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Vážení pacienti, milí přátelé,
blíží se konec roku 2012 a s ním přichází čas na pravidel-
nou rekapitulaci a zvažování - co se podařilo nebo nepo-
dařilo, v čem budeme pokračovat a který směr naopak
opustíme. Dovolte mi prosím připomenout některé z vý-
znamných momentů uplynulého období.
Díky podpoře a vstřícnosti našich dlouhodobých partne-
rů se v tomto roce podařilo realizovat dva projekty.
Prvním je program Jóga a mnohočetný myelom, který
jsme zahájili již v roce 2011. Díky tomuto programu jsme
v rámci vzdělávacího semináře v Lázních Bělohrad slav-
nostně pokřtili novou publikaci s názvem „Jóga a její vý-
znam při chronických onemocněních". Za zmínku jistě
stojí, že na dvou regionech stabilně cvičí skupinka
pacientů. 
Druhý projekt a zároveň nosný program všech klubových
setkání tohoto roku jsme realizovali ve spolupráci se zá-
stupci Platformy zdravotních pojištěnců. Jejich rady a do-
poručení jak se orientovat v systému zdravotního pojiště-
ní jsou velmi cenné. Je velmi uklidňující vědět, že se má-
me jako pacienti v případě potřeby kam obrátit, pokud se
nejsme schopni domoci pomoci či nejsme schopni do-
sáhnout na státem garantované zdravotnické služby.
Událostí, která rozhodně stojí za zmínku je přijetí našeho
členství v nově vznikající organizaci, která si klade za cíl
hájit práva pacientů se vzácným onemocněním na re-
publikové úrovni. Česká asociace pro vzácná onemocně-
ní dělá teprve své první kroky, ale zůstává po nich ne-
smazatelná stopa, která naznačuje, že v blízké budouc-
nosti může být velmi silným subjektem, který bude paci-
entským sdružením významně pomáhat při obhajobě
jejich práv.
Vážení přátelé, velmi rád bych na tomto místě také při-
pomněl výročí, pro nás všechny jistě významné – pětileté
trvání Klubu pacientů mnohočetný myelom. Dovolte mi,
abych poděkoval těm, kteří se z vlastního rozhodnutí a
velmi často na úkor svých osobních aktivit věnují aktivi-
tám klubovým. Jejich nezištná pomoc je o to významněj-
ší, že tak činí bez ohledu na svůj zdravotní stav a svou e-
nergii nabízejí k dispozici nám všem ostatním. Není
v mých silách jmenovitě poděkovat všem, a proto bych 

vás prosil o shovívavost, pokud neúmyslně vynechám ně-
koho, jemuž dík rozhodně patří. 
Na všech regionech od začátku sdružení fungují výbory,
které spolupracují mimo jiné na přípravě regionálních
setkání. V Brně je členem tohoto výboru paní Miroslava
Bauerová, pan Oldřich Blažek a pan Josef Zháňal.
V Hradci Králové pan Petr Hylena a paní Ludmila
Gulyásová, v Plzni paní Perla Veverková, paní Jiřina
Bednaříková, pan Petr Krátký a pan Zdeněk Vrba,
v Olomouci paní Jiřina Zemanová, pan Ronald Laryš a
pan Zdeněk Chlup. V Praze pracuje výbor ve složení paní
Ludmila Kotlínová, paní Věra Sedláková, paní Miloslava
Svěráková, paní Marcela Dolečková, paní Miluše
Kadlecová, pan Miran Jireš a pan Petr Jiráň. 
Rozhodně nesmím zapomenout na paní Ivetu
Smitalovou, která se do roku 2009 nezištně věnuje účet-
nictví sdružení. Také díky její precizní práci se můžeme hr-
dě řadit mezi společnosti s transparentním hospodaře-
ním.
Náš dík patří také těm, kteří nám pomáhají nejen se zvlá-
dáním nemoci, ale také s chodem sdružení. Ani zde není
v mých silách jmenovitě poděkovat úplně všem, zmíním
tedy alespoň ty, které našemu sdružení pomáhají již od
doby jeho vzniku. Patří k nim především paní Iveta
Mareschová, paní Iva Buchtová a paní Renata Rybářová.
Vám všem a mnohým dalším patří upřímný dík za vaši
práci, bez vás bychom nikdy nedosáhli toho, že je Klub
pacientů funkční organizací. Vydržte s námi i v dalších
obdobích a pomozte nám i do budoucna vytvářet zají-
mavé a hodnotné aktivity.
Přeji vám a vašim blízkým radostné prožití vánočních
svátků, ať se vám splní vše, co si přejete a ať jsou vaše
příští dny plné pohody a radosti. Ať je pro nás rok s 13 na
konci příslibem osobních i zdravotních úspěchů.
Těším se na viděnou v roce 2013.

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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BLANČIN ZPRAVODAJ, číslo I/1 

Na tomto místě jste v klubovém časopise již
delší dobu nacházeli průřez životních příběhů
lidí žijících s mnohočetným myelomem, nyní
jsme se rozhodli udělat drobnou změnu. Od
jedné z pacientek jsme získali „minisérii" dopi-
sů, které psala svým blízkým v době pobytu
v jedné z nemocnic v Čechách. Blančin zpravo-
daj je neobvyklý hned ze dvou důvodů. Za pr-
vé je psán naší nejmladší členkou Klubu (v do-
bě, kdy Zpravodaj psala, jí bylo 28 let) a za
druhé nabízí životní postřehy z pobytu v ne-
mocnici. S notnou dávkou nadhledu a humo-
ru, ale také se sílou jedinečného osobního
prožitku.

Tak je to tady, dlouho plánovaná „dovolená" začí-
ná!!
Cílová destinace: nemocnice někde v Čechách
Délka pobytu: cca 3 týdny (prý podle toho, jak
moc budu hodná)
Teplota vzduchu: stálých 25°C
Teplota vody: 36°C, ale plavat se nedá, je tu sa-
má mělčina...
Strava: plná penze
Ubytování: jednolůžkový pokoj, ovšem spíme tu
dva: já a můj černý panter – ten je tu, jak jinak, než
načerno:-) 
Vybavení pokoje: TV, lednice (bohužel bez alko-
holu), sprcha... a úchvatný výhled na parkoviště
Ale teď už vážně:-) Další odstavce budou jen pro sil-
né žaludky.... Neeee, dělám si srandu... Musím vás
přece trochu pozlobit:-) 
První den nástupu, tj. včera 1. března jsem hned na

uvítanou nedostala oběd, ale to se dalo čekat, když
jsem dorazila před druhou. Zkrátka „kdo pozdě
chodí, sám sobě škodí!" Já už jsem tedy byla „po
O", jak jsme říkávali kdysi ve školce, ale postěžovat
si přece musím, ne? To by to zdravotnictví jinak vy-
padalo, kdybychom je pořád jen chválili:-)
Hned se mnou vyplnili krátký „dotazníček", zřejmě
aby podle výsledků vytušili, jak moc a s čím je bu-
du otravovat. Součástí byly i dotěrné otázky jako
např. jestli kouřím, piju alkohol nebo požívám jiné
omamné látky. Můj drahý přítel se hned zapojil,
abych prý už konečně přiznala ten heroin:-) Tak by-
la sestra spokojená, prý to konečně prasklo!
Následně mi se zlomyslným úšklebkem a se slovy
„Tak a jste naše!" pověsila na ruku visačku se jmé-
nem a odešla... Vystřídala ji další sestra s vážením,
měřením tlaku a teploty. Na tom by nebylo nic div-
ného, kdyby za dvě hodiny nepřišla další sestra

KLUBOVÝ ŽIVOT
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a nechtěla po mně to samé, i když jsem se zuby
nehty bránila, že už mám všechno naměřené. Za
trest mi vzala navíc krev. Když nic jiného, tak jsem
si aspoň postěžovala, že za ty dvě hodiny strávené
v nemocnici jsem podle váhy zhubla 20 deka... 
Následoval odjezd sanitkou na zavedení centrální-
ho katétru – vysvětlím pouze silnějším náturám na
vyžádání:-) Venku zrovna krásně svítilo sluníčko,
tak jsem vyrazila jen v pantoflích a župánku. Za
chviličku jsme dorazili na ARO, kde si mě převzal
příslušný lékař, a když si mě prohlédl, tak prohlásil,
že jsem anatomicky příznivá!!! Všechny šťouraly
a podezřívavce hned zase zklamu, protože se jed-
nalo o paní doktorku. V průběhu výkonu se mě pta-
la, jestli jsem neviděla film „Opravdová kuráž", že
na tom byla v kině, tak jsem jí odpověděla, že se mi
„opravdová kuráž" promítá právě teď:-) Všechno
naštěstí proběhlo bez problémů, tak jsem zase frče-
la sanitkou zpátky. Saniťák už si to namířil k výtahu,
tak jsem mu sdělila, že se do toho prvního patra
klidně odhodlám i po schodech. On to hned vzal po
třech, tak to už jsem si netroufla:-)
Sotva jsem si na pokoji sedla, hned tu byla vizita.
Tipovala bych, že 1 lékař a s ním 2 medici, protože
byli vykulení jako čerstvě vyorané myši.
Večer už se nedělo nic zajímavého, zato v noci jsem
zburcovala celou nemocnici:-) Nějak před půlnocí,
když už bylo všude ticho a klid a já se chystala na
kutě, jsem si nohama vyškubla zadní část peřiny, co
ji ti experti zakládají pod matraci, a já to nesnáším,
prostě takhle neusnu. Tak jsem to jednoduše vyrva-
la, ovšem zároveň s peřinou jsem vykopla i zadní
desku od postele, která se „srachotila" na zem
a opakovaně sebou třískala a dělala šílený virvál
(podobně, jako když vám spadne na zem poklička).
Hned na to jsem slyšela bouchnout dveře od ses-
terny. Sestra na noční začala kontrolovat pokoj po
pokoji, kdo že to o půlnoci dělá takový binec. Než
došla řada na mě, stihla jsem zahladit všechny sto-

