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Vážení pacienti, milí přátelé,

velmi rád se s Vámi opět setkávám na stránkách naše-
ho klubového časopisu. Rok 2012 je pro nás v mnoha
směrech přelomový, v březnu jsme završili pětileté
trvání Klubu pacientů mnohočetný myelom a tento rok
je pro nás nejen rokem drobných oslav, ale především
rokem velké rekapitulace a rozhodování jak pokračo-
vat, abychom i nadále udrželi vytýčený směr. Mnozí
z nás za dobu trvání našeho sdružení obětavě pomá-
hali při realizaci různých aktivit. Vzhledem k narůstají-
címu rozsahu naší činnosti a také ke změnám, které
jsou plánovány a již částečně probíhají v celé společ-
nosti, je nutné uvažovat o rozšíření našich aktivit pře-
devším ve smyslu obhajoby našich práv a oprávněných
požadavků. Domnívám se, že je velmi důležité neustá-
le oslovovat nové potencionální spolupracovníky, ne-
jen z řad pacientů, ale také jejich blízkých či dalších
přátel, kteří by mohli našemu sdružení pomoci v jeho
záměrech a směřování. Velmi rád bych Vás všechny po-
žádal o pomoc, protože jde o zájmy nás všech a každý
nápad, podnět, připomínka či iniciativa může vyústit
v zajímavý projekt.
Je nutné si uvědomit, že obhajoba oprávněných zájmů
nás pacientů se stává stěžejním bodem aktivit většiny
pacientských sdružení, tedy přeneseně jednotlivých pa-
cientů. Naše občanské sdružení má nespornou výhodu
v tom, že za dobu své existence dokázala navázat vel-
mi úzké přátelské vztahy s lékařskou organizací – Čes-
kou myelomovou skupinou, na kterou se vždy můžeme
bez obav obrátit. Lékaři věnující se léčbě mnohočetné-
ho myelomu jsou našimi výbornými partnery. Nicméně
důrazně upozorňuji, že léčba jakékoliv nemoci se v sou-
časné době netýká pouze lékařů a dalších zdravotníků,
ale plánování finančních kompenzací léčby je plně v ru-
kou managementu nemocnic, pojišťoven, zásadní roz-
hodovací kompetence má také Státní ústav pro kon-
trolu léčiv, ministerstvo a další orgány státní správy.
Zde již bohužel mnohdy nelze hovořit o přátelských
a vstřícných vztazích a obhajoba našich zájmů, na kte-
ré bychom měli být připraveni je více než na místě.

Již v tomto časopise se můžete dočíst o prvních krocích,
které jsme jako sdružení v tomto směru učinili. V rám-
ci projektu s názvem „Jak se orientovat v systému zdra-
votního pojištění" se na všech našich klubových setká-
ních představí právníci Platformy zdravotních pojištěn-
ců a budou nás seznamovat nejen se systémem zdra-
votního pojištění, ale také s tím, na co máme jako
pojištěnci zákonné právo a kam se můžeme v případě
potřeby o pomoc obrátit. První setkání již proběhlo
v Brně a Plzni. 
Druhým zásadním krokem je založení zastřešující orga-
nizace s názvem Česká asociace pro vzácná onemoc-
nění (ČAVO). Mnohočetný myelom se řadí do rozsáhlé
skupiny vzácných nemocí a z tohoto faktu plynou ně-
které nesnáze, které mohou v konečném důsledku ztě-
žovat přístup k léčbě. Domnívám se, že mnozí jste se
potýkali například s pozdní diagnostikou své nemoci
nebo s problémem dosažitelnosti léků. O založení této
organizace, které jsme se stali již v počátku členem,
si slibujeme velkou oporu právě při obhajobě našich
zákonných práv na úrovni ministerstva a dalších správ-
ních orgánů.
Vážení přátelé, doufám, že pro Vás informace, které
v tomto čísle Bulletinu naleznete, budou inspirativní
a že se s námi o své postřehy či podněty podělíte. Přeji
Vám příjemné jarní dny a budu se těšit na setkání
s Vámi nejen na klubových setkáních, ale také na se-
minářích či dalších klubových akcích. 

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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PŘÍBĚH PANA LUMÍRA

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělil
o svůj životní příběh, který mě potkal a rovněž mě
také inspiroval osud jedné pacientky uveřejněný
v časopisu Klubu pacientů mnohočetný myelom. Je
mi 68 let a po zdravotní stránce jsem mohl být
v celku spokojen. Běžné nemoci jako nachlazení,
chřipka apod., jsem léčil systémem „co domácí
lékárnička dala" a také „co kdo řekl a poradil, že by
bylo na tento problém nejlepší". V nemocnici jsem
nikdy neležel, tam jsem chodil pouze jako host na
návštěvy.
Nevím, zda pořekadlo „tak dlouho se chodí se dž-
bánem pro vodu, až se ucho utrhne" by se hodilo
i na mě, možná ano. Jednoho krásného večera jsem
uléhal ke spánku a přemýšlel, co vše budu druhý
den podnikat, ale člověk míní, nemoc mění. Ráno
po probuzení jsem nemohl vstát z postele. Cítil jsem
značně velkou bolest v zádech, jako kdyby mi tam
někdo vrážel nůž a ještě s ním v té ráně otáčel. Ale
jelikož jsem nikdy lékaře nevyhledával, opět došlo
na domácí léčení s tím, že to přejde a bude zase
dobře. Jenže tentokrát jsem se přepočítal a bolest
nejenže neustupovala, ale co horšího, stále nabý-
vala na intenzitě.
Na to už se ani manželka nemohla dívat a s křikem
mě doslova vyhnala k obvodnímu lékaři. Ten mě
prohlédl, konstatoval, že jsou to namožené zádové
svaly a předepsal prášky a mast. S touto léčbou
a domněnkou, že to přejde, jsem bolesti snášel dal-
ších 14 dní. Náhoda a také kapička štěstí mě napo-
mohla k tomu, že jsem potkal známou vrchní sest-
ru z chirurgie, která sama poznala, že se mnou
není něco v pořádku a pozvala mě na prohlídku do

chirurgické ambulance v nemocnici. Zde mě lékař
poslal na plicní a urologické oddělení. A tady jsem
měl štěstí podruhé. Na plicním se mě ujal lékař, kte-
rému se na mém zdravotním stavu stále něco nelí-
bilo, takže jsem byl opakovaně rentgenován, vyšet-
řován pomocí CT a nakonec jsem byl panem primá-
řem odeslán na hematologické oddělení. 
Tam jsem byl dva dny hospitalizován, byl mi ode-
brán kousek tkáně a zaslán na laboratorní vyšetře-
ní. Do týdne jsem se měl dozvědět výsledek. I když
dosavadní výsledky naznačovaly určité ne právě
příjemné změny v mém zdravotním stavu, já sám
jsem tomu stále nepřikládal větší váhu a trpělivě
čekal na uplynutí stanoveného týdne.
Ne stejně však uvažovala má žena a po uplynutí
čtyř dnů učinila dotaz u pana primáře plicního od-
dělení a chtěla znát výsledek mého laboratorního
vyšetření. Zde se od pana primáře dozvěděla, že
odebraný vzorek je pozitivní a že se jedná o vzác-
nější druh onemocnění krve. A nyní nastalo marty-
rium pro mou ženu a dcery, se kterými se o své „ta-
jemství" podělila a všechny společně přemýšlely,
jak to říct mě. Já stále, coby poctivý pacient čekal,
až uplyne týden a až potom se dozvěděl výsledek
vyšetření. O tom, že má rodina to již ví, jsem neměl
ponětí. Nakonec jim však nic jiného nezbylo, než jít
s pravdou ven.
V tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl celou pravdu
o tom, jakou mám skutečně nemoc, to pro mě bylo
překvapení. Zvlášť, když mi paní primářka z hema-
tologického oddělení vysvětlila, že se jedná o mno-
hočetný myelom a řekla, že výsledek vyšetření kost-
ní dřeně jasně ukazuje na 18% rozsah nemoci.
To už mi do řeči nebylo vůbec. Nechtěl jsem si při-
pustit, že mě může něco takového potkat. Obzvlášť,

KLUBOVÝ ŽIVOT
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když jsem po celý dosavadní život prodělal pouze
banální nemoci (chřipka, rýma apod.) jako tisíce
a tisíce jiných.
To vše mně proběhlo hlavou a já stál před rozhod-
nutím, jak s touto tvrdou realitou naložit.
Podvědomě jsem cítil, že i rodina čeká, jak se za-
chovám. Rozhodl jsem se, že této nemoci vyhlásím
boj, i když jsem si plně vědom, že je to obrazně
řečeno „běh na dlouhou trať". Má žena je oddanou
partnerkou, jak po stránce fyzické tak i psychické
a rovněž dcery mi dodávají osobní sílu svým každo-
denním zájmem o můj zdravotní stav.
Jelikož nebylo možné mou náročnou léčbu pod-
stoupit ve zdejší nemocnici, která není na léčbu
tohoto vzácného onemocnění připravena ani co do
vybavenosti a jak již bylo řečeno ani co do nároč-
nosti, byl jsem odeslán na hematoonkologické
oddělení Fakultní nemocnice v Brně. A zde jsem měl
potřetí velké štěstí, protože jsem se dostal do péče
doc. MUDr. Marty Krejčí Ph.D. Je zcela evidentní, že
paní docentka nebere svou práci jen jako profesio-
nální povinnost, ale ke každému pacientovi přistu-
puje s osobitým zájmem. Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že velmi pečlivě sleduje můj zdravotní
stav, každý týden jezdím na pravidelné kontroly.
Vždy mi velmi pečlivě vysvětlí, jaký je aktuální stav
mé nemoci a jak bude dále pokračovat moje léčba.
I moje žena se již několikrát, byť jen telefonicky pře-
svědčila o tom, že přístup celého týmu je velmi
vstřícný. Vždy získala velmi podrobnou a srozumi-
telnou informaci o mém současném stavu a další
léčbě mé nemoci.
Závěrem bych chtěl říci, že tento článek nebyl na-
psán proto, abych se někde zvěčnil, ale proto,
abych svým příběhem mohl předat vzkaz těm, které
potkal nebo by mohl potkat podobný osud. Pokud
budete nebo jste postiženi touto nemocí, nezůstá-
vejte někde v koutě a nečekejte na to, co se bude

dít. Je zapotřebí vyhlásit nemoci nesmiřitelný boj.
A pokud v tomto boji budete mít takovou podporu
v rodině jako já a vaši ošetřující lékaři budou proje-
vovat takový osobní zájem, jako moje ošetřující lé-
kařka, potom máte napůl vyhráno. 
To přeji všem z celého srdce. 

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE

V letošním roce zahájila sérii jarních setkání regio-
nální organizační skupina v Praze. Pacienti a jejich
blízcí se sešli první jarní den 21. března 2012, i když
přísně astronomicky vzato, jaro začalo v brzkých ran-
ních hodinách předešlého dne. Nicméně tato skuteč-
nost jistě přispěla k lepší náladě všech zúčastněných,
kterých se díky nenadálým organizačním potížím
tentokrát sešel jen malý počet.
Jak již se stává milou tradicí, v úvodu setkání nás při-
šel pozdravit člen zastupitelstva Prahy 5, pan Marek
Kukrle. Pomohl nám zahájit naše setkání, vyslechl si
aktuální informace z klubového života a všem pří-
tomným popřál příjemně strávené odpoledne a krás-
né jarní dny. O plánovaných aktivitách Klubu pacien-
tů hovořila koordinátorka sdružení, nejdůležitějšími
informacemi byly termíny, na které jsou plánovány
vzdělávací semináře, jsou to:
• 30. květen 2012 – celorepublikový seminář Život 

s mnohočetným myelomem pořádaný ve spolupráci
s Českou myelomovou skupinou, nadačním
fondem v Brně.

