životní situa-
ce v souvislosti s onkologickým onemocněním. 
Pozvání na naše setkání přijal PhDr. Miroslav Světlák,
PhD., který velmi zajímavým způsobem hovořil 
o možnostech vyrovnání se s obtížnou situací, o ro-
dinných a pracovních vztazích a také o vztahu paci-
ent zdravotník. Nechal nás nahlédnout do různých
životních situací, které sám prožil nebo které prožívá
zprostředkovaně jako lékař se svými pacienty. Mnozí
z nás se po předchozích, ne vždy dobrých zkušenos-
tech s psychology, trochu obávali, jak bude program
probíhat. Byli jsme však velmi příjemně překvapeni
tím, jak se program odvíjel. V následujícím textu si
vám dovolím zprostředkovat některé z myšlenek 

pana doktora, které na setkání zazněly a které mě 
osobně velmi oslovily. Domnívám se, že by vás moh-
ly zaujmout a být vám užitečné. 

Troufám si tvrdit, že pan doktor, nám svým 
vystoupením ukázal, že psychologie je podobně jako
všechno v životě o lidském setkávání, vzájemných
sympatiích a antipatiích, o dobré vůli druhému na-
slouchat a nabídnout mu porozumění nebo nezávis-
lý názor druhého člověka. Moudří lidé mluví o tom,
že všechny informace, které ke svému životu potře-
bujeme, máme k dispozici a známe je. Jen je potřeba
umět poslouchat sám sebe. A dobrý psycholog by
měl být schopen nabídnout nám svou účastí pomoc
při hledání odpovědí na naše otázky v nás samých.
Protože psycholog není a nemá být člověkem, ke kte-
rému si přicházíme pro radu. Psycholog ví, jak může
a má člověk fungovat v těžké životní situaci a měl by
začít pátrat po tom, proč se tak u konkrétního paci-
enta neděje. A ptát se, proč tomu tak je.

Ještě na žádném setkání se zatím nestalo, 
abychom v rámci diskuse, která v podstatě probíha-
la po celou dobu vystoupení pana doktora, byli tak
otevření a hlavně abychom se do diskuse zapojovali
téměř všichni a neustále. Jedním z nejvíce diskutova-
ných témat byl strach, který většinu z nás doprovází
jako věrný přítel po celou dobu naší nemoci. A život-
ní situace, kterými v průběhu léčby procházíme, 
mohou být v souvislosti s prožívaným strachem 
opravdu velmi zamotané. Dobrý psycholog ví, že se
pacient bojí. Zároveň ví, že se bojí příbuzní a také je
nutné na rovinu přiznat, že se často bojí i ošetřující
lékař a další zdravotnický personál. Pokud o svých 
obavách a nejistotách nezačnou otevřeně hovořit,
může vzniknout hodně nepříjemných a stresujících
situací. Častým důvodem, proč nechce mluvit pacient
je obava, že bude zatěžovat nebo obtěžovat své okolí
(často přímo vidí rozpačitou reakci druhé strany).
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Blízcí se bojí mluvit, protože si nejsou jistí tím, o čem
mohou s  člověkem s nádorovým onemocněním 
hovořit. A lékař se v mnoha případech bojí mluvit,
protože si myslí, že by mohlo dojít ke snížení jeho 
autority a profesionality. A opět neexistuje žádná 
rada, jak tuto zamotanou situaci jednoduše zvlád-
nout. Je však dobré uvědomit si, že nejvíc stresující
je, být na svůj smutek sám. A také je dobré připustit
si jednoduchou pravdu. Aby člověku mohlo být líp
nebo dobře, musí mu být také někdy hůř. Není jed-
noduché vyrovnat se s tím, že máme nádorové one-
mocnění, ale vyrovnání se s tímto závažným faktem
sebou nenese „povinnost“ už nikdy nebýt smutný.
Toto přesvědčení vyčtené velmi často z knih je samo
o sobě významně stresující. Pokud si začneme vyčí-
tat, že jsme byli některý den smutní nebo že jsme
plakali nebo že jsme prostě „neměli“ náladu, vytvá-
říme začarovaný kruh. Je nutné žít v polaritě, proží-
vat jak radost, tak smutek. Radost i zlost. Strach, 
který v nás vzniká, často ani tak nepramení z nemo-
ci samotné jako z úzkosti, kterou v sobě držíme. 
Kterou neumíme nebo se bojíme ventilovat. Pokud
se však záměrně vyhýbáme bolestivým situacím, 
připravujeme své nejbližší o kus života, který by
mohli prožít společně s  námi. Pokud jim bolestivé 
situace zatajujeme a myslíme si, že je svým jednáním
chráníme, vůbec jim nepomáháme. Tímto postupem
jim vlastně skrytě dáváme najevo, že nejsou schopni
tuto situaci zvládnout a v podstatě je podceňujeme.
Protože obavy, strach, bolest, nejistota a smrt jsou
přirozenými součástmi každého života.

Na smutek, máme všichni právo, nejde plně žít,
pokud se neumíme plně bát. Je dovoleno se sesypat,
je dovoleno být hysteričtí. A tímto náročným obdo-
bím, kdy je nám hůř nás může provést dobrý psy-
cholog. Za dobrého psychologa můžeme považovat
takového člověka, se kterým se umíme potkat lidsky,

tak aby nám nevadilo, že máme své problémy svěřo-
vat někomu naprosto cizímu. Je dobré si ovšem 
otevřeně připustit, že ne každý z nás potřebuje psy-
chologa, někdo prostě mluvit nechce a pro někoho je
daleko příjemnější svěřit se blízkému člověku, rodině
nebo přátelům.

I když se povídání s panem doktorem týkalo spíše
neradostných a bolestných témat, málokomu z nás 
se chtělo ukončit ho. Pokud by nás netlačil čas, určitě
bychom ho ještě vydrželi poslouchat a diskutovat. 
V závěru někteří hovořili o tom, že začínají rozumět 
tomu, proč mnozí lidé pomoc psychologa vyhledávají
a v čem jim může dobrý psycholog pomoci.

Naše povídání ukončily vokalistky pěveckého usku-
pení QuARTet, připravily si pro nás pásmo velmi zná-
mých melodií, mimo jiné zazněly sklady Zpívat jako
déšť, Každý jednou velkou lásku potká, Love me ten-
der, Měsíční řeka nebo Dancing Queen. Výběr písní 
a způsob jejich interpretace byl pro nás nádhernou
tečkou, která ukončila příjemně strávené odpoledne.

Miroslava Bauerová
ROS Brno
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE

Podzimní setkání Klubu pacientů mnohočetný my-
elom regionální organizační skupiny v Praze se usku-
tečnilo ve středu 26. října 2011 od 15.00 hod, tento-
krát mimořádně v prostorách staré budovy Městské
části Praha 5 na Náměstí 14. října 1381/4. V zaseda-
cí místnosti na ulici Štefánikově, kde se scházíme
pravidelně, se totiž konala mimořádná tisková kon-
ference. V úvodu setkání nás přišel pozdravit milý
host, člen zastupitelstva pan Marek Kukrle. Všem pří-
tomným popřál příjemné odpoledne, vyjádřil nám
podporu a ujistil nás, že i v příštím období bude mož-
né počítat s přízní Městské části Praha 5. Z důvodů
pracovního vytížení musel bohužel velmi brzy naši
společnost opustit.

Organizace programu podzimního setkání byla
velmi obtížná, pouze den předem se musel z pracov-
ních důvodů omluvit také náš hlavní přednášející
MUDr. Jiří Holakovský ze Stomatologické kliniky VFN,
který měl hovořit na téma „Stomatologická praxe
versus preparáty pro léčbu mnohočetného myelomu
(vliv několika rozdílných preparátů bisfosfonátů). 
Toto téma bylo pro mnohé z nás velmi zajímavé, ale
nezbylo nic jiného než improvizovat a do programu
zařadit jiné informace.

Vedení klubového setkání se ujal dlouholetý člen
Klubu pan Miran Jireš, omluvil pana ing. Jiřího Maye,
který musel ukončit ze zdravotních důvodů svou čin-
nost mluvčího regionální skupiny v Praze. Role nové-
ho mluvčího se ujal pan Petr Jiráň. Setkání pokračo-
valo vystoupením koordinátorky Klubu pacientů
Mgr. Alice Onderkové, v úvodu svého sdělení omlu-
vila předsedu sdružení pana ing. Josefa Hájka, který
se ze zdravotních důvodů tentokrát bohužel nemohl
našeho setkání zúčastnit. Koordinátorka informova-

la přítomné o nejdůležitějších okamžicích klubové
činnosti za první pololetí roku 2011, hovořila přede-
vším o tradičním vzdělávacím semináři pro nemocné
s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele,
který se letos konal v Lednici, dále se zmínila o pro-
bíhajícím projektu Jóga a mnohočetný myelom a na-
stínila plány pro rok 2012. Promítla fotografie, které
nás na chvíli alespoň pomyslně přenesly zpět na mís-
to semináře v Lednici, a připomněla nejdůležitější
fakta, která na semináři zazněly (více najdete v rub-
rice „Info CMG“). Připomněla, že na semináři byly
představeny tři „staronové“ publikace České myelo-
mové skupiny. Aktualizace se dočkaly informační
brožury s názvy „Léčba thalidomidem“, „Léčba Revli-
midem“ a „Léčba Velcade“. Všechny brožury jsou 
k dispozici na specializovaných myelomových ambu-
lancích. 