py. Ovšem při vědomí, že přiznání je polehčující
okolnost, jsem se stejně napráskala a sestra se tedy
mohla v klidu vrátit na lůžko a chrupkat až do rána.
K tomu mě napadá ještě jedna taková třešinka na
dortu. Vzadu za postelí mám stojan s kapačkou.
Sestřička mě na ni večer napojovala, ale všimla si,
že v hadičce jsou bublinky. Zeptala se mě: „Paní
Blanko, tady vzadu za postelí nechodíte, viďte?"
a když jsem jí to odkývala, tak tam na zem odpus-
tila přebytečnou vodu z hadiček a vytvořila tak pěk-
nou loužičku, že by mě leckterá návštěva mohla po-
dezřívat z ... no vy víte z čeho:-) Kdo mohl tušit, že
mě na onom místě za postelí o půlnoci čeká mon-
táž rozložené postele a že tím pádem rozšlapu vodu
a udělám stopy po celém pokoji??? Chudák paní
uklizečka...
Budíček byl v 5:30. Klasika: teplota, tlak a váha (asi
jestli jsem náhodou přes noc nevybílila ledničku na
sesterně). K snídani přinesli chleba a šunku s ná-
zvem Wellness – ne, že bych tomu zrovna věřila, ale
pocit, že mi tahle šunka vytvaruje postavu, rozhod-
ně potěší:-) K tomu jsme dostali jablečno-jahodo-
vou šťávu v kelímku s názvem „Vitaminátor". Člo-
věk by si podle názvu myslel, že bude po jejím vy-
pití plný energie a stráví celý den radostným lítáním
po pokoji jako šílenec. Odpověď zní: houby! Podle
chuti a kalné konzistence bych spíš tipovala, že se
jednalo o přesnídávku ředěnou vodou. Jo, jo, tak
dlouho jsme jim my pacienti v předchozích letech ty
každodenní přesnídávky k snídani se znechucením
vraceli, že se na nás pomstili Vitaminátorem, aneb
„pomsta bude sladká" :-)
Prozatím je strava jednotná, ale každým okamži-
kem mám dostat vysokodávkovanou chemoterapii,
díky které si můžu od zítřka jídlo vybírat. Tj. sama si
zvolím, jestli budu zvracet po segedínu, sekané ne-
bo kuřeti s kaší:-)
Tak to byl můj první zpravodaj. Ráda bych psala
i další – uvidíme, jestli mě nepřejde nálada. Zatím
AHOJ!! :-) :-) :-)
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE

V odpoledních hodinách 24. října se sešli členové
Klubu pacientů ve známých prostorách zasedací
místnosti Prahy 5 na svém dvanáctém setkání.
Vzhledem k nepřízni počasí byla účast poněkud niž-
ší, než na jakou jsme zvyklí, protože se mnoho
účastníků ze zdravotních důvodů omluvilo v den set-
kání. Setkání zahájil a moderoval pan Miran Jireš.
Přivítal přítomné, představil přednášející a přivítal
našeho milého hosta, který se našich setkání účastní
pravidelně, radního Prahy 5, pana Marka Kukrleho. 
Hlavní bod programu patřil zástupcům Platformy
zdravotních pojištěnců (PZP), Mgr. Michale Filipové
a JUDr. Ondřeji Dostálovi. Podobně jako v ostatních

regionech, kde již zástupci Platformy vystoupili, se-
známila paní magistra také účastníky setkání v Praze
s informačním portálem JakoJá (www.jakoja.cz).
V rámci tohoto portálu se mohou setkávat pacienti
s různými diagnózami a předávat si své zkušenosti.
Podrobně také hovořila o bezplatné informační lince,
která je k dispozici každé pondělí, úterý a čtvrtek
v době od 14.00 hod do 18.00 hod. Na čísle 800 22 77
77 vám bezplatně na vaše dotazy odpoví a pomohou
právníci Platformy zdravotních pojištěnců. Můžete rov-
něž využít elektronické komunikace a obrátit se s do-
tazem na adresu linka@zdravotnipojistenci.cz.
Problematiku v současnosti tolik diskutovaných vzta-
hů mezi pacienty, zdravotnickými zařízeními a zdra-
votními pojišťovnami objasnil JUDr. Ondřej Dostál,
Ph.D., LL.M. Mimo jiné doporučil web PZP, kde je
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možné najít aktuální informace, ale také mnoho dů-
ležitých rad a doporučení. Za pozornost rozhodně
stojí článek s názvem „Ukončování úhrady nákladné
péče: Rady pro pojištěnce".
Najdete ho na adrese: (http://www.zdravotnipoji-
stenci.cz/articles/pzp-cr-clanky). V článku je uveden
podrobný návod postupu, který reaguje na stále čas-
tější problém, kdy zdravotní pojišťovny provádějí
v nemocnicích revizi, posoudí léčbu pacienta jako ne-
potřebnou či neúčinnou a odmítnou nemocnici tako-
vou léčbu uhradit. Následkem toho nemocnice od-
mítne pacienta nadále takto léčit, protože by za ne-
uhrazenou léčbu utrpěla finanční ztrátu. Pacient a je-
ho lékař se však domnívají, že je léčba potřebná a je-
jí ukončení by pacienta poškodilo. Jde zejména
o drahé léky, používané v tzv. centrech specializova-
né péče (např. pro pacienty s roztroušenou skleró-
zou, nádorovými onemocněními, revmatoidní artriti-
dou apod.). Co se zde vlastně dozvíte? Tady je malá
ochutnávka:
1. O nejvhodnější léčbě se pacient především
musí dozvědět – jako pacienti máme právo dozvě-
dět se o všech možnostech léčby, které medicína zná,
ale také o přínosech a rizicích každého z nabízených
postupů.
2. Pacient má právo znát důvod, proč je mu u-
končována léčba – pokud lékař navrhuje ukončit
podávání konkrétního léčivého přípravku, musí paci-
entovi sdělit důvod, protože jakýkoliv zákrok musí
být prováděn výhradně se souhlasem pacienta, při-
čemž i podání léku se považuje za zákrok.
3. Ukončení léčby nesmí být v rozporu s poža-
davky medicínské vědy – není možno bez odpo-
vídajícího důvodu ukončit podávání léčivého příprav-
ku jakémukoliv pacientovi, především pokud je to
v rozporu s doporučovanými lékařskými postupy.
Pacient má právo léčit se tak, jak medicínská věda sta-
noví, pokud takovou léčbu sám písemně neodmítne.

4. Kdy je léčba hrazena ze zdravotního pojiště-
ní – ze zdravotního pojištění je hrazena péče, která
splňuje požadavky zákona o veřejném zdravotním
pojištění (§ 13 a násl. zákona 48/1997). U léků musí
být navíc splněny podmínky úhrady, které stanoví
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
5. K čemu jsou indikační omezení – indikační
omezení úhrady vyjadřují kompromis mezi možnost-
mi medicínské vědy a finančními možnostmi solidár-
ního systému zdravotnictví. Protože není možno dát
drahou léčbu vždy každému, stanoví SÚKL podmín-
ky, jejichž smyslem je využívat drahou léčbu co neje-
fektivněji.
6. Mohou se lišit indikační omezení úhrady
a medicínská doporučení odborných společ-
ností či pacientova lékaře – mohou, poučení o lé-
čebných možnostech od lékaře by mělo vždy zahrno-
vat ten medicínský postup, který je nejvýhodnější
z hlediska pacientova zdraví, tedy nejúčinnější
a s nejméně riziky, a to bez ohledu na úhradu. Naproti
tomu indikační omezení uvedená v seznamech SÚKL
zohledňují, co je z hlediska nákladů ještě únosné pro
společnost a solidární systém zdravotnictví.
7. Kdy mám nárok na mimořádnou úhradu pé-
če jinak nehrazené - zákon o veřejném zdravotním
pojištění počítá s výjimkami, proto uvádí, že zdravotní
pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní
služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li po-
skytnutí takových zdravotních služeb jedinou možnos-
tí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce (viz § 16).
8. Co je to revize a co znamená, pokud pojiš-
ťovna nemocnici vytkne neoprávněné účtování
léků - revize, tedy výkon kontrolní činnosti je jednou
z nejdůležitějších funkcí zdravotních pojišťoven.
Jejím cílem je bránit podvodům či plýtvání a chránit
tak peníze daňových poplatníků. Pokud proběhne
v nemocnici revize a shledá, že u pacienta byla neo-
právněně vykázána péče, nemůže nemocnice chtít
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zpětně po pacientovi, aby za léky nehrazené pojišťo-
vnou zaplatil na vlastní náklady. Pro chronické paci-
enty je však významné, že vyhodnotila-li pojišťovna
dosavadní léčbu jako nesplňující podmínky úhrady
(a „potrestala" nemocnici tím, že tuto léčbu nepro-
platila), bude se pravděpodobně stejně stavět i k po-
kračování takové léčby v budoucnu.
9. Jak se pacient dozví o výsledcích revize - lé-
kař je povinen poučit pacienta o všech okolnostech
léčby (povinnost dle § 31 zákona 372/2011 Sb.).
Stanovisko zdravotní pojišťovny, že léčbu pacienta
neuhradí, je nepochybně významnou okolností léčby
se zásadním významem pro rozhodování pacienta
a proto by mu ji lékař měl sdělit.
10. Co pro pacienta znamená, pokud léčba dle
stanoviska zdravotní pojišťovny nesplňuje
podmínky úhrady - rolí lékaře je tedy navrhnout
pacientovi možnosti léčby a rolí pojišťovny je rozho-
dovat, které z těchto možností je povinna dle zákona
uhradit a které ne. Pokud je pacient přesvědčen (po
diskusi s lékařem, po prostudování zdravotnické do-
kumentace a medicínské literatury, dle druhého ná-
zoru od nezávislého odborníka či jinak), že medicín-
sky nejlepší je pro něj postup, který pojišťovna ozna-
čila za nehrazený, má možnost se bránit.
11. Jak může postupovat pacient, pokud chce
napadnout zamítavé stanovisko zdravotní po-
jišťovny - zdravotní pojišťovna je oprávněna posou-
dit důvodnost úhrady dle zákonných kritérií, její roz-
hodnutí však je právně přezkoumatelné. Domnívá-li
se pacient, že nárok na úhradu léčby má, a zdravot-
ní pojišťovna tvrdí opak, může spor rozřešit a roz-
hodnout soud. Soudnímu řízení ovšem mohou před-
cházet snazší postupy.
12. Lze se domáhat poskytnutí péče soudně -
pokud problém nebyl odstraněn jednáním ani cestou
stížností, může pacient podat k soudu žalobu, kterou
se domáhá, aby zdravotní pojišťovna splnila svou
povinnost.