• 6. červen 2012 – klubové setkání v Praze na
téma „Co nám může přinést cvičení jógy".

• 21. – 22. září 2012 – celorepublikový seminář
pořádaný Českou myelomovou skupinou,
nadačním fondem v Lázních Bělohrad.

• 24. říjen 2012 – klubové setkání v Praze na téma:
„Jak se orientovat v systému veřejného
zdravotního pojištění".
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Klubové setkání pokračovalo vystoupením
MUDr. Jana Strauba, kterým je naším stálým a mi-
lým hostem. Pan doktor hovořil velmi zasvěceně
o tom, jak se zlepšují výsledky léčby mnohočetného
myelomu. Nejdříve všem přítomným připomněl úpl-
né začátky léčby mnohočetného myelomu, která
probíhala pomocí přikládání pijavic, pouštěním ži-
lou nebo přikládáním obvazů na hrudník. Od této
dnes již naštěstí úsměvné léčby velmi rychle přešel
k aktuální problematice a zdůraznil, že nově použí-
vané léky jsou vysoce účinné a proto se i délka
přežití pacientů neustále prodlužuje, což je výborné
pro nemocné, dobré, ale poněkud komplikované
pro lékaře a složité pro plátce péče.
Benefit pro pacienty není jistě třeba podrobně zdů-
vodňovat. Pro lékaře nové léky znamenají zvýšení
náročnosti ve vztahu ke sledování všech nezbytných
faktorů, které musí při individualizované léčbě
pacientů kontrolovat. Musí se zaměřit na všechny
rizikové a prognostické faktory, zvážit možné nežá-
doucí účinky, dobře posoudit zdravotní stav nemoc-
ného a všechny jeho další související nemoci, zvážit
předchozí léčbu a možné socioekonomické vlivy.
Z toho jasně vyplývá, že je nezbytně nutná velmi úz-
ká spolupráce lékaře a pacienta, aby mohla být léč-
ba směřována opravdu cíleně. Všechny přítomné
požádal, aby nikdy neváhali svému ošetřujícímu
lékaři sdělit všechny informace, protože na přízna-
ky, o kterých nehovoříme, nemůže lékař reagovat.
Největší část přednášky věnoval představení no-
vých léků a jejich využití. Většina nejnovějších léků
je dostupná jen v rámci klinických studií (např.
Carfilzomib) nebo jsou ještě předmětem výzkumu.
Podrobně vysvětlil mechanismus účinku některých
nových léků a zdůraznil, že každý nový lék prodlu-
žuje medián přežití zhruba o 1 – 2 roky, což jistě
znamená velký pokrok, ale přesto nejsou lékaři
České myelomové skupiny spokojeni. I když odbor-

níci hovoří o tom, že mnohočetný myelom můžeme
považovat za vyléčitelné onemocnění, toto tvrzení
se týká jen úzké skupiny nově diagnostikovaných
pacientů s typem myelomu, který dobře reaguje na
vysoce individualizovanou léčbu. V okamžiku, kdy
se u pacienta objeví relaps, nelze tento typ myelo-
mu považovat za vyléčitelný. V tomto směru před-
stavuje velký problém také současný systém zdra-
votního pojištění, nepříliš pružná legislativa a po-
tažmo celá léková politika, která má s kompenzací
léčby vzácných onemocnění, kam mnohočetný
myelom patří, významné potíže.
Na vystoupení MUDr. Jana Strauba navázal
MUDr. Marcel Drlík, který hovořil o svých zkušenos-
tech z pobytu v Středoafrické republice. V městě
Bozoum strávil téměř rok a za tu dobu nasbíral
množství neuvěřitelných zkušeností. Po svém příjez-
du do nemocnice mu jeho kolega řekl, že potřebuje
odjet a tak se na několik týdnů stal rázem šéfem ne-
mocnice on. Což v místních poměrech znamená,
že se stal nejen „managerem", který musí zvlád-
nout nedostatek léků, základního vybavení a veške-
rou organizaci práce v nemocnici, ale také zároveň
chirurgem, internistou, dětským lékařem, gynekolo-
gem i porodníkem v jedné osobě. Svůj pobyt hod-
notí slovy: „byla to jedinečná a zvláštní zkušenost,
když jste na všechno sami, jen s pomocným perso-
nálem, který léčí jen podle zkušeností, ne podle
nějakého vzdělání". Vyprávění bylo velmi zajímavé,
pokud byste se chtěli do Středoafrické republiky
díky povídání dr. Drlíka přenést, doporučujeme kni-
hu s názvem Český lékař v srdci Afriky. V současné
době je bohužel k dostání pouze v knihovnách, ale
MUDr. Drlík přiznal, že se množí řady těch, kteří ho
žádají o vydání dalšího, upraveného a doplněného
vydání. 

Petr Jiráň
ROS Praha
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V BRNĚ

Již po třinácté se sešli na pravidelném setkání dne
4. dubna 2012 členové a přátelé Klubu pacientů
mnohočetný myelom v prostorách Universitního
kampusu LF MU. V úvodu setkání všechny přítomné
pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek a informo-
val je o nejnovějších událostech posledního období.
Dále zazněly informace o seminářích připravovaných
ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou, na-
dačním fondem. První z nich, vzdělávací seminář
Život s mnohočetným myelomem, se koná 30. květ-
na v Brně v Hotelu Slovan. V září proběhne již
VIII. ročník celorepublikového dvoudenního vzdělá-
vacího semináře. Všichni členové Klubu budou včas
informováni elektronicky nebo písemně, nečlenové
mohou informace o seminářích získat na webových
stránkách nebo v ambulancích specializovaných lékařů.
Odborný program zahájila svým vystoupením
Mgr. Michala Filipová, předsedkyně správní rady
Platformy zdravotních pojištěnců, která nás v krát-
kém vstupu seznámila s tímto občanským sdružením
a také hovořila o portálu JakoJá – sociální síti pro pa-
cienty a pacientská sdružení (www.jakoja.cz). Tento
komunikační prostředek může být zajímavou alter-
nativou pro ty, kteří se nechtějí účastnit organizova-
ných setkání, a přesto by se rádi podělili o své
problémy a starosti. Autoři projektu se snaží o maxi-
mální zachování anonymity, protože si uvědomují,
jak křehké informace jsme někdy ochotni sdělovat
a všemi dostupnými prostředky účastníky diskusí
opakovaně vyzývají k maximální opatrnosti. V přípa-
dě potřeby jsou ochotni zasáhnout a uplatnit svá
práva jako správci sítě ve vztahu k těm, kteří tyto
pravidla nerespektují.
Platforma zdravotních pojištěnců, o které jste mohli
najít první zmínku už v minulém čísle našeho časopi-

su, je občanským sdružením založeným s cílem pro-
sazovat trvalé změny ve vnímání role pojištěnce
v systému zdravotnictví.  Paní magistra hovořila pře-
devším o jejich nově zřízené informační lince –
Pomoc k hrazené péči, na kterou se mohou pacienti
obracet nejen s dotazy, ale také se svými problémy
(www.zdravotnipojistenci.cz). Informační linku lze
využít tři dny v týdnu (pondělí, úterý a čtvrtek) od
14.00 do 18.00 hodin. Na dotazy odpovídají právní-
ci sdružení na telefonním čísle 800 22 77 77. Pokud
raději využíváte elektronickou komunikaci, lze zaslat
dotaz na adresu linka@zdravotnipojistenci.cz.
Formulujte svůj problém co nejpodrobněji, výhodou
je, pokud můžete doložit i podrobnou lékařskou
zprávu.
Na její vystoupení navázal a o problematice zdravot-
ního pojištění v ČR podrobně hovořil JUDr. Ondřej
Dostál, Ph.D., LL.M. Ve své přednášce nám velmi sro-
zumitelně objasnil základní vztahy mezi zdravotními
pojišťovnami, zdravotnickými zařízeními (nemocnice-
mi) a mezi námi jako pacienty-pojištěnci. Tento
systém, na první pohled velmi jednoduchý je ve
svých vztazích poměrně komplikovaný a skýtá mno-
ho záludností, ve kterých se jako běžní uživatelé má-
me jen malou možnost správně orientovat. V úvodu
prezentace zmínil především zákon o zdravotních
službách (č. 372/2011), který vstoupil v platnost od
1. dubna tohoto roku. Hovořil především o §4 od-
stavce 5, ve kterém je uvedena velmi „šalamounská"
formulace. Zákon v tomto paragrafu přesně vymezu-
je, co má být považováno za náležitou odbornou
úroveň. 
„Náležitou odbornou úrovní se rozumí posky-
tování zdravotních služeb podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů, při re-
spektování individuality pacienta, s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnos-
ti." 
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Tato formulace je daným zákonným měřítkem kvali-
ty pro odpovědnostní spory a může tak představovat
skryté riziko pro nastavení „úsporných opatření"
v systému zdravotního pojištění, která mohou být zá-
roveň na podkladě této formulace považována za
oprávněná. 
V další části svého vystoupení pan doktor hovořil
o právech a povinnostech jednotlivých účastníků
systému zdravotního pojištění. Na nás jako na
pacienty apeloval, abychom si uvědomili důležitost
znalosti svých práv jako pacientů, potažmo plátců
zdravotního pojištění a pokud jsou pro nás nesrozu-
mitelná, abychom si je nechali vysvětlit. Podobně dů-
ležité je z jeho hlediska získat informace o tom, jak
by měla naše léčba probíhat, jaké jsou současné
nejmodernější možnosti léčby a také jaké jsou dostup-
né alternativy. Měli bychom vyžadovat i informaci o vý-
ši úhrady naší léčby ze zdravotního pojištění. Pokud
máme pochybnosti o rozsahu nebo rychlosti nabíze-

né péče, která je stanovena zákonem a má být bez
prodlení hrazena ze zdravotního pojištění, je namís-
tě kontaktovat svou pojišťovnu a příslušný manage-
ment nemocnice. Lékaři v mnoha případech jako za-
městnanci zdravotnického zařízení pouze podléhají
rozhodnutím svých nadřízených a je pro ně obtížné
ovlivnit nastavený systém. 
V závěru svého vystoupení znovu zopakoval, že on
i jeho kolegové - zástupci sdružení Platforma zdra-
votních pojištěnců, chtějí nabídnout účinnou pomoc
nejen pacientům a pacientským sdružením, ale i těm
zdravotníkům, kteří chtějí bránit práva pacientů.
Závěr setkání patřil příjemnému povídání na vážná
i nevážná témata, rozcházeli jsme se ve večerních ho-
dinách s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Miroslava Bauerová
ROS Brno
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Pozdní diagnostika
se vzácnými nemocemi se mnozí praktiční lékaři
mají šanci setkat pouze několikrát za svou profesní
kariéru nebo se s takovou nemocí nesetkají vůbec.
Pokud k nim potom přichází pacient se vzácným
onemocněním, může trvat poměrně dlouhou dobu
než je příčina jeho potíží odhalena a on je odeslán
ke specialistovi. 
Lékaři České myelomové skupiny na zajištění včas-
né diagnostiky od roku 2009 intenzivně pracují.
V rámci projektu CRAB jsou o mnohočetném mye-
lomu informováni především praktiční lékaři a tak
se mnoho nových pacientů dostane do ambulancí
specialistů daleko rychleji než v předchozích letech.
V této oblasti mají pacienti s mnohočetným myelo-
mem oproti ostatním nespornou výhodu, nicméně
je třeba neustále v tomto projektu pokračovat. 