Dále hovořila o průběhu projektu Jóga, který se
velmi úspěšně rozvíjí. Tato problematika mnohé pří-
tomné velmi zaujala a rozpoutala se poměrně živá
diskuse. Přítomní hovořili o svých zkušenostech 
s tímto způsobem pohybu a shodli jsme se na tom,
že pravidelné cvičení by bylo opravdu přínosné. 
Jarní setkání v Praze by mělo být věnováno právě
problematice jógy, věříme, že najdeme zkušeného
lektora, který by byl ochoten představit nám takový
soubor cviků, který by byl pro nás přínosem. Který by
byl ochoten přizpůsobit jógová cvičení našim speci-
fickým nárokům a který by mohl případné zájemce 
o pravidelné cvičení zahrnout mezi své stálé cvičen-
ce. Všichni se snažili najít nejvhodnější řešení, jak dá-
le postupovat, padl také návrh připravit např. in-
struktážní CD s jednotlivými cviky a podrobným ko-
mentářem ke cvičení. Tento plán zatím naráží na zá-
kladní problém, a tím je volba takové cvičební jed-
notky, která by byla vhodná pro širokou skupinu pa-
cientů s mnohočetným myelomem a nalézt lektora,
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který by byl ochoten takto specifickou cvičební jed-
notku připravit. Věříme, že by se nám v budoucnu
mohl tento plán podařit zrealizovat. Hovořilo se také
o možnostech jednotlivých jógových center v Praze 
(s individuálním vedením skupiny onkologických pa-
cientů).

Také k dalšímu bodu se intenzivně diskutovalo,
hovořilo se totiž o plánech pro rok 2012, koordiná-
torka Klubu představila nabídku zástupců Platformy
zdravotních pojištěnců, kteří by byli ochotni připravit
sérii seminářů s informacemi o systému zdravotního
pojištění v ČR s návodem, jak se v tomto systému o-
rientovat a plně využívat svých zákonných práv a ná-
roků. Pozvala přítomné na seminář konaný naší spřá-
telenou organizací v rámci Dnů ONKO Unie dne 

5. 11. 2011 v prostorách Hotelu Fortuna City. Na se-
mináři vystoupí oba zástupci Platformy, JUDr. Ondřej
Dostál a jeho kolegyně Mgr. Michaela Filipová. 

I přesto, že se náš hlavní přednášející nedostavil,
o bisfosfonátech se přesto hovořilo. Jak se již na na-
šich setkáních stává milou a všemi ceněnou tradicí,
projevili přítomní zájem o praktické zkušenosti s uží-
váním tohoto typu léku. A také se podělili o zkuše-
nosti z návštěv stomatologů, jak na úrovni praktic-
kých lékařů tak specialistů na stomatologických kli-
nikách. Zaznělo mnoho zajímavých zkušeností a ná-
vodů kam se obrátit a jak postupovat. A tak i přesto,
že naše podzimní setkání bylo opravdu velmi organi-
začně náročné, shodli jsme se, že nakonec bylo jako
vždy přínosné a příjemné.
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Závěrečnou odměnou pro všechny bylo krátké vy-
stoupení „Smyčcového kvarteta“ - Amadis z Národ-
ního divadla. Našeho setkání se již jednou zúčastnili
a tentokrát si pro nás připravili výběr z tvorby W. A.
Mozarta, A. Dvořáka, Jean-Maria Leclaira a J. Strau-
se. Tento hudební bonbónek byl příjemnou tečkou za
podzimním setkáním pacientů a přátel Klubu paci-
entů v Praze.

Petr Jiráň
ROS Praha

SETKÁNÍ PACIETŮ A PŘÁTEL KLUBU PACIENTŮ
MM V HRADCI KRÁLOVÉ

Podzimní setkání královéhradecké regionální 
organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný my-
elom se konalo 22. 11. 2011 v prostorách Baštecké-
ho pavilonu v areálu FN Hradec Králové. V úvodu set-
kání všechny přítomné pozdravil místopředseda naší
regionální skupiny pan Petr Hylena a přivítal všech-
ny přítomné členy Klubu a našeho milého hosta 
Mgr. Alici Onderkovou, koordinátorku Klubu. Našeho
setkání se tentokrát pro pracovní zaneprázdnění 
neúčastnil žádný host z FN Hradec Králové. Počet 
zúčastněných pacientů a přátel Klubu byl 23 osob.

Koordinátorka Klubu pozdravila všechny přítomné
a omluvila nepřítomnost předsedy Klubu, který se ze
zdravotních důvodů nemohl našeho setkání zúčast-
nit. Ve svém krátkém vystoupení hovořila o zásad-
ních bodech klubového života a také nám přivezla
malý dárek, který Klub pacientů získal v rámci pro-
jektu Jóga a mnohočetný myelom. Každý z nás si tak
mohl odnést dva relaxační polštářky plněné pohan-
kovými slupkami. Každý polštářek má jiný tvar. 

Podlouhlejší, ve tvaru obdélníku lze využít jako opo-
ru krční páteře nebo vypodložení bederní páteře. Pol-
štářek ve tvaru čtverce se hodí spíše pro pohodlné
sezení či spánek. Díky zvolené velikosti a náplni 
z pohankových slupek jsou poměrně lehké a lze 
je s sebou brát kdykoliv, kdy víme, že budeme delší
dobu sedět. Můžeme je tedy využít nejen doma, ale 
i na cestování nebo při návštěvách specializované
myelomové ambulance. Polštářky lze také nahřát 
a následně využívat k prohřátí libovolné části těla.

Hlavním bodem programu bylo zdravotní cvičení 
s prvky jógy a možnostmi využití dechových cvičení 
k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu. Praktické 
ukázky cvičení předvedla a do cvičení všechny pří-
tomné zapojila paní Věra Sitná, která se jako cviči-
telka věnuje józe už 20 let. Zastupuje jógovou školu
Systém jóga v denním životě. Její přednes, srozumi-
telné vysvětlení a nadšení bylo strhující. Už víme, 
že cvičení jógy je známo a praktikuje se několik tisí-
ciletí. Na začátku cvičení je pro každého cvičence
nejdůležitější naučit se bezchybnému držení těla 
a správnému dýchání. Už staří učitelé jógy věděli, že
správně dýchat znamená také kvalitněji žít. Všechny
životní jevy úzce souvisejí s procesy okysličování
a redukce. Stačí, aby v cévách kolovala krev „chudá“
na kyslík a životnost každé buňky je snížena. Základ-
ní pravda je, že miliardy buněk, ochotných „sloužit
do konce svých sil“ závisí na přívodu kyslíku, jehož 
se jim dostává prostřednictvím krve, této magické 
tekutiny. Každý z nás by tedy měl myslet na to, aby
správným dýcháním dodal organismu dostatek kyslí-
ku. Dýchání považujeme za zcela automatickou a při-
rozenou věc, kterou umí každý z nás, ale opak je
pravdou. Většina z nás dýchá špatně, povrchně. Ma-
lé děti nadechují přirozeně do bříška, ale časem 
se jim tento správný vzorec dýchání pokazí. Přitom
až 70% škodlivin je obsaženo ve správném výdechu,
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očistné procesy organismu se ve velké míře odehrá-
vají právě v plicích proto dostatek čerstvého vzduchu
a pobyt v přírodě je pro každého z nás velmi pro-
spěšný.

Dalším důležitým momentem pro naše zdraví je
správné držení těla především páteře. Na páteř by-
chom měli myslet neustále, nejen když sedíme, ale
také když stojíme a ležíme. Pokud máme problémy 
s páteří, neměli bychom sedět s překříženýma noha-
ma, ale naopak obě chodidla položit plně na podlož-
ku, úhel v kolenou by měl být ideálně 90°. Pokud 
se opíráme, je dobré, když si vypodložíme právě ob-
last bederní páteře. Hlavu bychom měli držet zpříma
a oblast pánve mírně tlačit směrem dopředu. Pokud

dodržíme tento vzorec, přirozeně se nám otevře také
hrudník a můžeme lépe dýchat. Na naši páteř by-
chom také měli myslet například při vstávání z po-
stele. Pokud měníme polohu z lehu do sedu, 
je vždycky dobré vstávat přes bok a nikdy ne švihem.
Všechny cviky, o kterých paní Věra hovořila, jsme mě-
li možnost také vyzkoušet a hned jsme také využili
pohankové polštářky. Na pozvánkách bylo uvedeno,
že je vhodně vzít s sebou pohodlné oblečení a teplé
ponožky, což mnozí z nás skutečně udělali. Mohli
jsme tak bez obav chodit po místnosti bez bot a po-
hodlně provádět cviky vleže na karimatkách. Obtíž-
nější cviky prováděla paní Věra raději sama s vysvět-
lením, že by nám je doporučovala praktikovat až po
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delší době a raději pod vedením zkušeného cvičitele.
Ona sama vede kurzy jógy v Hradci Králové, které
jsou určeny seniorům a nabídla nám, že je možné 
se do jejího kurzu přihlásit. Pokud byste měli o pra-
videlné cvičení jógy zájem, kontaktujte koordinátor-
ku Klubu, která vám ráda podá přesnější informace 
(tel: 603 310 523, e-mail: koordinatorka@mnohocet-
nymyelom.cz) Paní Věra hovořila velmi zajímavě 
a snažila se nám předat co nejvíce rad a zkušeností,
ale časové omezení našeho klubového setkání bylo
neúprosné a bohužel jsme museli příjemné odpoled-
ní cvičení ukončit. Paní Věra nám slíbila, že pokud
bude z naší strany zájem, kdykoliv příště mezi nás 
ráda přijde.

