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Vážení pacienti, milí přátelé,
těší mě, že Vás mohu opět pozdravit prostřednictvím strá-
nek Bulletinu-klubového časopisu pacientů s mnohočet-
ným myelomem. Věřím, že jste horké letní dny s velkými
teplotními výkyvy a prudkými bouřkami zvládli bez vět-
ších zdravotních problémů. Vypadá to, jako by se i poča-
sí rozhodlo přidat k situaci posledních dnů ovládající na-
ši politickou a společenskou scénu a kterou můžeme bez
obav označit za bouřlivou. O to víc mě těší, že našeho
sdružení se společenské otřesy zatím dotýkají pouze
okrajově a věřím, že se nám společně povede zajistit sta-
bilitu i v budoucím období. Všechny Vás v tomto směru
žádám o podporu a pomoc. Pokud se Vám aktivity Klubu
pacientů líbí a přinášejí Vám užitek, prosím nenechávejte
si své nápady, názory nebo doporučení jen pro sebe.
Každá byť i sebemenší pomoc a podpora je pro nás víta-
ná a velmi důležitá. 
Velmi rádi bychom pokračovali v tom, co se podařilo za
posledních pět let vybudovat. K největším úspěchům po-
sledního období určitě patří úspěšně se rozvíjející projekt
Jóga a mnohočetný myelom. Většina z Vás již o tomto
projektu slyšela na různých klubových setkáních, a proto
jistě nemusím opakovat známá fakta. Mám velkou ra-
dost, že i v tomto roce mohou zájemci o tuto aktivitu pra-
videlně cvičit jak v Brně, tak v Hradci Králové. V Brně se
v tomto pololetí začíná cvičit od úterý (4. 9. 2012), v jó-
govém centru na Bezručově ulici, vždy od 15.00 hod. 
V Hradci Králové začíná cvičení od 15. 10. 2012. Věřím,
že i v Praze se povede zrealizovat společné cvičení, o kte-
ré naši členové po úvodním semináři projevili velký zá-
jem. Pokud byste o pravidelné cvičení měli zájem i Vy,
prosím kontaktujte koordinátorku sdružení (tel: 603 310
523), která Vám upřesní všechny informace. Nemusíte se
bát, že jsou cviky namáhavé, jde především o relaxaci,
dechová cvičení, uvolňovací a protahovací cviky. Velký dík
za možnost tento projekt realizovat patří našemu dlou-
hodobému partnerovi, společnosti Celgene. Věřím, že na-
še úspěšná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Jak jsem se již zmínil, naše sdružení oficiálně završilo
v březnu tohoto roku pět let společné existence a to už je
doba, za kterou je možné odvést hodně velký kus práce.

Co všechno se nám podařilo nebo nepodařilo, budeme
hodnotit v září na valné hromadě, která se bude konat
v rámci VIII. vzdělávacího semináře pro nemocné s mno-
hočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v Lázních
Bělohrad. Všechny členy sdružení srdečně zvu a věřím, že
z valné hromady vyplyne mnoho dobrých nápadů pro
další práci. Osobně bych si nejvíce přál, aby se v našich
řadách co nejdříve našly nové posily pro aktivní předsta-
vitele Klubu, především na některých regionech. Všichni
se potýkáme se svým zdravotním stavem, často velmi ne-
stabilním a nevypočitatelným. Velmi děkuji všem, kteří
část svých sil a energie věnují Klubu. Je to obtížné a vysi-
lující a určitě by každá či každý z nás přivítal jakoukoliv
formu pomoci. Pokud by Vás intenzivnější zapojení do
aktivit sdružení lákalo, budete srdečně vítáni.
Snad se mnou budete souhlasit, že jako organizace ne-
stagnujeme a snažíme se přicházet se stále novými ná-
pady, ale zároveň se snažíme zachovávat a udržovat ak-
tivity ověřené a oblíbené. Je však nutné myslet na bu-
doucnost, plánovat, předvídat, prostě jít s dobou. Velkou
oporou v tomto snažení jste nejen všichni Vy, kteří se za-
jímáte o směřování Klubu, ale také všichni partneři z řad
odborníků i laiků, za což jim patří velký dík. Všichni jsou
a mohou být inspirací pro budoucí období, ale důležití
jste především všichni Vy, kteří jste nedobrovolně spojeni
s nemocí mnohočetný myelom. Klub pacientů byl založen
s úmyslem být oporou a pomocníkem hlavně pro Vás.
Abychom mohli naplnit počáteční dobrý úmysl, potřebu-
jeme znát Vaše názory, pomohlo by nám, kdybychom vě-
děli, co Vás trápí a s čím se potýkáte. Proto ještě jednou
vyzývám všechny, kteří neradi sedí s rukama v klíně, aby
se nebáli ozvat, zavolat, napsat, zúčastnit se některého
z klubových setkání a otevřeně říct svou představu.
Nemohu slíbit, že jsme schopni zvládnout vše, ale určitě
mohu slíbit, že se rozhodně společně pokusíme najít ces-
tu a udělat vše, co bude v našich silách.
Vážení přátelé, přeji nám všem příjemné dny babího léta
a především vše dobré.

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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PŘÍBĚH PANÍ JIŘINY

I v tomto čísle si můžete přečíst další životní
příběh, i když je tentokrát trochu jiný. Příběh
pro tento časopis nepřipravila pacientka, ale
manželka pacienta, která se svým partnerem
prožívá celé období jeho nemoci, pravidelně jej
doprovází na kontroly, sleduje vývoj jeho zdra-
votního stavu a je mu maximální oporou v kaž-
dodenním životě. Nakolik je pro ni tato role
náročná, jaké jsou její pocity a prožitky, to vše
se snažila ve svém krátkém příběhu zachytit. 

Při jedné z pravidelných návštěv ambulance, kdy
jsem doprovázela manžela na chemoterapii, jsem
byla oslovena, abych napsala náš příběh, své poci-
ty jako rodinného příslušníka nebo také jako man-
želky nemocného s mnohočetným myelomem.
Všechno začalo před rokem v létě, kdy si manžel za-
čal stěžovat na bolesti zad. Po návštěvě lékaře
dostal první injekce, infuze a léky na bolest, které
bohužel nezabíraly. Protože já mám po operaci pá-
teře, objednala jsem ho na prohlídku ke své neuro-
ložce, tou byl odeslán na rehabilitace. Panu primá-
ři na rehabilitacích se to nezdálo, a tak mu doporu-
čil vyšetření na CT, kde zjistili díru v pánvi. Logicky
následovala „cesta" na ortopedii. A tak pro nás
začal kolotoč a strach ze strašáka RAKOVINA. 
Po vyšetření břicha, střev, konečníku a prostaty
jsme čekali na výsledky. Naštěstí se neprokázala
přítomnost metastáz a doktoři nás ujišťovali, že
teď, i když to bude rakovina, je to pro nás ta nej-
lepší varianta. Všichni si mysleli, že je to zhoubný
nádor a už metastázuje, což se naštěstí neprokáza-
lo. Nakonec se manžel opět ocitl na ortopedii, na
odebrání vzorku, opět s negativním výsledkem. 

Rozhodnutí lékařů bylo díru vyplnit štěpem. Protože
má manžel kamarádku lékařku na hematologii,
chtěla zjistit příčinu, proč ta díra vznikla. Odebrala
tedy kostní dřeň. Hodnoty byly trochu zvýšené, ale
pořád jsme neznali diagnózu. Manžel byl tedy ode-
slán za prof. Adamem do FN Brno Bohunice, ten
udělal trepanobiopsii, ale ta se nepovedla z důvodu
větší krvácivosti. Následovalo vyšetření na PET, CT
a magnetická rezonance a znovu byla odebrána
kostní dřeň. 
Díky prof. Adamovi manželovi zjistili diagnózu hned
v začátcích, proto nastoupila léčba chemoterapií.
Hned jsem na internetu začala hledat informace
o této chorobě -  přiznám se, že prognózy z článků
nebyly moc dobré, což pro mě nebylo povzbuzující.
Pan profesor mě vysvětlil, že na internetu je mnoho
zavádějících informací, je vhodnější číst ověřené
zdroje. Dal mě raději všechnu potřebnou literaturu
(informační brožury vydávané Českou myelomovou
skupinou, nadačním fondem a Klubem pacientů
a také odkazy na jejich webové stránky).
Manžel se držel a stále drží moc statečně, je bojov-
ník. Snažím se ho podporovat a pomáhat, co mi sí-
ly stačí. Rodina by měla určitě být připravena, a to
hlavně na začátku chemoterapie, na špatný psy-
chický stav pacienta. Musíte zatnout zuby a vydr-
žet. Není moc příjemné, když se moc snažíte a ne-
mocný si svou zlost vylije na vás, ale všechno se
v dobré obrátí. Takové stavy se objevovaly hlavně
při braní Dexamethazonu. Staráte se, jak nejlépe
umíte, ale jsou velké výkyvy nálad a při špatné se
dozvíte, jak se vlastně nestaráte, je vám řečeno, že
si neuvědomujete, že je nemocen, jak jste vlastně
špatný člověk. Rodina i přátele chtějí manžela nav-
štívit, ale on nechce nikoho vidět. Musela jsem se
vyrovnat s tím, že je musím odmítat, není to vůbec

KLUBOVÝ ŽIVOT
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lehké. Abych aspoň na chvilku zapomněla na sta-
rosti, tak se jedu třeba projet na kole, bohužel je mě
to taky vyčteno. Nemoc je těžká pro pacienty, ale
také pro nejbližší, někdy toho máte také už dost.
Máme 14 letou dceru, měla jsem strach, jak to vez-
me ona, ale kupodivu se s tím vyrovnala relativně
dobře. Jen jí vadí také změny nálad. Jsem moc rá-
da, že ji mám, protože to lépe zvládám. Nedovedu
si představit, že bych na to byla sama. Nejhorší je,
když se dozvíte diagnózu, je to velká nejistota, ne-
víte, co a jak bude, jestli všechno zvládnete. Musíte
být stále silní a nelitovat se, úvahy „proč zrovna
my" jsou nanic. Po několika probdělých nocích
a přečtení všeho dostupného jsme si řekli, že tu mr-
chu RAKOVINU přemůžeme, a snažíme se žít tak,
jak nám to nemoc dovolí. 
Při docházení na chemoterapii, jsme se setkali s da-
leko horšími osudy pacientů, tak jsme si řekli, že
jsme na tom vlastně ještě dobře, manželovi zjistili
diagnózu včas. Potkala jsem nádhernou duši, paci-
entku Kristýnku, která nám všechno vysvětlila
a spoustu věcí poradila, každému bych moc přála,
také někoho takového potkat, budete se nakonec
Vy i Váš blízký na návštěvu ambulance těšit a líp to
všechno snášet.
Co dodat na závěr? Hlavně ať se všichni uzdraví
a relaps je nepotká moc brzy. Pevné nervy nejen pro
nemocné, ale i pro jejich blízké a věřte na zázraky,
přece se jí (rakovině) nedáme tak snadno! 