Informační deficit laické i odborné veřejnosti
Obecné povědomí o vzácných nemocech je velmi
nízká jak u odborníků, tak u laiků. Pacienti se tak
často potýkají s nepochopením veřejnosti i s nepo-
chopením odborníků. Příkladem může být jednání
se sociálními pracovníky a zaměstnanci úřadů prá-
ce při žádostech o různé druhy sociálních výhod.
V tomto směru je nutné jednat na úrovni ministers-
tev a jednotlivých odpovědných úřadů. Zde je často
hlas jednotlivce velmi slabý a bohužel je často sla-
bý i hlas jediné, osamocené pacientské organizace.
V současné době se však i zde blýská na lepší časy,
v březnu letošního roku byla založena zastřešující
organizace, jejímž cílem je hájit práva pacientů se
vzácnými nemocemi. Více informací najdete v člán-
ku „Vznik České asociace pro vzácná onemocnění"
v tomto časopise.

SVĚTOVÝ DEN PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

Poslední únorový den je již od roku 2008 při-
pomínán jako Den pro vzácná onemocnění,
toto datum bylo vybráno právě pro svoji urči-
tou vzácnost, se kterou se v kalendáři obje-
vuje jen jednou za čtyři roky. V dalších třech
letech připadá Den vzácných onemocnění na
28. únor.  Letos jsme si Den vzácných one-
mocnění připomněli ve středu 29. února
2012. Díky sporadickému výskytu zvoleného
data nastává trochu nepřehledná situace,
protože od roku 2008 jde letos již o páté vý-
ročí, ale na den 29. února připadá tento vý-
znamný den teprve podruhé. Letošním hes-
lem bylo motto: Sami vzácní, společně silní.

Jako vzácné onemocnění je označována velmi růz-
norodá a široká skupina nemocí, charakteristická
svým méně častým výskytem v běžné populaci. Za
vzácné onemocnění je považována jakákoliv ne-
moc, pokud jí onemocní méně jak 5 osob z 10 000.
Podle odhadů předních odborníků žije v České
Republice na 20 000 lidí se vzácnými chorobami,
celkový počet všech typů vzácných onemocnění je
odhadován na 6 000 až 8 000. Velmi jednoduše lze
říci, že se nejčastěji jedná o dvě zásadní skupiny
chorob a to jsou nemoci vznikající na genetickém
podkladě a na onkologická onemocnění. 
Mnohočetný myelom patří do skupiny vzácných o-
nemocnění a pacienti, jejich blízcí i zdravotníci se
potýkají s velmi podobnými problémy jako ostatní
lidé trpící jinými vzácnými chorobami. Jsou to pře-
devším:

INFORMACE KPMM

8
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Nákladnost terapie
Vysoké finanční náklady na léčbu jednotlivých
vzácných onemocnění začíná být velmi silným
argumentem, otázkou však zůstává, zda a nakolik
je tento argument oprávněný. A nakolik je ve sho-
dě s morálními a etickými pravidly, které naše spo-
lečnost oficiálně respektuje. I v tomto směru je
nezastupitelná funkce zastřešující pacientské orga-
nizace, která bude hájit práva pacientů. Více infor-
mací o problematice financování léčby vzácných
nemocí najdete v článku „Jak zaplatit léčbu
vzácných nemocí".

Mgr. Alice Onderková

TISKOVÁ KONFERENCE KE DNI VZÁCNÝCH
ONEMOCNĚNÍ

U příležitosti Světového dne vzácných one-
mocnění proběhlo mnoho mediálních akcí,
kde se k problematice vzácných onemocnění
vyjadřovali přední odborníci a zástupci paci-
entských organizací. Klub pacientů mnoho-
četný myelom měl možnost vystoupit na tis-
kové konferenci pořádané dne 21. února
v Praze pod záštitou Asociace inovativního
farmakologického průmyslu. Rádi bychom
Vám nabídli reakce účastníků tiskové konfe-
rence. Redaktoři odborného časopisu
Medical Tribune položili účastníkům tiskové
konference otázku „Co by se v České republi-
ce mělo změnit, aby se zlepšil osud nemoc-
ných se vzácnými chorobami?". Zde jsou je-
jich reakce, které byly redakčně zkráceny.

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda
České hematologické společnosti ČLS JEP,
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
Pomohlo by, kdyby si plátci zdravotní péče uvědo-
mili, že u vzácných onemocnění je centralizace

péče opravdu nutná a že to není kanál, kterým jim
odtečou peníze, ale naopak cesta, jak peníze ušetřit.

Jozef Suchý, předseda občanského sdružení
Parent Project – sdružení rodičů a blízkých,
jejichž děti se narodily s muskulární dystrofií
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se našel lék. To
asi jde mimo Českou republiku. Co bychom ale po-
třebovali hned a tady, je centrum, které by se o na-
še děti komplexně staralo. Vyléčit je zatím nelze,
umírají většinou na prahu dospělosti, to však ne-
znamená, že nepotřebují specializovanou péči.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta
Kliniky dětské hematologie a onkologie FN
Motol
V dětské onkologii a hematoonkologii (a nejen 
v dětské onkologii) je standardem léčba v rámci kli-
nických studií. Většinou se jedná o nekomerční, léč-
bu optimalizující akademické studie fáze III, ale
v současné době i fáze II a I. Je prokázáno, že účast
v klinických studiích zlepšuje výsledky léčby a pro-
gnózu pacienta – benefitů je celá řada: přesnější
dodržení protokolu, dávek léků, intervalů mezi ni-
mi, centrálně ověřená diagnóza ve specializova-
ných laboratořích, kontrolovaný průběh léčby,
monitorování toxických komplikací, možnost kon-
zultace komplikovaných případů s vedením studie.
Dítě zde nic neztrácí.
Léčba ve standardním rameni studie je nejlepším
současným léčebným standardem, léčba v „experi-
mentálním" rameni by měla být stejně dobrá nebo
lepší. V praxi však přináší obrovský problém to, že
evropská direktiva zavedená do praxe v roce 2004
nerozlišuje mezi komerční a akademickou studií. To
přináší významný nárůst finančních nákladů i ad-
ministrativy a my jako akademici nemáme ani čas,
ani peníze na to, abychom všem podmínkám dostáli.
Nemáme z čeho platit studijní sestry, administráto-
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ry a datamanažery. Přitom potřebujeme souhlas
nejen etických komisí, ale také SÚKL, musí být dán
mezinárodní zadavatel studie, nemocnice se musí
ujmout role národního zadavatele, je nutné pojiště-
ní odpovědnosti nad rámec běžného pojištění ne-
mocnic. Tyto zvýšené náklady na provádění léčbu
optimalizujících studií nejsou zohledněny organizá-
tory a plátci zdravotní péče.
Pro příklad, jak tento problém řešit, nemusíme cho-
dit daleko. V sousedním Německu na každého paci-
enta zařazeného do klinické studie dává ministerstvo
zdravotnictví určitý obnos peněz a koordinátor stu-
die tyto prostředky rozděluje podle reálných potřeb.

Mgr. Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inova-
tivního farmaceutického průmyslu
Klíčové je, aby se rozpohybovala debata mezi plát-
ci péče, odbornými společnostmi, pacientskými
organizacemi a firmami, které vyrábějí často život-
ně důležité léky. Společným cílem by mělo být, aby
nemocní dosáhli na terapii, která je již ve světě
k dispozici a běžně používána. Takový dialog by se
měl oprostit od mýtů, jež jsou kolem léčby vzácných
onemocnění zažité.
Vývoj léků pro léčbu vzácných onemocnění je velice
drahý a od něj se odvíjí jejich cena, každá společ-
nost si musí položit otázku, zda svým občanům
tuto léčbu umožní. Otázka však není tak složitá, jak
by se z počátku zdálo. Kvalita života, kterou léčba
přináší, umožní mnoha pacientům návrat do nor-
málního života a tak státní rozpočet ušetří více, než
vloží do léčby. Postup vpřed do značné míry spočí-
vá ve využití stávajících zdrojů a není to vždycky jen
o penězích.
Česká republika je díky vysoké odbornosti lékařů na
špičce v participaci na klinických studiích farmace-
utických firem, díky tomu dosáhne na unikátní
léčbu mnoho českých pacientů. Navíc účastí na vy-
soce inovativních klinických studiích pro finální tes-
tování nových léků se lékaři dále vzdělávají a mo-

hou pak lépe diagnostikovat správné onemocnění.
Pokud se následně podpoří rychlý přístup nového
léku do ČR, může to zachránit mnoho životů.
Průměrně vynaloží země EU kolem 4,5% svého roz-
počtu na léky, právě na léčbu vzácných onemocně-
ní, což je naprosto přijatelné.

Alice Salamonová, DiS., ředitelka občanského
sdružení DebRA ČR – sdružení pacientů s vro-
zenou vadou kůže epidermolysisbullosa
Máme výhodu, že pro epidermolysisbullosa vzniklo
špičkové centrum v Brně, kde se soustředili odborní-
ci, kteří skutečně dokážou takto zasaženým rodinám
pomoci. Uvítali bychom však větší míru informova-
nosti u sociálních pracovníků a revizních lékařů.
To, že nemají vzácné onemocnění v tabulkách, ješ-
tě neznamená, že naši pacienti nemají na úhradu
pomůcek nebo na sociální dávku nárok. Pak se stá-
vá, že rodiny velkou část svého již tak omezeného
rozpočtu dávají za moderní materiály, jimiž ošetřují
kůži dítěte. Bez takového výdaje by bylo bolesti
v životě těchto nemocných ještě mnohem více.
Totéž platí pro dospělé pacienty.

Mgr. Alice Onderková, koordinátorka Klubu
pacientů mnohočetný myelom
Naší největší bolestí je, že mnohočetný myelom je
stejně jako ostatní vzácná onemocnění odsunován
na okraj zájmu. Potřebovali bychom, aby lékaři,
především ti prvního kontaktu, měli o této nemoci
větší povědomí a včas takové pacienty odesílali na
specializované pracoviště. Další naše přání by smě-
řovalo k sociálním pracovníkům a posudkovým
lékařům. U mnohočetného myelomu se nedá před-
pokládat, že v průběhu let bude pacientům nějak
výrazně lépe, přesto musejí tíži svého postižení
opakovaně prokazovat, což je pro ně obrovská zátěž.

Převzato z 
http://www.tribune.cz/clanek/25850-co-by-pomohlo-
pacientum-se-vzacnymi-onemocnenimi

redakčně zkráceno
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tečnilo 24. února 2012 v prostorách Thomayerovy
nemocnice v Praze. Celkem bylo přítomno 23 zá-
stupců pacientských organizací. Z tohoto celodenní-
ho pracovního setkání vzešlo usnesení, se kterým se
Klub pacientů mnohočetný myelom plně ztotožňuje
a které Vám zde ve zkrácené podobě předkládáme.

Společné prohlášení pacientských organizací
ke dni vzácných onemocnění 29. února 2012.
Toto společné prohlášení zástupců organizací paci-
entů se vzácnými onemocněními poukazuje na ob-
lasti a témata, která jsou z pohledu pacientů nejdů-
ležitější a měla by být zohledněna při další práci na
národním plánu pro vzácná onemocnění i při tvorbě
národní legislativy v oblasti vzácných onemocnění.
Aby bylo možné napravit znevýhodnění, která vzác-
ná onemocnění přestavují, je zapotřebí kategorii
vzácných onemocnění zakotvit v příslušných předpi-
sech a standardizovat specifický přístup tak, jak je
tomu například ve většině zemí Evropy a USA a jak to
předpokládá Nařízení rady Evropy z roku 1999/2000.