13. Rozhodne soud o léčbě dostatečně rychle,
aby byla léčba ještě účelná - soudní řízení bohu-
žel v naší zemi trvají i dva nebo tři roky, což je v pří-
padě rychle postupující choroby příliš pomalé. Zákon
však naštěstí zná institut tzv. předběžného opatření,
kterým může žalobce požadovat po soudu, aby pro-
zatímně rozhodl o věcech, které nesnesou odkladu
(je vhodné nabídnout jako vstřícný krok spoluúčast).
14. Co dělat, pokud neléčením již vznikla ško-
da na zdraví či stres a újma na psychice paci-
enta - vznikla-li nesprávným postupem pracovníků
zdravotní pojišťovny, ale i kohokoliv jiného (např. lé-
kařů či vedení nemocnice) újma na zdraví pacienta,
přísluší mu náhrada škody či zadostiučinění za újmu
na osobnostních právech.
15. Kde se lze dozvědět více a získat potřebnou
pomoc - pokud pacient není schopen v důsledku o-
nemocnění činit potřebné kroky sám, může pověřit
plnou mocí někoho z příbuzných či blízkých, právní-
ho zástupce či dobrovolníka z pacientského sdružení
zaměřeného na danou diagnózu.
Informace jsou převzaty z http://www.zdravotnipoji-
stenci.cz/article/navod-ukonceni-lecby.
Na závěr setkání vystoupila koordinátorka sdružení
a hovořila o vzdělávacím semináři v Lázních
Bělohrad všem, kteří neměli možnost se semináře zú-
častnit, přiblížila atmosféru setkání a zmínila nejzají-
mavější přednášky. Hovořila také o konání valné hro-
mady sdružení. Rozcházeli jsme se ve večerních ho-
dinách bohatší o další informace a zkušenosti.

PhDr. Ludmila Kotlínová
ROS Praha
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nicméně vše se podařilo vyřešit. Část vzniklého pro-
storu vyplnila Mgr. Alice Onderková s návrhem dis-
kuse o námětu dalšího klubového setkání, hovořila
o setkání v Brně a dále srovnala vzdělávací seminář
v Lázních Bělohrad s obdobným vzdělávacím semi-
nářem na Slovensku. Zmínila přednášku
doc. Kotoučka se zaměřením na integrativní medicí-
nu, (více viz článek Škola myelomu v tomto čísle).
Také hovořila o nově vydané publikaci s názvem
„Jóga a její význam při chronickém onemocnění". Na
všech regionech proběhlo klubové setkání s ukázkou
dechových, relaxačních a jógových cvičení. Všechny
cviky byly vždy přizpůsobeny možnostem pacientů
s mnohočetným myelomem.
Slova se dále ujal Mgr. Ronald Laryš, který vyzval
všechny, aby využili přítomnosti ošetřujících lékařů
k dotazům. Ing. Hájek se dotázal na důvěryhodnost
metody neinvazivního zjištění krevních testů pomocí
speciálních elektrod. K odpovědi se přihlásil
MUDr. et. Mgr. Jiří Minařík, PhD., který uvedl, že je
vše zatím v experimentální fázi a víceméně se zatím
využívá pouze pro vědecké účely (např. u kosmonau-
tů – NASA). Jde spíše o odhad, který lze využít
u zdravých jedinců. Dále se Ing. Hájek dotázal na
současnou léčbu Revlimidem a k tomu se vyjádřil
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Upřesnil, že léčba
Revlimidem probíhá na všech centrech beze změn
a opětovně poukázal na celkovou nedobrou ekono-
mickou stránku současného zdravotního systému.
Mgr. Ronald Laryš k tomu poznamenal, že zatím jsou
pacienti léčeni velmi kvalitně. Zbylý čas byl využit
k přestávce a pohoštění, k individuální komunikaci
mezi pacienty a přítomnými lékaři.
Následovala přednáška JUDr. Ondřeje Dostála. Tak
jako na předchozích regionech i zde pan doktor ho-
vořil o tom, jak se orientovat v systému veřejného
zdravotního pojištění. Mnoho informací z jeho před-
nášky můžete najít v minulém čísle Bulletinu v člán-
cích ze setkání v Brně, Hradci a Plzni, nebo v tomto

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V OLOMOUCI

Letošní 8. setkání olomoucké organizační skupiny
Klubu pacientů mnohočetný myelom se konalo
1. listopadu 2012 už téměř tradičně v Regionálním
centru Olomouc, v osvědčeném salonku Perseus.
Celé přednáškové odpoledne bylo v režii
Mgr. Ronalda  Laryše, který zahájil a uváděl jednotli-
vé části přednáškového odpoledne. Přítomno bylo
19 pacientů a rodinných příslušníků, čtyři pozvaní
ošetřující lékaři a jedna diplomovaná sestra, jeden
přednášející.
V úvodu se ujal slova předseda Klubu pacientů
ing. Josef Hájek, který přítomné seznámil s průbě-
hem vzdělávacího semináře v Lázních Bělohrad
a s valnou hromadou, která byla jeho součástí. Na
valné hromadě byl jednohlasně v nepřítomnosti zvo-
len Mgr. Ronald Laryš jako další člen výkonného vý-
boru a místopředseda ROS Olomouc. Zmínil se rov-
něž o hospodaření Klubu a požádal o spolupráci
v následujícím období (hospodaření v letech 2013
a 2014).
Hlavním bodem programu setkání mělo být vystou-
pení zástupců Platformy zdravotních pojištěnců
JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., a jeho kolegyně
Mgr. Michaly Filipové. Paní Filipová se však bezpro-
středně před zahájením setkání ze zdravotních důvo-
dů omluvila. Vzhledem k počasí, které k nám v první
listopadový den nebylo právě shovívavé a dalším ne-
předvídaným okolnostem, se navíc příjezd hlavního
přednášejícího o více jak hodinu opozdil. Tato situa-
ce byla pro pořadatele velmi nepříjemná a podtrže-
na zklamáním účastníků. Je pravdou, že každé tako-
vé setkání přináší nemalou oběť ze strany pacientů
v různém stadiu nemoci a zvláště těch, co váží cestu
až ze 100km vzdálených míst (např. Ostrava, Opava,
Jeseník, Bruntál apod.). Stejně tak organizátorům
vznikly komplikace s naplněním časového vakua,
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časopise v článku z klubového setkání v Praze. V ná-
sledné diskusi padlo několik zajímavých dotazů, pří-
tomní lékaři reagovali na nedobrou finanční situaci
zdravotnických zařízení a diskutovali o možnostech,
jak zajistit adekvátní léčbu svým pacientům. V disku-
si zazněl také dotaz na možnosti změny ZP, jak ji na
některých centrech doporučují pacientům samotní
lékaři a kterou z pojišťoven v takovém případě zvolit.
Pan doktor uvedl, že jednoznačné doporučení nej-
vhodnější pojišťovny by byl schopen dát pouze teh-
dy, pokud by znal čerpání z rozpočtu jednotlivých po-
jišťoven. Ty však nejsou v současné době zveřejňová-
ny. Mgr. Ronald Laryš se zajímal o posudky revizním
lékařem, zda je revizní lékař volen dle místa bydliště
pacienta nebo dle místa zdravotního zařízení ve kte-
rém je léčen. Revizní lékaři jsou voleni dle místa léč-
by konkrétního posuzovaného pacienta. Další z do-
tazů směřoval k nároku na lék, pokud ZP argumen-
tuje, že vyčerpala limit pro daný rok. V odpovědi za-

znělo, že ředitel zdravotního zařízení má právo zažá-
dat ZP o proplacení takové léčby, když si pacient hra-
dí zdravotní pojištění a na léčbu má nárok (pokud je
schválena úhradovou vyhláškou jako bezplatná a ne-
ní součástí nadstandardu). Může také nastat situace,
kdy pacient potřebuje lék, pro který neexistuje na tr-
hu v ČR žádná alternativa, není plně hrazen zdravot-
ní pojišťovnou a v ČR je schválen SÚKL, potom lze vy-
užít § 16. Tento požadavek musí formulovat ošetřují-
cí lékař a projít schválením revizního lékaře, z které-
ho vyplyne buď schválení léku nebo jednoznačné do-
poručení alternativního řešení. 
Přednáškové odpoledne uzavřel Mgr. Ronald Laryš
poděkováním všem přítomným za účast, s přáním
brzkého setkání na dalším klubovém setkání.