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PLZNI

Jarní setkání naší regionální skupiny Klubu pacientů
MM se uskutečnilo dne 18. 4. 2012, jako již tradičně
v salonku hotelu „U pramenů" v Plzni. Mluvčí naší re-
gionální skupiny paní Veverková, přivítala všechny
přítomné a hosty, kterými byli Ing. Josef Hájek

a Mgr. Alice Onderková, naše ošetřující lékařka
MUDr. Miroslava Schützová a přednášející
Mgr. Michala Filipová a JUDr. Ondřej Dostál, PhD.,
LL.M. Po zahájení předala paní Veverková slovo
předsedovi KPMM Ing. Josefu Hájkovi, který nás
v krátkosti informoval o aktivitách našeho sdružení
za uplynulé období, o úkolech a aktivitách vedení
Klubu pro další období a hlavně pak o jednání se
sponzory. Informoval o připravovaném semináři pro
pacienty, který se bude konat dne 30. 5. 2012 v Brně
a dalším semináři, který se bude konat
21. – 22. 9. 2012 v Lázních Bělohrad. Ing. Petr Krátký
pak informoval o jednání členů Výkonného výboru
KPMM, které se konalo v Brně dne 10. 4. 2012.
Vzhledem k tíživé ekonomické situaci našeho státu je
stále obtížnější zajistit i možnost finanční podpory od
sponzorů. Proto požádal přítomné o spolupráci při
oslovování sponzorů, kteří by i malou částkou po-
mohli přispět k financování naší regionální skupiny.
Jednotlivé regiony budou čerpat své zbytky prostřed-
ků z roku 2011, k navyšování limitů pro letošní rok
nedojde, v případě oprávněné potřeby samozřejmě
potřebné finanční prostředky centrála zabezpečí.
Zpráva o hospodaření KPMM za rok 2011 bude před-
nesena na Valné hromadě KPMM v září 2012 na se-
mináři pro pacienty v Lázních Bělohrad. Dále pozval
všechny přítomné na seminář, který pořádá Česká
myelomová skupina (CMG), nadační fond, Klub paci-
entů mnohočetný myelom (KPMM) a The
International Myeloma Foundation (IMF) v Brně dne
30. 5. 2012.
V roce 2012 byl zahájen projekt s názvem: „Jak se
orientovat v systému veřejného zdravotního pojiště-
ní", které zajišťuje Platforma zdravotních pojištěnců
ČR o.s.. Úvod do této problematiky a seznámení
s organizací provedla ve svém příspěvku
Mgr. Michala Filipová. Upozornila na to, že na strán-
kách www.jakoja.cz je vytvořena nová sociální síť, kde

vnitrni listy duplex 2012 zari  5.9.2012 8:47  Stránka 4



5

je možné najít odpovědi na otázky, jak se lépe orien-
tovat ve zdravotnictví, fakta o nemocech, vyšetřeních
a léčbě a případně na koho se obrátit o pomoc. Svým
úvodem tak připravila půdu pro přednášku 
JUDr. Ondřeje Dostála, který velice fundovaným a za-
jímavým způsobem hovořil o tom, jak funguje zdra-
votnický systém, co je to informovaný souhlas a k če-
mu slouží, ale hlavně seznámil přítomné s tím, jaká
práva mají pacienti (pojištěnci). Dále hovořil o zdra-
votnické dokumentaci a jejím poskytování a nahlíže-
ní do ní, o právu na zdravotní péči na základě Listiny
základních práv a svobod, o řešení sporů, kvalitě pé-
če a právu na hrazenou péči, stavu legislativy ve
vztahu ke zdravotnické reformě, poplatcích a úhra-
dách služeb. Zmínil se také o roli a vztahu pacienta –

lékaře – a zdravotní pojišťovny. V průběhu přednáš-
ky bylo možno klást dotazy, na které přednášející
ihned odpovídal. Ačkoli přednáška byla o zákonech 
a právních vztazích, vůbec nebyla nudná a všem pří-
tomným se velice líbila.
Po krátké přestávce na občerstvení setkání pokračo-
valo organizačními záležitostmi a diskuzí. Vzhledem
k tomu, že v roce 2011 se nepodařilo zajistit předná-
šejícího na dohodnuté téma, neuskutečnilo se pod-
zimní setkání. Proto v rámci diskuze byl tento pro-
blém znovu otevřen. Z diskuze vyplynulo, že po celo-
státním semináři, který se obvykle koná koncem  zá-
ří, zbývá pak už jen říjen na zorganizování setkání.
V této době je již velice brzy tma a pacienti, kteří jsou
ze vzdálenějších míst a do Plzně dojíždějí převážně
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automobilem, mají obavu ze zpáteční cesty a z poča-
sí, které je v této době již velmi nejisté. Proto bylo
odsouhlaseno, že termín dalšího setkání se zvolenou
tématikou bude koncem června. Bylo také konstato-
váno, že členská základna se nerozšiřuje, naopak čle-
nů Klubu a jeho přátel ubývá. Stejně tak je tomu i ve
výboru našeho Klubu. Je nutné se zaměřit na získání
dalších členů. Naše ošetřující lékařka se snaží vy-
světlit novým pacientům výhody členství v našem
sdružení, její snažení je však neúspěšné, pacienti se
bohužel organizovat nechtějí.

Ing. Petr Krátký
ROS Plzeň

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V HRADCI KRÁLOVÉ

Jarní setkání členů a přátel Klubu pacientů v Hradci
Králové se konalo dne 25. dubna v příjemných pro-
storách hotelu Černigov. Hotel je situován na ná-
městí poblíž autobusového a vlakového nádraží
a místo setkání tak bylo dostupné všem zúčastně-
ným. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil
předseda Klubu ing. Josef Hájek a také místopředse-
da sdružení pan Petr Hylena. V krátkosti informovali
všechny přítomné o plánovaných akcích Klubu.
Program jarního setkání se orientoval podobně jako
na jarních setkáních v Brně a Plzni na vystoupení zá-
stupců Platformy zdravotních pojištěnců. Jako první
vystoupila a s přítomnými se přivítala Mgr. Michala
Filipová, předsedkyně správní rady Platformy zdra-
votních pojištěnců. Ve svém krátkém vstupu je se-
známila s tímto občanským sdružením a také poho-
vořila o portálu JakoJá – sociální síti pro pacienty
a pacientská sdružení. 
Hlavní program setkání se věnoval problematice
zdravotního pojištění v ČR. Této problematiky se vel-

mi erudovaně ujal JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LL.M.,
který hovořil o tom, jak se jako pacient orientovat
v systému zdravotního pojištění. Dovolujeme si zde
citovat některé z informací a doporučení, které
JUDr. Ondřej Dostál ve svém vystoupení prezentoval.
Podle Listiny základních práv a svobod, čl. 31 má
každý občan právo na ochranu zdraví. Na základě
veřejného zdravotního pojištění mají právo na bez-
platnou zdravotní péči na zdravotní pomůcky za
podmínek, které stanoví zákon. Zde jsou velmi důle-
žitá slova „které stanoví zákon", protože tím je mí-
něn zákon konkrétní země, tedy v našem případě zá-
kon ČR (zákon o zdravotních službách, zákon o spe-
ciálních zdravotních službách a další). 
Velmi drahé léky může předepisovat pouze lékař ve
zdravotnickém zařízení, které má s danou pojišťo-
vnou sjednanou smlouvu o úhradě tohoto typu léku.
Pokud je pacient pojištěn u pojišťovny, která nemá
s daným zdravotnickým zařízením takovou smlouvu
sjednánu, má pouze dvě možnosti. Buď lék v plné vý-
ši uhradit, nebo kontaktovat svou pojišťovnu a zjis-
tit, v které nemocnici je takovýto typ smlouvy sjed-
nán a léčit se v tomto zařízení.
Pokud by někdo mohl být léčen lékem, který je
schválen a používán v zahraničí, na zdejším trhu je
také k dispozici, ovšem ještě není schválen příslušný-
mi orgány, potom je možné využít paragrafu 16
Zákona 48/1997 Sb., ve kterém se uvádí:
(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve
výjimečných případech zdravotní služby jinak
zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li po-
skytnutí takových zdravotních služeb jedinou
možností z hlediska zdravotního stavu pojiš-
těnce. (2) S výjimkou případů, kdy hrozí ne-
bezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních
služeb podle předchozího odstavce vázáno
na předchozí souhlas revizního lékaře.
V případě neschválení požadovaného léku revizním
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lékařem, je dobré podrobně prostudovat jeho vyjá-
dření. Revizní lékař je povinen ve svém rozhodnutí
jednoznačně napsat, zda souhlas s úhradou požado-
vaného léku vydává či nevydává. V případě, že sou-
hlas s úhradou nevydává, pak se předpokládá, že
existuje lék, který je pojišťovnou hrazen a může v pl-
ném rozsahu zastoupit lék požadovaný. Revizní lékař
je povinen tento alternativní lék jednoznačně dopo-
ručit a v odůvodnění svého rozhodnutí musí vysvět-
lit, proč tento alternativní lék a tím pádem jiný způ-
sob léčby navrhuje. Pokud tak neučiní, jedná v roz-
poru se zákonem a jeho rozhodnutí lze rozporovat.
Podobně jako v případě, že s navrhovaným alterna-
tivním způsobem léčby pacient nesouhlasí a má
oprávněné obavy, že by jej mohl tento postup po-

škodit. Odvolání lze podat na příslušnou zdravotní
pojišťovnu, na vedení konkrétního zdravotnického
zařízení nebo na krajský úřad, který je zřizovatelem
zdravotnického zařízení. Jako revizní lékař může pra-
covat člověk, který získal na lékařské fakultě titul
MUDr., prošel výběrovým řízením a má specializaci
v oboru, který posuzuje.
Podle Zákona č. 48/1997 Sb., musí příslušná zdra-
votní pojišťovna zařídit dostupnost zdravotní péče ve
zdravotnických zařízeních, se kterými má uzavřenu
smlouvu, např. dostatek kvalitního ošetřujícího per-
sonálu, odpovídající zdravotnický materiál, léky 
apod. Pokud tomu aktuální stav ve zdravotnickém
zařízení neodpovídá, pak máme jako pojištěnci prá-
vo ztěžovat si na své zdravotní pojišťovně.
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votního pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů či
nutnosti řešit závažnější problém doporučil pan dok-
tor, abychom se obrátili na telefonickou poraden-
skou linku Platformy zdravotních pojištěnců ČR.
Funguje každé pondělí, úterý a čtvrtek v době
od 14 do 18 hod. Je také možné psát na adresu
linka@zdravotnipojistenci.cz. Také doporučil, přede-
vším v případě závažnějších problémů, obrátit se na
zástupce pacientské organizace (Klubu pacientů
mnohočetný myelom), který může s Platformou zdra-
votních pojištěnců na řešení problému spolupracovat
a zvýšit tak možnost jeho pozitivního vyřešení.