VZNIK ČESKÉ ASOCIACE PRO VZÁCNÁ
ONEMOCNĚNÍ

Všem nemocným v České republice trpícím vzácným
onemocněním se podařilo dát ke Světovému dni
vzácných onemocnění krásný dárek. Po téměř ročním
hledání správného směru byla dne 19. března 2012
založena organizace s názvem Česká asociace pro
vzácná onemocnění (ČAVO). Jde o velmi zásadní
pokrok, který může významně ovlivnit práci mnoha
pacientských organizací a zároveň účinně ovlivnit
diagnostiku a léčbu vzácných nemocí v České
republice.
Jsme hrdí na to, že naše organizace Klub pacientů
mnohočetný myelom patří k zakládajícím členům
tohoto sdružení a již od začátku se aktivně zúčastňu-
je všech setkání, která k založení organizace vedly.
Zásadním okamžikem vedoucím k rozhodnutí založit
Českou asociaci pro vzácná onemocnění bylo setká-
ní zástupců pacientských organizací hájících zájmy
pacientů se vzácným onemocněním, které se usku-
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Aby bylo možné kvalitu péče do budoucna garanto-
vat, považujeme za nezbytné zakotvit v odpovídají-
cích normách především včasnou diagnostiku, rovný
a včasný přístup k léčbě a rozvoj sítě specializova-
ných center. Tyto cíle mimo jiné zmiňuje Národní
strategie pro vzácná onemocnění a doporučení rady
EU o vzácných onemocněních a měl by z nich vychá-
zet Národní plán pro vzácná onemocnění.
K dosažení těchto cílů je podle našeho názoru zapo-
třebí učinit následující kroky:
• vymezení specifické kategorie vzácných

onemocnění v české legislativě,
• standardizace léčebných postupů pro jednotlivé 

diagnózy v souladu s doporučenými evropskými 
standardy,

• legislativní zakotvení zvláštního režimu orfan 
drugs (léků na vzácná onemocnění),

• usnadnění přístupu pacientů k novým lékům
a léčebným postupům,

• zakotvení statusu specializovaných léčebných
center a rozvoj sítě těchto center (pro některé

nemoci dosud neexistuje odpovídající pracoviště),
• posílení zahraniční spolupráce při léčbě

a výzkumu,
• rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů

zůstávalo bez správné diagnózy,
• stanovení pevného časového harmonogramu

uskutečňování jednotlivých cílů v rámci národního
plánu, který bude naplňovat národní strategii
vyhlášenou vládou v roce 2010,

• zohlednění specifik vzácných onemocnění
v oblasti sociální politiky.

Po podpisu tohoto prohlášení všemi zúčastněnými
organizacemi již vedla přímá cesta k založení České
asociace pro vzácná onemocnění. Velkým povzbuze-
ním pro všechny zainteresované je fakt, že vznikající
organizaci poskytli podporu dva mezinárodně uzná-
vaní experti, kteří se problematikou vzácných one-
mocnění dlouhodobě zabývají. Prvním z nich je
MUDr. Kateřina Kubáčková, která působí jako zá-
stupce ČR v Evropském výboru expertů pro vzácná
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onemocnění (EUCERD) a druhým prof. MUDr. Milan
Macek, DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské
genetiky 2. LF UK a FNM v Praze, který působí jako
zástupce ČR ve výboru Evropské komise EUCERED
a také jako hlavní národní koordinátor národní
stránky portálu Orphanet.
Nově vzniklé organizaci se již povedlo udělat první
úspěšné kroky, všem zájemcům jsou k dispozici we-
bové stránky (www.vzacna-onemocneni.cz), kde jsou
uveřejněny první informace. Najdete zde i první zpra-
vodaj (newsletter), ve kterém jsou podrobné infor-
mace o vzniku sdružení. Současné předsednictvo je
složeno ze tří členů a mimo jiné pracuje na přípravě
první valné hromady, která je plánována na červen
tohoto roku. Valné hromady se budou účastnit zá-
stupci všech členských organizací.

Také cíle jsou jasně stanoveny a vymezují rozsah pů-
sobnosti nově vzniklé organizace:
- podporovat činnost organizací pacientů se

vzácným onemocněním,
- prosazovat zájmy pacientů se vzácným

onemocněním,
- posilovat povědomí veřejnosti, přestavitelů

neziskových, státních i mezinárodních institucí
o problematice vzácných onemocnění,

- zlepšovat přístup k informacím, diagnostice, léčbě
i dalším zdravotním službám pro pacienty se
vzácným onemocněním,

- podporovat vědecký i klinický výzkum v oblasti
vzácných onemocnění,

- skrze osvětu, vzdělávání a další formy podpory 
zlepšit kvalitu života pacientů se vzácným
onemocněním.

Zpracovala Mgr. Alice Onderková

JAK ZAPLATIT LÉČBU VZÁCNÝCH
ONEMOCNĚNÍ

Dne 11. dubna 2012 proběhla v Parlamentu
ČR konference, která byla věnována proble-
matice vzácných onemocnění a to z pohledu
finančních nákladů, které s sebou léčba vzác-
ných nemocí přináší. O této problematice ho-
vořili ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, pre-
zident Svazu zdravotních pojišťoven ČR a ge-
nerální ředitel Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR, dále PharmDr. Josef Suchopár
ze společnosti Infopharm, přední odborník na
lékovou politiku v České republice
a Mgr. et. MUDr. Jolana Těšinová, předsedky-
ně Společnosti medicínského práva působící
v Ústavu veřejného zdravotnictví a medicín-
ského práva. Po této konferenci se v tisku ob-
jevily četné komentáře, jedním z nich byla re-
akce Lenky Petrášové v deníku Dnes. Ve zkrá-
cené podobě Vám ji přinášíme.

Odborníci i politici se začínají zabývat otázkou, jak za-
platit drahou léčbu. I v Česku tak zřejmě bude nutné
stanovit limit, kdy se ještě léčba vyplatí a kdy už ne.
Ne všichni pacienti možná v budoucnu dosáhnou na
nejlepší péči. 
Nové zdravotnické zákony přinesly pacientům jednu
dobrou zprávu: stále mají dostat z veřejného zdravot-
ního pojištění tu nejlepší dostupnou léčbu. Všichni.
Špatná zpráva je, že na to stát nemá. Tudíž je vylou-
čeno, že ji všichni opravdu dostanou. Zejména ti, kte-
ří trpí nevyléčitelnými nebo velmi vzácnými choroba-
mi. Druhou špatnou zprávou je, že to je stále lékař,
kdo rozhoduje, který z pacientů nejlepší léčení pod-
stoupí a který ne. To je podle odborníků, kteří včera ve
Sněmovně přednášeli na semináři o nákladech na léč-
bu vzácných chorob, špatné. 
„Jezdím po republice přednášet lékařům ze specializo-
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vaných center, a tak vím, jaká je situace. Teoreticky pa-
cient léčbu má dostat ihned, má na to ze zákona ná-
rok, ale prakticky to tak není a na čekacích listinách
v různých nemocnicích jsou desítky lidí, kteří léčbu ne-
dostali. Nemocnice mají své limity od pojišťoven," po-
psala právnička Jolana Těšinová, která se zdravotnic-
kému právu věnuje.  A lékaře varuje: Můžete skončit
před soudem. Přitom Ústavní soud už jednou rozhodl,
že pacient má dostat léčbu bez ohledu na limity pojiš-
ťoven.
Jde zejména o pacienty s drahými nebo vzácnými cho-
robami, na které mají specializovaná centra finanční
limity, které by neměla překročit. „Neměla, ale pokud
neléčí bezhlavě, je to jen jistý rámec, který se dá řešit,
a dá se vždy nějak dohodnout na uhrazení vyšších ná-
kladů na léčbu," ujišťuje Jaromír Gajdáček, šéf Svazu
zdravotních pojišťoven. „Na druhou stranu: my nemů-
žeme skončit v minusu," dodává.

Cena léků versus délka života
Jedním z řešení je podle něj stanovení takzvané hrani-
ce QALY. Což je zjednodušeně řečeno parametr, který
určuje, kolik je stát ochoten a schopen investovat do
jednoho roku kvalitního života pacienta. Tedy hranice
nákladů na léčbu, nad niž už stát nebude chtít jít.
Politici by tímto limitem oficiálně přiznali, že není na
léčbu pro všechny. Zkratka QALY pochází z angličtiny
a vyjadřuje poměr mezi skutečně prožitými roky živo-
ta a kvalitou života.
A výška této hranice? „Hovoří se o trojnásobku HDP
na pacienta," říká Gajdáček. Což pro Česko znamená
přibližně jeden milion a 190 tisíc korun. Politici se už
letos dohodli, že na stanovení takové hranice budou
pracovat. Hovořilo se o tom na jarním jednání K9
s tím, že přes léto vznikne kvůli tomu na ministerstvu
zdravotnictví speciální komise.
Pokud by hranice začala skutečně platit, znamenalo
by to například, že u nové léčby a nových léků, které
vstupují na trh, by odborníci propočítávali, jaký je po-

měr mezi jeho cenou a dobou, o niž prodlouží pacien-
tovi život. Zda se tudíž vůbec vyplatí. Všechno, co by
leželo nad hranicí QALY, by pojišťovny nemusely pro-
plácet.

Převzato z 
Mladá fronta DNES, Hledá se hranice, kdy se léč-
ba vyplatí a kdy už je drahá, 12. 4. 2012, str. 3, 
Z domova: Lenka Petrášová, Zdravotnictví. 

DESATERO ZMĚN V PRÁVECH PACIENTŮ

V neděli 1. dubna 2012 vstoupila v účinnost
zdravotnická reforma, která podstatným způ-
sobem mění některé oblasti práv pacientů.
Liga lidských práv při této příležitosti proved-
la kompletní aktualizaci obsahu interneto-
vých stránek projektu Férová nemocnice, na-
bízíme Vám stručný přehled změn, které se v
praxi pacientů podstatně dotknou.
Návštěvníci stránek www.ferovanemocnice.cz
zde najdou přehledný seznam hlavních změn
ve zdravotnických zákonech a ucelené infor-
mace o právech pacientů. Liga také vydala
desatero změn v právech pacientů. „Konečně
jde o ucelenou právní úpravu, která nahrazu-
je nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči
o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu
má ale i svá negativa. Obsahuje nejedno-
značná ustanovení, která mohou být zneuži-
ta v neprospěch pacientů," říká ke zdravotní
reformě Zuzana Candigliota z Ligy lidských
práv, která se na tvorbě a připomínkování zá-
konů podílela.

1. Nezletilí nemohou dát sami souhlas ani s ba-
nální péčí
Nově již děti, respektive nezletilí pacienti, nemají právo
udělit platně souhlas či nesouhlas se zdravotnickým vý-
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konem, aniž by s tím souhlasil jeden z jejich rodičů (zá-
konných zástupců), případně oba dva. Toto považujeme
za největší změnu, kterou nová právní úprava přináší,
a zároveň změnu nejméně povedenou.