Po cvičení bylo nutné doplnit vydanou energii
chutným občerstvením a všechny nové informace
důkladně prodiskutovat. V závěru jako již tradičně
jsme domlouvali místo příštího setkání. Padlo něko-
lik velmi zajímavých návrhů, diskutovali jsme o mož-
nosti uspořádat jarní setkání ve Dvoře Králové, Tur-
nově, Jaroměři nebo v Polici nad Metují. Nakonec
jsme se domluvili, že ti co navrhovali jednotlivá mís-
ta setkání, zjistí možnosti, za kterých by se setkání
mohlo zorganizovat a budou kontaktovat pana Hy-
lenu. Závěr setkání patřil místopředsedovi našeho
sdružení, který poděkoval paní Věře za její čas a na-
dšení se kterým pro nás sestavila cvičební jednotku
a všem přítomným za vytvoření úžasné atmosféry.
Rozcházeli jsme se s přáním klidně prožitého adven-
tu a krásných nadcházejících svátků vánočních.

Jitka Jablonská
ROS Hradec Králové
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Následně vystoupila ing. Ludmila Gulyásová,
předsedkyně Dozorčí rady, která přednesla Zprávu
Dozorčí rady a konstatovala, že provedenou kon-
trolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a
nesrovnalosti v hospodaření s prostředky Klubu pa-
cientů mnohočetný myelom, občanské sdružení.

Stěžejním bodem programu byla volba nových
členů VV a Dozorčí rady. Jako nový člen VV byl na-
vržen ing. Petr Krátký, který kandidaturu přijal a VH
jeho kandidaturu jednohlasně odsouhlasila. Jako
člen DR byl navržen ing. Zdeněk Vrba, který kandi-
daturu přijal a VH jeho kandidaturu jednohlasně
odsouhlasila. Jako nová členka Dozorčí rady byla
navržena paní Marcela Dolečková, která kandidatu-
ru přijala a také ona byla VH jednohlasně odsou-
hlasena. Volby všech členů proběhly pod kontrolou
volební komise za dodržení všech stanovených pravidel.

Usnesení Valné hromady

Návrh usnesení VH přednesla paní Miroslava 
Bauerová.

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné 
připomínky. O návrhu usnesení VH dala hlasovat 
předsedkyně volební komise. 

Usnesení VH Klubu pacientů mnohočetný 
myelom, občanské sdružení bylo jednohlasně 
přijato všemi zúčastněnými členy. 

Znění usnesení VH:
• VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2010,
• VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2010,
• VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2010,
• VH schvaluje rozpočet pro rok 2011,
• VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole 

účetní závěrky z roku 2010,
• VH schvaluje doplnění VV o jednoho člena, 

kterým se stává ing. Petr Krátký, 

VI. VALNÁ HROMADA KLUBU PACIENTŮ
MNOHOČETNÝ MYELOM

V rámci vzdělávacího semináře pro nemocné
s mnohočetným myelomem, jejich rodinu 
a blízké se konala již VI. Valná hromada 
Klubu pacientů MM v prostorách MY Hotelu
v Lednici. Přinášíme Vám krátkou informaci 
o jejím konání, celý zápis včetně příloh nalez-
nete na webových stránkách www.mnoho-
cetnymyelom.cz.

Valná hromada proběhla v kongresovém sálu ho-
telu 1. října 2011, přítomno bylo celkem 49 členů
sdružení z toho pět členů výkonného výboru. Za re-
gionální skupinu Brno pan Josef Zháňal, za regio-
nální skupinu Praha paní Věra Sedláková a paní Mi-
loslava Svěráková, za regionální skupinu Plzeň 
ing. Petr Krátký. Ze zdravotních důvodů se omluvili
Mgr. Ronald Laryš za regionální skupinu Olomouc 
a pan Petr Hylena za regionální skupinu Hradec
Králové.

Úvodního slova se ujal předseda sdružení ing. Josef
Hájek, pozdravil všechny přítomné a představil čle-
ny výkonného výboru (dále jen VV). Konstatoval, 
že byly naplněny všechny legislativní podmínky sta-
novené sdružením pro sezvání členů Klubu pacien-
tů mnohočetný myelom ke konání valné hromady
(dále jen VH). Ing. Josef Hájek byl pověřen řízením
VH, po jeho úvodním slově seznámila všechny pří-
tomné koordinátorka Klubu s aktivitami minulého
období a následovala podrobná Zpráva o hospoda-
ření Klubu za rok 2010. Dalším bodem jednání byl
rozpočet Klubu, který byl již VV Klubu schválen na
pravidelné jarní organizační schůzce. 

INFORMACE KPMM
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• VH bere na vědomí, že místopředsedou 
ROS Plzeň se stává ing. Petr Krátký,

• VH schvaluje doplnění DR o dva členy, kterými 
se stávají:
ing. Zdeněk Vrba - ROS Plzeň,
paní Marcela Dolečková - ROS Praha,

• VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2011 
paní Ivetu Smítalovou.

Mgr. Alice Onderková

VÍKENDOVÉ CVIČENÍ V PLZNI – PROJEKT
„JOGA A MNOHOČETNÝ MYELOM“

Dne 5. 11. 2011 zorganizovali zástupci regionální
organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný my-
elom v Plzni víkendové cvičení pro pacienty a jejich
blízké. Cvičení probíhalo v prostorách Západočeské
školy jógy na Tylově ulici v Plzni, začínali jsme 
v 10.00 hod a končili v 14.00 hod. Cvičení jsme pro-
kládali přestávkami, povídáním a dotazy. 

Tato akce byla domluvena na posledním, jarním
klubovém setkání, kde vystoupila představitelka této
školy paní Ivana Reinfenauer se svou kolegyní. Pro-
tože nás ukázka cvičení velmi zaujala, dohodli jsme
se, že se určitě víkendového cvičení zúčastníme. Byly
dohodnuty dva termíny a první byl stanoven právě
na první listopadový víkend. Lektorka začala sezná-
mením s jógou jako takovou, s její podstatou a pů-
sobením na tělo. Také nám řekla, jak budou hodiny
kurzu probíhat.

Začali jsme velmi pozvolna. Nejdříve jsme si vy-
zkoušeli všechny cviky, které jsme po jarním setkání
dostali v elektronické podobě a paní Raifenauer nás
opravovala a upřesňovala jednotlivé pozice. Znovu
jsme si uvědomili, jak důležité je při cvičení správné
dýchání. Všechny nás trápí křeče a při cvičení tomu

bohužel nebylo jinak, ale opět jsme získali velmi uži-
tečnou radu. Pokud budeme dýchat doporučeným
způsobem, potom je možné křečím alespoň částečně
předejít. Je to můj postřeh a osobní zkušenost z to-
hoto cvičení. Když jsem při cvičení správně dýchala,
křeč se nedostavila.

Cvičení se zprvu zdálo trochu obtížné, ale ve sku-
tečnosti jsme to všichni zvládli velmi dobře, paní lek-
torka nám ochotně pomáhala, po celou dobu se nám
velmi pečlivě věnovala. Zde se možná naplno proje-
vila výhoda naší malé účasti, která zprvu organizáto-
ry celé akce trochu překvapila. Cvičení v úzkém kru-
hu má pro nás jako pacienty obrovskou výhodu, pro-
tože se nám mohla lektorka plně věnovat a my jsme
se nemuseli obávat, že bychom některý cvik cvičili
špatně a ublížili jsme si. Jako poslední ze série cviků
jsme cvičili sestavu, která patří k obtížnějším a to po-
zdrav slunci. Tato sestava není vhodná pro každého
s naší nemocí, ale pokud je prováděna spolu s cviči-
telem nebo ji cvičí někdo, kdo se cvičení věnuje pra-
videlně, může být velmi prospěšná.

V další hodině jsme se věnovali hlavně správnému
dýchání a relaxaci, relaxace byla velmi příjemná 
a naštěstí při ní nikdo neusnul. Mohu potvrdit, že po
skončení cvičení jsem se cítila velice uvolněně 
a předchozí bolesti zad a krční páteře mě přestali trá-
pit. Je opravdu škoda, že se cvičení nezúčastnilo více
pacientů. Toto cvičení je pro nás vhodné, není nikte-
rak náročné na fyzickou kondici a neunavuje tak ja-
ko třeba aerobic, který bychom cvičit vůbec neměli.

Jiřina Bednaříková
ROS Plzeň

RÁDCE PACIENTA, příručka ke zlepšení
b
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zentace v klubovém časopise.   

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách?

• Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami
získává především možnost konzultovat se svým
lékařem všechny změny zdravotního stavu, které
se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami ode-
hrály. Na základě této konzultace (= informací)
získává takový typ pomoci, kterou v daný oka-
mžik lékař vyhodnotí jako nejvíce potřebnou. 

• Pro lékaře je pravidelné setkávání s pacientem
zdrojem velmi cenných informací, které jsou zá-
kladním podkladem pro plánování a vedení cíle-
né a nejvhodnější léčby pro konkrétního pacienta.

ezpečí pacienta, III. část

JAK SE PŘIPRAVIT NA AMBULANTNÍ
KONTROLU

Na letošním vzdělávacím semináři pro pacien-
ty s mnohočetným myelomem, jejich rodinu 
a přátele v Lednici zazněly v rámci diskusních
skupin dva velmi zajímavé příspěvky. Jedním 
z nich bylo sdělení MUDr. Jana Strauba, který
si pro účastníky semináře připravil diskusi na
téma „Jak se připravit na ambulantní kontro-
lu. Protože se domníváme, že informace, kte-
ré v diskusi zazněly, mohou být užitečné a po-
třebné pro širokou skupinu pacientů, požáda-
li jsme pana doktora o zveřejnění jeho pre-
zentace v klubovém časopise. nění jeho pre-
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• Hlavním cílem ambulantní kontroly je získání 
co nejvyššího množství kvalitních informací v po-
měrně krátkém čase, který je pro ambulantní
kontrolu vymezen. Proto je velmi důležité, aby by-
ly obě strany (jak lékař, tak pacient) na ambu-
lantní kontrolu připraveni.