Petr Hylena
ROS Hradec Králové

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V OLOMOUCI

Již posedmé se sešli dne 17. května 2012 v Olomouci
členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný mye-
lom, tentokrát ve slavnostní dvoraně
Arcibiskupského paláce. Účast byla jako vždy hojná,
bylo přítomno 28 pacientů a jejich blízkých a jede-
náct hostů z III. Interní kliniky FN Olomouc z řad lé-
kařů a sester. Setkání zahájil ing. Zdeněk Chlup, při-
vítal všechny přítomné a zvláště přivítal vážené hos-
ty setkání Mons. Jana Graubnera a prof. Vlastimila
Ščudlu.
Jako první se slova ujal Mons. Jan Graubner. Hovořil
o stěžejních obdobích v historii existence moravské-
ho biskupství, zmínil mimo jiné zásluhy Rudolfa Jana
Habsburského, zobrazeného v čele sálu slavnostní
dvorany. Tento významný arcibiskup olomoucký se
zasloužil o založení sadů v Olomouci a také o založe-
ní Moravského divadla. Arcibiskupský palác je v sou-
časnosti sídlem úřadu olomouckého arcibiskupství,

O tom, zda je požadovaná péče odkladná (neakutní)
nebo neodkladná (akutní) rozhoduje ošetřující lékař,
případně jeho bezprostřední nadřízený. Pokud s jeho
rozhodnutím nesouhlasíte (obáváte se např. poško-
zení zdravotního stavu z důvodu prodlevy léčby), má-
te plné právo na názor dalšího odborníka v oboru.
Pokud vám jiný odborník potvrdí vaše oprávněné
obavy, máte plné právo stěžovat si u vedení daného
zdravotnického zařízení.
Je velmi dobré kontrolovat, zda ze zdravotnického
zařízení (po návštěvě ambulance) odcházíte s potvr-
zením o zaplacení „poplatku". Můžete mít v rukou
stvrzenku (jednu část odevzdáte sestře a druhá vám
zůstává) nebo máte ve zprávě od lékaře za daný den
napsáno, že jste poplatek uhradili. Pokud není spl-
něna žádná z výše jmenovaných možností, vystavu-
jete se nebezpečí, že po vás může zdravotnické zaří-
zení uhrazení poplatku zpětně požadovat včetně za-
placení penále. Jestliže vám ve vašem zdravotnickém
zařízení nevydají potvrzení o zaplacení poplatku, jste
oprávněni stěžovat si u zřizovatele daného zdravot-
nického zařízení. 
Pokud si chcete ověřit jakoukoliv informaci o vámi 
užívaném léku, doporučujeme informační portál
Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecích.cz.
Najdete zde podrobné informace o konkrétním léku
(jakým způsobem se podává, jak je velké balení, kdo
drží licenci léku apod.), ale také informace o tom,
zda je lék v ČR registrovaný, zda je volně dostupný či
jen na lékařský předpis, zda je hrazen či nikoliv a ja-
ká je jeho cena, jaká jsou jeho indikační omezení,
souhrn údajů o přípravku a další zajímavé informace.
Pan doktor i paní magistra odpovídali velmi erudo-
vaně a přitom srozumitelně na všechny naše dotazy,
kterých v průběhu odpoledne zaznělo opravdu hod-
ně. Nevyhýbali se žádnému tématu a otevřeně hovo-
řili o všech problémech, které mnohé pacienty trápí,
díky ne zcela vyjasněným vztahům v systému zdra-
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po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2011 byl zpřístupněn
veřejnosti a slouží k různým slavnostním příležitostem,
jsou zde organizovány přednášky nebo koncerty.
Dále vystoupil ing. Josef Hájek, předseda sdružení
a v krátkosti seznámil přítomné s akcemi, které pro-
běhly v uplynulém období. Pozval všechny přítomné
na jednodenní vzdělávací seminář do Brna a také na
celorepublikový seminář, který se bude tento rok ko-
nat v lázních Bělohrad. Hovořil o nově vzniklé orga-
nizaci, jejímž cílem je hájit zájmy pacientů se vzác-
ným onemocněním (ČAVO – Česká asociace pro
vzácná onemocnění). Spolu s ing. Zdeňkem Chlupem
pozval všechny přítomné na další setkání Klubu pa-
cientů v Olomouci, které je plánováno na 14. června
2012 v prostorách Regionálního centra Olomouc. Na
programu jsou ukázky jógových cvičení.

Poté již následoval odborný program, slova se ujal
prof. Vlastimil Ščudla a než zahájil svou odbornou
přednášku, poděkoval paní Margitě Hájkové za mno-
haletou práci na III. Interní klinice a za výbornou
spolupráci s Klubem pacientů MM a předal jí kytici.
Ve své přednášce hovořil o vývoji diagnostiky myelo-
mu za poslední čtyři desetiletí, vrátil se až k roku
1844, kdy byla tato nemoc poprvé popsána a vzpo-
mněl především zásluhy prof. Wiedermanna z FN
Olomouc. Přítomným nabídl jednoduché srovnání
postupů v diagnostice, tak jak se prováděla např.
v roce 1970 (krevní obraz, sedimentace, biochemie,
vyšetření moče, vyšetření kostní dřeně a radiodia-
gnostika) a jak vypadala v roce 2005 (CT, magnetic-
ká rezonance-MR, laboratorní vyšetření krve a kostní
dřeně v širším záběru).
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Zmínil a popsal v současnosti využívané nejmoder-
nější vyšetřovací metody:
- elektroforézu-ELFO (měření hladiny bílkovin),
- aspirační biopsii kostní dřeně (v současnosti

používané jednorázové jehly jsou zárukou
komfortu při odběru),

- magnetickou rezonanci-MR, pozitronovou emisní
tomografii-PET a osteodenzitometrii (jedná
se o jedny z nejmodernějších a nejpřesnějších
vyšetřovacích metod současnosti),

- klasická a molekulární cytogenetika (ekonomicky
náročnější, ale velmi přínosná vyšetřovací metoda),

- multiparametrická průtoková cytometrie (zjišťuje 
vnitřní strukturu buněk).

V závěru svého vystoupení nastínil vývoj a perspekti-
vy v diagnostice mnohočetného myelomu a zmínil
existenci šesti center pro standardní klinickou praxi
léčby MM. Jedním z nich je centrum ve FN Olomouc,
kde jsou k dispozici výše zmiňované vyšetřovací
metody.
Na jeho vystoupení navázal MUDr. Jiří Minařík,
seznámil přítomné s biologickými léky určenými pro
léčbu myelomu a s výhledy pro rok 2012. Hovořil
nejdříve o Thalidomidu. Tento lék byl v počátcích ur-
čen pro pacienty s epilepsií (v letech 1954/1961 – di-
stribuován pod jiným názvem). Následně byl stažen
z trhu pro své nepříznivé nežádoucí účinky a pod ná-
zvem Thalidomid byl v roce 1999 opět zaveden do
léčby. Od roku 2002 je součástí klinických studií a je
důležitým lékem v léčbě mnohočetného myelomu.
Jeho výhodou je, že se vyrábí v tabletové formě, je
levný a je vhodný pro kombinace s jinými léky.
Nevýhodou je, že způsobuje neuropatie, trombózy
a zácpu. Dalším z léků, který představil je bortezomib
vyráběn pod firemním názvem Velcade, dodávaný ve
formě injekcí a podávaný v infuzi. Jde o jeden z nej-
účinnějších léků současnosti pro mnohočetný mye-
lom. Velkou předností bortezomibu je rychlost jeho

účinku. Této jeho výhody je vhodné využít např. u ne-
mocných s akutní renální insuficiencí vzniklé v sou-
vislosti s aktivitou myelomu. K nejzávažnějším nežá-
doucím účinkům patří periferní neuropatie, může se
projevovat kožní postižení ve formě oparů. Poslední
lék, o kterém hovořil, byl lenalidomid, firemním ná-
zvem Revlimid, vyráběný jako tablety. Patří mezi nej-
perspektivnější léky s akceptovatelnou toxicitou, ne-
způsobuje neuropatie a zácpu a nezpůsobuje ospa-
lost tak jako je tomu u dvou výše zmiňovaných léků.
K nejčetnějším a nejzávažnějším nežádoucím účin-
kům patří neutropenie (nízký počet bílých krvinek)
a trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)
a také trombembolická nemoc.
Ve fázi výzkumu (klinické studie) jsou další léky, kte-
ré zatím naznačují, že jejich léčebný efekt by mohl
být velmi slibný. Jde především o Carfilzomid,
Pomalidomid, Elotuzumab, HDAC inhibitory,
Vorinostat a Panobinostat. V závěru své přednášky
konstatoval, že přes dobrý vývoj léčby, není tato
vzácná nemoc zatím stále vyléčitelná.
Program byl ukončen vystoupením
doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, který hovořil
o šamanech na Rio Negro. Promítl nádherné foto-
grafie, které jako vždy doprovázel vtipným komentá-
řem. Setkání ukončil ing. Zdeněk Chlup a uzavřel tak
přednáškovou část setkání. Poděkoval přednášejícím
za zajímavé informace, všem přítomným za pozor-
nost a pozval je k malému pohoštění a diskusi
s přednášejícími. Odpoledne bylo uzavřeno prohlíd-
kou prostor Arcibiskupského paláce doprovázenou
odborným výkladem.

J. Chlupová
ROS Olomouc
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE

Již po jedenácté se sešli členové a přátelé Klubu pa-
cientů mnohočetný myelom, tentokrát na netradič-
ním místě v prostorách klubovny Městské knihovny
na Mariánském náměstí v Praze. Také program byl
v mnoha směrech jiný, naše setkání bylo zaměřeno
na jógu a na praktické ukázky jógových cviků, které
mohou pozitivně působit nejen na naši psychiku, ale
také mohou přispívat k udržení či dokonce zlepšení
naší pohybové kondice. Setkání zahájila místopřed-
sedkyně ROS Praha paní Věra Sedláková, která přiví-
tala všechny přítomné a úvodem zmínila několik ak-
tualit z Klubového života. Omluvila také nepřítom-
nost předsedy sdružení ing. Josefa Hájka, který se
bohužel nemohl setkání zúčastnit. Rovněž vysvětlila
nepřítomnost jednoho z přednášejících
doc. MUDr. Martina Repka, který se omluvil až v den
setkání. Jeho pracovní povinnosti mu bohužel nedo-

volily do Prahy přijet, nicméně přislíbil, že bude pří-
tomen na celorepublikovém semináři v Lázních
Bělohrad, kde jistě bude prostor k zodpovězení pří-
padných dotazů.
Nepřítomnost doc. Repka plně nahradila paní
Dagmar Lišková, dlouholetá cvičitelka jógy Systému
Jóga v denním životě. V úvodu nám představila
všechny možnosti, který tento systém přináší a do-
poručila nám také mnoho zajímavých publikací.
Představila systém Jóga v denním životě a vysvětlila,
že je sestaven tak, aby napomáhal ochránit a upev-
nit zdraví, napomohl předcházet nemocem a také
rozvíjet vlastní osobnost především v oblasti tvoři-
vosti, harmonie a sebepoznání. A pak už se naplno
rozběhly ukázky relaxačních cviků, dechových cviče-
ní a také jednoduchých uvolňovacích a posilovacích
cviků. Nejednalo se o nic složitého, cvičili jsme pře-
vážně v sedu na židli a chvíli ve stoje.
Při každé názorné ukázce konkrétního cviku paní
Dagmar Lišková nejdříve vysvětlila, o jaký cvik jde,
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v čem je prospěšný, ukázala jeho správné provedení
a zároveň upozornila na nejčastější chyby, které cvi-
čenci provádějí. U dechových cvičení upozornila na
jejich pozitivní vliv na zachování tělesného zdraví,
pročištění krve a zvýšení příjmu kyslíku. Uvedla, že
při správném a pravidelném provádění mohou tyto
cviky posilovat činnost srdce a plic, napomáhat nor-
malizaci krevního tlaku, harmonizaci nervového
systému nebo zvyšovat odolnost proti nákazám.
Mohou mít také blahodárný vliv na zmírnění stresu,
nervozity a mohou ovlivňovat i deprese, celkově při-
nášejí vnitřní vyrovnanost, zklidnění myšlenek
a emocí.
Všem přítomným doporučila, aby si každý den vyčle-
nili pár minut jen pro sebe. V tuto dobu si mohou
provést relaxaci spojenou se sérií  dechových cvičení.
I tento minimální rozsah cvičení může v poměrně
krátké době přinést velmi uspokojující výsledky.
V průběhu odpoledne nás paní Dagmar Lišková upo-
zornila na mnoho drobností, které ovšem mohou při
pravidelně prováděném cvičení přinést významný
posun v naší kondici. Důrazně upozorňovala na to,
že je přísně zakázáno cvičit přes bolest a neustále u-
pozorňovala na nutnost sledování sama sebe, sledo-
vat reakce svého těla. Pokud by byl jakýkoliv z nabí-
zených cviků (ať už v podání cvičitele nebo odborné
publikace) nepříjemný, v žádném případě ho nepro-
vádět. Jen každý z nás je schopen sám posoudit co je
pro jeho tělo přijatelné a co již přijatelné není. Jen
my sami známe své tělo a můžeme tak správně určo-
vat obtížnost prováděných cviků. Hovořila o tom, že
velmi důležité je při cvičení myslet na samotný fakt,
že cvičíme a sledovat v tomto duchu reakce svého tě-
la. Tím se cvik stává účinnějším.
Odpoledne uteklo velmi rychle, ještě bychom si rádi
povídali a ptali se, ale bohužel se čas naplnil. Každý
z nás si ze setkání odnášel relaxační pohankové pol-
štářky. V průběhu odpoledního cvičení nám paní
Lišková vysvětlila, jak je doma nejlépe využít a také
nám ukázala několik cviků, které pro nás mohou být
díky polštářkům šetrnější. Rozcházeli jsme se s myš-
lenkou, že by bylo příjemné, pokud bychom se do-
hodli a jako skupina začali jógu pravidelně cvičit.