2. Zavedení zneužitelného práva lékaře vypově-
dět pacienta ze své péče
Nová úprava posiluje práva lékařů tím, že jim umožňuje
jednostranně ukončit péči o pacienta mimo jiné z důvo-
du nespolupráce ze strany pacienta. Tato možnost může
být lékaři zneužívána k potlačování práv pacientů na
svobodnou volbu.
Lékaři tak budou moci pacienta vypovědět z péče,
pokud pacient s poskytováním péče sice vyslovil sou-
hlas, ale úmyslně a soustavně nedodržuje navržený
individuální léčebný postup, nebo pokud pacient nedo-
držuje vnitřní řád anebo pokud přestal poskytovat sou-
činnost nezbytnou pro další poskytování péče.
Výjimkou, kdy lékař péči ukončit nesmí, je situace, kdy je
jednání pacienta zapříčiněno jeho zdravotním stavem.
Podmínky jsou však formulovány velmi nejasně a v ko-
nečném důsledku mohou znamenat vypovězení pacien-
ta z důvodu, že má pouze názor na léčbu odlišný od ná-
zoru lékaře. Navíc v jiné části zákona je zakotveno právo
pacienta kdykoliv odvolat souhlas s léčbou nebo částí
léčby, což se dostává do rozporu s možností vyloučit pa-
cienta za nedodržování léčebného postupu.
Nedodržování léčebného postupu není prakticky ničím
jiným než faktickým odvoláním souhlasu s částí léčby.
Pacient by tak mohl být „sankcionován" za svoji svo-
bodnou volbu a realizaci svého práva na sebeurčení, kte-
ré mu garantují mezinárodní úmluvy. V případě ukončo-
vání péče o pacienty z uvedených důvodů se lékaři bu-
dou vystavovat žalobám, neboť pacienti se budou moci
dovolávat svých práv z mezinárodních úmluv, která ma-
jí přednost před zákonem.

3. Pacient má právo na přítomnost svých blízkých
nebo rodičů
Nová legislativa výslovně ukotvuje právo dospělého pa-
cienta na přítomnost rodinného příslušníka nebo jiné
zvolené osoby při poskytování zdravotní péče. V případě
nezletilých jde o právo na nepřetržitou přítomnost zá-
konných zástupců.
Toto právo je významné zejména v porodnictví, kdy už
nebude možné podmiňovat přítomnost doprovodu ro-
dičky u porodu zaplacením vysokých a neodůvodněných
poplatků. Nově totiž bude mít rodička na přítomnost
zvolené osoby k porodu právo, tudíž to musí být umož-
něno bezplatně.
Výjimkami z tohoto práva je situace, kdy je tato přítom-
nost v rozporu s nemocničním řádem nebo přímo pře-
káží zdravotnímu zákroku (např. při operaci). Dále toto
právo nemají osoby ve výkonu trestu odnětí svobody či
podobného opatření.

4. Právo pacienta a rodičky na přednostní posky-
tování ambulantní a domácí péče
Nově má pacient výslovně zakotvené právo na „posky-
tování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím pro-
středí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdra-
votních služeb". V praxi to znamená, že nemá docházet
ke zbytečným hospitalizacím pacienta tam, kde je mož-
né péči poskytnout formou ambulantní, jednodenní ne-
bo domácí péče.
Toto právo pomůže především pacientům, kteří vyžadu-
jí dlouhodobou nebo opakovanou léčbu (např. psychiat-
ričtí pacienti, pacienti paliativní péče), u kterých dosud
byla upřednostňována ústavní zdravotní péče ve formě
léčeben nebo lůžkových oddělení před léčbou ambu-
lantní. To s sebou nese řadu negativních důsledků spo-
jených se zpřetrháním sociálních vazeb v komunitě a cel-
kové bezdůvodné omezování svobody a práv pacienta.
Takový stav je v rozporu s mezinárodními úmluvami.
Práva na péči v co nejméně omezujícím prostředí se bu-
dou moci alespoň teoreticky dovolávat i ženy, které
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upřednostňují porod doma. Nový zákon totiž výslovně u-
možňuje poskytování porodní péče ve vlastním sociál-
ním prostředí ženy formou domácí péče. Konkrétně pé-
če v souvislosti s těhotenstvím a porodem patří mezi
ošetřovatelskou péči, která je zařazena mezi domácí péči.

5. Omezení dříve vyslovených přání pacienta
Nové a detailní úpravy se dočkal institut dříve vyslovené-
ho přání, který byl již dříve upraven v Úmluvě o lidských
právech a biomedicíně. Bohužel zákon o zdravotních
službách jeho smysl a podstatu do velké míry popírá.
Pomocí dříve vysloveného přání může pacient dopředu
vyslovit souhlas nebo nesouhlas se zdravotní péčí a způ-
sobem jejího poskytnutí pro případ, že se v budoucnu
dostane do bezvědomí nebo že kvůli chorobě ztratí
schopnost o sobě rozhodovat. Tím by se mělo nahradit
poskytnutí informovaného souhlasu nebo nesouhlasu
v situacích, kdy je nelze získat.
Nová úprava ovšem podmiňuje platnost dříve vyslove-
ného přání písemným poučením pacienta o důsledcích
jeho rozhodnutí lékařem. Tím se prakticky popírá smysl
dříve vysloveného přání, které je zaměněno s informo-
vaným souhlasem či negativním reversem.
Smyslem úpravy by mělo být zohlednění potřeb a život-
ních hodnot pacienta bez ohledu na stanovisko lékaře.
Hrozí však to, že bez aktivní spolupráce lékaře nebude
pacient moci platně vyjádřit svá přání.
Platnost dříve vyslovených přání je také bezdůvodně
omezena na 5 let a nezletilým a osobám zbavených způ-
sobilosti k právním úkonům je právo platně vyjádřit své
přání odpíráno bez ohledu na jejich vyspělost, což je pro-
blematické z hlediska mezinárodních úmluv.
Nová právní úprava je pozitivní v tom, že dříve vyslove-
né přání a způsob jeho vyslovení a uchovávání zavádí do
zákona. Na druhou stranu lze vinou problematické
a omezující úpravy očekávat soudní spory tam, kde ne-
bude přání s ohledem na znění zákona respektováno.

6. Pacient může dopředu určit, kdo o něm bude
rozhodovat v bezvědomí
Nově je výslovně upraveno, kdo rozhoduje o poskytová-
ní neakutní zdravotní péče pacientovi, který s ohledem
na svůj zdravotní stav nemůže sám vyslovit souhlas, te-
dy typicky u pacienta v bezvědomí.
Místo pacienta bude rozhodovat primárně ten, koho pa-
cient při přijetí do péče určil jako osobu, která může být
informována o jeho zdravotním stavu. Pokud pacient ni-
koho neurčil nebo tato osoba není dosažitelná, bude
rozhodovat manžel nebo registrovaný partner.
Pokud ani ten není dosažitelný, pak souhlas bude dávat
rodič pacienta. V případě, že ani ten není dosažitelný,
bude se souhlas vyžadovat od jiné osoby blízké pacien-
ta, která je zdravotníkům známa a která má způsobilost
k právním úkonům.
Na první pohled je úprava přínosná a logická, na druhou
stranu patrně vyvolá v praxi problémy s určením, kterou
péči bude muset odsouhlasit jiná osoba a jakým způso-
bem se bude posuzovat její „dosažitelnost".

7. Právo pacienta vyžádat si konzultaci s jiným lékařem
Nová úprava ukotvuje právo pacienta vyžádat si konzul-
tační služby u jiného lékaře nebo zdravotnického pra-
covníka, než je jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená,
že pacient může navštívit jiného lékaře a konzultovat
s ním otázky týkající se jeho zdravotního stavu či léčby
navrhované a poskytované jeho ošetřujícím lékařem.
Pro pacienta je důležité i z hlediska bezpečnosti péče
konzultovat navrhovaný postup s jiným odborníkem.
Pacient se tak může například informovaněji rozhod-
nout, zda podstoupit závažnou operaci. Dosud však pa-
cienti neměli právo vyžádat si pouhou konzultaci, proto
využívali péči více lékařů se stejnou specializací a u kaž-
dého z nich měli svoji dokumentaci. To bylo pro systém
zdravotního pojištění podstatně nákladnější a pacienty
to nutilo tajit před ostatními lékaři, že chodí i k dalším
specialistům. Ještě je potřeba, aby se změna promítla do
systému úhrad, což se zatím nestalo.
Z pochopitelných důvodů nelze tohoto práva využít, po-
kud je pacientovi potřeba poskytnout neodkladnou pé-
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či, nebo pokud se pacient nachází ve výkonu vazby, tre-
stu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
8. Pojišťovny nehradí léky bez předpisu
Nově zdravotní pojišťovny nehradí léky, které lze koupit
i bez lékařského předpisu (s výjimkou potravin pro
zvláštní lékařské účely). Nicméně pojišťovny se mohou
ve speciálním řízení shodnout, že některý lék i přesto
hradit budou a pacienti za něj nebudou muset platit.
Podmínkou je, aby se shodly všechny pojišťovny a úhra-
da byla na základě veřejného zájmu.

9. Standardní a nadstandardní zdravotní péče
Již od 1. ledna 2012 existuje možnost poskytovat zdra-
votní péči více způsoby. Jedná se tzv. standardní
(základní) variantu, která je plně hrazena ze zdravotního
pojištění, a nadstandardní (ekonomicky náročnější vari-
antu), která je hrazena pouze částečně.
Nadále však existuje povinnost poskytovat vždy alespoň
jeden způsob zdravotní péče v dané situaci plně hraze-
ný pojišťovnou. Zatím je tento institut „v plenkách", ale
očekáváme jeho rozvoj v nejbližší době.

10. Jednotné lhůty pro přezkoumání lékařského
posudku
Pokud pacient nesouhlasí s lékařským posudkem, může
podat návrh na jeho přezkum v jednotné lhůtě 10 dní,
a to jak obecně, tak pro účely nemocenského pojištění.
Pokud lékař tomuto návrhu nevyhoví, předá návrh jako
odvolání příslušnému správnímu orgánu do 10 dní, po-
kud se jedná o posudek týkající se zdravotní způsobilos-
ti, jinak do 30 dní.
Předešlá právní úprava stanovovala rozdílné lhůty pro
případy nemocenského pojištění a pro případy obecné,
což již neplatí. Stranou nadále zůstávají lhůty pro podá-
ní námitek proti posudku ve sféře důchodového pojiště-
ní, které se řídí zvláštními předpisy.

Převzato z 
http://www.helpnet.cz/aktualne/52629-3/co-prinese-
zdravotnicka-reforma-desatero-vyznamnych-novinek-
pro-pacienty

JAK VYUŽÍT VLASTNÍ ZDROJE NA LÉČBU MYE-
LOMU
Klub pacientů mnohočetný myelom dlouho-
době spolupracuje s partnerskou organizací
na Slovenku. I zde, podobně jako u nás, hle-
dají pacienti různé možnosti, které by jim u-
lehčili jejich obtížnou situaci. Přinášíme Vám
pro inspiraci článek, který pro pacienty na
Slovensku připravila paní Eva Belišová,
s mnohočetným myelomem se léčí již od roku
2005. Článek mnohé pacienty velmi zaujal, a
proto jsme se rozhodli uveřejnit ho
i v našem časopise.