• Lékaři jsou na vedení ambulantních kontrol při-
pravováni jak v rámci studia, tak v rámci obsáhlé
klinické praxe. Pacienti tuto dlouhodobou a podrob-
nou přípravu logicky postrádají. 

Co je dobré v souvislosti s ambulantní kontrolou 
vědět a dodržovat?

1. Respektovat stanovený čas objednání. 
2. Znát telefonní číslo odborné myelomové ambu-

lance, kam docházíte na kontroly.
3. Znát jméno svého lékaře a zdravotní sestry. 
4. V případě jakékoliv změny ve vašem harmono-

gramu si včas domluvit náhradní termín ambu-
lantní kontroly. 

5. Uvědomit si, že termín kontroly je sice závazný,
ale v případě akutního zhoršení vašeho zdravot-
ního stavu není vhodné váhat a čekat. Naopak
je velmi žádoucí okamžitě kontaktovat lékaře
nebo sestru a dohodnout se na dalším postupu
(např. již týden téměř nemočím, ale čekal jsem
až na termín pravidelné kontroly - takto nikdy
nepostupujte!). 

6. Vzhledem k tomu, že ambulantní kontrola má
pouze vymezený čas, je dobré si den předem
promyslet (nebo ještě lépe napsat) vše, co se v me-
zidobí mezi kontrolami událo. Můžete potom
hovořit jasně a přesně a nemusíte dlouze vzpo-
mínat. Nehrozí ani riziko, že na některou z důle-
žitých informací zapomenete. Kontrola se tímto
odpovědným přístupem stává o hodně efektiv-
nější a lékař může lépe cílit vaši léčbu.

7. Nechte na posouzení lékaře, které z informací
jsou podstatné více a které méně. Nic nezatajujte,

protože i zdánlivá drobnost, kterou neřeknete,
může pro další vývoj vašeho zdravotního stavu
představovat fatální riziko.

O čem je dobré s lékařem při ambulantní kontrole
hovořit?

• O výskytu teplot, zejména pokud přesáhnou hra-
nici 38°C. 

• O zhoršení stávajících bolestí (intenzita, častost,
spouštěcí moment).

• O vzniklých otocích (především jde-li o náhle
vzniklý, jednostranný otok nohy – v takovém pří-
padě okamžitě kontaktovat lékaře a nečekat na
pravidelnou kontrolu).

• O jakýchkoliv změnách na kůži (především pokud
se objeví bolestivé puchýřky kdekoliv na těle 
- může jít o silně infekční pásový opar).

• O častějším vzniku modřin nebo drobných červe-
ných teček na kůži (tzv. petechie), o krvácení 
z dásní při čištění zubů nebo při jídle, o narůžo-
vělé moči, o přítomnosti krve ve stolici, o delší
době potřebné k zastavení případného krvácení
při poranění apod.

• O úbytku váhy, o nárůstu váhy, o nechutenství, 
o nevolnosti, o zvracení.

• O projevech polyneuropatie (brnění, pocit chladu
v končetinách, někdy spojené s bolestivostí).

• O pádech, o drobných či větších poraněních 
ať už ve spojitosti s pádem nebo z jiné příčiny.

• O tom, že se zvýšila vaše slabost, o rozmazaném
vidění, o nejistotě při chůzi, o závratích nebo 
bolestech hlavy.

• O dušnosti, o únavě, o snížení výkonnosti, o nespa-
vosti.  

• O poruchách močení (močím málo, vůbec nebo
naopak hodně bez zvýšeného přívodu tekutin).

• O plánovaných zubních výkonech a jakýchkoliv
dalších plánovaných výkonech u jiného lékaře
nebo specialisty.
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Mohu s sebou mít v ambulanci doprovod?

• Ano, zejména při „klíčových kontrolách“ je velmi
vhodné si vzít s sebou doprovod.

• Je výhodné, když si dopředu připravíte otázky,
které chcete lékaři při kontrole položit (doporuču-
jeme napsat).

• Nebojte si s sebou vzít poznámkový blok a zásad-
ní doporučení si zapisovat (nebo si je může zapi-
sovat právě váš doprovod).

• Nebojte se kdykoliv lékaře zeptat, pokud čemu-
koliv nerozumíte (nebo se může ptát váš dopro-
vod).

• Pokud vám lékař doporučuje změnu léčby nebo
předepisuje léčbu novou, vždy vyžadujte píse-
mnou zprávu. 

Co udělat před aplikací chemoterapie?

• Obecně je vhodné se před chemoterapií najíst.
• Nezapomínat na pitný režim (zejména před 

a po aplikaci Velcade).
• Vždy zvážit druh dopravy na kontrolu a případný

doprovod.
• Včas lékaři ohlásit všechny reakce, které před-

chozí aplikaci chemoterapie doprovázely – zvra-
cení, teploty, závratě apod.

Další doporučení a postřehy

• Pokud vám v lékárně nabízejí jiný lék, než máte
předepsán a trvale užíváte (mnoho léků se vyrá-
bí pod různými názvy) je vždy nejvhodnější tuto
skutečnost konzultovat s lékařem. 

• Pokud tuto možnost nechcete z různých důvodů
využít, doporučujeme vždy pečlivě zkontrolovat
množství účinné látky v přípravku (může být jiná

Název léku Síla léku Denní dávka Zbývá

Helicid 20 mg 1 - 0 - 0 1 balení - 28 tbl

Herpesin 400 mg 1 - 0 - 1 5 tbl

Bonefos 800 mg 2 - 0 - 0 nic

Citalec 10 mg 0 - 0 - 0 - 1 2 balení

Concor 5 mg 1 - 0 - 0 nic

Euphyllin 200 mg 1 - 0 - 1 10 tbl

Co je ještě dobré znát a vzít s sebou na ambulantní
kontrolu?

• Jdete-li před kontrolou na odběr krve, je vhodné
vzít s sebou svačinu a pití.

• Znát termín další aplikace bisfosfonátů, chemo-
terapie.

• Připravit si přesný rozpis léků – ideálně seznam
všech léků, které užíváte (rozpis podle kterého
léky užíváte včetně síly a dávkování). 

• Napsat si kolik léků vám zbývá.

Příklad rozpisu léků
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než v předepsaném léku) a také jeho nežádoucí
účinky a kontraindikace.

• Pokud si nejste jisti dostupností předepsaného
léku nebo doplatkem, poraďte se s vaším léka-
řem.

• Nezapomínejte, že lékař je vaším partnerem 
v boji s nemocí a pokud nebude přesně znát va-
še obtíže, nemůže na ně ani správným způsobem
reagovat.

• Využijte všechny dostupné informační zdroje,
přímo pro vaši potřebu jsou připravovány infor-
mační brožury, které vydává Česká myelomová
skupina. Další informace můžete získat na webu
nebo v příbalových letácích. Tyto informace však
mohou být nepřesné či zkreslené a proto je vždy
vhodné konzultovat je se svým lékařem. 

Texty MUDr. Jana Strauba 
zpracovala Mgr. Alice Onderková

PLATFORMA ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ

Partnerská organizace Klubu pacientů mnohočet-
ný myelom, ONKO Unie pořádala ve dnech 4. – 5. listo-
padu 2011 svou první velkou konferenci v prosto-
rách Hotelu Fortuna City v Praze. Pátečního progra-
mu, který byl zaměřen především na problematiku
nádorového onemocnění prsu, se účastnila pouze
koordinátorka Klubu. 

Sobotní program zahrnoval seminář Platformy
zdravotních pojištěnců PZP, kterou reprezentují 
JUDr. Ondřej Dostál a Mgr. Michaela Filipová. Toho-
to semináře se zúčastnila skupinka pacientů 
s mnohočetným myelomem z pražské regionální sku-
piny. Rádi bychom totiž v budoucnu navázali užší
spolupráci s PZP a proto jsme přivítali možnost 
vyslechnout si seminář a zjistit více podrobností 
o tomto uskupení a jeho aktivitách.

Platforma zdravotních pojištěnců je dobrovolné,
nezávislé a nepolitické občanské sdružení, které
vzniklo na základě iniciativy zdravotních pojištěnců 
a právnických osob, kteří se odvody na daních a pla-
cením pojistného na základě zákonné povinnosti
značnou měrou podílejí na vytváření veřejných zdro-
jů pro financování stávajícího systému zdravotnictví.
Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. byla zalo-
žena s cílem zlepšit pozici pojištěnců v oblasti zdra-
votnictví, řešit problematická témata ve zdravotnic-
tví a využívání prostředků veřejného zdravotního 
pojištění, účastnit se reformy zdravotnictví a podílet
se na odstraňování korupce. Více informací o tomto
uskupení naleznete na adrese www.zdravotnipoji-
stenci.cz. 