Jaroslava Chlupová
ROS Olomouc
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SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V BRNĚ

Již po čtrnácté se sešli členové a přátelé Klubu paci-
entů mnohočetný myelom na pravidelném setkání
dne 22. 11. 2012 v Brně. Setkání bylo uspořádáno ja-
ko připomínka pětiletého výročí vzniku sdružení
a proto se organizátoři rozhodli změnit prostory
a uspořádat setkání v historické budově
Uměleckoprůmyslového muzea na Husově ulici.
V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předse-
da Klubu ing. Josef Hájek a mimo jiné všem popřál
klidné a příjemné nadcházející dny adventu. 
Uměleckoprůmyslové muzeum je součástí Moravské
galerie v Brně a proto jsme využili tuto příležitost
a požádali manažerku pro media paní Martinu
Vaškovou a její kolegyni paní Hanu Pavlicovou, aby
nám v krátkosti představily činnost Moravské galerie
(více info v tomto časopise v článku Představujeme
Moravskou galerii v Brně). 
Odborná část programu byla věnována problematice
klinické biochemie. O spolupráci jsme požádali
MUDr. Zdeňku Čermákovou, která nám pomohla
spolu se svými kolegyněmi připravit velmi zajímavý
program. Přednáškové odpoledne zahájila sama pa-
ní doktorka a v krátkosti představila pracoviště kli-
nické biochemie FN Brno. Pokud byste se zajímali
o podrobnosti ohledně svých výsledků, doporučila
nám navštívit webový portál Lab Tests Online
(http://www.labtestsonline.cz/). Portál je směřovaný
především na pacienty a laické uživatele a klade si za
cíl zlepšit orientaci a pochopení jednotlivých vyšetře-
ní jak při nemoci, tak při preventivních programech.
Veškeré překlady jsou upraveny tak, aby odpovídaly
zákonitostem a podmínkám České republiky.
V dalším sdělení jsme měli možnost sledovat cestu
krevního vzorku od příjmu materiálu v laboratoři
a celé jeho zpracování až po zahájení jeho analýzy.
Touto cestou nás velmi podrobně provedla paní
Hana Budíková. Celý proces byl pro mnohé z nás vel-
kým překvapením - jak současné zpracování krve
probíhá, jak vysoká je míra automatizace, jak je kon-
trolována správnost procesu. Velmi nás uklidnilo,

když všechny přednášející potvrdily, že záměna vzor-
ku v rámci celého procesu je v podstatě nemožná.
Pak už následovala přednáška, kterou prezentovala
Mgr. Jan Gotwaldová a uvedla nás do tajů labora-
torní diagnostiky monoklonálního imunoglobulinu
a postupů sledování pacientů s monoklonální gama-
patií. Paní magistře připadl nelehký úkol, jednoduše
nám – laikům přiblížit složitost celého procesu.
Popsala některé z vyšetřovacích metod jako elektro-
forézu bílkovin, denzitometrii nebo stanovení vol-
ných lehkých řetězců. Názorně nám předvedla, jak
vypadají speciální hydrogelové karty, na kterých lze
vidět rozmístění bílkovin krevního séra do šesti frak-
cí a jak se dle tohoto rozdělení hodnotí aktuální stav
pacientů. Velmi mile nás potěšila preciznost pracov-
níků laboratoře, netušili jsme, že laboratoř posuzuje
změny hodnot i v časovém intervalu a každé nové vy-
šetření porovnává se staršími hodnotami a umí po-
skytnout našim ošetřujícím lékařům informace
i v tomto smyslu.
V další přednášce nám MUDr. Jana Tůmová nabídla
nový pohled na vitamín D. Látku, kterou má většina
z nás spojenou s dobrým stavem kostí. Paní doktor-
ka nám vysvětlila, že jde o látku, která napomáhá
vzniku hormonu, jenž ovlivňuje účinnost vstřebávání
vápníku a fosforu v našem těle. Překvapující infor-
mací pro nás bylo, že v současné době převážná vět-
šina populace trpí nedostatkem vitamínu D, protože
nám chybí sluneční paprsky. A to ze dvou zásadních
důvodů: díky používání krémů s ochranným faktorem
a díky tomu, že většinu dne trávíme v uzavřených
prostorách. Přitom nedostatek vitamínu D může způ-
sobovat velmi závažné nemoci. Paní doktorka jme-
novala např.: osteoporózu, nestabilitu spojenou
s pády, demenci, depresi, hypertenzi, různé infekční
choroby apod. Naopak uvedla, že dostatek vitaminu
D v organismu může omezit růst nádorových buněk
např. u nádorů prsu, plic nebo prostaty. Přitom stačí,
pokud budeme pobývat, v naší zeměpisné šířce,
v období od března do října alespoň 20 minut denně
na slunci. Slunit bychom se měli v době od 10 do 15
hodin. Bohužel se její doporučení rozcházejí s dopo-
ručeními kožních lékařů a je jen na každém z nás, če-
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mu budeme přikládat větší váhu a čemu dáme před-
nost. Sluneční záření je nejlepším zdrojem pro tvorbu
vitamínu D, nicméně lze jej v menším množství získat
také z potravy (tučné ryby, rybí olej, ementál) nebo
doplnit léky (Vitamin D, Vitamin AD, Vigantol,
Caltrate, Alpha D3).
Celý blok přednášek uzavřela MUDr. Zdeňka Čermá-
ková. Hovořila o alternativních vyšetřovacích meto-
dách ve srovnání s vědeckou laboratorní biochemic-
kou diagnostikou. Jako příklad uvedla nabídku, kte-
rou lze dohledat na internetu a která garantuje kom-
plexní preventivní péči pomocí přístroje AMP. Paní
doktorka upozornila, že se jedná o ukrajinský patent
a činnost analyzátoru je založena na vzájemném
vztahu mezi činností vykonávanou krevním oběho-
vým systémem vnitřních orgánů a teplem, které vzni-
ká v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vo-
díku a uhlíku. Celé vyšetření trvá 6 minut a za tuto
dobu přístroj vyhodnotí 117 parametrů. Paní doktor-
ka měla k dispozici výsledky vyšetření přístrojem
AMP od jednoho z našich pacientů a povolení srov-
nat je s výsledky, které ve stejném období opakova-

ně (s rozestupem dní) vyhodnotila biochemická labo-
ratoř. Hodnoty získané opakovanými vyšetřeními
v laboratoři se v mnoha parametrech diametrálně
odlišovaly od výsledků získaných vyšetřením na pří-
stroji AMP. Své poznatky podpořila vyjádřeními mí-
stopředsedy klubu Sisyfos prof. MUDr. Jiřího Heřta,
DrSc. a prof. MUDr. Racka, vedoucího Ústavu klinic-
ké biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni.
Pak už na všechny čekalo drobné občerstvení a pro-
hlídka trvalé expozice Uměleckoprůmyslového mu-
zea. Průvodkyně velmi zasvěceně hovořila o mno-
hých exponátech, prohlédli jsme si vzácné tapiserie,
liturgické předměty, skleněné, porcelánové nebo ke-
ramické výrobky. Expozice zahrnuje také ukázky ná-
bytku nebo garderoby minulých století, ukázky kovo-
vých výrobků či grafického designu. Rozcházeli jsme
se před šestou hodinou s ujištěním, že v příštím roce
upořádáme další klubové setkání opět v prostorách
Moravské galerie.

Miroslava Bauerová
ROS Brno
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um, Místodržitelský palác a vila Dušana Jurkoviče,
společně s vídeňským Muzeem užitého umění se
pak stará o rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici
u Jihlavy.
Díky rozmanitosti svých sbírek je Moravská galerie
výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum
umění v České republice se zabývá výtvarnou kultu-
rou zcela komplexně. Můžete zde proto navštívit vý-
stavy a stálé expozice, které prezentují umění od
14. do 19. století (s díly P. Pavla Rubense, Lucase
Cranacha, Ondřeje Schweigla a dalších), a to
v Místodržitelském paláci. Prostor
Uměleckoprůmyslového muzea je pak kromě aktu-
álních výstav věnován stálé expozici užitého umění,
jež zachycuje vývoj a proměny nábytku, keramiky,
porcelánu, drahých kovů a dalších – k vidění jsou tu
například plakáty Alfonse Muchy, vázy Luise C.
Tiffanyho či série židlí Thonet. V Pražákově paláci

PŘEDSTAVUJEME MORAVSKOU GALERII V BRNĚ

Za výstavami, poznáním i radostí z tvořivosti
do Moravské galerie v Brně Vás budeme na
stránkách klubového časopisu zvát v každém
z následujících čísel. Dnes se dozvíte, co
všechno Galerie nabízí a přečtete si jak se jed-
noduše stát členem Společnosti přátel
Moravské Galerie a jaké výhody Vám toto
členství přinese. Užší spolupráci naše sdruže-
ní s Moravskou galerií uzavřelo v tomto roce,
věříme, že se Vám jejich výstavy a projekty
budou líbit.

Moravská galerie v Brně (MG) je druhým největším
muzeem umění v České republice. Spravuje celkem
pět architektonicky pozoruhodných budov. V Brně
jsou to Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muze-

INFORMACE KPMM
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dostalo prostor moderní umění, kromě aktuálních
výstav je zde přístupná stálá expozice moderního
a současného umění s díly Josefa Čapka, Emila
Filly, Václava Špály a dalších umělců. Obrazy a so-
chy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým
umění, které často společně vznikaly v úzkých sou-
vislostech. 
Historie Moravské galerie v Brně začíná už v roce
1818 založením Františkova muzea, jehož součástí
byla od počátku obrazárna. Když pak roku 1961
došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského
muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým mu-
zeem (založeným v roce 1873), získala nově vzniklá
instituce propojující volné a užité umění dnešní ná-
zev - Moravská galerie v Brně.
Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program
ve formě přednášek, workshopů, komentovaných
prohlídek výstav, dílen, koncertů pro všechny ná-
vštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dět-
ské publikum, ať už se jedná o individuální ná-
vštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenos-
ti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro

nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní pro-
jekty.
Všichni, kteří si nechtějí nechat ujít dění
v Moravské galerii, se mohou přidat ke
Společnosti přátel Moravské galerie. Připravili
jsme tři typy členství – základní s názvem Stříbrná
karta za 400 Kč na rok (sleva 200 Kč pro studenty
a důchodce) vám zajistí slevy na publikace a volný
vstup na všechny výstavy a stálé expozice po celý
rok. Druhý typ členství Stříbrná karta Plus vám
za 700 Kč umožní volný vstup do všech výstav MG
pro vás i váš doprovod, slevy na publikace i na dal-
ší akce, pořádané Moravskou galerií po celý rok.
A k třetímu typu členství s názvem Zlatá karta ob-
držíte volné vstupy do MG a slevy na rozmanitý sor-
timent (designový nábytek, květiny, kancelářské
stoly a židle), stejně jako roční předplatné
Hospodářských novin, to vše za 3750 Kč na rok.
Veškeré informace o dění v Moravské galerii najde-
te na www.moravska-galerie.cz.