Ve dnech 23. a 24. září 2011 jsem se zúčastnila seminá-
ře Škola myelomu pro pacienty 2011, který organizova-
la Slovenská myelómová spoločnosť - Klub pacientov
a který se konal v Liptovském Jánu v hotelu Máj. Jednou
z odborných přednášek, které mě zaujaly, byla přednáš-
ka MUDr. Pavla Kotoučka na téma: „Jak využít vlastní
zdroje na léčbu myelomu." Dr. Kotouček byl mým prv-
ním ošetřujícím lékařem na hematologické klinice
Fakultní nemocnice Cyrila a Metoděje v Bratislavě. Na je-
ho doporučení jsem si přečetla knihu Bernie S. Siegela
„Láska, medicína a zázraky" a knihu manželů
Simontonových „Návrat ke zdraví," které ho k této před-
nášce inspirovaly.
MUDr. Bernard S. Siegel je chirurg a onkolog, který v ro-
ce 1978 po setkání s manželi Simontonovými založil
v Connecticu v USA terapeutickou skupinu „Výjimeční
pacienti s rakovinou." Ve své praxi se snažil pacienty do-
vést k tomu, aby si uvědomili své vlastní léčivé schop-
nosti. Zkušenosti, které během dlouholeté praxe
od svých pacientů získal, uvedl v této knize, která vyšla
v roce 1990 a v českém překladu v roce 1994.
MUDr. O. Carl Simonton je onkolog a radioterapeut
a spolu se svou manželkou Stephanie Simontonovou,
psychoterapeutkou, praktikují psychosociální medicínu
v Centru pro léčení rakoviny v Pacific Palisades
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v Kalifornii. Kniha má název „Návrat ke zdraví" a v čes-
kém překladu vyšla v roce 1994.
Obě knihy se zabývají tím, jak důležitá je účast pacienta
na vlastní léčbě, jeho vztah a důvěra k ošetřujícímu lé-
kaři a jeho odpovědnost za uzdravení. Některé myšlen-
ky a návrhy, které mě nejvíce oslovily, vám nyní ve struč-
ném přehledu nabízím. Věřím, že vás také potěší a při-
pomenou vám, že je třeba věřit svým vlastním silám.

MUDr. Bernie S. Siegel - Láska, medicína a zázraky

Výjimečný pacient má vůli žít, získává nad svým životem
kontrolu, usiluje o dosažení zdraví a vyrovnání mysli.
Výjimečným pacientem se může stát každý. Mnoho lidí
však nevyužívá svou životní sílu, pokud je k tomu nedo-
nutí vážná nemoc. Sílu mysli však máme k dispozici ne-
ustále. Zásadním problémem většiny lidí je to, že se ne-
dokážou mít rádi. Díky schopnosti mít rád sám sebe a ži-
vot a díky schopnosti uvědomit si, že není věčný, doká-
žeme kvalitu vlastního života zvyšovat.
Výjimeční pacienti odmítají být oběťmi. Učí se a stávají
se z nich odborníci na sebeléčení. Ptají se lékaře na svou
nemoc, protože chtějí proces léčení pochopit a podílet se
na něm. Výjimečnost vyžaduje odvahu. V pacientově
mysli je každá naděje skutečná. A i když to v co doufá-
te, tedy úplné vyléčení, nenastane, už samotná naděje
vám bude oporou. Život je těžký, ale stojí za to. Pozitivní
a negativní očekávání odpovídajícím způsobem ovlivňu-
je hladinu kortizolu a prolaktinu, hormonů důležitých
pro aktivaci imunitního systému v krvi.
Rakovinné buňky v našem těle se vyvíjejí neustále, ale za
normálních okolností je bílé krvinky stačí likvidovat dří-
ve, než se vyvinou v nebezpečný nádor. Rakovina tedy
vznikne při potlačení imunitního systému, který pak ne-
ní schopen si s touto trvalou hrozbou poradit. Narušení
imunitního systému způsobuje především syndrom
chronického stresu. Napětí a úzkost moderní civilizace u-
držují stres „zapnutý" neustále. Hormony naši odolnost
vůči chorobám snižují a zapříčiňují destrukci lymfatic-
kých uzlin. Záporné emoce vyvolávají nadprodukci prá-
vě těch hormonů, které imunitu narušují.

Léčení a uzdravování
Léčení je tvůrčí záležitost a vyžaduje stejné úsilí a zaní-
cení jako jakákoli jiná tvůrčí činnost. Vyléčení můžete do-
sáhnout díky vyrovnané mysli. A i když má mysl neuvě-
řitelnou sílu, k tomu, aby se dala do pohybu, často po-
třebuje něco stejně silné. Proto žádám pacienty, aby
zmobilizovali svou víru ve vše, v co věřit mohou.
Pomáhám jim najít důvody k tomu, aby zůstali živí, vy-
řešili své problémy a tak uvolnili svou léčivou energii.
Klíčovým faktorem pro úspěch léčby je často lékařův po-
stoj k pacientům. A jedním z nejdůležitějších faktorů vů-
bec je přesvědčení pacienta, že se mu jeho lékař věnuje
naplno. Tento vztah je důležitější než jakýkoliv léčebný
prostředek. Kvalitu vztahu lékaře a pacienta podstatně
ovlivňuje pacientova účast na rozhodování. Uzdravení
není hlavním cílem. Pokud si stanovíte tělesný cíl, může-
te selhat, ale pokud je vaším cílem klid mysli, můžete ho
dosáhnout.
Mým cílem je proto duševní klid, ne vyléčení rakoviny,
slepoty nebo ochrnutí. Dosažením klidu mysli může být
vyléčena rakovina, zrak se může vrátit, ochrnutí může vy-
mizet, ale to vše se přihodí díky vyrovnané mysli, která je
předpokladem léčivého prostředí v těle. Toto poznání
může člověku ukázat, jak se měl změnit, aby byl v míru
se sebou samým. Mnoho lidí však dovolí, aby nemoc zni-
čila jejich život více než je nutné. Vždy však existuje mož-
nost žít smysluplně a dokonce s určitou radostí, a to na-
vzdory nemoci.
Výjimečný pacient se chce na odpovědnosti za svůj život
a léčbu podílet. Obecně jsem přesvědčen, že pro pacien-
ty je nejvhodnější soustředit se na jeden až dva přístupy
léčby, kterým věří nejvíce. Avšak mnohé z nich, např. vý-
živové doplňky, cvičení a meditace jsou hodnotné kdy-
koliv a jsou proto důležitou součástí programu výjimeč-
ných pacientů.

Cvičení
Naše těla byla určena k pohybu, a proto nemohou být
zdravá, pokud trávíme veškerý čas sezením nebo leže-
ním. Cvičení povzbuzuje imunitní systém a umožňuje
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nám čelit stresu. Neméně důležitý je jeho psychologický
účinek. Už jen fakt, že si pro cvičení jako důležitou
a chvályhodnou činnost vyhradíme pravidelnou chvilku,
nám dá pocit sebevědomí a kontroly nad vlastním životem.
Všechny formy cvičení nám pomáhají poslouchat vlastní
tělo a jeho potřeby a přitom vytlačují jiné starosti.
Prvním krokem je mít rád sám sebe. Cvičení, hlavně běh,
chůze, plavání a jiné opakující se činnosti, jsou příleži-
tostí k meditaci, protože při něm nemusíme přemýšlet.
Typ a rozsah cvičení musí být stanoven individuálně.
Nezapomínejte na to, že nemocné tělo vyžaduje poma-
lejší tempo než zdravé. Musíme dávat pozor na varovné
signály, např. bolest nebo nadměrnou únavu. Je to zna-
mení, že je třeba si zvolit jiné tempo, ne cvičení úplně vy-
nechat. Cvičení má být prostředkem uvolnění a spojení
mysli a těla, ne prací. Tak se stává jen dalším stresem.

Meditace
Meditace je v podstatě metoda, pomocí níž na čas pře-
staneme poslouchat to, co nás v každodenním životě ru-
ší a začneme si uvědomovat něco jiného, své vlastní
myšlenky a pocity. Při meditaci jde o soustředění mysli,
která se nachází ve stavu uvolněné bdělosti. Sice při ní
méně reagujeme na vnější podněty, ale více než obvykle
se soustředíme na věci, na které se soustředit chceme,
například na proces léčení.
Když začnete meditovat, uvědomíte si, že se velmi zlep-
šuje vaše schopnost koncentrace. Postupně se více sou-
středíte do svého nitra a díky tomu méně reagujete na
okolní stres. Meditace posunuje hranici bolesti a snižuje
biologický věk, snižuje únavu a opotřebení těla i duše.
Její výhody se ještě znásobí, když ji provází pravidelné
cvičení. Výzkumem se ukázalo, že meditace a pravidelné
cvičení jógy o 100% zvýšily hladinu tří hormonů vý-
znamných pro činnost imunitního systému. Vše zřejmě
probíhá díky vztahům mezi mozkem, žlázami s vnitřní
sekrecí a imunitním systémem.

Překonání strachu a nenávisti
Překonání strachu otevírá cestu k odpuštění těm, kteří
vám ublížili a uvolňuje místo lásce, díky níž se člověk stá-
vá psychologicky imunním vůči negativnímu vlivu pro-
středí. Když se v člověku začne hromadit hněv, změní se
na nenávist. Nenávidět je snadné, ale zdravější je mít
rád. Možná se vám nepodaří změnit toho, kdo vám způ-
sobuje utrpení, ale alespoň vám nenávist nezničí srdce,
duši a život. Je třeba mít na paměti, že nikoho není mož-
né změnit, ale každý může změnit sám sebe a tím spo-
luvytvářet ostatní.
Schopnost vidět ve špatném cokoliv pozitivně je zřejmě
tím nejdůležitějším, co pacienti potřebují. Vyřešit nedo-
končené problémy může být někdy tím nejúčinnějším lé-
kem proti bolesti. Najít v sobě schopnost lásky vyžaduje
zbavit se strachu, úzkosti a zoufalství, které v sobě mno-
ho lidí pěstuje. Celý život nosí v sobě nevyřešený hněv,
který v nich při každé vzpomínce vyvolává další stres. Če-
lit mu a vymanit se z něj vyžaduje upřímně si uvědomit
vlastní roli, kterou v celém problému hrajete, odpustit so-
bě stejně jako všem, které jste neměli rádi a kterých jste
se báli, protože jinak klesne na úroveň svého nepřítele.

Sebeúcta a tvořivost
Zárukou života a zdraví je vývoj osobnosti. Když se mysl
osvobodí od konvencí a starostí, co by na to řekli ostat-
ní, začne přinášet nová řešení a nové cíle a uvědomíme
si, že krásu a klid máme v sobě. Zralost, láska a klid sni-
žují podrážděnost a její negativní vliv na zdraví. Možnost
žít vynalézavě máme všichni. Vlastní budoucnost si při-
pravujeme každý den tím, na co myslíme a co děláme.
Kdo má proč žít, zvládne téměř jakékoliv „jako."
V kontaktu s vlastními myšlenkami se udržujeme napří-
klad psaním deníku. Díky deníku si své myšlenky uvědo-
míme a můžeme se z nich učit. Výjimeční lidé kladou své
potřeby do určité posloupnosti, ale na rozdíl od ostat-
ních, žádnou z nich nezanedbávají. Tyto potřeby seřaze-
ny podle důležitosti jsou: přežití, bezpečí, přijímání
ostatních, sebedůvěra a seberealizace. Jejich vyrovna-
nost a uvolněná soustředěnost jim přináší sebevědomí,
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které jim dává energii na skutečně důležité věci.
Negativní i pozitivní postoje se odpovídajícím způsobem
odrážejí na zdravotním stavu a platí to i naopak. Tělo se
prostě přizpůsobuje stavu mysli a stav mysli ovlivňuje tělo.

O. Carl Simonton, Stephanie Simonton - Návrat
ke zdraví

Každý z nás nepřímo ovlivňuje vlastní zdraví myšlenka-
mi, pocity, přístupem k životu a přímo pohybem a cviče-
ním. Kromě toho je reakce na léčbu ovlivněna důvěrou
v účinnost léčby a v ošetřujícího lékaře. Pokud pochopí-
te, nakolik můžete své zdraví nebo nemoc ovlivnit sami,
bude to prvním významným krokem na vaší cestě
k uzdravení.
Standardní léčba je stále základní součástí boje s nebez-
pečnými chorobami, jako je rakovina. Bez víry v úspěš-
nou léčbu, jak ze strany pacienta, tak ze strany lékařské-
ho týmu a bez toho, aby pacient očekával uzdravení, ne-
ní léčba úplná. Vyléčení je pravděpodobnější, pokud
k uzdravení zmobilizuje člověka jako celek. Toto pojetí
dovede nemocného k aktivnímu přístupu k léčení.