Paní Lišková nám přislíbila pomoc v realizaci našeho
nápadu. Pokud byste měli chuť a čas připojit se, jste
srdečně vítáni.

Věra Sedláková
ROS Praha

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PLZNI

V pořadí 11. setkání naší regionální skupiny Klubu
pacientů MM se konalo, jako obvykle, v salonku ho-
telu „U pramenů" dne 3. 7. 2012 v Plzni. Ve spolu-
práci s naší ošetřující lékařkou MUDr. Miroslavou
Schützovou setkání zorganizovala a řídila mluvčí na-
ší skupiny paní Perla Veverková. V úvodu přivítala
všechny přítomné a milé hosty, kterými byli
MUDr. Miloslava Schützová, přednášející paní
Jaroslava Kreutzbergová, DiS., a MUDr. Martin
Pachner, tentokrát v roli muzikanta. Vzhledem k to-
mu, že jsme si na minulém setkání zvolili téma před-
nášky „správná a zdravá výživa", museli jsme termín
konání přizpůsobit přednášející paní Jarmile
Kreutzbergové, která je pracovně velmi vytížená.
I když termín konání byl již v období dovolených, by-
la účast nad očekávání vysoká.
Sympatická a stále usměvavá přednášející paní
Jaroslava Kreutzbergová, DiS, vedoucí nutriční tera-
peutka z oddělení klinické dietologie nás na začátku
své přednášky upozornila na to, že pro nás, nemoc-
né mnohočetným myelomem, není nutné speciální
složení stravy. Je nutné dodržovat obecná pravidla
správné a zdravé výživy se správnou životosprávou.
Aby byl člověk zdráv, je nutné, aby dodržoval zá-
kladní životně důležité potřeby a to: spánek, jídlo,
klid bez stresu, pohyb a doplňování tekutin. Pro čin-
nost člověka je velmi důležitý spánek, při kterém si
tělo odpočine. Čím je člověk starší, tím by si měl do-
přát delší spánek. Pro posilující spánek je také velmi
důležitá dobrá postel s odpovídající matrací. 
Další velmi důležitou součástí života je kvalitní jídlo,
bohaté na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu, tedy
látky, které podporují obnovu a zachování kostí a za-
braňují osteoporóze. Denní dávka ovoce by měla být
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cca 30 dkg a cca 40 dkg zeleniny. Zvláště snídaně by
měla obsahovat dostatek zeleniny. Polévka s obsa-
hem zeleniny k svačině také není špatné řešení. Pro
dobré trávení je důležitý život bakterií v našem trávi-
cím traktu. Ten podporují mléčné výrobky a kvašené
potraviny. Velmi důležité je také vyprazdňování.
Abychom neměli potíže se stolicí, je nutné, aby naše
strava obsahovala dostatek vlákniny, ale i tuk.
Pitný režim, zvláště pak v horkém letním období je
zvlášť důležitý. Dospělý člověk by měl denně vypít cca
2 litry tekutin. Více tekutin nevadí. Pro zahnání žízně
je dobré pít zelený čaj, který působí zároveň jako des-
infekce. Raději než pití kávy se doporučuje pití silné-
ho zeleného čaje, který obsahuje stejný alkaloid, ale
nedráždí tolik žaludeční stěny. Velmi dobrým pomoc-
níkem je také čaj "kočičí dráp". Velmi zdravá a léčivá
je lžička medu denně, rozpuštěná ve vlažném čaji.
Léčivé a velmi vhodné jsou také čaje z rakytníku (ob-
sahuje karoten), borůvek a brusinek (působí desin-
fekčně). Občas neškodí proplach urologickým čajem.
Velmi doporučené je pití pouze čisté vody a to i vody
vodovodní, která je vhodně upravena a jejíž kvalita je
sledována. Pití sycených vod a nápojů s  obsahem
umělých sladidel a konzervantů se nedoporučuje. 

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je každo-
denní pohyb na čerstvém vzduchu mimo město.
Denní svižná procházka v přírodě je nejen zdravá, ale
člověk si zde odpočine i psychicky. Psychika a pozi-
tivní myšlení hraje v lidském životě velmi podstatnou
roli. Během přednášky jsme mohli klást otázky, na
které paní Kreuzbergová hned odpovídala, takže ce-
lá přednáška se nesla ve zcela neformálním a přátel-
ském duchu.
Po přestávce na občerstvení nám na kytaru zahrál
a k tomu zazpíval MUDr. Martin Pachner, který je čle-
nem kolektivu hematologicko-onkologického oddě-
lení fakultní nemocnice. Zahrál nám na naše přání
dobře známé písničky našeho mládí jako např. Rosa
na kolejích, Kdyby tady byla taková panenka a mno-
ho dalších. Spolu s ním jsme zpívali i my. Tím přispěl
k zakončení hezky prožitého odpoledne, které se
všem zúčastněným velmi líbilo. V závěru připomněla
mluvčí naší skupiny paní Perla Veverková, že vzdělá-
vací seminář se bude konat tentokrát v Lázních
Bělohrad v termínu od 21. 9 do 22. 9. 2012.

Ing. Petr Krátký
ROS Plzeň
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vající text, který by zohlednil všechny aspekty obec-
né farmakologie. Spíše je to malý výlet po největ-
ších pozoruhodnostech, který by mohl návštěvníka
inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii
obecně…
V úvodu publikace můžete najít zamyšlení nad
historickým vývojem léčiv, nad účinky bylin a jejich
využitím jak v minulosti, tak v současnosti. Na pří-
kladu Aspirinu, léku chronicky známého a všemi
užívaného uvádí autor vývoj od přírodní látky-léku
k syntetickému preparátu včetně jeho žádoucích
a nežádoucích účinků. V úvodu se také dozvíte více
o používaném názvosloví spojeném s výrobou
a užíváním léků, se kterým se můžete při komuni-
kaci se zdravotníky v ambulanci nebo v nemocnici
setkat. Najdete také vysvětlení funkce Státního
ústavu pro kontrolu léčiv v celém schvalovacím pro-
cesu léků a jeho významu při sledování bezpečnos-
ti a kvality dostupných léků pro spotřebitele.
Vysvětluje rovněž rozdíl mezi lékem (tedy registro-
vaným přípravkem - tzn. lékem, u kterého byla
zkoumána jeho účinnost) a mezi doplňkem stravy
(neregistrovaným přípravkem, kde nebyla účinnost
látky zkoumána, pouze musela být splněna infor-
mační povinnost vůči MZ ČR). Nezapomíná ani na
homeopatika, u kterých je rovněž garantována je-
jich účinnost. Jsou uznány jako léky, nicméně na mí-
ru jejich účinku nepanuje mezi odborníky jednotný
názor. Vysvětluje pojmy jako originální lék, generi-
kum, biotechnologie, varuje před padělky a nele-
gálními léky a nabízí možnosti, díky kterým lze ta-
kový lék rozeznat.
Samostatnou kapitolu věnuje cenám léků, jejich
úhradám a stanoveným doplatkům. Upozorňuje na-
př. na to, že konkurence mezi lékárnami, ale také

PŘÍBĚHY LÉKŮ, PŘÍRUČKA PRO ZVÍDAVÉ
ČTENÁŘE O VZNIKU, VLASTNOSTECH A
POUŽÍVÁNÍ LÉKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal v nedáv-
né době rozsáhlou publikaci s názvem
Příběhy léků, určenou nejen pro pacienty, ale
také pro všechny, kteří se o užívání léků zají-
mají. Publikace se snaží pomocí zajímavých, i
když často opomíjených informací podpořit
bezpečnější používání léků. Autorem je
Tomáš Cikrt. Publikace je dostupná v několi-
ka verzích, a to v tištěné podobě, ve formátu
PDF, dále v audioverzi a také v podobě apli-
kace do mobilního telefonu a pro tablety.
Více informací najdete na adrese:
http://www.olecich.cz/kniha-pribehy-leku. 

Podle slov samotného autora, který publikaci
v úvodu představuje, je tato knížka určena široké
veřejnosti. Přibližuje vznik a vlastnosti léků, a tím
chce přispět k jejich bezpečnějšímu používání.
U nás si hledá dosud nevyšlapanou cestičku. Ve vel-
ké míře zjednodušuje složité chemické a farmakolo-
gické jevy, ale přitom se snaží zaujmout i zvídavého
a přemýšlivého čtenáře. Občas jsou použita hodně
obrazná přirovnání, ale vždy jsou doplněna upřes-
ňujícím textem, který je i při vší snaze o srozumitel-
nost odborně a věcně správný. Každý odborný výraz
je vysvětlen, všude, kde je to možné, jsou uváděna
česká pojmenování. 
Tato publikace v žádném případě není návodem
k použití léků, všechny pasáže týkající se konkrét-
ních přípravků či látek slouží pouze jako názorné
příklady vysvětlovaného jevu. Není to ani vyčerpá-

INFORMACE KPMM
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slevy jejich dodavatelů vedou k tomu, že jsou ko-
nečné ceny v různých lékárnách různé, a stejně tak
jsou různé i doplatky pacientů. Rozsáhlejší část tex-
tu je věnována názvosloví a třídění léčiv.
Další část publikace je nazvána „Putování léků",
v této části publikace se autor pokouší čtenáři při-
blížit pomyslnou „životní" pouť léku. Od okamžiku
nápadu-myšlenky přes její realizaci v laboratoři, kli-
nické studie, schválení léku až po jeho distribuci
konečnému spotřebiteli-pacientovi. Snaží se popsat
způsoby užití, jak se lék chová v organismu a jak je
možné, že je schopen v těle účinkovat přesně na
tom místě, kde je od něj účinek očekáván. Popisuje
také cesty a způsoby, kterými je lék z organismu
vyloučen.
Podrobně vysvětluje vývoj léku v laboratoři, srozu-
mitelným způsobem hovoří o preklinických zkouš-
kách i klinickém hodnocení léků včetně jednotli-
vých fází. Popisuje, jakým způsobem se vyrábějí
jednotlivé lékové formy, které lze jednoduše rozdě-
lit na: gastrointestinální léky (tj. léky k použití v trá-
vicím traktu), parenterální léky (čili léky trávicí trakt
obcházející, podávané formou injekcí a infuzí) a to-
pické léky (ty, které také obcházejí trávicí trakt, ale
jsou aplikované na kůži a do tělesných „dutin").
Samostatně se zabývá přípravou cytostatik a výro-
bou biologických léků.
Velká část je vymezena žádoucím a nežádoucím
účinkům léků na lidský organismus. Popisuje, jak se
lék v organismu váže na buňku a jak vyvolává oče-
kávaný účinek, jak působí opakované podávání
léku a co může následovat po náhlém vysazení
léku. Nežádoucí účinky léků autor vymezuje jako ty,
které představují pro pacienta konkrétní, i když ně-
kdy pouze potenciální riziko a s tímto účelem ne-
byly léky podány. Jako součást nežádoucích účinků
jsou zmíněny také alergie a interakce jednotlivých
léčiv.