Martina Vašková
manažerka pro media, Moravská galerie, Brno
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VII. VALNÁ HROMADA KLUBU PACIENTŮ
MNOHOČETNÝ MYELOM

V rámci vzdělávacího semináře pro nemocné
s mnohočetným myelomem, jejich rodinu
a blízké se konala dne 22. září 2012
VII. Valná hromada Klubu pacientů MM
v prostorách Spa resortu Tree of Life v Lázních
Bělohrad. Přinášíme Vám krátkou informaci
o jejím konání, celý zápis najdete na
ww.mnohocetnymyelom.cz.

Valná hromada (dále jen VH), se konala v rámci VI-
II. vzdělávacího semináře, byla zahájena v 11.30 hod.
předsedou sdružení ing. Josefem Hájkem.
V úvodu pozdravil všechny účastníky a představil
přítomné členy výkonného výboru (ing. Petra
Krátkého, Věru Sedlákovou a Miloslavu
Svěrákovou), zároveň omluvil ty, kteří se ze zdravot-
ních důvodů nemohli zúčastnit (Petra Hylenu,

Mgr. Ronalda Laryše a Josefa Zháňala). VH se cel-
kem účastnilo 57 členů sdružení. Zprávu o činnosti
přednesla Mgr. Alice Onderková, zprávu o hospo-
daření a rozpočet sdružení představil ing. Josef
Hájek.
Zprávu dozorčí rady předložila účastníkům sdružení
ing. Ludmila Gulyásová, konstatovala, že provede-
nou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, zá-
vady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky
Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské
sdružení.
VH dále pokračovala volbou nových členů výkonné-
ho výboru, potažmo nových místopředsedů regio-
nálních skupin Praha a Olomouc. VH jednohlasně
odsouhlasila paní Věru Sedlákovou a Mgr. Ronalda
Laryše jako staronové členy VV sdružení. Pan Laryš
byl zvolen v zastoupení na podkladě vyplněné plné
moci. Členové výkonného výboru se jednohlasně
usnesli a hlasováním stvrdili paní Věru Sedlákovou
jako místopředsedkyni ROS Praha a Mgr. Ronalda
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a místopředsedou ROS Olomouc se stává
Mgr. Ronald Laryš.

- VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2011 
paní Ivetu Smitalovou.

- VH schvaluje přípravu dopisu pro zástupce
pojišťoven a ředitele SÚKL.

Mgr. Alice Onderková

ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV 2012,
LIPTOVSKÝ JÁN

Tak jako každý rok i letos pořádala naše part-
nerská organizace, Slovenská myelomová
spoločnosť – Klub pacientov, vzdělávací semi-
nář pro pacienty s mnohočetným myelomem
a jejich blízké s názvem Škola myelomu. 

Dvoudenní seminář proběhl ve dnech 28. a 29. září
2012 v nádherném podtatranském prostředí kou-
zelného městečka Liptovský Ján. Oficiálně seminář
zahájil doc. ing. Miroslav Hrianka, PhD., přivítal
všechny přítomné a popřál jim, aby získali hodně
nových informací a užili si pobyt v nádherném pro-
středí. 
Páteční odpoledne bylo věnováno především klubo-
vým aktivitám a informacím vztahujícím se k růz-
ným možnostem léčby myelomu. O aktivitách Klubu
pacientov hovořil doc. Miroslav Hrianka a také zá-
stupkyně Klubu Eliáš, paní Mária Švecová. Svůj ži-
votní příběh přednesla jedna z pacientek, velmi
otevřeně hovořila o svých prožitcích a nabídla všem
přítomným svou životní zkušenost. V pátečním pro-
gramu vystoupila také koordinátorka Klubu pacien-
tů mnohočetný myelom v ČR, Mgr. Alice
Onderková. K velmi zajímavým sdělením pátečního
odpoledne patřilo vystoupení MUDr. Pavla
Kotoučka, který dlouhodobě působí v Anglii a před-

Laryše jako místopředsedu ROS Olomouc.
V rámci diskuse vystoupil jako host
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a požádal VH o po-
moc při jednáních se SÚKL, pojišťovnami a s další-
mi státními institucemi, které mohou ovlivnit léčeb-
né procesy pacientů s mnohočetným myelomem. Ve
svém vystoupení přednesl svůj návrh, který zahrnu-
je přípravu dopisu pro ředitele SÚKL, ředitele pojiš-
ťoven a případně ministra zdravotnictví či další od-
povědné státní zástupce. Dále navrhl, že v případě
nedostupnosti léčby pro konkrétního pacienta by
bylo vhodné obrátit se s pomocí na partnerské
sdružení PZP zastoupené JUDr. Ondřejem Dostálem,
který by poskytl radu či případný individuální do-
provod konkrétního pacienta při jednáních s pojiš-
ťovnami.
Po bouřlivé diskusi bylo navrženo, aby jednotlivé
kroky byly vedeny s ohledem na vybudování bu-
doucích příznivých léčebných podmínek všech paci-
entů s mnohočetným myelomem. Klub pacientů při-
praví dopis pro pojišťovny a zástupce SÚKL, kterým
vyjádří postoj všech regionů. Odborným garantem
bude prof. Roman Hájek. Na další vývoj situace bu-
de aktuálně reagovat VV Klubu pacientů ve spolu-
práci s prof. Romanem Hájkem a JUDr. Ondřejem
Dostálem. VH jednohlasně navržené kroky podpoři-
la a odsouhlasila.
Usnesení Valné hromady
- VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2011.
- VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2011.
- VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2011.
- VH schvaluje rozpočet pro rok 2012.
- VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole

účetní závěrky z roku 2011.
- VH schvaluje doplnění VV o dva členy, kterými se

stávají paní Věra Sedláková a Mgr. Ronald Laryš.
- VH bere na vědomí, že místopředsedkyní ROS 

Praha se stává paní Věra Sedláková
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stavil své zkušenosti ze zahraničí při léčbě mnoho-
četného myelomu. Hovořil o integrativní medicíně
(=celostní, tzn. propojení lékařských, nelékařských
a alternativních postupů). Upozornil na skutečnost,
že tradiční medicína není všemocná a je dobré uvě-
domit si včas, že léčba není postavena pouze na
chemických preparátech, ale např. také na složení
přijímané stravy, pohybu a individuálním přístupu
každého z pacientů. 
Pojem integrativní léčba přichází ze zámoří a pro-
pojuje tradiční medicínu (chirurgickou léčbu, che-
moterapii, radioterapii a biologickou léčbu) s diet-
ními doporučeními, rehabilitací, pomocí psycholo-
ga nebo léčbou bolesti. Dále doporučuje využívat
postupů přírodní léčby (doplňky stravy, bylinné ča-
je a kůry, tradiční čínskou medicínu), chiropraxi
(masáže, odbloky, akupunkturu, akupresuru), různé
druhy cvičení (jógu, tai-chi, relaxační a uvolňovací
cvičení, dechová cvičení, procházky), sebepoznání
a změnu vnitřních postojů a nastavení (kineziolo-

gie, EFT, práce s vnitřní energií, meditace, každo-
denní rituály) nebo realizaci svých postojů a du-
chovní práci ať už v rámci tradičního náboženství
nebo jiného spirituálního směru, který je danému
člověku blízký. Upozornil na to, že integrativní léč-
ba by měla mít společného jmenovatele a tím je o-
šetřující lékař, se kterým by měl pacient mít mož-
nost konzultovat všechny zamýšlené kroky. Ideální
situace by nastala, pokud by zástupci tradiční me-
dicíny a přírodní léčby spolupracovali podobně jako
je tomu například v některých východních zemích,
kde se při léčbě přirozeně prolínají nejmodernější
lékařské postupy s doporučeními ověřenými staletími. 
Své zkušenosti ilustroval na příkladech z praxe
a pokusil se rozdělit pacienty do pomyslných čtyř
kategorií, od těch, co potřebují nejintenzivnější me-
dicínskou léčbu s minimem doprovodných prvků až
po ty, kterým stačí léčba minimální a zdravotní stav
mohou udržovat stabilizovaný díky dalším možnos-
tem integrativní léčby. 
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V sobotu se již naplno rozběhly odborné přednášky
a bohaté diskuse k jednotlivým sdělením. Program
zahájil pan Greg Brozeit, který podobně jako na se-
mináři v Lázních Bělohrad hovořil o životě s myelo-
mem jako o životě v blízkosti zlého souseda. Na je-
ho vystoupení navázala prof. MUDr. Adriena
Sakalová, DrSc., která hovořila o prognostických vý-
hledech v léčbě myelomu za posledních 30 let. Dále
vystoupila MUDr. Katarína Masárová, souhrnně
představila nové léky v léčbě myelomu a zmínila je-
jich dopady na pacienty jak z hlediska žádoucích
tak nežádoucích účinků. Dvě sdělení přednesla
předsedkyně Slovenské myelomové skupiny
MUDr. Zdenka Štefániková. Nejdříve představila
nový vzdělávací program pro pacienty s myelomem
s názvem Dialog. Ve své druhé prezentaci se za-
mýšlela nad tím, jak být lepším pacientem a jaká je
v tomto procesu role lékaře. V závěru dopoledního
bloku přednášek vystoupil MUDr. Jan Straub, který
se snažil přiblížit přítomným pacientům výsledky
laboratorních vyšetření a vysvětlit jim, jak je možné
je chápat. Na jeho vystoupení navázala Mgr. Pavla
Straubová, která předvedla několik užitečných uvol-
ňovacích cviků a také představila používání jedno-
duchých kompenzačních pomůcek.
Odpoledne bylo věnováno sociální problematice,
dostupnosti léčby na Slovensku a také možnostem
vzdělávání pacientů. Seminář byl oficiálně ukončen
v 15.00 hod., kdy většina účastníků odjela do svých
domovů s přáním, aby se znovu po roce setkali na
další Škole myelomu. 