Příčiny vzniku rakoviny

Karcinogenní látky: není pochyb o tom, že určité škod-
livé látky, např. anilinové barvy, azbest, uhelný dehet
a další chemikálie jsou schopny poškodit genetickou in-
formaci v buňkách a tím vyvolat rakovinu. Na podporu
této teorie se většinou uvádí jedna skutečnost - výskyt ra-
koviny výrazně vzrostl s rozvojem industrializace.
Statistiky dokládají, že tyto škodlivé látky skutečně souvi-
sejí se zvýšeným výskytem rakoviny. Přesto však většina
lidí, která jim je vystavena, rakovinu nedostane a naopak,
onemocní jí lidé, kteří působení škodlivých látek vystave-
ni nebyli. Jinak řečeno, samotné působení karcinogen-
ních látek na organismus pro vznik rakoviny nestačí.
Výzkumy ukázaly, že rozdíly v počtu výskytu rakoviny ne-
jsou ani rasové, ani genetické. Prudce stoupající výskyt

rakoviny v rozvinutých zemích za posledních 25-50 let si
skutečně nelze vysvětlit výlučně genetickými argumenty.
Záření: všeobecně je známo, že záření způsobuje mutaci
buněk, které se pak mohou rozmnožovat a vést ke vzni-
ku rakoviny. V podstatě však neexistují vědci, kteří by
vážně tvrdili, že všudypřítomná radiace je závažným
zdrojem rakoviny.

Strava: někteří vědci tvrdí, že výskyt určitého druhu
rakoviny může souviset s množstvím tuku obsaženým
v potravě. Teorii o složení stravy jako jediné příčině ra-
koviny zpochybňuje však další výzkum různých druhů
populace. Zásadní roli může například hrát národní kul-
tura, protože ta ovlivňuje náš způsob života, naše myš-
lenky a víru mnohem více než strava. Existuje ještě další
faktor a tím je potlačená funkce imunitního systému, při-
rozené obrany těla proti nemocem.

Imunitní systém: jedním z nejdůležitějších aspektů
vzniku rakoviny je přirozená obranyschopnost organis-
mu. S nemocemi se pravidelně setkává většina z nás, ale
samotný kontakt s nemocí ještě neznamená, že one-
mocníme právě díky imunitnímu systému. Imunitní
systém se skládá z několika druhů buněk určených k to-
mu, aby útočily na cizorodé částice a ničili je. Mnoho vý-
zkumů ukazuje, že ke vzniku rakoviny nestačí jen pří-
tomnost abnormálních buněk, ale i potlačování přiroze-
ných obranných mechanismů těla.
Všechny vnější vlivy záření, genetika a strava hrají svou ro-
li, ale žádný z nich onemocnění zcela nevysvětlí. Existuje
tedy již několik cenných návodů, které poukazují na vý-
raznou spojitost mezi chorobou a psychickým stavem.

Podíl pacienta na vzniku nemoci

Ovládání stresu: někteří pacienti si v životě vytvářejí
nebo zbytečně připouštějí stres, nebo odmítají uznat
hranice svých psychických možností. Jiní podřizují vlast-
ní potřeby potřebám druhých a nezbývá jim sil na to, aby

vnitrni listy duplex 2012 duben  26.4.2012 13:18  Stránka 20



21

se věnovali sami sobě. Tím, že si pacient stres a jeho pří-
činu uvědomí a najde efektivnější způsob jak se s ním vy-
rovnat, uvolní v sobě energii, díky níž pak může čelit ne-
moci a žít bohatším životem.

Oprávněnost psychických potřeb: mnoho našich pa-
cientů udává, že díky nemoci si uvědomili, že už nemo-
hou zapomínat na své skutečné potřeby. Nemoc jim u-
možnila osobnostní růst, vyjadřovat vlastní pocity
a přání otevřeně a přímo. Základem je uvědomit si, že po-
třeby uspokojované v souvislosti s nemocí jsou zcela o-
právněné. Tělo si vyžaduje pozornost a samo ví, jakým
směrem. Nemoc může být příležitostí k duševnímu růstu.

Stanovení cílů: doporučuje se stanovit si tříměsíční,
šestiměsíční nebo roční cíle. Vaše cíle by se měly týkat:
osobnostního růstu, vztahu k druhým, kariéry a zabez-
pečení, odpočinku a relaxace, pohybu a sportu.
Stanovte si reálné cíle, jejichž splnění záleží na vás,
abyste byli při jejich plnění úspěšní. Své cíle specifikujte
a upřesněte. Stanovte si měřitelné cíle a dopřejte si
dostatek času na jejich plnění. Stanovte si cíle, které vás
uspokojí.

Zvládání bolesti: bolest velmi úzce souvisí s psychic-
kým stavem pacienta. Uvědomění si vlastního podílu na
bolesti je důležitým krokem k jejímu zmírnění. Vždy když
začnete trpět bolestí, soustřeďte se na nějakou příjem-
nou nebo uspokojivou činnost a pocítíte, že bolest se
zmírní, někdy úplně vymizí. Bolest často velmi úzce sou-
visí s napětím a strachem. Mnohým pacientům proto
přináší úlevu pravidelná relaxace a řízená imaginace.
Relaxace snižuje svalové napětí, pomocí mentální ima-
ginace si nemocný snadněji vytváří pozitivní očekávání,
že se může uzdravit. Díky tomu se snižuje pacientův
strach, jeho napětí a nakonec i bolest.

Pohyb: většina pacientů může nějaký, i když minimální,
pohybový režim dodržovat. Třeba jen postupovat poma-

lejším tempem a uvědomit si možnost poranění nebo
nebezpečí přílišné únavy. Pravidelná tělesná aktivita je
jedním z nejlepších prostředků jak vhodně eliminovat
důsledky stresu a stimulovat přirozenou obranyschop-
nost těla. Lidé s pravidelným pohybovým režimem (kom-
binace chůze - běh) mají ve srovnání s fyzicky pasivními
lidmi mnohem pružnější způsob myšlení, otevřené názo-
ry, vyšší sebevědomí, nepodléhají tak často depresím.
Pohybová aktivita nás naučí vnímat potřeby vlastního
těla, které si zaslouží péči a pozornost.

Zdraví z hlediska psychosomatiky: k uzdravení je
nezbytná kontrola nad vlastním životem, samostatnost.
Život nemocného může záviset na tom, zda bude využí-
vat své vlastní zdroje a možnosti. Člověk se může naučit
ovlivňovat širokou škálu svých tělesných projevů pomo-
cí vědomého řízení vlastní mysli.
Závěr: naše kniha v žádném případě nepodceňuje roli lé-
kaře a dalšího zdravotnického personálu, kteří se na
léčení podílejí. Jejím úkolem je ukázat vám, co můžete
vedle tradiční léčby udělat vy sami. Pokud zkoncentruje
veškerou vaši sílu a začnete se na svém uzdravování ak-
tivně podílet, můžete si prodloužit život a výrazně ho
zkvalitnit.

Zpracovala Eva Belišová

(Kniha "Návrat ke zdraví" autorů O. Carl Simonton,
M.D., Stephanie Matthews - Simontonová a James
L. Creighton byla česky vydána nakladatelstvím PLOT ve
2. vydání v roce 2011.)

vnitrni listy duplex 2012 duben  26.4.2012 13:18  Stránka 21



22

ODBORNÉ TÉMA

DIVERTIKULITIDA A MNOHOČETNY MYELOM

Před nedávnem nás kontaktoval profesor
Adam s myšlenkou informovat pacienty
v klubovém časopise o jedné ze situací, do
které se při léčbě mnohočetného myelomu
mohou někteří dostat. K tomuto rozhodnutí
jej inspirovala reálná situace, která se nedáv-
no stala jednomu z jeho pacientů.
Předkládáme Vám nyní zkušenost tohoto pa-
cienta a komentář specialisty lékaře-chirur-
ga, MUDr. Tomáše Grolicha, který pracuje na
Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Brno. 

Zkušenost pana Zdeňka

Jak mě prasklo tlusté střevo
Asi tři měsíce se léčím u profesora Zdeňka Adama
na mnohočetný myelom. Dne 30. 12. 2011 po ve-
čeři, kdy jsme měli vařené koleno, mě začalo bolet
břicho tak, jako při zaražených větrech. Při ležení
na zádech jsem do rána žádnou bolest necítil a nor-
málně spal. Druhý den ráno břicho trochu bolelo
a měl jsem průjem. Celý den jsem proležel a občas
zašel na záchod a pořád měl průjem, ale večer to
bylo lepší a tak jsem se díval na televizi a kolem
23. hod šel spát. 
Další den 1. 1. 2012 ráno mě břicho skoro nebole-
lo, ale stolice byla pořád řídká. K obědu jsem si dal
trochu polévky a bylo to lepší. Kolem druhé hodiny
to začalo bolet hodně a za chvilku už mě manželka
volala sanitku. Kolem třetí hodiny mě v Boskovické
nemocnici dělali různá vyšetření a v 18.00 hod už
jsem ležel na sále a pak se po 20.00 hod vzbudil na
chirurgické jednotce intenzivní péče, kde mě řekli,

že mě prasklo tlusté střevo a udělali stomii. Byl to
zánět, který jsem tam měl tak čtyři až pět dnů, pod-
le toho co mě řekl lékař MUDr. Romanov, který mě
operoval a určitě mu můžu děkovat za záchranu
života. Nyní si zvykám na stomii, je to starost, ale
musím to zvládnout. Podle lékařů mě to za nějaký
čas vrátí zpátky.

Komentář MUDr. Tomáše Grolicha

V naší společnosti jsou výchlipky (divertikly) tlustého
střeva běžným jevem. Výskyt těchto výchlipek roste
s věkem a u pacientů nad 60 let se výchlipky vysky-
tují až v 50 % případech, často jako náhodný nález
při kolonoskopii. Samotné výchlipky nemusí působit
žádné obtíže. U části pacientů (asi 10-20 %) se vy-
skytují obtíže jako nepravidelnost stolice až zácpa.
Hlavní problém představují vznikající komplikace
výchlipek, jako je zánět (divertikulitida), krvácení
z konečníku či uzavření průchodnosti střeva
(tzv. ileózní stav).
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Nejčastější a obávanou komplikací je tedy zánět –
divertikulitida. Vzhledem k tomu, že nejčastěji je
výchlipkami postižena levá sestupná část tlustého
střeva a navazující esovitá klička, projevy tohoto
zánětu lze zkráceně označit jako levostranný zánět
„slepého střeva".
V typickém případě pacient zpočátku pociťuje ne-
jasné tupé bolesti v celém břiše, může mít zácpu či
nechutenství, ve stolici se může objevit krev. S po-
stupem času, v řádu hodin až dnů, se potíže zvý-
razňují, bolest je nejhorší v levém boku a levém
podbřišku, bolesti jsou ostřejší, křečovité, přidává
se zimnice, třesavka, zvýšená teplota až horečka,
někdy zvracení. 
Pokud tento rozvinutý zánět zůstane neléčen, mo-
hou se vyvinout komplikace jako hnisavé ložisko
v břiše, zánět pobřišnice, uzávěr a neprůchodnost
tlustého střeva zánětem, či prasknutí tlustého stře-
va s únikem stolice do dutiny břišní. Všechny tyto
stavy jsou velmi závažné, ohrožující pacienta „otra-
vou krve" až úmrtím.
Základem vyšetření pacientů s těmito obtížemi je
chirurgické vyšetření břicha a konečníku, vyšetření
krve pro zjištění známek zánětu a vyšetření střeva
pomocí ultrazvuku či CT břicha. Pokud je toto one-
mocnění zjištěno v počáteční fázi, je základem léč-
by přísná bezezbytková dieta šetřící střevo, spojená
s podáváním antibiotik. Tato léčba může při leh-
kých zánětech probíhat ambulantně, většinou však
probíhá za hospitalizace s podáváním antibiotik do
žíly.  Pokud je léčba úspěšná, je pacient přibližně po
týdenní hospitalizaci propuštěn s dietním doporu-
čením a upozorněním, že pokud se tento zánět bu-
de opakovat, bude nutná operace s odstraněním
postiženého úseku střeva a zpětným střevním na-
pojením. Pokud se onemocnění i přes výše uvede-
nou léčbu zhoršuje, nebo pacient přichází k vyšet-
ření pozdě, je jediným řešením chirurgická léčba.