Zástupci PZP aktivně sledují dění ve zdravotnictví
a upozorňují na negativní vlivy součastných legisla-
tivních úprav. V rámci semináře v Praze hovořil 
JUDr. Dostál velmi podrobně o problematice zdravot-
ního pojištění a toku finančních prostředků směrem
od občanů ČR k pojišťovnám a dále ke zdravotnic-
kým zařízením. Velmi srozumitelně vysvětlil podstatu 
celého systému a upozornil na mnohé skutečnosti,
které by neměly pozornosti nás všech jako pojištěn-
ců, uniknout. Jednou z problémových oblastí, kterou
zmínil, byla i problematika čekacích lhůt ve zdravot-
nických zařízeních. K tomuto tématu zveřejnila PZP
dne 10. 11. 2011 své prohlášení, ze kterého bych 
ráda část citovala.

Čekací lhůty zveřejněné počátkem listopadu 
k projednávanému návrhu nařízeni vlády

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s., vítá
skutečnost, že fakultní nemocnice zveřejnily čekací
doby na zákroky, dosud známé jen neformálně. Exi-
stenci čekacích lhůt však vnímáme jako nežádoucí 
a právně problematickou. Zejména je-li čekací doba
v dostupných zdravotnických zařízeních nepřiměřeně
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dlouhá ve vztahu k medicínskému stavu pacienta,
může dojít k zbytečnému ohrožení jeho zdraví. 

Domníváme se, že nárok pojištěnce na zajištění
hrazené zdravotní péče dle § 46 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nelze vykládat jinak, než že pé-
če musí být zajištěna „včas“, tedy tak, aby u nemoc-
ného nedošlo k pozdnímu odhalení vážných zdravot-
ních problémů znemožňujích účinnou léčbu (např. 
v případě čekání na vyšetření), újmám na výděleč-
ných možnostech či společenském uplatnění (v pří-
padě čekání na léčbu nemoci způsobující nezpůsobi-
lost k výkonu práce), či nutností po nepřiměřenou
dobu snášet bolest (např. v případě čekání na orto-
pedické zákroky). 

Pokud zdravotní pojišťovny nezajistí ve své smluv-
ní síti svým pojištěnců včasnou léčbu, dostávají se do
prodlení s plněním své právní povinnosti, což nelze
tolerovat. Pro srovnání, občanovi by též nebylo bez
dalšího tolerováno, pokud by svou povinnost, tedy
odvést pojistné na zdravotní pojištění, plnil s půlroč-
ním či delším zpožděním. 

Vyzýváme proto zdravotní pojišťovny, aby nene-
chávaly své klienty čekat, ale využily volných kapacit
a nasmlouvaly tolik péče, aby mohly být nároky 
pojištěnců naplněny včas. 

Na straně nemocnic, je-li péče nasmlouvána, není
přípustné, aby nemocnice odmítaly pojištěnce a ne-
chávaly je čekat, není-li skutečně naplněna zákonná
výjimka „kapacitních důvodů“. Odmítat pojištěnce
jen „z úhradových důvodů“ je dvojnásob nepřípust-
né u fakultních nemocnic, což jsou „státní“ zdravot-
nická zařízení nezaložená za účelem zisku, ale za ú-
čelem naplňování zdravotních potřeb občanů. 

Každý pojištěnec, který je ve své nemocnici odmít-
nut s odkazem na čekací seznam, by si měl vyžádat
písemný dokument, popisující jeho zdravotní stav,
potřebu péče a důvod, proč nemocnice odmítla při-
jmout jej do své péče. S tím by se měl obrátit na
zdravotní pojišťovnu v zájmu posouzení, zda jej ne-

mocnice odmítá ošetřit včas důvodně a zda neporu-
šuje smlouvu či právní předpis.

PZP také okamžitě reagovala na novelu zákona
48/1997 Sb., která vstoupila v platnost 1. 12. 2012 
a výrazným způsobem omezuje právo občanů ČR
zvolit si zdravotní pojišťovnu. Kromě komentáře při-
dala také několik doporučení, která mohou napomo-
ci při případném výběru nové zdravotní pojišťovny.  

Omezení možnosti volby zdravotní pojišťovny

Kdo se v prosinci 2011 rozhodne změnit zdravotní
pojišťovnu, bude muset na změnu čekat až do roku
2013. Občanům často bohužel nejsou dostupné 
informace, které by umožňovaly objektivní zhodno-
cení zdravotních pojišťoven. PZP ČR na získání těch-
to informací, i přes nízkou míru spolupráce zdravot-
ních pojišťoven, usilovně pracuje. Podle čeho si tedy
zvolit pojišťovnu? Než bude možno vytvořit dokona-
lejší žebříček, nabízíme následující vodítka:

• Jak zajišťuje péči pro své pojištěnce? Zvolená
zdravotní pojišťovna by měla mít dostatek smluv-
ních zdravotnických zařízení, zejména v regionu,
kde bydlíte. Než změníte pojišťovnu, zeptejte se
svého lékaře, zda má se zvolenou pojišťovnou
smlouvu. Malý tip: Pokud se setkáte, přímo 
či z doslechu, s omezováním dostupnosti péče,
"stop-stavy", neochotou a čekacími dobami, pro-
blém může být i v tom, že určitá pojišťovna léka-
řům či nemocnicím špatně platí. Budou-li se Vám
zdát tyto zprávy věrohodné, změňte pojišťovnu. 

• Jak je k Vám pojišťovna vstřícná? Pokud jste co-
koliv po své pojišťovně potřebovali - bylo jednání
pracovníků vstřícné, vyřídili Vaše požadavky a od-
pověděli na Vaše dotazy? Byla pro Vás pobočka
pojišťovny dostupná? Jste spokojeni s informace-
mi o tom, co pro Vás pojišťovna za Vaše peníze za-
jišťuje?
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• Kolik peněz Vaše pojišťovna "projí"? Zdravotní po-
jišťovna nepochybně potřebuje peníze na svůj
provoz, zejména na kontrolu vykazované péče.
Avšak peníze, které takto spotřebuje, nemůže
použít na Vaši léčbu. Z výročních zpráv pojišťoven
lze zjistit, kolik procent z vybraných peněz použily
na svůj provoz - volte tu, která umí hospodařit bez
plýtvání. Malý tip: Pokud považujete projekt elek-
tronické zdravotní knížky IZIP za dobrou investici
do Vašeho zdraví, zvolte VZP - pokud ne, zvolte
některou jinou pojišťovnu.

• Kdo ve Vaší pojišťovně rozhoduje? Členové Správ-
ní a Dozorčí rady VZP jsou ze dvou třetin jmeno-
vání Parlamentem dle principu poměrného za-
stoupení stran a z jedné třetiny Vládou. Členové 
Správní a Dozorčí rady ostatních pojišťoven jsou 
z jedné třetiny jmenovány Ministerstvem zdravot-
nictví, zbylé dvě třetiny  členů navrhují zaměstna-
vatelé a odbory (reálná síla ve volbách náleží vel-
kým podnikům). Pokud důvěřujete spíše zástup-
cům z vlády a parlamentu, volte VZP, pokud spíše
zástupcům určených velkými zaměstnavateli, vol-
te ostatní pojišťovny). Malý tip: Jste-li aktivní ob-
čané, zajímejte se (např. cestou politických stran
či odborů) o to, kdo Vás v pojišťovnách zastupuje
a co Vám může k hospodaření pojišťovny říci - čle-
nové orgánů pojišťoven jsou veřejní funkcionáři 
a za svou činnost jsou placeni.

Velmi rádi bychom všem členům Klubu pacientů
mnohočetný myelom, ale také všem pacientům po-
skytli informace a pomoc tohoto uskupení. První kro-
ky k budoucí spolupráci již byly učiněny 
a věříme, že se nám společnými silami podaří přispět
k zajištění zákonných nároků nejen pacientů s mno-
hočetným myelomem.

Za použití textů PZP 
připravila Mgr. Alice Onderková
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DEPRESE A JEJÍ LÉČBA – II. část

V minulém čísle jsme pro Vás připravili první
část článku paní doktorky Aleny Večeřové-
Procházkové o problematice depresí, mohli
jste si přečíst informace o tom, proč deprese
vznikají a jaké jsou jejich první příznaky. Dnes
Vám nabízíme pokračování tohoto článku, ve
kterém se dozvíte o možnostech léčby a také
zde naleznete podrobné informace o léčeb-
ných přípravcích, které je možné v léčbě de-
prese využít.

Jak jsem již zmínila, nemocní často k lékaři při-
cházejí s tím, že jsou unavení, plačtiví, nebo nemo-
hou spát a zejména v případě onkologicky nemoc-
ných je hned jasné, že je to „od nervů“. Okamžité
zklidnění a rychlé výsledky přinášejí benzodiazepiny
(skupina léků řazených mezi psychofarmaka), jako
například Neurol nebo Xanax, či Oxazepam a Dia-
zepam, oblíbený je také Lexaurin. Tato léčiva však
nemají antidepresivní efekt, proto jsou výsledky je-
jich působení a úleva pouze krátkodobé. Tyto léky
mají také potenciál pro vznik závislosti, což nemoc-
ného nutí k užívání léku několikrát denně a zvyšo-
vání dávky – během několika týdnů. Tyto léky jsou
tedy vhodné pouze jako léčba přídatná, podpůrná,
ne jako léčba hlavní. Samotné by se tyto léky měly
používat maximálně 5 až 7 týdnů. Pokud do této
doby nedojde ke zlepšení psychického stavu, je nut-
né nasadit antidepresiva a benzodiazepiny pomalu
a postupně, tzv. řízeně vysadit během 3 týdnů, 
aby se zabránilo propuknutí odvykacího stavu. 
Malé dávky benzodiazepinů lze používat jako 
tzv. podpůrnou krizovou medikaci dlouhodobě, 
ne denně. 