Část textů je věnována problematice návykových
léků, závislosti na těchto látkách. Nejdříve vymezu-
je léky, které povzbuzují nebo tlumí činnost mozku,
dále zmiňuje problematiku halucinogenů a rozsáh-
le se věnuje opiátům. V první řadě zmiňuje marihu-
anu a výtažky z ní připravované a dále opium
a morfin. Vysvětluje mechanismus účinku opiátů
v organismu. Kapitola je ukončena vymezením bez-
pečnostních pravidel v ČR, které chrání běžného
uživatele. Autor zdůrazňuje, že nový lék nesmí být
uveden na trh, dokud není spolehlivě prokázáno, že
je účinný a také bezpečný. Ani potom však nepře-
stává být nadále bedlivě sledován. Týká se to úplně
všech léků, starých i nových, generik i originálů,
jednoduchých i složitých molekul.
V předposlední kapitole nazvané Léky pro každého,
se dočtete, jak správně léky užívat, proč je důležité
promluvit si o užívání konkrétního léku s lékařem
nebo lékárníkem a proč je dobré pozorně si přečíst
příbalový leták. Najdete zde např. informaci o tom,
proč se doporučuje dodržovat pravidelné intervaly
při užívání některých druhů léků a nevyplácí se vy-
nechání dávky léků, proč se při užívání léků někdy
doporučuje dodržovat dietní omezení a nedoporu-
čuje se pít alkohol. Dále se v této kapitole dozvíte
jaké léky je vhodné a nevhodné užívat v těhoten-
ství, jak zacházet s léky ve vztahu k dětem nebo
k seniorům, protože ve všech případech je doporu-
čováno myslet na věkové odlišnosti. Jako poslední
jsou zmiňovány léky pro vzácná onemocnění a au-
tor popisuje příběh thalidomidu. V závěru publika-
ce najdete rozsáhlý slovník pojmů a přehled
zkratek.

za použití textů SÚKL a knihy Příběhy léků
zpracovala Mgr. Alice Onderková
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DRUHÉ SETKÁNÍ ORGANIZACÍ PACIENTŮ SE
VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

V sobotu 16. června 2012 se v prostorách
Naší kavárny v Thomayerově nemocnici ko-
nalo již druhé setkání organizací pacientů se
vzácným onemocněním. Hlavním bodem pro-
gramu byly informace o vzniku České asocia-
ce pro vzácná onemocnění ČAVO a valná hro-
mada členů této nově vzniklé organizace. Na
setkání přijal pozvání prof. MUDr. Milan
Macek, DrSc., z Ústavu biologie a lékařské
genetiky 2. LF UK a FN Motol. Dále
MUDr. Kateřina Kubáčková, která přijala roli
odborného garanta ČAVO a bude pravidelně
informovat o aktuálním vývoji v oblasti vzác-
ných onemocnění na evropské úrovni. Na set-
kání vystoupil také MUDr. Marek Turnovec
u Ústavu biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol a sekce Orphanetu v ČR.

Setkání zahájila jménem ČAVO dle programu
v 9.30 hod pani Anna Arellanesová, přivítala všech-
ny přítomné hosty a popřála všem příjemně stráve-
ný den. Následovala prezentace ing. Markéty
Lhotákové, Ph.D. – o činnosti České asociace pro
vzácná onemocnění. Ve své prezentaci připomněla
první setkání zástupců pacientských organizací pro
vzácná onemocnění v únoru tohoto roku, kterého
se účastnilo 26 organizací. Tyto organizace se shod-
ly na potřebě spolupráce a založení zastřešující or-
ganizace, identifikovaly společné cíle a podepsaly
společné prohlášení.
Česká asociace pro vzácná onemocnění vznikla dne
19. března 2012, bylo ustanoveno 3 členné před-
stavenstvo přípravného výboru a 1 revizor.
Společné cíle, které si organizace vymezila, směřují
především k zajištění specifické kategorizace vzác-

ných onemocnění v české legislativě a standardiza-
ci léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v sou-
ladu s doporučenými evropskými standardy. ČAVO
rovněž klade důraz na legislativní zakotvení zvlášt-
ního režimu orphan drugs (léků na vzácná onemoc-
nění) a usnadnění přístupu pacientů k novým lékům
a léčebným postupům. Zároveň si klade za cíl pod-
pořit rozvoj diagnostiky vzácných onemocnění a za-
kotvení statutu vysoce specializovaných léčebných
center včetně rozvoje sítě těchto center a další. Na
realizaci cílů současní představitelé nově vzniklé or-
ganizace intenzivně pracují. V současné době je
k dispozici společné prohlášení pacientských orga-
nizací, ČAVO je řádně registrováno a vydalo již dva
zpravodaje. Intenzivně se pracuje na aktualizaci
webových stránek. Zástupci nově vzniklé organiza-
ce se doposud zúčastnili těchto zásadních akcí:
• 11. 5. 2012 - setkání s ministrem zdravotnictví ČR

(přizváni do Meziresortní a mezioborové
pracovní skupiny ČR), 

• 1. 6. 2012 – první oficiální účast zástupce ČAVO
na jednání Meziresortní a mezioborové pracovní
skupiny,

• 16. 6. 2012 – II. Valná hromada ČAVO a setkání
zástupců pacientských organizací vzácných
onemocnění,

• další aktivity:
• 30. 3. 2012 účast na semináři v poslanecké

sněmovně „Máme ještě na to, léčit vzácné
choroby?",

• 26. 4. 2012 účast na semináři na švédské
ambasádě „Efektivní alokace zdrojů ve
zdravotnictví",

• 22. 5. 2012 účast na semináři v poslanecké
sněmovně „Sami vzácní, spolu silní".

Na vystoupení ing. Lhotákové navázal
prof. MUDr. Milan Macek, CSc. Hovořil především
o Národním akčním plánu a nákladech na léčbu
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Program VH byl pevně stanoven:
- Zpráva o činnosti za období únor – červen 2012
- Deklaratorní hlasování o podpoře členů

předsednictva 
- Plán činnosti červen – prosinec 2012
- Diskuse
Zpráva o činnosti za období únor – červen 2012
přednesla ing. Markéta Lhotáková, PhD., zpráva
o činnosti je součástí zápisu, který je v plném znění
k dispozici na www.vzacna-onemocneni.cz. Dalším
bodem programu bylo deklaratorní hlasování
o podpoře členů předsednictva. Předsednictvo bylo
představeno v tomto složení:
Předsedkyně sdružení:

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.
První místopředsedkyně:

Bc. Anna Arellanesová
Druhá místopředsedkyně:

Kateřina Uhlíková
VH v hlasování jednoznačně potvrdilo současné
předsednictvo a vyslovilo důvěru k jejich další čin-
nosti. V rámci diskuse zazněl především požadavek
na upřesnění současných stanov. Tento úkol na se-
be vzal JUDr. Petr Šustek, který bude shromaždovat
veškeré podněty od členů sdružení a do příští VH
vše zpracuje a připraví návrh změny stanov. Dále se
diskutovalo o členství v EURORDIS, o způsobu fi-
nancování sdružení v následujícím období, o nej-
bližších akcích a dalších tématech. 
Valná hromada a celé setkání pacientských organi-
zací bylo oficiálně ukončeno po 16 hodině, mnozí
účastnici však ještě zůstali a dlouho diskutovali
o tématech, které je blíže zaujaly.

dle materiálů ČAVO
zpracovala Mgr. Alice Onderková

vzácných onemocnění. Dále vystoupila
MUDr. Kateřina Kubáčková a objasnila, jak význam-
ným rozhodnutím by bylo přijetí Směrnice
01/03/2012 - Návrh směrnice urychlující přístup pa-
cientů k novým lékům. Předpokládá se, že směrnice
bude do roku 2014 přijata a do roku 2015 imple-
mentována do národního systému. Směrnice uklá-
dá, aby rozhodnutí o ceně/úhradě léčby pro origi-
nální léky bylo k dispozici nejpozději do 180 dnů
a u generik do 30 dnů od podání žádosti, zároveň
navrhuje závazný systém sankcí. Pokud by nebyla
směrnice v ČR přijata, lze očekávat ústup nadná-
rodních farmakologických firem z našeho trhu.
MUDr. Marek Turnovec hovořil o evropské infor-
mační síti pro vzácná onemocnění – Orphanet.
V současnosti existuje česká stránka
www.orphanet.cz a www.vzacnenemoci.cz, kde se
lze registrovat (Klub pacientů mnohočetný myelom
je registrován). Při vyhledávání informací o nemoci
na různých webech doporučil jistou míru opatrnos-
ti, protože je zde určitá pravděpodobnost zkreslení,
orphanet je editován a uváděná data jsou validní.
Posledním přednášejícím dopoledního programu
byla Kateřina Uhlíková, která představila koncepci
pracovních skupin v rámci ČAVO. Pracovní skupiny
nabízejí vyšší zapojení současných členů  ČAVO do
práce sdružení. Výstupy obou pracovních skupin
budou k dispozici na webu na www.vzacna-one-
mocneni.cz, stejně jako celé prezentace všech před-
nášejících.
Velmi důležitým bodem programu byla valná hro-
mada (VH) nově vzniklého sdružení, přítomno bylo
celkem 18 zástupců a 7 plných mocí.  VH byla za-
hájena v 14.00 hod JUDr. Petrem Šustkem, který
krátce vysvětlil svou úlohu a oznámil, že byly napl-
něny všechny legislativní podmínky stanovené
sdružením pro sezvání členů ke konání VH.      
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SETKÁNÍ SÚKL S PACIENTSKÝMI
ORGANIZACEMI

Dne 28. června 2012 se v 15.00 hod uskuteč-
nilo další setkání pacientských organizací se
zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv
(SÚKL). Setkání se jako vždy konalo ve velkém
sále budovy SÚKL v Praze. 

Setkání bylo zahájeno přesně podle programu,
v úvodu všechny přítomné pozdravil nový ředitel
MUDr. Pavel Březovský, MBA a vyjádřil přesvědčení,
že zavedená tradice pravidelných setkání se zástup-
ci pacientských organizací bude pokračovat
i nadále. 
Na jeho vystoupení navázala tisková mluvčí, paní
Veronika Babicová Petláková, která hovořila přede-
vším o informačním portálu pro veřejnost
www.olecich.cz. Všem přítomným doporučila využí-
vání tohoto portálu v případě, že potřebují upřesnit
nebo objasnit informace o léku, který užívají oni sa-
mi nebo někdo z jejich blízkých. Informace, které
zde naleznete, jsou poměrně rozsáhlé. Na portálu

funguje elektronická poradna pod názvem
„Zeptejte se". Elektronické dotazy můžete položit
lékaři, lékárníkovi nebo pracovníkům SÚKL. Služba

samozřejmě nenahrazuje osobní konzultaci, ale
v případě získání co největšího spektra informací
může být nápomocná, odborníci odpovídají na do-
tazy v rámci své odbornosti.
Dále zde najdete Info listy ve formátu PDF určené
pro širokou laickou veřejnost. Jsou vydávány se za-
měřením na různá témata např. onkologická pre-
vence, očkování před cestou do zahraničí nebo léč-
ba bolesti. Odbornost článků garantují nejen sami
autoři příspěvků, ale také redakční rada. 
Rozsáhlou rubriku představuje Encyklopedie.
Najdete zde výkladové slovníky z různých oblastí:
slovník SÚKL, slovník léčiva, slovník lékárny, slovník
klinické studie nebo slovník zdravotnické prostřed-
ky. Pokud vás například zajímá konkrétní klinická
studie, které se účastníte, můžete si o ní vyhledat
v databázi podrobné informace. Pokud se chcete
dozvědět pouze obecné informace např. o tom, jak
studie rámcově probíhá nebo jaký je všeobecný
schvalovací proces klinických studií, i v tomto vám
portál může pomoci. K dispozici jsou zde také in-
formace o dostupnosti léčiv v ČR, registraci, cenách
a platbách za jednotlivá léčiva, bezpečnosti léků