Mgr. Alice Onderková

SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ ASOCIACE PRO
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

Dne 21. listopadu 2012 proběhlo v tomto roce již tře-
tí setkání členů a přátel České asociace pro vzácná

onemocnění (ČAVO) v Praze. Setkání zahájila
ing. Markéta Lhotáková, předsedkyně ČAVO a přiví-
tala všechny účastníky. Milým hostem setkání byl
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., který hovořil o dia-
gnostice vzácných onemocnění, novorozeneckém
a selektivním screeeningu dědičných poruch meta-
bolismu jako modelové skupiny nemocí. 
Po jeho vystoupení se slova znovu ujala ing. Markéta
Lhotáková a seznámila přítomné s činností ČAVA od
června do listopadu 2012. Přednesla zprávu o činnos-
ti v Meziresortní a mezioborové pracovní skupině pro
vzácná onemocnění při Mzd ČR. Zmínila se také
o účasti u kulatého stolu iHeta, hlavním programem
kulatého stolu byla problematika současné neexisten-
ce dlouhodobé koncepce přístupu k hodnocení a hra-
zení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění.
Hovořila rovněž o grantové činnosti sdružení a vysvět-
lila, jaké jsou záměry organizace v oblasti zvyšování
povědomí a informovanosti o vzácných onemocně-
ních. Dále vystoupila revizorka sdružení Mgr. Alice
Onderková a v krátkosti zhodnotila činnost pracovní
skupiny pro vyhledávání dalších kontaktů. Dopolední
program pracovního setkání ukončila místopředsed-
kyně organizace paní Kateřina Uhlíková a zhodnotila
dotazníky, které vypracovala pracovní skupina Priority.
Více info na www.vzacna-onemocneni.cz. 
Odpoledne pokračovalo seminářem Výboru pro zdra-
votnictví Parlamentu ČR ve spolupráci s MZ ČR
a Výborem pro sociální politiku PS Parlamentu ČR ve
spolupráci s MPSV na téma: „Vzácná onemocnění".
Záštitu nad seminářem převzaly MUDr. Patricie
Kotalíková a MUDr. Jitka Chalánková. V rámci pro-
gramu vystoupili mimo jiné zástupci obou ministers-
tev Ing. Ludmila Müllerová – ministryně práce soci-
álních věcí ČR, ing. Petr Nosek – náměstek ministra
zdravotnictví pro oblast zdravotního pojištění
a Mgr. Filip Vrubel – ředitel odboru farmacie MZ ČR.

Mgr. Alice Onderková

vnitrni listy duplex 2012 pros  12.12.2012 9:57  Stránka 17



18

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY
MNOHOČETNÉHO MYELOMU V ČR - názory
odborníků léčebných center na vyléčitelnost
myelomu

Na konci minulého roku zazněla v mediích informa-
ce o vyléčitelnosti mnohočetného myelomu. Jednalo
se o velmi krátkou informaci, která nebyla blíže roz-
vedena ani vysvětlena, jak už to zástupci medií
vzhledem k informačnímu přetlaku často dělají. Mezi
odborníky tato informace vyvolala mnoho diskusí
a pro mnohé z  pacientů znamenala zásah do života
ve smyslu nové naděje a očekávání. Proto se naše
sdružení ve spolupráci se svým nejbližším partnerem
Českou myelomovou skupinou v tomto roce snažilo
zařazovat do programu většiny vzdělávacích seminá-
řů diskusní příspěvky mapující problematiku součas-
ných možností léčby myelomu. Jsme velmi rádi, že se
nám naše úsilí podařilo završit „virtuální písemnou
diskusí" mezi odborníky z jednotlivých léčebných
center. V následujících sděleních Vám nabízíme jejich
pohled na současné možnosti léčby mnohočetného
myelomu v České republice.

STARÉ DOGMA NEPLATÍ
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Ústav klinické
hematologie, FN Ostrava

Staré dogma „mnohočetný myelom je nevyléčitelné
nádorové onemocnění" neplatí – je překonané. Nové
dogma „mnohočetný myelom je pravděpodobně vy-
léčitelný u některých nemocných", je mnohem přívě-
tivější a nabízí nemocným určitě větší povzbuzení,
zvláště pak na začátku léčby. Vyléčení mnohočetné-
ho myelomu je otázkou, kterou diskutuje celý odbor-
ný „myelomový" svět. Ať jste v táboře zastánců či od-
půrců tohoto tvrzení, to nejpodstatnější na této
bouřlivé diskusi některým stále uniká. Jestliže jsme
se dostali v léčbě mnohočetného myelomu (MM) tak
daleko, že vážně diskutujeme o vyléčitelnosti one-
mocnění, pak tu muselo během posledních deseti let
dojít ke zcela zásadnímu pokroku v léčbě a ke zcela

zásadnímu posunu prognózy nemocných. A to je,
především pro nemocné, to nejpodstatnější. Ze zku-
šenosti víme, že některé zprávy znějí příliš dobře
a pokrok je často nadhodnocen, reálný život je jiný.
Jak je to tedy skutečně s vyléčitelností mnohočetné-
ho myelomu? 

Velmi zjednodušeně je MM vyléčitelný u části ne-
mocných splňujících následující tři podmínky:  
A) je-li vstupně u nově zjištěného onemocnění

možné použít intenzivní kombinovaný léčebný
režim s novými léky (zatím platí včetně provedení 
autologní transplantace);  

B) u nemocného se jedná o prognosticky příznivý typ 
(dnes již dokážeme změřit); 

C) nemocný dosáhne dlouhodobé hluboké remise 
nemocnění (nejméně kompletní remise) a udrží ji 
déle než tři roky bez další léčby. 

U takové skupiny nemocných s MM se vysoce zvyšu-
je šance na vyléčitelnost, která u nemocných s kom-
pletní remisí trvající více než 12 let dosahuje téměř ji-
stoty. To je vše co můžeme říct na základě dostup-
ných dat analyzovaných 20 let zpět. Není to málo, je
to však jistě méně než bychom chtěli slíbit všem ne-
mocným. V reálném životě je šance na vyléčení asi
u 10% nemocných s MM, respektive u 20-25% ne-
mocných s možnou aplikací intenzivní léčby. To jsou
možnosti, o kterých se nám v době před 20 lety moh-
lo jen zdát.  
Je potřeba zdůraznit, že ve stávajícím světle poznat-
ků a dlouhodobých zkušeností s intenzivními režimy
se otevřeně mluví o možnosti vyléčení nemocných
s mnohočetným myelomem poprvé až na konci roku
2011, přičemž první ve své době provokativní ozná-
mení možnosti vyléčení se datují do roku 2009. Z po-
hledu lékařského jde o zásadní průlom v nazírání na
toto nádorové onemocnění. Je zcela nepochybné, že
výsledky se budou dále zlepšovat, což budeme moci
potvrdit, jak budeme mít k dispozici dlouhodobé vý-
sledky léčby nemocných léčených před pěti lety
a dnes. Jsem rovněž přesvědčen, že po uvolnění dal-
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ších vysoce účinných léků do reálné praxe a po vel-
kém vědeckém úsilí souvisejícím se zvládnutí zbytko-
vé nádorové choroby zodpovědné za relaps onemoc-
nění, se výsledky dále budou zlepšovat a podíl ne-
mocných s šancí na vyléčení bude za deset roků opět
zásadně vyšší. 

MNOHOČETNÝ MYELOM – JE SKUTEČNĚ
VYLÉČITELNÝ?
MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., III. Interní kli-
nika – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

V současné době platí skutečnost, že mnohočetný
myelom je zhoubné onemocnění krvetvorné tkáně,
které je dosud jak v české, tak i ve světové literatuře
považováno za nevyléčitelné. Průběh choroby je nic-
méně značně individuální a může se zásadně lišit od
laboratorní (bezpříznakové) formy nemoci až po
agresívní onemocnění s řadou přidružených kompli-
kací s rezistencí k léčbě a s fatálním průběhem.
Prakticky každý lékař zabývající se mnohočetným
myelomem může dokladovat jak nemocné s agresív-
ní a neléčitelnou chorobou, tak nemocné s příznivým
průběhem, kteří dosahují mnohaleté remise one-
mocnění téměř po jakékoliv léčbě. Tito jedinci snad
mohou být, s určitým nadhledem považováni za „vy-
léčené". Zvlášť, pokud si uvědomíme, že mnohočet-
ný myelom je onemocnění staršího věku (s průmě-
rem okolo 63 let), kdy v případě dlouholeté remise je
pravděpodobnější ohrožení i ze strany jiných chorob
(např. kardiovaskulárního systému).
Je pravdou, že nové působky s biologickým mecha-
nismem účinku (thalidomid, bortezomib, lenalido-
mid, případně další nové zkoušené preparáty) přine-
sly zásadní průlom do prognózy nemocných s mno-
hočetným myelomem a výrazně posunuly hranice jak
celkového přežití, tak i hloubky a délky bezpříznako-
vého období, nazývaného jako remise onemocnění.
Žádný z dosud používaných preparátů nicméně ne-
vedl k bezpodmínečné úzdravě, kterou bychom z me-
dicínského hlediska měli definovat nejen jako absen-
ci známek onemocnění, ale současně také jako stej-
nou pravděpodobnost ke znovuvzplanutí choroby
jako u zdravých jedinců.