Podobná pravidla platí také pro užívání hypnotik,
léků na spaní, kam patří např. Hypnogen nebo Stil-
nox.

Biochemickou podstatou rozvoje deprese je to, 
že mozek najednou přestane vyrábět dostatek neu-
rohormonů, které způsobují pocit spokojenosti,
štěstí a chuti do života nebo jakékoliv činnosti, te-
dy jde především o nedostatek serotoninu a norad-
renalinu. Nedostatečná výroba těchto látek způso-
buje nerovnováhu a narušení výroby dalších neuro-
hormonů a dochází tak k hlubokému rozvratu bio-
chemie v mozku a tak k ovlivnění fungování celého
těla. 

Je nutné předem říci, že antidepresiva do orga-
nizmu nepřinášejí žádnou látku, která by působila
proti depresi, jak to například dělají antibiotika,
která zabíjejí nežádoucí mikroorganizmy - bacily 
a bakterie. Antidepresiva způsobují – tedy většina 
z nich, to, že serotonin a noradrenalin, kterých je 
v mozku vyrobeno nedostatečné množství, nejsou
odbourávány a působí tak na mozkových spojích 
opakovaně, takže si zpětnovazebné regulační smyč-
ky vlastně „myslí“, že se těchto látek vyrobilo víc 
a rovnováha mezi výrobou navzájem na sobě závis-
lých neurohormonů se postupně upravuje. Tento
proces je velmi pomalý, první výsledky se dostavují
po zhruba 3 týdnech podávání antidepresiv a hoje-
ní metabolizmu mozku po prodělané depresi trvá
obvykle 6 až 12 měsíců, kdy je možné antidepresi-
va pozvolna vysadit, nebo alespoň podstatně snížit
jejich dávku. 

ODBORNÉ TÉMA

vnitrni listy duplex 2011prosinec.qxd  8.12.2011  11:18  Str. 21



22

Samotná antidepresiva se dělí podle chemické 
příbuznosti a také délky používání v klinické praxi
do tzv. generací. V současné době jich máme 
5 a u dalších probíhá klinický výzkum.

Účinnost I. generace antidepresiv byla odhalena
náhodně během výzkumu léků proti astmatu zhru-
ba v 60. letech 20. století. Jednalo se o tzv. tricyk-
lická antidepresiva, podle chemické stavby moleku-
ly účinné látky. Léky měly řadu vedlejších účinků 
a řadu kontraindikací. Dříve byla považována za lé-
ky „první volby“, nyní jsou až na třetím místě (pro
nežádoucí účinky). V současné době jsou některé 
z těchto léků stále na trhu, například amitriptylin,
postupně ale od jejich používání nastává odklon 
a jsou vyhrazeny pro léčbu těžkých depresivních
stavů.

II. generace antidepresiv byla odvozena od gene-
race první, molekuly léčiv měly podobnou chemic-
kou stavbu, jednalo se o tzv. heterocyklická antide-
presiva. Léky byly mnohem lépe snášeny, jejich
používání bylo pohodlnější a některé se rovněž
používají až do dnešní doby, například mianserin
(Miabene, Lerivon).

Tricyklická a heterocyklická antidepresiva

• Lze využít i jejich vedlejších účinků (zejména u I.
generace mimo jiné navozují zklidnění, anticho-
linergní efekt - působí proti přenosu na mozko-
vých spojích).

• Jsou účinné v léčbě nádorové i nenádorové,
neuropatické bolesti, bolesti zad, fantomové
bolesti a chronické tenzní bolesti hlavy. 

• Mechanizmem účinku je blokáda zpětného vy-
chytávání serotoninu a noradrenalinu, tedy
neuromediátorů, které potlačují působnost re-
ceptorů bolesti.

• K významným kontraindikacím patří: asthma
bronchiale, převodní poruchy, hypertrofie pro-
staty, glaukom s uzavřeným úhlem.

• Nežádoucí účinky: suchost v ústech, zadržování
moči v močovém měchýři s nemožností vymočit
se, ileus způsobený „obrnou“ střevní svaloviny,
pocit těžkých končetin, snazší rozvoj záchvatu u
lidí s epilepsií, poruchy zaostření oka, anticholi-
nergní účinky (delirium u starších osob).

Převrat v léčbě deprese však přinesla 90. léta 
20. stol a příchod tzv. III. generace antidepresiv, 
tzv. SSRI. Název SSRI je odvozen nikoli od chemické
stavby molekuly, ale od mechanizmu účinku – blo-
kátory odbourávání serotoninu (selective serotoni-
ne re-uptake inhibitors). Mezi základní výhody pat-
ří vysoká účinnost při minimálním množství nežá-
doucích účinků. Kromě toho mají podpůrný vliv 
na imunitu – snižují produkci prozánětlivých cytoki-
nů. Dále mají neurotrofní efekt, podporují synapto-
genezi, neuroneogenezi a neuroplasticitu, tedy pro-
cesy, které směřují k obnově fyziologického fungo-
vání mozku.

Kromě deprese SSRI velmi dobře ovlivňují také
úzkostné až panické stavy, vnucující se opakované
myšlenky, vtíravé vzpomínky, zvýšenou podráždě-
nost, hněvivé výbuchy, zhoršenou koncentraci. 

Mezi SSRI patří citalopram (Seropram, Cita, Apo-
cital, Citalec), fluoxetin (Deprex), fluvoxamin (Feva-
rin), paroxetin (Paxil, Arketis), sertralin (Zoloft,
Asentra), escitalopram (Cipralex, Elicea). Mezi krát-
kodobé nežádoucí účinky těchto léků patří přede-
vším nevolnost, zvracení, průjmy, křeče v břiše 
a bolesti hlavy. K dlouhodobým nežádoucím účin-
kům jsou řazeny hlavně poruchy erekce, ejakulace,
orgasmu a tvorba mléka v prsou u žen i mužů (vel-
mi vzácně).

Zvláštní místo v této generaci zaujímá trazodon
(Trittico), který blokuje zpětné vychytávání serotoni-
nu a zároveň sám sobě blokuje běžné nežádoucí 
účinky SSRI. Má významné anxiolytické účinky (sni-
žuje úzkost) a zlepšuje nespavost a intenzitu noč-
ních děsů. Mírní agresivní chování.
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Čtvrtou generaci představují SNRI – inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu,
podobně jako uvedená první generace. Nemají při-
tom nežádoucí účinky, které doprovázely tricyklická
a heterocyklická antidepresiva. Dobře tlumí depre-
se, úzkosti, paniky, fobie. Všechny léky této skupiny
se vyznačují krátkým vylučovacím poločasem, další
výhodou je nízké riziko farmakokinetických interak-
cí a proto se mohou používat u somaticky nemoc-
ných, kromě nemocných s vysokým krevním tlakem
a arytmiemi. Do této skupiny patří venlafaxin (Vela-
xin, Depant), milnacipran (Ixel) a duloxetin (Cym-
balta). Nežádoucí účinky jsou rozděleny do dvou
skupin na nežádoucí účinky serotoninové (zvracení,
bolesti břicha, průjem, nespavost, napětí, sexuální
dysfunkce) a nežádoucí účinky noradrenalinové
(neklid, úzkost, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku).

Zvláštním lékem ve čtvrté generaci je bupropion
(Wellbutrin), který neovlivňuje serotoninový
systém, ale ovlivňuje fungování noradrenergního 
a dopaminergního systému. Má prokázaný účinek
na rezistentní depresi a úzkost. Z nežádoucích účin-
ků se může objevit bolest hlavy, neklid, nespavost,
riziko záchvatovitých projevů. 

Za pátou generaci je považován mirtazapin, 
který má poněkud jiný mechanizmus účinku neblo-
kuje zpětné vychytávání noradrenalinu ani seroto-
ninu. Zároveň blokádou postsynaptických S2 a S3
receptorů sám sobě blokuje rozvoj nežádoucích se-
rotoninových účinků. Dále působí značně antihista-
minově, což se projevuje zejména ve spektru nežá-
doucích účinků (zvýšená spavost, únavnost, zvýše-
ná chuť k jídlu), má příznivý účinek při nespavosti 
a dráždivosti.

Zvláštním antidepresivem je také tianeptin (Coa-
xil), který je zcela zvláštní tím, že vychytávání neu-
romediátorů ze synapse (štěrbinové spojení mezi
výběžkem nervové buňky s další nervovou buňkou)
naopak podporuje a přesto působí antidepresivně. 

Obvykle se používá s velmi dobrým výsledkem u kri-
zových stavů.

Odpůrci klasických „západních prášků“ dávají
často přednost antidepresivnímu působení třezalky.
Třezalka je ale považována za antidepresivum se
slabší účinností, navíc má řadu nevhodných inter-
akcí s léky na další nemoci. Novinkou na trhu je an-
tidepresivum na bázi melatoninu – hormonu spán-
ku, agomelatin, (Valdoxan). Nemá prakticky žádné
nežádoucí účinky ani interakce s jinými léky. Dopo-
ručuje se podávání u depresí s nespavostí. U řady
pacientů ale paradoxně provokuje nespavost a ne-
klid, nepatří tedy zatím mezi léky první volby.

Psychoterapie v léčbě deprese.