nebo o jejich nežádoucích účincích. Opět zde
najdete informace jak v obecné rovině, tak si může-
te zadat název konkrétního léku. Podobně si po za-
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dání města nebo zdravotnického zařízení můžete
vyhledat seznam lékáren. Pokud cestujete, můžete
zde velmi rychle zjistit, jaká očkování jsou v jakém
věku doporučována.
Pokud se setkáte s tím, že vám někdo nabízí lék,
který považujete za nelegální a chcete na tento po-
stup upozornit a zabránit tak případnému poškoze-
ní dalších osob, můžete tak učinit prostřednictvím
tohoto portálu. Podobně jako v případě výskytu ne-
žádoucích účinků léčivého přípravku nebo závady
jakosti léku. Vše lze samozřejmě také řešit se svým
praktickým nebo ošetřujícím lékařem. Najdete zde
také informace o pravidelných kontrolách lékáren,
kontrole zacházení s léky nebo o kontrole zdravot-
nických prostředků ve zdravotnických zařízeních. 
Po představení nově vzniklé publikace Příběhy léků
(podrobněji viz článek s názvem Příběhy léků, pří-
ručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech
a používání léků) se slova ujala Lucie Šustková.
Hovořila o anketě, kterou provedl SÚKL v oblasti
lékové politiky. V průzkumu oslovil celkem 1 000
lékařů, 1 000 lékárníků a 1 500 občanů. K zajíma-
vým zjištěním patřily např. tyto skutečnosti: téměř
23% občanů stále vyhazuje prošlé nebo nepoužité
léky do popelnice a neodevzdá je v lékárně, kde
jsou léčiva bezplatně a především odborně likvido-
vána. Přitom odevzdáním do lékárny mohou jedno-
duše předejít případnému zneužití léku či poškoze-
ní jiných osob. Další alarmují informací je zjištění,
že 39% oslovených občanů nakupuje léky na inter-
netu, bez ověření, zda se jedná o kontrolovaný pro-
dej či nikoli a vystavuje se tak reálnému nebezpečí,
že bude užívat závadnou látku.
Zajímavým zjištěním byl fakt, že 54% lékárníků zís-
kalo od občanů informaci o nežádoucím účinku lé-
ku a jen 1/3 z nich tuto informaci předala dále.
Lékaři udávali, že se s nahlášením nežádoucího
účinku do svých pacientů setkali v 73% a pouze po-

lovina z nich tuto informaci předala dále. Z výzku-
mu také vyplynulo, že 3/4 lékařů přiznávají jistý vliv
farmaceutických reprezentantů na jejich preskripci. 

z podkladů SÚKL
zpracovala Mgr. Alice Onderková

PROJEKT JÓGA A MNOHOČETNY MYELOM

Klubu pacientů mnohočetný myelom se podařilo
v rámci projektu Jóga a mnohočetný myelom připra-
vit ve spolupráci s ing. Ivanou Reifenauer, dlouhodo-
bou cvičitelkou jógy, informační publikaci s názvem
Jóga a její význam při chronickém onemocnění.

Brožura vyjde v září tohoto roku a bude k dispozici
na všech léčebných centrech v Brně, Praze, Plzni,
Hradci Králové a Olomouci. Publikace nabízí stručný
historický pohled na jógová cvičení a podrobněji se
věnuje účinkům dlouhodobého cvičení na lidský or-

ganismus. Velká část
textu je věnována
dechovým cvikům
a podrobnému popi-
su, jak je v domácím
prostředí provádět.
V závěru publikace
najdete jednoduché
cviky, které jsou za-
měřeny na uvolnění
a protažení organis-
mu. Všechny uvádě-
né cviky jsou vybírá-
ny s ohledem na

zdravotní problémy, které pacienty s mnohočetným
myelomem provázejí.
Pokud publikaci nenajdete v ambulanci svého speci-
alisty, neváhejte se obrátit na koordinátorku sdruže-
ní. V elektronické podobě bude k dispozici na webo-
vých stránkách www.mnohocetnymyelom.cz.

Mgr. Alice Onderková

vnitrni listy duplex 2012 zari  5.9.2012 8:47  Stránka 19



20

ODBORNÉ TÉMA

PŘÍBĚH PANA PETRA

V tomto čísle Bulletinu jsme zařadili zcela ne-
tradičně příběh pacienta do rubriky Odborné
téma. Pan Petr, podobně jako mnozí z vás,
mají problémy v souvislosti s užíváním
Dexamethazonu a byl ochoten popsat své
zdravotní problémy. V následujícím příspěvku
najdete odborné vyjádření MUDr. Yvony
Pospíšilové, která jeho problémy hodnotí
z hlediska lékaře-diabetologa. Věříme, že se
nám pro další čísla Bulletinu podaří získat
komentáře také dalších odborníků, kteří mají
k problematice užívání Dexamethazonu co říci. 

Nejsem spisovatel, berte prosím tento článek jako
souhrn mých osobních pocitů a mých poznatků při
léčbě mnohočetného myelomu. Byl jsem osloven
a požádán o napsání článku, který by v sobě obsa-
hoval informace spojené s problematikou užívání
Dexamethazonu, které se projevují jak po stránce
psychické, tak po stránce fyzické. S tímto návrhem
jsem souhlasil, protože se domnívám, že článků po-
pisujících vznik a průběh nemoci je v Bulletinu dost
a téměř vždy jsou podobné, mnoho odborných in-
formací také získávám při každé návštěvě odborné
ambulance.
Je mě 62, původním povoláním jsem učitel tělocvi-
ku se zaměřením na lyžování a motoristický sport
na vrcholové úrovni. Ve školství jsem pracoval
25 let a pak přešel do oblasti OSVČ. Nechci se
osobně prezentovat, ale toto sdělení chci v závěru
využít, jako poznávací pomůcku. Pokud si přečtete
tento článek celý, je to můj základ k námětu.
Působení Dexamethazonu na mou osobu. Při zahá-

jení cyklu jsem doma bral Dexamethazon 1krát
denně po 4 dny. Vzhledem k mé celkové anamnéze
mě bylo doporučeno přísně hlídat po tyto dny ve-
čer cukr, tlak a váhu. Vše jsem si zapisoval do ta-
bulky, ze které jsem mohl vysledovat, jak jsem se
který den stravoval, jaký stres či pohodu měl,
nakolik došlo k zadržení vody v těle a pak se snažil
s těmito výsledky pracovat. Je nutno upozornit, že
jsem využíval glukometr, tlakoměr a váhu, aby vý-
sledky byly objektivní a nevycházel pouze z vlast-
ních pocitů.
Při aplikaci ranní tablety Dexamethazonu jsem do
hodiny musel ulehnout a snažil se největší nápor na
tělo zaspat, což se mně převážně podařilo a tím
nejhorší stavy překonal. V tomto časovém horizon-
tu byla minimální fyzická námaha a snažil jsem se
pohybovat jen kolem domova. 
Faktor cukr – vždy se po Dexamethazonu zvedl to
dost výrazně, hlavně pokud došlo k dietní chybě.
Proto jsem se snažil vše, co obsahovalo cukr ome-
zit celodenně.
Faktor zácpa – u mě docházelo k totálnímu ucpání
a nafouknutí střev, až do křečového stavu. Po kon-
zultaci jsem začal používat projímadlo, které si dá-
vám cca ve 4 ráno a tím pádem k prvnímu vy-
prázdnění dochází kolem 7 hodiny a do 9 hodiny
jsem tento důležitý cyklus dokončil a dále mě to ne-
omezovalo při boji s Dexamethazonem. Upozorňuji,
že bylo nutno se zdržovat vedle WC, průběh dra-
matický.
Faktor voda – vody se má pít hodně, při mém zdra-
votním stavu srdce ovšem tolik nestíhalo, začal jsem
se zavodňovat a tím pádem musel pití rozdělit do
menších dávek nebo použít odvodňovací prášek. 
Je nutno si uvědomit, že při použití Dexamethazonu
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došlo k poměrně velkému výkyvu v chování.
Objevila se podrážděnost, neadekvátní reakce na
banální věci, zapomínání, byl jsem popletený, nelo-
gicky jsem přehazoval papíry atd. Bylo nutno
s předstihem se na tyto situace připravit. Radši se
někde ukrýt a být sám, vše si psát, ukládat věci na
stejné místo, fakturace dělat při plné síle ve tři ho-
diny ráno atd. Tady je jasné, že docházelo k velké
psychické zátěži. Abych částečně eliminoval tyto
výkyvy, snažil jsem se hodně chodit ven, mám vý-
hodu, že máme velkou zahradu, takže činnosti spo-
jené s údržbou zahrady je možné si vybrat. Tato
práce v přírodě mě velmi vnitřně naplňuje a na du-
ši působí jako balzám. Jako bývalý sportovec se
snažím i lehce fyzicky pracovat pro udržení kondi-
ce, která po dobu léčení velmi rapidně klesla. Na
kole mám problémy, takže výsledky zatím žádné.
Sauna, kterou jsem navštěvoval celý život 2krát
týdně nic. Snažím se co nejvíce chodit plavat a kaž-
dé ráno a večer se otužuji studenou sprchou, hlav-
ně dolní končetiny a lépe se mě usíná. Musím se
pochválit, zatím jsem nebyl po dobu 4 cyklů vůbec
nemocný, i přesto, že jsem měl velký zánět v oku
a také po vytrhnutí zubu, vše proběhlo bez antibio-
tik a CRP (celkový reaktivní protein) se srovnal
vlastním tělem a přístupem.
Psychika pacienta, která se v začátku léčby zdá leh-
kým námětem se s přibývajícím časem při léčení
skloňuje čím dál více, protože celkový zátěžový stav
se pozvolna stupňuje. Také moje psychika je čím
dál více zatěžována. Právě zde chci využít myšlenky
z úvodu tohoto článku, že se snažím získat co nej-
více informací o své nemoci, abych mohl zdárně
a lépe bojovat. K tomu využívám především ná-
vštěvu v Bohunicích. Konzultace s prof. Adamem
jsou pro mě velmi přínosné, jelikož mentálně
i osobním přístupem a svoji lidskostí mě vyhovuje
a tak se snažím naladit na stejnou optimistickou

úroveň, kterou pak využívám po celý den
v Bohunicích. Je velmi potěšující, že tento přístup je
i u všech sestřiček na tomto oddělení, kdy se nám
snaží ulehčit tento celodenní pobyt. Já osobně to
beru jako výlet za příjemnými lidmi, dokonce se na
některé z nich těším. Proto je pro mě zarážející, že
chování některých pacientů při konzultacích je
z mého pohledu sobecké, nadřazené a s osobním
využitím momentálních situací.  Rád bych využil
slov prof. Adama „vím o čem je řeč", je mě 62 let
a s lidmi pracuji už dlouho, jak jsem uvedl v úvodu,
ale vidím, že ne všichni pacienti si dostatečně svůj
stav uvědomují a domnívám se, že se zbytečně pře-
těžují. V Bulletinech, které jsou na špičkové úrovni
a velmi lidsky srozumitelně popsané, je mnoho ná-
mětů. Ale apeluji na vás všechny, pozorujte lidi, na-
slouchejte a přemýšlejte jak je těm druhým a co pro
sebe můžeme udělat my sami.
Proto bych si dovolil ještě osobně poděkovat všem,
co pro mě a snad i pro většinu z vás, všichni tito
nádherní lidé kolem nás dělají. A hlavně nesmím
zapomenout na mou vzácnou rodinu, manželku,
dceru a pár přátel, kteří to vše se mnou prožívají. 
Chtěl bych upozornit, že se nejedná o žádný návod
k léčbě, vnucování rad, či mých subjektivních názo-
rů, je to můj osobní boj s touto nemocí a dovolil
jsem si pár postřehů uveřejnit. Pokud jsem se vás
nějak dotkl osobně, předem se omlouvám.
Ne všechno se podařilo, jsme lidé, ne stroje, máme
právo na chyby, ale měli bychom je analyzovat
a snažit se na nich pracovat a postupně odstraňo-
vat. Vždy uvažovat reálně a s optimistickým výhle-
dem do budoucna a s jedním jediným cílem, pora-
zit společně tuto zákeřnou a těžkou nemoc. Všem,
kterých se toto týká, přeji pevné nervy, úspěšnou
léčbu, odolnou psychiku, dobrou náladu a na kon-
ci léčebné cesty vítězství. Toto upřímné vyznání pře-
ji všem, kteří mě na této cestě vedou.
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DEXAMETHASON A DIABETES MELLITUS