Na druhou stranu, stávající léčebné možnosti posu-
nují zásadně naše zavedené smýšlení o myelomu ja-
ko o nemoci s častými a opakovanými relapsy/pro-
gresemi. Při správně nastavené a individualizované
léčebné strategii s možností využití veškerých do-
stupných postupů je možné u části jedinců s mnoho-
četným myelomem dosáhnout hluboké a dlouhodo-
bé léčebné odezvy. S trochou nadsázky pak lze tvrdit,
že je z praktického hlediska jedno, jde-li o dlouhodo-
bou remisi nebo o vyléčení choroby, jestliže nemocný
zůstává v hluboké remisi více než 15 let.

Je však nutné si uvědomit veškeré důsledky tohoto
tvrzení:
1. Jedná se pouze o malou část nemocných, 

u kterých lze dosáhnout dlouhodobé hluboké
léčebné odezvy, navíc o jedince s novým záchytem
myelomu, protože léčba opakovaných vzplanutí
choroby již zdaleka tak úspěšná nebývá.

2. Nejde o převratný účinek žádného nového léku – 
i při historické léčbě tzv. „konvenční
chemoterapií" bylo možné u části nemocných 
„přívětivou chorobou" dosáhnout dlouhodobé 
a hluboké léčebné odezvy. Jde spíše o charakter
nemoci (mírný průběh, citlivost na léčbu), než
o úspěch nového léčebného režimu.

3. Záleží na mnoha dalších faktorech - rozsahu
onemocnění, přidružených chorobách, toleranci
a účinnosti léčebného režimu, na přítomnosti
komplikací a nežádoucích účinků léčby atd.

4. Nové léky pouze napomáhají ke zvýšení počtu
jedinců s hlubokou léčebnou odezvou. Zdali se
jedná o dlouhodobý efekt, není dosud známo 
(thalidomid se používá od roku 1998, bortezomib 
od roku 2003 a lenalidomid od roku 2006). Počet 
jedinců léčených těmito působky, kteří jsou
v dlouhodobé remisi po dobu více než 10-15 let 
tedy rozhodně není velký a hlavně v tak krátkém 
horizontu nedokazuje vyléčitelnost onemocnění.

5. I nemocní po dlouhodobém bezpříznakovém
období (10-15 let) relabují, tj. onemocnění se jim
vrací a může být i mnohem agresívnější než na počátku.
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V porovnání s možnostmi, které jsme měli před 20 le-
ty, je současná léčba mnohočetného myelomu na
zcela jiné úrovni. Přesto i nadále můžeme všem ne-
mocným nabízet pouze léčbu, nikoli vyléčení. U stá-
le většího procenta jedinců však dosahujeme hlubo-
kou léčebnou odezvu a je naším společným přáním,
aby znamenala co nejdelší trvání bezpříznakového
stavu.
Je tedy nesprávné mluvit o vyléčení mnohočetného
myelomu jako o skutečnosti, kterou umíme zajistit,
ale spíše jako o cíli, kterého chceme dosáhnout a
kterému se snad i po malých krůčcích blížíme. Nové
léky a léčebné postupy přinášejí naději - buďme pro-
to raději skromní v očekávání a trpěliví ve výsledcích,
abychom mohli společně zvládnout celý průběh one-
mocnění, ať již léčba vychází podle našich představ
nebo i když se zrovna nedaří.

POKROKY V LÉČBĚ PŘEDBĚHLY DIAGNOSTIKU
Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., IV. interní
hematologická klinika, Fakultní nemocnice
a Lékařská fakulta UK Hradec Králové 

Ne každému lékaři se naskytne taková možnost po-
dílet se na zlepšení léčebných výsledků u svých ne-
mocných, jako se to stalo mé generaci lékařů u ne-
mocných s mnohočetným myelomem. Myslím, že je
zcela nepochybné, že dnes dokonce dokážeme toto
onemocnění v některých případech vyléčit, jenom
dopředu nevíme u koho a proč se nám to podaří.
Tuto svou jistotu si dovolím doložit snad přesvědči-
vým důkazem a to vlastními výsledky dosaženými
v léčbě u nemocných, kteří podstoupili autologní
transplantaci (viz graf č. 1), kdy je zřejmé, že 40 %
z nich přežívá déle než 10 let. 

Graf č. 1. Křivka celkového přežití u nemocných po
autologní transplantaci ve FN HK

Z nich asi čtvrtina dosáhla po léčbě kompletní remi-
se a žije v ní dnes už déle než 12 let bez relapsu
onemocnění. Právě tyto nemocné zřejmě můžeme
považovat za trvale vyléčené a jde tedy o doklad to-
ho, že dnes je možné vyléčit nemocného s mnoho-
četným myelomem i v České republice. Přitom jde
v tomto případě o nemocné léčené ještě před zave-
dením nových léků, takže dnes by výsledky měly být
zákonitě zase o něco lepší. Nové léky přinesly naději
na vyléčení i skupině netransplantovaných nemoc-
ných, kde jsme dnes schopni dosahovat výsledků ob-
dobných jako dříve v souvislosti s podáním vysoko-
dávkové léčby s následnou autologní transplantací.

Dnes jsme tedy svědky toho, že pokroky v léčbě před-
běhly diagnostiku. Tu dnes potřebujeme zlepšit ze-
jména ve dvou oblastech:
1. ve vstupním určení prognózy, aby bylo možné zvo-
lit individuální léčebný přístup dle rizika nemocného,
2. ve sledování tzv. zbytkového onemocnění, které je
nutné ještě z organismu odstranit.

Pevně věřím, že se v blízké budoucnosti dočkáme po-
třebného pokroku i v těchto oblastech.
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KOMPLEXNÍ ÚVODNÍ LÉČBA MM JAKO
PODMÍNKA VYLÉČENÍ NEMOCI
MUDr. Jan Straub, I. interní klinika – klinika he-
matologie, VFN Praha 

Mnohočetný myelom je nemocí,  u které  je na poli
protinádorové léčby  vývoj nových léčebných mož-
ností téměř na nejvyšší úrovni.
Diskutujeme-li tedy dnes o tom, zda je myelom vylé-
čitelný či nevyléčitelný, je velmi pravděpodobné, že
za několik let již nebude o čem diskutovat, neboť bu-
de jen jedna – jednoznačná odpověď a to: „ANO"
myelom je vyléčitelná nemoc, ALE  stále to nebude
platit pro všechny nemocné. Základem bude stále
včasné rozpoznání této nemoci, „konkrétní typ" my-
elomu, neboť dnes již víme, že myelom může mít ně-
kolik typů, a známe mnoho faktorů určujících agresi-
vitu choroby u konkrétního pacienta. Důležitou roli
bude nadále hrát celkový zdravotní stav nemocného
a jistě nesmíme zapomínat ani na možnosti úhrady
takové léčby. Kam jinam by však měly směřovat fi-
nance, než na léčbu vedoucí k vyléčení pacienta, kte-
rý nebude vyžadovat další léčbu opakovaných
relapsů!
Jak se píše v článku prof. Hájka:
již dnes má určitá část nemocných s myelomem vy-
sokou šanci na vyléčení, ale pod podmínkou kom-
plexní úvodní léčby. Tou se rozumí využití nových lé-
ků v tzv. přípravném režimu a autologní transplanta-
ce periferních kmenových buněk s následnou tzv. za-
jišťující (konzolidační) a ev. udržovací léčbou (main-
tenance). Tuto možnost zatím v České republice při-
náší pouze léčba v rámci klinických studií.

Našim cílem bude tuto léčbu prosadit i do běžné kli-
nické praxe. Zatím hovoříme o možnosti vyléčení
u pacientů s nově diagnostikovaným myelomem.
Neztrácejme však naděje ani u pacientů s relapsem
myelomu, kterým zatím můžeme díky stále účinněj-
ším a méně toxickým lékům výrazně prodloužit pře-
žití, a to s velmi dobrou kvalitou života.

MNOHOČETNÝ MYELOM NEBO MNOHOČETNÉ
MYELOMY? 
MUDr. Petr Pavlíček, Interní hematologická kli-
nika, FN Královské Vinohrady 

Mnohočetný myelom je chronické nádorové krevní
onemocnění, jehož léčba v posledních letech zazna-
menala nesporné úspěchy. Při posuzování prognózy
našich pacientů je třeba zdůraznit skutečnost, že pod
jménem jedné diagnózy (symptomatický mnohočet-
ný myelom) se ve skutečnosti ukrývá celá skupina do
jisté míry různorodých onemocnění, jejichž průběh
u konkrétního pacienta může být výrazně odlišný. 
Setkáváme se proto s termínem „mnohočetné mye-
lomy", který má tuto různorodost naznačit. Zatím
jsme teprve na začátku pokusů o přesnou identifika-
ci jednotlivých podskupin tohoto onemocnění.
Pomocí moderních léčebných postupů se u stále vět-
šího množství pacientů daří dosáhnout dlouhodobě
trvající kompletní remise onemocnění, tedy stavu,
kdy provedenými vyšetřeními neprokazujeme pří-
tomnost choroby. Dosud jsme u takových pacientů
považovali obnovení aktivity choroby za otázku času. 