Nutné je zpracování psychosociálního stresu, na-
hromaděného vzteku a zklamání, vyčerpání, únavy
a obvykle nedostatečné péče o svou spokojenost.
V akutní depresi je vhodná především tzv. kognitiv-
ně – behaviorální psychoterapie, která zahrnuje ze-
jména získání kontroly nad myšlením. Vnáší do pa-
cientova života sebeřízení a sebekontrolu. Vede 
k uvědomování myšlenkových vzorců a vzorců 
v chování, které vedou k depresivní sebekritice, na-
cvičuje se pozitivní myšlení a asertivní způsoby se-
beprosazení. Obvyklou součástí je také nácvik rela-
xace.

V pozdějších fázích psychoterapeutické práce při-
chází ke slovu psychoterapie zaměřená na vztahy,
dynamická a hlubinná psychoterapie, které se vě-
nují mapování a reflexi sebetrestajícího se uspořá-
dání osobnosti, vysokým nárokům na sebe, obvykle
jdoucích ruku v ruce s určitým sebe znevažováním 
a zanedbáváním péče o sebe. Posiluje sebepřijetí,
sebelásku a péči o sebe. Léčení deprese tedy musí
být komplexní a zahrnovat farmakoterapii, psycho-
terapii, socioterapii a často i spirituální pomoc.

MUDr. Alena Večeřová–Procházková
psychiatr a psychoterapeut, Praha
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přijel její prezident Roman Sadzuga a jeho asistent
Rafal Zebrowski. Pan Sadzuga je sám pacient 
s mnohočetným myelomem a hovořil o nelehkých
začátcích jejich organizace a také o celkově ne pří-
liš příznivé situaci v Polsku. Překlad do českého ja-
zyka zajistila Mgr. Anna Pomykazcová, Ph.D. a pol-
ské hosty doprovázela jak v průběhu pátečního ve-
čera, tak sobotního dopoledne. Podle hodnocení ú-
častníků bylo vystoupení pana Sadzugy velmi zají-
mavé, a to zvláště pro to, že si naši nemocní mohli
udělat představu, jak funguje péče o pacienty se
stejnou diagnózou i v jiném státě. Pan Roman Sad-
zuga své vystoupení ukončil velmi povzbudivě a to
svým životním krédem, podle kterého není čas na to
být nemocný. On sám vede pacientskou organizaci,
řídí svou vlastní společnost, pomáhá v rozvoji no-
vým, mladým organizacím a plně podporuje svou
dceru v jejím velkém koníčku, kterým jsou koně. 

Po jeho vystoupení následovalo malé překvapení.
Jak již je zvykem, účastníci seminářů mají možnost
získat v průběhu pobytu drobný dárek. V minulosti
byly dárky vázány na správné vyplnění zábavného
kvízu. Tento rok se organizátoři inspirovali v zahra-
ničí a rozhodli se odměňovat zásadní „životní situ-
ace“. Podle zpětných reakcí přispěla tato změna ne-

VII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO NEMOCNÉ 
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM, JEJICH
RODINU A PŘÁTELE

Sedmý ročník „Vzdělávacího semináře pro ne-
mocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu 
a přátele“ se již potřetí konal ve známých prosto-
rách MY Hotelu v Lednici ve dnech 30. září a 1. říj-
na 2011. I přesto, že byl termín konání semináře 
z kapacitních důvodů stanoven až na samotný ko-
nec září, počasí rozhodně nikoho nezklamalo. Ti, co
se rozhodli prodloužit si pobyt v Lednici až do ne-
děle, prožili téměř letní víkend. Seminář jako již tra-
dičně pořádaly partnerské organizace a to nadační
fond České myelomové skupiny (CMG), Klub paci-
entů mnohočetný myelom (KPMM) a The Internati-
onal Myeloma Foundation (IMF). Finančně seminář
podpořila Česká myelomová skupina, o.s., a spo-
lečnosti Celgene a Janssen. Seminář se stále těší
velké oblibě a plánovaná kapacita účastníků semi-
náře byla naplněna během tří týdnů po rozeslání
přihlášek. Celý seminář probíhal v prostorách MY
Hotelu, někteří účastníci však byli ubytováni 
v nedalekém hotelu Mário. 

Semináře se účastnilo celkem 98 pacientů a jejich
blízkých. Většina účastníků dorazila v pátek a pou-
ze ti z velmi blízkého okolí se registrovali až 
v sobotu ráno. Páteční večer byl tradičně zahájen
slavnostním přivítáním, které přednesli zástupci 
pořádajících a hostujících organizací. Za nadační
fond CMG přítomné přivítal předseda správní rady
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., za KPMM promlu-
vil jeho předseda ing. Josef Hájek, za IMF Greg Bro-
zeit a za Slovenskou myelomovou spoločnosť, Klub
pacientov, doc. Ing. Miroslav Hrianka, Ph.D. Po krát-
kém úvodu již slovo patřilo zahraničním hostům, 
a to Polské pacientské organizaci. Na naše setkání

INFORMACE CMG NF
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jen k příjemnému zpestření semináře, ale přítomní
se tak mohli lépe poznat a zároveň organizátoři
provedli malý neplánovaný průzkum. Z tohoto „ne-
formálního průzkumu“ např. vyplynulo, že mnoho
pacientů žije s dg. mnohočetný myelom více než 
10 let a několik z nich i více než 15 let. Pak již ná-
sledoval tradiční společenský večer, v jehož průbě-
hu k poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Kap-
ric.

V sobotu byl zahájen odborný program v 8,30
hod a úvodní slovo patřilo prof. MUDr. Romanu
Hájkovi, CSc., který přivítal všechny přítomné,
zvláště ty, kteří přijeli až v sobotu ráno. V krátkém
úvodním příspěvku prof. Hájek poděkoval za pří-
pravu semináře a pokřtil staronové brožury. Aktua-
lizace se v tomto roce dočkaly informační materiály
o thalidomidu, Velcade a Revlimidu. Pak již násle-
dovala jeho odborná přednáška, která se letos do-
čkala kompletní obměny. Pan profesor nehovořil 
o činnosti nadačního fondu, ale zaměřil se na to, 
co ho v posledních letech nejvíce zaujalo v léčbě 
a výzkumu mnohočetného myelomu. Zastavil se 
u pěti zásadních bodů, které nejvíce upoutaly jeho
pozornost v problematice léčby mnohočetného my-
elomu. Hovořil o modelovém příkladu optimalizace
léčby, nejvýznamnějším léčebném a výzkumném
pokroku, limitacích současných strategií a o nových
lécích a jejich očekávaném přínosu. Jeho přednáška
přítomné zaujala natolik, že by si ji ještě rádi 
vyslechli opakovaně při jiné příležitosti. Aktivity
Klubu pacientů mnohočetný myelom zhodnotil jeho
předseda ing. Josef Hájek. Zmínil se nejenom o tra-
dičně pořádaných klubových setkáních a dalších
pravidelných aktivitách, ale hovořil především o no-
vinkách tohoto roku, jako je například projekt Jóga
a mnohočetný myelom, dále účast při obhajobě
práv pacientů se vzácným onemocněním nebo 
o propagační akci Neziskovky v srdci FN Brno. Akti-
vity Klubu pacientů na Slovensku shrnul doc. Miro-
slav Hrianka, který se zmínil o probíhajících projek-
tech jakou je Humanizace prostředí pro pacienty 

s MM nebo Myeloma art či Videopříběhy pacientů 
s MM. S posledním příspěvkem před dopolední pře-
stávkou jako již tradičně vystoupil Greg Brozeit,
který tentokrát také změnil téma své přednášky.
Opustil všemi oblíbené téma „Jak být lepším paci-
entem“ a neméně působivě hovořil o tom, co se
změnilo ve „světě myelomu“ od roku 1998. Z jeho
vystoupení vyplynuly dva velmi zajímavé závěry.
V klasifikaci nemoci mnohočetného myelomu by

mohlo v nejbližší době dojít ke změně a mnohočet-
ný myelom by mohl být označován jako chronické
onemocnění. Velmi pozitivně pak vyplývá druhý zá-
věr, ve kterém Greg vyjádřil své přesvědčení, že na-
děje na dlouhodobé přežití je v současné době díky
zavádění cílené léčby větší než kdykoliv v minulos-
ti. Greg hovořil ve svém rodném jazyce a překladu
do českého jazyka se ujala Klára Hájková.

Po krátké přestávce následovaly další odborné
přednášky. V první MUDr. Miroslava Schűtzová ho-
vořila o nových lécích a možnostech léčby mnoho-
četného myelomu. Její vystoupení bylo jako vždy
velmi přínosné a to nejen pro nově diagnostikova-
né pacienty, ale i pro ty, kteří se léčí již delší dobu.
MUDr. Petr Pavlíček se ve své přednášce vrátil 
k problematice léčby bisfosfonáty, o kterých jsme
hodně hovořili v minulém roce. S dávkou nadsázky
a humoru upozornil na zásadní principy likvidace
kostní hmoty u pacientů s mnohočetným myelo-
mem a obsáhle hovořil o účincích bisfosfonátů, je-
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jich pozitivech i negativech. Na jeho vystoupení te-
maticky navazovala přednáška MUDr. Vojtěcha Pe-
řiny, Ph.D. o osteonekróze čelisti, jako nejzávažněj-
ší komplikaci léčby bisfosfonáty. Pan doktor se ve
své přednášce zmínil také o zásadním významu pé-
če o dutinu ústní. Doporučil všem přítomným využít
služeb dentální hygienistky, protože její doporučení
mohou vést k minimalizaci výskytu nežádoucích
komplikací.  