Diabetes mellitus - nebo-li cukrovka - má několik
typů. Nejčastěji se vyskytuje tzv. diabetes mellitus
typu 2, který se převážně objevuje u osob středního
a staršího věku. Velmi často souvisí s nadváhou či
obezitou a také se velmi často vyskytuje i u ostat-
ních pokrevních příbuzných. Diabetes způsobený
léčbou tzv. kortikosteroidy (například prednisonem
či dexamethasonem) má charakteristiku právě to-
hoto typu diabetu, což znamená, že je zde přítom-
na zhoršená spotřeba glukózy (cukru) ve tkáních
a zvýšená tvorba glukózy (cukru) v játrech. Zvýšená
hladina hodnoty cukru v krvi (glykémie), je pak při
léčbě prednisonem nebo dexamethasonem obvy-
klým jevem. Při zavedení kontrol glykémií (hladiny
cukru v krvi) lze upravovat či eventuelně i nastavo-
vat optimální dávku inzulinu či perorálních antidia-
betik (tablet na léčbu diabetu) právě po dobu uží-
vání prednisonu nebo dexamethasonu.
Diabetes mellitus vzniklý po terapii dexamethaso-
nem nebo prednisonem (kortikosteroidy) vede
u různých osob i k různě vyjádřeným vedlejším
účinkům této léčby. Navíc se aktivita účinku mění
i během dne a je také závislá na roční (nejvyšší gly-
kémie po kortikosteroidech je v zimě) i denní (nej-
vyšší glykémie bývají odpoledne a večer) době.

Po podání kortikosteroidů (prednisonu či dexamet-
hasonu) dochází skoro u všech osob ke zvýšení hla-
diny cukru v krvi a přibližně u 25-50 % osob přímo
ke vzniku diabetu (cukrovky).
Pokud podáme prednison či dexamethason osobám
s již diagnostikovaným diabetem, dochází pravidel-
ně ke zhoršení jeho kompenzace.

Zvýšená koncentrace cukru v krvi (glykémie) se po
podání prednisonu nebo dexamethasonu začne ob-

jevovat asi za 4-6 hodin a její zvýšení přetrvává asi
12 hodin. To znamená, že nejvyšší hodnoty glyké-
mie po ranním podání dávky prednisonu nebo de-
xamethasonu se objeví během odpoledne a ve ve-
černích hodinách; během noci a ráno jsou hodnoty
glykémie (cukru) při terapii kortikosteroidy nejnižší.
Po podání prednisonu nebo dexamethasonu také
dochází ke zvýšení hodnot glykémie po jídle.
Možnost zvýšení glykémie (cukru) po léčbě predni-
sonem či dexamethasonem stoupá s její délkou
a s dávkou podávaného léku. Co se týká způsobu
podání, tak jednoznačně nejvýznamnější porucha
metabolismu glukózy se vyskytuje při nitrožilním
podání a pak při užití ústy. Všeobecně je přijímán
názor, že stejně jako je ke vzniku nejčastěji se vy-
skytujícího typu diabetu – a to diabetu typu 2 - po-
třeba genetická dispozice a souhrn vnějších riziko-
vých faktorů, tak se má za to, že stejná genetická
dispozice a rizikové faktory vedou i ke vzniku diabetu
při terapii prednisonem nebo dexamethasonem.
Po vysazení prednisonu či dexamethasonu se poru-
cha metabolismu glukózy (cukru) většinou upraví,
ale může i přetrvat – a to většinou v případě, že se
vlastně jedná o diabetes mellitus, který byl při léč-
bě kortikosteroidy (stejně jako je to možné i po ji-
ném stresovém podnětu) u pacientů pouze „od-
maskován" a diagnostikován a byl by se stejně ča-
sem projevil.

Co může pacient sám udělat pro to, aby se vy-
hnul vzniku diabetu (cukrovky) při užívání
prednisonu či dexamethasonu?
Určitě je vhodné se chovat tak, aby ke zvýšení hla-
din cukru docházelo co nejméně: a tedy snažit se
vyhnout jídlům obsahujícím hodně sacharidů a ka-
lorií. Tedy v podstatě stravovat se jako diabetik. To
znamená omezit sladkosti, tučná a kalorická jídla,
jíst hodně zeleniny, luštěnin. 
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Pokud i přesto dojde ke zvýšení glykémií, není tře-
ba zoufat, protože se většinou jedná jen o průvod-
ní - i když nepříjemný - nežádoucí účinek léčby
prednisonem či dexamethasonem. 

Pokud by se ale kontroly hladiny glykémií (cukru)
v krvi neprováděly (a jejich zvýšené hodnoty ade-
kvátně neléčily), mohlo by dojít k nekontrolovatel-
nému zvýšení glykémií s následnými potížemi, jako
je slabost, žízeň, únava, spavost, porucha vědomí
a při delší dobu trvajícím zvýšení hladiny cukru v kr-
vi i k možným poruchám zraku či poruše funkce led-
vin. Takže kontroly hladin cukru v krvi při léčbě
prednisonem a dexamethasonem a léčba jejich zvý-
šených hodnot jsou po dobu užívání těchto korti-
kosteroidů nezbytné.

Léčba diabetu, způsobeného léčbou kortikos-
teroidy
Diabetik 1. typu je osoba, kde diabetes mellitus
vzniká zničením slinivky zánětem a tím dochází
k neschopnosti vytvářet v ní inzulin, osoba která má
diabetes mellitus zjištěný již před podáváním pred-
nisonu či dexamethasonu a již před podáváním té-
to léčby si aplikuje inzulin. Podáváním prednisonu
či dexamethasonu se primární léčba cukrovky
u těchto lidí nijak zásadně nemění – je ale pravdě-
podobné, že dojde ke zhoršení kompenzace diabe-
tu, která si vyžádá zvýšení dávek inzulinu a zřejmě
i změnu rozložení dávek inzulinu během dne.
Většinou bývá nutno zvýšit dávku inzulinu nejen rá-
no, ale hlavně v poledne a večer, kdy bývají hodno-
ty glykémií nejvyšší. Úprava nočního inzulinu nebý-
vá nutná – během noci a nad ránem se hodnoty
glykémie (cukru) po ranním podání dexamethasonu
a prednisonu většinou nijak výrazněji nemění.
U diabetiků 2. typu (kde byl diabetes také zjištěn již
před nasazením prednisonu či dexamethasonu) si

terapie kortikosteroidy většinou vyžádá rezolutnější
zásah. Někdy stačí zvýšení dávek perorálních anti-
diabetik (léků na cukrovku v tabletách). Většinou
však při špatné kompenzaci diabetu a vysokých
dávkách prednisonu či dexamethasonu volíme ra-
ději převod na inzulin. Navíc efekt léčby perorální-
mi antidiabetiky nastupuje až za několik dní či do-
konce týdnů od zahájení jejich podávání a proto je
u akutního a výrazného zvýšení hodnot glykémií
podávání perorálních antidiabetik nevhodné.
Podávání inzulinu je nutné asi u poloviny pacientů
užívajících vyšší dávky dexamethasonu či predniso-
nu. V léčbě se pak osvědčuje jak krátkodobě půso-
bící humánní inzulin (Humulin R, Actrapid, Insuman
Rapid) tak jeho analoga (od humánního inzulinu
odvozený inzulin, jako je například Humalog,
NovoRapid, Apidra).

I u osob s dosud nezjištěným diabetem (cukrovkou)
je při nasazení terapie kortikosteroidy (prednisonu
či dexamethasonu) nutno sledovat hodnoty glyké-
mií (cukru) asi dvě hodiny po jídlech a večer. 

Otázkou zůstává, jaké hodnoty glykémie (cukru) vy-
žadují úpravu léčby. Zdá se, že dosáhnout hodnot
glykémie do 8,0 mmol/l nalačno a do 11,0 mmol/l 2
hodiny po jídle by bylo dostatečné a hlavně prak-
ticky možné.

Zvýšené hodnoty glykémie (cukru) přetrvávají větši-
nou jeden až dva dny po ukončení léčby dexamet-
hasonem a prednisonem a proto je třeba monitoro-
vat (a léčit) hladiny glykémie (cukru) jeden až dva
dny po skončení léčby dexamethasonem či predni-
sonem).

Jak již bylo řečeno, nejvyšší hodnoty glykémie (cuk-
ru) bývají u diabetu vyvolaného léčbou dexametha-
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sonem či prednisonem během dne, hlavně v odpo-
ledních a večerních hodinách, takže většinou paci-
enti, kteří potřebují inzulin, aplikují menší dávku
krátkodobého inzulínu ráno a vyšší dávku v poled-
ne a večer a potřeba inzulínu na noc většinou není
nutná. Nejčastěji se účinná dávka krátkodobě pů-
sobícího inzulinu pohybuje ráno mezi 6 – 14 j.,
v poledne bývá potřeba dávky inzulinu vyšší – vět-
šinou mezi 10 – 16 j. a večer mezi 8 - 14 j. 

Co je ještě dobré vědět o diabetu? 
• Inzulin umožňuje vstup glukózy do buněk, tělo ne-
léčeného diabetika trpí nedostatkem energie v buň-
kách, a tu se snaží nahradit jiným způsobem. Jako
sekundární zdroj energie pro tělo je energeticky nej-
výhodnější rozklad tuků. 
• Štěpením tuků se uvolňuje požadovaná energie,
avšak jako odpadní látky této reakce vznikají keto-
látky (např. aceton), které okyselují vnitřní prostředí
těla. Tím ovlivňují průběh některých chemických re-
akcí v organismu a také i jeho metabolismus.
Současně tělo ztrácí velké množství vody. 
• Ledviny nedovedou molekuly glukózy při velké
koncentraci v krvi udržet v těle a propouští ji do mo-
či. Přebytky glukózy s sebou strhávají molekuly vody. 
Čím vyšší glykemie, tím větší množství moče.

Někdy se osvědčilo i podání depotního inzulinu
(Humulin NPH, Insulatard HM, Insuman Bazal) je-
denkrát denně ráno v dávce mezi 8 - 16 j., většinou
ale i tento kombinujeme s aplikací krátkodobě pů-
sobícího inzulinu před jídly.

Zcela orientačně můžeme doporučit tuto úpravu
léčby:

Kontrolu, zda-li je dávka inzulinu stanovena správně,
můžeme v prvních dnech provést zkontrolováním
hladiny glykémie (cukru) asi 2-3 hodiny po jídle.
Nutno samozřejmě přizpůsobit potřebám toho kte-
rého pacienta.