Chirurgická léčba vynucená ve fázi zánětu spočívá
v odstranění postiženého úseku střeva, zaslepení
konečníku pod postiženým úsekem a vyvedení čás-
ti střeva před původním zánětem jako boční vývod
(stomie). Střevní spojení v tomto zánětlivém stavu
není možné pro vysoké riziko nezahojení střeva
a pacienti musí vyčkat se stomií minimálně půl ro-
ku do úplného vyhojení břišní dutiny, kdy přichází
k operaci s cílem navrátit stomii.
Problém pro vyšetření a léčbu zánětu výchlipek i ji-
ných zánětlivých stavů v dutině břišní představují
pacienti s poruchou obranyschopnosti organizmu -
imunity. K těmto pacientům se řadí nemocní s cuk-
rovkou, nadužíváním alkoholu, dlouhodobou anti-
biotickou léčbou, po transplantaci orgánů, pacien-
ti s nádorovým onemocněním krvetvorby (mezi ji-
nými mnohočetným myelomem), po léčbě ozářením
či chemoterapii obsahující kortikoidy (Prednison
apod.). Tito pacienti nejsou zánětem – divertikuliti-
dou ohroženi častěji než běžní pacienti, ale průběh
onemocnění může být dramaticky odlišný. Léčba
kortikoidy tlumí celkovou imunitní odpověď těla na
zánět a maskuje tedy běžné příznaky zánětu u pa-
cienta. Běžný pacient zažívá postupně se zhoršující
až velmi výrazné bolesti břicha spojené s horečkou
a zimnicí. V případě rozvinutého zánětu je pacient
schvácený horečkou a neúnosnou bolestí břicha,
které je takřka nevyšetřitelné. Nemocný na sebe
tzv. nenechá sáhnout. U pacientů léčených kortiko-
idy či s jinou poruchou imunity mohou být obtíže
velmi mírné a při chirurgickém vyšetření břicha ne-
zjistitelné. Zhoršení stavu pak bývá náhlé a proje-
vuje se opožděně až v řádu dnů, zpravidla již v pří-
padě závažných komplikací choroby. Tito pacienti
jsou v nejasných případech častěji sledováni na
nemocničním lůžku a jsou u nich prováděna opa-
kovaná vyšetření pro vyloučení zhoršování stavu,
i když běžné vyšetření břicha je téměř normální.
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Pacientům s narušenou imunitou velmi doporučuji,
aby nepodceňovali žádné ze svých obtíží, byť i mír-
ných a zvláště nepodceňovali opakované obtíže,
jako jsou bolesti břicha, nevolnost či změna pravi-
delnosti ve vyprazdňování stolice. Zvláštní pozor-
nost musí být věnována všem potížím tehdy, pokud
už u vás je existence výchlipek v tlustém střevě
v minulosti potvrzena. Lépe je tedy nechat se vyšet-
řit zbytečně při nezávažných obtížích než podcenit
rozvoj závažného onemocnění tlustého střeva
s možnými následky jakým divertikulitida bezesporu je.

MUDr. Tomáš Grolich
Chirurgická klinika FN Brno

přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 
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INFORMACE CMG NF

ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PŘIPRAVUJE

I v tomto roce plánuje Česká myelomová skupina

a její nadační fond ve spolupráci s Klubem pacien-

tů mnohočetný myelom a The International

Myeloma Foundation uspořádat dva vzdělávací se-

mináře pro nemocné s mnohočetným myelomem

a jejich blízké. V loňském roce byl velmi pozitivně

hodnocen jednodenní seminář, který se konal

v Praze s názvem Život s mnohočetným myelomem.

Pořadatelé se proto rozhodli uspořádat další běh

semináře, tentokrát v Brně. 

Dvoudenní vzdělávací seminář se v tomto roce pod-

le nepsaných pravidel „přestěhuje" na území Čech

a bude se konat v nové lokalitě, kterou jsou Lázně

Bělohrad. Podrobné informace najdete nejpozději

v červenci na webových stránkách www.myelo-

ma.cz nebo www.mnohocetnymyelom.cz. Všem čle-

nům Klubu pacientů mnohočetný myelom budou

včas zaslány pozvánky, nečlenové Klubu pacientů

mohou získat informace na specializovaných ambu-

lancích v léčebných centrech. Podrobné informace

můžete získat u organizátorů akce.

Vzdělávací seminář Život s mnohočetným
myelomem
Datum konání: 30. květen 2012

Místo konání: Hotel Slovan, Brno

Časové rozpětí: 10.00 hod – 14.00 hod

Předběžný program
Prof. MUDr. Roman Hájek

Co bych chtěl vědět, kdybych byl pacientem s nově

diagnostikovaným myelomem. Co bych chtěl vědět,

pokud bych byl pacientem s myelomem v relapsu.

MUDr. Luděk Pour

Je myelom vyléčitelný?

Dana Hrbková

Výživa u onkologicky nemocných, diskusní panel.

Mgr. Petra Bučková

Umíme pojmenovat své potřeby? (diskusní setkání

s psychologem nad potřebami nás všech).

VIII. Vzdělávací seminář pro nemocné s mno-
hočetným myelomem, jejich rodinu a přátele
Datum konání: 21. – 22. září 2012

Místo konání: Lázně Bělohrad

Předběžně připravovaná témata odborných
přednášek:
• Nejzajímavější novinky v léčbě a výzkumu

myelomu.
• Aktivity Klubu pacientů mnohočetný myelom.
• Je mnohočetný myelom možné považovat

za vyléčitelnou nemoc.
• Jaké jsou možnosti v ovlivnění chronické bolesti

u myelomu.
• Novinky ze sociální oblasti.

Kontakt:

Iveta Mareschová, tel: 543 213 998,

e-mail: imareschova@fnbrno.cz

Alice Onderková, tel: 603 310 523,

e-mail: koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz
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LÁZNĚ BĚLOHRAD SLOUŽÍ KLIENTŮM
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

I v tomto roce připravuje Česká myelomová
skupina, nadační fond spolu s Klubem paci-
entů mnohočetný myelom, pod záštitou
The International Myeloma Foundation
VIII. vzdělávací seminář pro nemocné s mno-
hočetným myelomem jejich rodinu a přátele.
O seminář je trvalý zájem nejen díky kvalitním
odborným informacím, ale také díky tomu, že
se snažíme našim pacientům představovat
stále nová a zajímavá místa, která by mohla

přispět k úspěšnému průběhu jejich léčby.
Jednou ze zajímavých lokalit jsou také Lázně
Bělohrad, kde proběhne letošní ročník vzdě-
lávacího semináře. V následujícím příspěvku
bychom Vám rádi přiblížili možnosti Lázní
Bělohrad.

Lázeňská rehabilitační klinika v Lázních Bělohradě
může, dle indikačního seznamu, zajišťovat lázeňskou
péči i pro některé onkologické pacienty. Jednou
z onkologických diagnóz, kterou je možné léčit
v Lázních Bělohrad, je i mnohočetný myelom. Na léč-
bu zde dohlíží specialista – onkolog, který pomáhá
sestavovat léčebné schéma.
Zahájení každého léčebného pobytu předchází kom-
plexní lékařské vyšetření, na jehož základě je stano-
ven individuální program pobytu. V průběhu celé léč-
by komunikuje klient s lázeňským lékařem, který
během pobytu provede kontrolní vyšetření a na závěr
léčby výstupní kontrolu. Léčebné procedury jsou po-
staveny na individuální péči o klienta. Fyzioterapeut,
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který klienta ošetřuje, sleduje stav pacienta a průběž-
ně konzultuje výsledky léčby s příslušným lékařem.
Klienti lázní mají k dispozici nepřetržitou 24 hodino-
vou lékařskou službu.
Lázeňský komplex se nachází v poklidném městečku
v podkrkonoší. Lázeňská léčba zde má již více než sto-
dvacetiletou tradici a léčí se zde převážně klienti s po-
tížemi pohybového aparátu. Základním přírodním
léčivým zdrojem bělohradských lázní je kvalitní sirno-
železitá slatina, jejíž ložiska leží v blízkosti lázní.
Slatinná rašelina se používá ve formě koupelí, zábalů
a obkladů.
V rámci terapie probíhá řada vodoléčebných procedur
– vířivé koupele, střídavé koupele, perličkové koupe-
le, podvodní masáže, přísadové uhličité koupele a ne-
dílnou součástí léčebného pobytu jsou i různé druhy
masáží - klasické, reflexní a baňkové. 
Další speciální léčba spočívá v odborné manipulační
léčbě, mobilizačních technikách a lymfodrenážích.
Mezi procedurami najdete individuální cvičení s fyzi-
oterapeutem, elektroléčbu, parafínové zábaly, kryote-

rapii, plynné uhličité koupele, plynové injekce a oxy-
genoterapii. Součástí lázní je teplý rehabilitační
bazén vybavený množstvím masážních trysek a per-
ličkovou lavicí. Široký výběr diet umožňuje vhodné
stravování i pro hosty vyžadující zvláštní stravu.
Klienti mají k dispozici tři lázeňské hotely – hotel
Grand***, hotel Janeček*** a hotel Anna Marie***.
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou standardně
vybaveny sprchovým koutem, WC, TV, ledničkou
a telefonem. Všechny hotely, bazén, terapeutický blok
i restaurace jsou spojeny mosty tak, aby klient mohl
přecházet „suchou nohou".
V areálu lázní se nacházejí restaurace, kavárny, letní
terasy, obchod se suvenýry, kadeřnictví, pedikúra či
sauna. Sportovně zaměřený host může využít teniso-
vé kurty, krytou halu s tenisovým kurtem, hřiště mini-
golfu i půjčovnu horských kol. Pro náročnější hosty se
nabízí možnost vyhlídkových letů z blízkých sportov-
ních letišť nebo golfová hřiště mezinárodních para-
metrů vzdálená 30 až 60 minut jízdy autem.
Vlastní lázně jsou obklopeny přírodním parkem
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Bažantnice s možnostmi procházek upravenými ces-
tičkami a s využitím naučných stezek. Klientům v láz-
ních zpestřují pobyt zajímavé besedy, koncerty,
taneční večery, vystoupení tanečních souborů a pro-
fesionálních hudebních těles.

To, co odlišuje Lázně Bělohrad od ostatních lázní, je
velice ochotný a trpělivý personál. Většina klientů se
sem vrací kvůli profesionálnímu přístupu a domácí
atmosféře. Společnost Lázně Bělohrad a.s. je držite-
lem certifikátu ISO 9001:2008.

MUDr. Jitka Ferbrová
předsedkyně dozorčí rady společnosti

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

720 228 482

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

�
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Kontakty Klubu pacientů mnohočetný myelom (KPMM)

Neváhejte využít níže uvedených kontaktů:

- 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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