Vzhledem k tomu, že se Klub pacientů mnoho-
četný myelom tento rok zaměřil na rozvoj pohybo-
vé aktivity pacientů, byl do programu zařazen krát-
ký cvičební blok. Mgr. Pavla Straubová se fyziotera-
pii pacientů s mnohočetným myelomem dlouhodo-
bě věnuje a má bohaté zkušenosti. Pro krátké pro-
tažení si připravila jednoduché, ale účinné cviky 
a v několika minutách tak rozhýbala všechny pří-
tomné. Po krátké rozcvičce se přítomní rozdělili na
dvě části. V rámci vzdělávacího semináře je již pra-
videlně vyčleněn prostor i pro konání valné hroma-
dy Klubu pacientů mnohočetný myelom, které 
se účastní pouze jeho členové. Rodinní příslušníci,
kteří nejsou členy Klubu, měli ve stejný čas možnost
pohovořit si o svých problémech s klinickým psy-
chologem Mgr. Petrou Bučkovou a prof. Romanem
Hájkem a sdělit si své zkušenosti v roli pečovatele.
Všichni měli možnost vyjádřit své pocity a atmosfé-
ra byla velmi emocionální. 

Po obědě byly do programu zařazeny tradiční,
všemi tolik oblíbené diskusní skupiny. V jedné sku-
pině bylo možné diskutovat o výživě u onkologicky
nemocných a také o všeobecných zásadách zdravé
výživy. Téma zpracovala i s konkrétními příklady jí-
delníčku vrchní sestra Dana Hrbková, která pracuje
na Oddělení léčebné výživy a má dlouholeté zkuše-
nosti s pacienty s různými poruchami výživy. V dru-
hé skupině se hovořilo na téma: Jak se připravit na
ambulantní kontrolu. Toto téma rozpracoval a do
přehledného souhrnu sestavil MUDr. Jan Straub. 
Jeho příspěvek si můžete přečíst v rubrice Informa-
ce KPMM tohoto čísla. Na otázky společně 

s MUDr. Straubem odpovídal také doc. MUDr. Vla-
dimír Maisnar, Ph.D. Obě skupiny se po krátké pře-
stávce vyměnily a každý tak měl možnost vyslechnout
si a diskutovat k oběma tématům.
Krátce před 16,30 hod seminář slavnostně ukončil
místopředseda CMG doc. MUDr. Vladimír Maisnar,
Ph.D. a předseda KPMM ing. Josef Hájek. Další, 
osmý ročník vzdělávacího semináře je plánován na
podzim roku 2012 a bude se pravděpodobně konat
v novém prostředí, kterým bude lázeňské městečko
Lázně Bělohrad.

Česká myelomová skupina, nadační fond a Klub
pacientů mnohočetný myelom děkují za účast všem
pacientům a jejich doprovodům, všem přednášejí-
cím a hostům, zvláště zahraničním, za jejich přís-
pěvky a také všem, kteří se na organizaci semináře
podíleli.

Iveta Mareschová

MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ ČESKÉ MYELOMOVÉ
SKUPINY

Opět se rok sešel s rokem a nastal čas hodnotit
dosažené výsledky. Zástupci všech center, kde jsou
léčeni pacienti s mnohočetným myelomem, se sešli
na Mikulášském semináři, který je již tradičně pořá-
dán v blízkosti Brněnské přehrady. I letos se sešli lé-
kaři, výzkumníci, datamanažerky a výzkumné sest-
ry, aby nejen zhodnotili výsledky dosažené v uply-
nulém roce, ale aby se také zamysleli nad plány pro
rok příští. Ústředním tématem byly jako vždy nové
léky a jejich indikace, a proto byli k diskuzi přizváni
nejen zástupci farmaceutických firem, ale také zá-
stupce VZP. Jedním z bodů diskuze bylo také při-
pravované podkožní podávání přípravku Velcade.
Datamanažerky diskutovali především nad zadává-
ním dat do protokolů klinických studií, aby výsled-
ky byly hodnotitelné a přispěly tak k pokroku ve vý-
zkumu mnohočetného myelomu. 
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Součástí semináře bylo i zasedání předsednictva
CMG, kde bylo odsouhlaseno, že 8. ročník vzdělá-
vacího semináře pro pacienty a jejich blízké nebude
pořádán v Poděbradech, ale v Lázních Bělohrad.
Věříme, že toto rozhodnutí přinese „nový vítr“ do i tak
velmi oblíbené akce. Pacientský seminář se bude
konat ve dnech 21. - 22. září 2012.

Po nabitém pracovním odpoledni byl pro všechny
připraven společenský večer, při kterém jako na
správném Mikulášském semináři nesměly chybět
dárečky. I letos byli oceněni za svou práci ti, kterým
se v loňském roce nejvíce dařilo jak v oblasti publi-
kační, výuky nebo výzkumu. Jako každý rok byla ta-
ké vyhodnocena nejlepší datamanažerka/výzkumná
sestra a jsme velmi rádi, že v letošním roce dostala
tuto cenu kolegyně z Prahy.

Věříme, že i v příštím roce bude opět mnoho dů-
vodů k poděkování za dobře vykonanou práci 
a zvláště k prezentaci povzbudivých výsledků dosa-
žených v léčbě a výzkumu mnohočetného myelomu.

Iveta Mareschová

TISKOVÁ KONFERENCE ČESKÉ MYELOMOVÉ
SKUPINY

Dne 22. listopadu se konala v Praze tisková
konference České myelomové skupiny, o.s.
Na tiskové konferenci se hovořilo o současné
situaci v léčbě mnohočetného myelomu 
v České republice, o výsledcích edukačního
programu CRAB po prvních třech letech jeho
existence i o významu pacientské organizace
Klubu pacientů mnohočetný myelom.

Hlavní přednášku na téma aktuální situace v léč-
bě mnohočetného myelomu, jejích pokrocích a sou-
časných limitech přednesl prof. MUDr. Roman Há-
jek, CSc. z Interní hematoonkologické kliniky LF MU
a FN Brno. Zmínil se především o tom, že využívaná

pravidla ve vztahu k používaným lékům jsou v sou-
časné době zastaralá a je nutné změnit systém po-
suzování, při kterém se určuje, kdy a za jakých pod-
mínek lze ty které léky používat. Zdůraznil, že je ne-
zbytně nutné, aby SUKL (Státní ústav pro kontrolu
léčiv) přehodnotil zejména kritéria stanovená pro
léky, které jsou k dispozici pro pacienty s mnoho-
četným myelomem již déle než pět let. Současné vě-
decké poznatky totiž absolutně nekorespondují 
s doporučovanými způsoby využívání těchto léků.
Zásadní informace, kterou pan profesor uvedl, byla
zpráva o změně v současném posuzování mnoho-
četného myelomu, lze jej totiž považovat za vyléči-
telnou nemoc v případech, kdy je diagnostikován 
v raném stadiu. Právě tato skutečnost je podmíně-
na jiným způsobem předepisování léků.

Na jeho sdělení navázal MUDr. Jan Straub z I. In-
terní kliniky – kliniky hematoonkologie 1. LF UK 
a VFN v Praze. Hovořil o projektu CRAB a jeho pří-
nosu pro včasnou diagnostiku mnohočetného mye-
lomu, hodnotil projekt po třech letech jeho úspěš-
né existence. (Projekt si klade za cíl zvýšit informo-
vanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném
myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a novin-
kách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím do-
cílit možnost včasné účinné léčby pro pacienty.) Pří-
tomné novináře seznámil se způsobem šíření infor-
mací na všechny stupně lékařské péče, aby byla 
umožněna co nejrychlejší a správná diagnostika
choroby, následně byl pacient odeslán na speciali-
zované pracoviště a tím byly naplněny základní
předpoklady pro úspěšnou a odpovídající léčbu.

Jako poslední řečník vystoupil ing. Josef Hájek,
předseda Klubu pacientů mnohočetný myelom 
a seznámil přítomné s činností pacientské organi-
zace za uplynulé pětileté období její činnosti. Kro-
mě jiných informací hovořil o úspěšném a dlouho-
dobém partnerství s lékaři České myelomové skupi-
ny. Díky této vynikající spolupráci a podpoře prof.
MUDr. Romana Hájka a všech ostatních lékařů Čes-
ké myelomové skupiny může občanské sdružení
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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)

Klub pacientů MM nabízet svým členům nejen nad-
standardní odborný informační servis, ale také mů-
že zajišťovat elektronickou poradnu a v případě zá-
jmu zajistit tzv. „druhý názor odborníka“. Tento ser-
vis je v naší zemi zatím považován za nový trend 
a není ze strany pacientů dostatečně využíván a ze
strany lékařů vždy pozitivně vnímán. O to víc si pa-
cientská organizace váží vstřícného přístupu lékařů
České myelomové skupiny.

V následné diskusi, které se zúčastnili zástupci 
10 periodik, se nejvíce hovořilo o důvodech, které
brání nastavení nových principů v léčbě mnohočet-
ného myelomu, když konečným výsledkem je pro-
spěch pacientů. Tyto zdánlivě jednoduché otázky
bohužel nemají jednoduché a jednoznačné odpově-
di, protože kořeny je nutné hledat u pracovníků
státních institucí odpovědných za nastavení legisla-

tivních procesů a jejich reakce jsou v tomto směru
velmi nejednoznačné. Doufáme, že soustavný tlak
na odpovědné orgány, informace směrem k široké
veřejnosti i vzdělávání pacientů s mnohočetným
myelomem a jejich blízkých pomůže změnit součas-
ná stanoviska o použitelnosti léků i u chorob ozna-
čovaných jako vzácné onemocnění, ke kterým mno-
hočetný myelom patří.

Ing. Josef Hájek
předseda Klubu pacientů MM
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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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