• Jediným východiskem je vnést do metabolismu
znovu rovnováhu pomocí zevní aplikace inzulinu,
který si již tělo nedokáže samo vyrobit. Po zahájení
léčby inzulinem se částečně obnoví funkce zbývají-
cích B buněk, čímž se na určitou dobu obnoví vlast-
ní sekrece inzulinu.
• Úspěšná terapie diabetu stojí na třech pilířích:
inzulin, dieta a fyzická aktivita. Přičemž inzulin
a fyzická aktivita glykemii snižují, proti tomu jídlo
a antiregulační hormony glykemii zvyšují. Při neod-
hadnutí poměru „inzulin - jídlo - pohyb" nastane
výkyv glykemie z normy, což má za následek jednu
z akutních komplikací diabetu - hypoglykemii.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

naměřená glykémie před jídlem aplikace

8-10 mmol/l asi 4-8 j. krátkodobě působícího inzulinu

10-14 mmol/l asi 8-12 j. krátkodobě působícího inzulinu

14 -16 mmol/l asi 12-14 j. krátkodobě působícího inzulinu

16 – 20 mmol/l asi 14-16 j. krátkodobě působícího inzulinu
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INFORMACE CMG NF

CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ

Čtvrtý ročník golfového charitativního turnaje
pod názvem CMG Golf Cup uspořádala
i v tomto roce Česká myelomová skupina
a její nadační fond. Získané finanční pro-
středky budou podobně jako v minulých le-
tech použity ve prospěch nemocných s mno-
hočetným myelomem. 

I v tomto roce se 29. května 2012 sešli příznivci
gentlemanského sportu ve špičkovém areálu, který
vyrostl v nedávné době poblíž Prahy pod názvem
Albatross Golf Resort, aby svou účastí podpořili
úsilí lékařů a výzkumníků České myelomové skupi-
ny. Přítomné dámy a pány přivítal
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní

rady NF a všem popřál příjemný den a hodně ús-
pěšných odpalů. Počasí k nám bylo velmi přívětivé,
po malém občerstvení vyrazilo na hřiště celkem
32 hráčů.
I v tomto roce čekalo všechny přítomné několik vlo-
žených soutěží, které celý turnaj zpestřily. Vítězové
jednotlivých soutěží získávali malé dárky a svou
účastí v soutěži zároveň finančně podpořili naše ne-
ziskové organizace. Překvapením letošního roku by-
la účast golfového profesionála, instruktora golfu
pana Miroslava Stehlíka, který se účastnil hry na 
16 jamce. Hráči si proti němu mohli zakoupit něko-
lik odpalů a změřit tak své hráčské schopnosti
s profesionálem. I v tomto roce budou veškeré zís-
kané finanční prostředky v plné výši použity pro po-
třeby pacientů s onkologickým onemocněním mno-
hočetný myelom. Budou rozděleny na podporu vý-
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zkumu mnohočetného myelomu, na podporu infor-
movanosti pacientů a jejich blízkých o samotné ne-
moci a lécích, které se k léčbě nemoci využívají a ta-
ké ke zvýšení komfortu v ambulancích specializova-
ných léčebných center. 
Všem účastníkům CMG Golf Cup děkujeme za skvě-
lou atmosféru, kterou se povedlo v průběhu turna-
je vytvořit a především za to, že svou účastí podpo-
řili všechny naše nemocné. Věříme, že se rádi zú-
častní i následujících ročníků golfových turnajů Čes-
ké myelomové skupiny a doufáme, že budou stejně
úspěšné. Pokud se chcete alespoň pomyslně pře-
nést do atmosféry turnaje, můžete si prohlédnout
fotogalerii na internetové adrese www.cmggolf-
cup.cz, která je označena jako Albatross 2012.

Iveta Mareschová

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ – ŽIVOT
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

Dne 30. května 2012 proběhl v prostorách hotelu
Slovan v Brně druhý cyklus jednodenního vzdělávací-
ho semináře s názvem "Život s mnohočetným myelo-
mem". Seminář organizovala Česká myelomová sku-
pina nadační fond (CMG NF) spolu s Klubem pacien-
tů mnohočetný myelom (KPMM). Záštitu nad celou
akcí převzal dlouhodobý partner The International
Myeloma Foundation (IMF).
Jednodenní seminář se poprvé konal v roce 2011
a vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany účastníků
byl zorganizován i v tomto roce. V úvodu všechny pří-
tomné pozdravil ing. Josef Hájek, předseda Klubu pa-
cientů MM a prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předse-
da správní rady NF. Oba pánové popřáli účastníkům
semináře příjemně prožitý den, mnoho nových infor-
mací a příjemných zážitků. Čestným hostem seminá-
ře byl jako vždy pan Greg Brozeit. 
Jako první vystoupil MUDr. Luděk Pour, Ph.D., který

působí jako lékař na Interní hematoonkologické klini-
ce ve FN Brno. Ve své přednášce se zamýšlel nad té-
matem, které je od podzimu loňského roku mezi pa-
cienty dost diskutované. Je mnohočetný myelom vy-
léčitelný? A hned v počátku prezentace uvedl zásadní
informaci. Téměř všechna sdělení v odborném tisku
týkající se mnohočetného myelomu začínají větou:
„Mnohočetný myelom je i přes významné pokroky
v léčbě stále nevyléčitelné onemocnění". Ihned však
informaci doplnil: „Poslední rok však tato věta v ně-
kterých pracech nezaznívá!". V následujících větách
seznámil přítomné s historickým vývojem v léčbě
mnohočetného myelomu a s klíčovými předpoklady,
nutnými pro jeho úspěšné vyléčení. Ze sdělení vyply-
nula tato fakta:

• Na cestě v léčbě mnohočetného myelomu se
v posledních 5-ti letech dosáhlo obrovských 
spěchů a s novými léky, které jsou k dispozici,
může být léčba velmi intenzivní. 

• Problémem stále zůstává, že lékaři v současné
době nemají k dispozici takové prostředky, aby
mohli přesně vytipovat pacienty podle rizika již při 
stanovení diagnózy a zahájit tak přísně
individualizovanou léčbu.

Vzhledem k ohlasu, který měla v loňském roce před-
náška na téma „Co bych chtěl vědět, kdybych byl pa-
cient s nově diagnostikovaným myelomem a s myelo-
mem v relapsu" jsme požádali prof. MUDr. Romana
Hájka, CSc., aby ji přednesl i v tomto roce. Hned
v úvodu řekl, že pro něj jako pro pacienta by bylo zá-
sadní mít dostatek informací, jakýchkoliv informací
o nemoci a o všem co s ní souvisí a důležité by pro něj
bylo, aby informace nepocházely z jednoho zdroje,
ale z více zdrojů. Vysvětlil, že hledání a ověřování si
informací nevnímá jako nedůvěru vůči svému ošetřu-
jícímu lékaři, ale spíše jako projev zodpovědnosti vů-
či svému zdraví. On sám by hledal informace na in-
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ternetu, účastnil by se vzdělávacích seminářů, četl by
informační brožury a odborné články nebo sledoval
publicistické pořady. A rozhodně by si vyžádal posu-
dek od jiného odborníka v oboru, což je právo každé-
ho z nás. 

Také by ho zajímalo, co on konkrétně může pro své
zdraví udělat, zda si může na nějaký lék či léčebný po-
stup připlatit nebo zda si může zakoupit něco, co by
mohlo jeho stav stabilizovat nebo zlepšit. Zajímal by
se o dietní opatření a potravinové doplňky, o mož-
nosti vhodného cvičení a celkový pohybový režim,
o podpůrné metody a prostředky nebo o možnost
psychologické a sociální podpory. Vyhledal by občan-
ská sdružení, která se problematice mnohočetného
myelomu věnují a zjistil by si, zda jsou pro něj zají-
mavá. Hledal by kontakt s lidmi, kteří také onemoc-
něli mnohočetným myelomem a ptal by se na všech-
ny jejich zkušenosti, na to jak zvládali oni léčebné
procedury, kterými prochází i on, kam se obrátili s žá-
dostí o pomoc. V závěru svého vystoupení shrnul své
zásadní myšlenky, řekl:

• Kvalita léčby v ČR je u této diagnózy vysoká, ne 
však stejná ve všech centrech. 

• Každý je individualita, bohužel i myelom jako
nádor se často chová více individuálně než
bychom chtěli. Nelze tedy očekávat stejné výstupy
u všech pacientů jak v léčebné účinnosti a délce 
přežití, tak toleranci léčby fyzické a psychické. 

• Věřím, že aktivní přístup nemocného k nemoci 

pomáhá sám o sobě léčit. Jistým, často obtížně 
definovaným dílem, ale jsem o tom přesvědčen. 

• Partnerství nemocného s lékařem považuji 
za důležité. Často a opakovaně nám pomáhá včas
zabránit např. komplikacím léčby, ale má další
řadu výhod.

• Jestliže něco jak lékaři, tak nemocní stále
podceňujeme více než bychom měli, pak je to
dopad na naši psychiku a význam možné
psychologické podpory pro sebe i pro své blízké.

Dopolední blok přednášek uzavřela paní Dana
Hrbková, hovořila o výživě u onkologicky nemocných.
Upozornila všechny přítomné, že mnohočetný mye-
lom není onemocnění, které vyžaduje striktní dodržo-
vání diety, dieta či drobná omezení jsou doporučová-
na pouze v průběhu léčby nebo v období transplan-
tace. Také užívání některých léků s sebou nese určité
omezení. Hovořila tedy především o obecných zása-
dách zdravé výživy, vhodných kombinacích stravy.
Doporučila, aby se každý zamyslel nad dosavadním
způsobem svého stravování, zvážil, zda jí dostatečně
pestře a pravidelně nebo zda by nebylo vhodné dopl-
nit do běžného jídelníčku potraviny, kterým se dopo-
sud vyhýbal. Hovořila o výhodách pravidelného příj-
mu potravin v několika porcích během celého dne.
Zastavila se také u dostatečného příjmu tekutin, kte-
rý se u každého liší nejen podle váhy, ale také podle
tělesné aktivity, okolního prostředí a případné nemo-
ci. Doporučila pít již od samého rána, průběžně celý
den, i když člověk nepociťuje žízeň. Dospělý člověk
potřebuje minimálně 30 ml tekutin na kilogram své
tělesné váhy. Potřeba stoupá u nemocného člověka
z důvodů ztrát (pocení, průjmy, zvracení) nebo při ja-
kékoliv vyšší pohybové aktivitě. 
Dále hovořila o tom, že výběr potravin je závislý na in-
dividuální snášenlivosti potravin a také na tom, zda
jedinec trpí dalšími přidruženými zdravotními problé-
my (např. cukrovka nebo vysoký krevní tlak).  Také při-
pomněla všem přítomným zvláštnosti ve stravování
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při užívání bisfosfonátů v tabletové formě. Zde je nut-
né zapíjet pitnou vodou, nesmí se zapíjet ničím, co
obsahuje vápník (mlékem nebo mléčnými nápoji), ne-
vhodné jsou také nápoje s vyšším obsahem železa,
hořčíku a manganu (minerální vody a džusy). Více in-
formací včetně návrhů vhodného jídelníčku najdete
na adrese www.mnohocetnymyelom.cz v sekci klubo-
vé materiály. 
Odpolední čas byl věnován jen jednomu tématu. Celá
hodina byla vymezena zamyšlení se nad tím, zda
umíme pojmenovat své potřeby. V tomto diskusím

bloku se mohli všichni přítomní podělit o své názory
a dotazy s klinickou psycholožkou Mgr. Petrou
Bučkovou.  Diskusní setkání bylo zahájeno krátkým
vystoupením paní magistry, ve kterém představila zá-
sadní potřeby pacientů a jejich blízkých tak, jak je vní-
má při své každodenní praxi. Pak se vžila do role mo-
derátora a zahájila diskusi, do které se zapojili téměř
všichni účastníci setkání. V krátkém čase zaznělo
mnoho zajímavých postřehů a zkušeností. Mnoho
z přítomných se rozhodlo dovolit ostatním nahléd-
nout do svého životního příběhu a neobávali se ho-
vořit o  osobních věcech. 
V závěru semináře všem přítomným účastníkům set-
kání i přednášejícím poděkoval předseda Klubu paci-
entů MM ing. Josef Hájek. Všem popřál příjemnou ce-
stu domů, hodně sil a energie v jejich náročném boji
s těžkou chorobou a vyjádřil naději na brzké setkání
na dalším ze série vzdělávacích seminářů.

Mgr. Alice Onderková

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
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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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