Bohužel nemáme k dispozici tak citlivé vyšetřovací
metody, abychom mohli říci, že v těle není ani jedna
jediná nemocná buňka. Jen budoucnost u konkrétní-
ho pacienta odpoví na otázku, zda a v jaké míře je je-
ho onemocnění pod kontrolou. V poslední době se
však objevují první zprávy svědčící o tom, že u urči-
tých pacientů v kompletní remisi k návratu choroby
nemusí dojít vůbec. 

Zatím nemáme dostatek informací k tomu, abychom
dokázali jednoznačně určit, jak dlouhé musí být trvá-
ní kompletní remise, abychom mohli mluvit o vyléče-
ní choroby. Je zřejmé, že s délkou trvání remise se
snižuje pravděpodobnost obnovení aktivity onemoc-
nění a první práce na tomto poli hovoří o hranici
12 let trvání kompletní remise jako o době, po jejímž
uplynutí nebyly zaznamenány známky návratu cho-
roby. Zatímco v současné době nedokážeme kon-
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krétnímu pacientovi předpovědět průběh jeho one-
mocnění, je zřejmé, že současná léčba může vést
u části pacientů k dlouhodobému až trvalému vymi-
zení známek onemocnění – tedy k vyléčení.

JE MNOHOČETNÝ MYELOM VYLÉČITELNÉ
ONEMOCNĚNÍ?
MUDr. Luděk Pour, Ph.D., Interní hematologic-
ká a onkologická klinika, FN Brno

Vážení přátelé, 
i já jsem byl osloven, abych ve vašem časopise pre-
zentoval svůj názor na výše uvedenou zdánlivě jed-
noduchou otázku. Nejlepší by bylo říci pouze ano ne-
bo pouze ne. Pokud chci, ale odpověď podle nejlep-
šího vědomí a svědomí, tak se bohužel musím chovat
jako politik a psát dál. Podle mého názoru opravdu
neexistuje jednoznačná odpověď.

Na začátek si dovolím shrnout k dnešnímu dni tři jas-
ná fakta.
1. V žádném případě dnes nevyléčíme dostupnými 

léčebnými postupy myelom u všech pacientů. 
2. Existuje spousta faktorů určujících prognosu, ale 

neplatí nikdy na sto procent. Všichni lékaři znají 
pacienty se vstupními špatnými prognostickými 
faktory, kteří dobře odpovídají na léčbu a dlouho
době přežívají, ale bohužel je tomu i naopak.

3. Nemáme žádný jasný faktor určující reakci na 
daný lék před jeho podáním. Podání léku tedy není 
cílené a přes velké pokroky stále v úvodu 
podáváme všem pacientům stejnou léčbu. 
Nedokážeme tedy říci – tenhle lék vám 
nepodáme, protože právě vy na něj na rozdíl
od 80 % lidí s myelomem nezareagujete. A raději 
vám dáme jiný, protože na něj budete reagovat lépe.

Z výše uvedených faktů, které jsou při úrovni dneš-
ních poznatků nezpochybnitelné, je zřejmé, že tak ja-
ko je každý člověk trochu jiný, tak i mnohočetný my-
elom se u všech lidí nechová úplně stejně. I když se
podle kritérií jedná o jednu chorobu. Pokrok je však

v léčbě myelomu obrovský. Sám se léčbě myelomu
věnuji 10 let a troufám si říci, že jsem zažil skutečnou
revoluci. V době mého nástupu do praxe v roce 2002
znamenal relaps (návrat) mnohočetného myelomu,
téměř jistě výrazné zkrácení života. Relaps se léčil
stejnými léky jako na začátku, léčba se tedy opako-
vala a to znamenalo kratší dobu remise (klidu) 
u velké většiny nemocných ani nebyla léčebná odpo-
věď dosažena nebo byla výrazně horší než odpověď
předešlá. Dnes je situace zcela jiná, máme k dispozi-
ci velmi účinné léky, které je možno u jednotlivých
nemocných střídat a není výjimečná situace, kdy je
dosaženo kompletní remise i po léčbě relapsu choro-
by, i když v úvodu nebyla léčba tolik účinná. A to na-
štěstí platí i v případě, když je první zvolená léčba
zcela neúčinná. Jinými slovy máme pacientům stále
co nabídnout. Bohužel ale nedokážeme vstupně říci
jaký lék je pro daného nemocného ten nejvhodnější.

Vyléčit nemocného s myelomem podle mého názoru
možné je, ale na naší straně musí být co nejvíce po-
zitivních faktorů. Je zřejmé, že se se současnými pro-
středky nepovede vyléčit podstatnou část nemoc-
ných, pokud léčba nebude dlouhodobá. Podle sou-
časných poznatků je nezbytné, aby léčba trvala co
nejdelší dobu. Což samozřejmě naráží na cenu no-
vých léků. Ta často stojí více než 100tisíc korun mě-
síčně a proto se velmi obtížně prosazuje do léčeb-
ných doporučení, ale hlavně je komplikované, aby
byla hrazena z prostředků zdravotního pojištění.
Lepší výsledky jsou i u nemocných v celkově dobrém
stavu bez dalších přidružených chorob. A nejpod-
statnější je právě charakter nádorových buněk sa-
motného myelomu, který určuje agresivitu nádoru.
Ten je právě u jednotlivých pacientů rozdílný.
Nezanedbatelnou roli hraje i psychické rozpoložení
nemocného a podpora jeho okolí.

Věřím, že pokud budou naplněny výše popsané pod-
mínky, dokážeme i my v českých centrech část ne-
mocných s myelomem zcela vyléčit. A přeji Vám z ce-
lého srdce, abyste to byli právě Vy čtenáři tohoto ča-
sopisu…… Držím palce!
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ODBORNÉ TÉMA

PŘÍBĚH PANA FREDYHO 

Byl leden roku 2008 a čekala mne vysněná zimní do-
volená v rakouských Alpách. V té době jsem nejen ly-
žoval, ale též jezdil na snowboardu. S manželkou
jsme si užívali ideálních zimních podmínek. Jeden
den se mi podařilo spadnout. Ale komu se to občas
nestane? Byl to pád jako každý jiný, nic mimořádné-
ho. Když jsem si stoupl, cítil jsem, že není něco v po-
řádku, protože mne bolela záda více, než jsem byl
tehdy zvyklý. Tak jsem následující dny jezdil již jen na
lyžích, kde se bolest tolik neprojevovala.
Po návratu domů jsem si řekl, že bolest zad, která
přetrvávala, časem určitě odezní - jako tomu býva-
lo dříve. Ovšem mýlil jsem se. Bolest odcházela
a přicházela. Návrat bolestí byl vždycky s větší in-
tenzitou. Navštívil jsem tedy svého praktického lé-
kaře, kde jsem dostal injekci proti bolesti. Ta mi
však vůbec nepomohla. Bolest se stupňovala.
Navštívil jsem znovu praktického lékaře a byl jsem
poslán na neurologii. Lékařka mi sdělila, že DNES
BOLÍ ZÁDA KDEKOHO, že to nic není. Provedla vy-
šetření, poslala mne na rentgen, dala nějaké léky
a předepsala rehabilitaci. Nic však nepomáhalo
i kapačky na stacionáři byly bez účinku; stalo se mi,
že jsem se pro bolest nebyl schopen zvednout z lůž-
ka. V tuto dobu – v březnu, jsem již sotva chodil.
Moje žena zatelefonovala praktické lékařce, která
nás poprosila, zda bychom nemohli přijít za ní do
ordinace, že mne prohlédne. Odebrala též krev na
sedimentaci a my jsme odešli domů, že si výsledek
ověříme následující den telefonicky. 
Hodnota sedimentace byla tak vysoká, že mne pa-
ní doktorka ihned odeslala k hospitalizaci do
Vojenské nemocnice. Tam mi provedli celou řadu

vyšetření a po jisté době mi sdělili, že všechny vý-
sledky směřují k diagnóze MNOHOČETNÝ MYELOM.
K definitivnímu potvrzení došlo až po převozu do
FN Bohunice na oddělení hematoonkologie, kde mi
byl odebrán vzorek kostní dřeně. Začalo léčení
včetně boje proti bolesti, která byla již opravdu ne-
snesitelná.  Pomyslel jsem si, že to nejhorší mám
snad již za sebou. Opět jsem se mýlil.
S léčbou bolesti začala okamžitě i léčba choroby.
V rámci první hospitalizace jsem absolvoval první
chemoterapii, dostal jsem tříbodovou hrudní orté-
zu a se spoustou léků byl propuštěn do domácího
léčení. Po dlouhé době jsem mohl konstatovat, že
se cítím opravdu lépe. Večer jsme se podívali na te-
levizi a šli spát. V noci jsem potřeboval na WC.
Nebyl jsem však vůbec schopen vstát z postele.
Takovou intenzitu bolesti jsem ještě nezažil. Dvě
hodiny jsme se s manželkou a dcerou snažili dostat
mne z postele. Dnes už nevím, jak se nám to poda-
řilo. Víkend jsem tedy proležel, to bylo jediné, co se
dalo dělat. V pondělí jsem byl dopraven na IHOK do
ambulance. Ošetřující lékař mne okamžitě poslal
na rentgen. Ten ukázal, že došlo ke kompresním
zlomeninám několika obratlů páteře a ke zlomeni-
nám žeber. Přesně ani nevím, kolik zlomenin jsem
v těle měl. Od toho dne jsem neudělal ani krok bez
ortézy, neboť to byla jediná možnost, jak zabránit
dalším zlomeninám. Během několika týdnů jsem
ztratil 15 cm své výšky. Běžný pohyb, kýchnutí či
kašel (k zápalu plic, který mne též „obšťastnil")
mohly vést ke zlomeninám. Nebyl jsem vůbec scho-
pen si lehnout na „desky", které byly součástí růz-
ných přístrojů, abych absolvoval různá vyšetření či
ozařování. Problémem byl též nástup do auta, kte-
ré mne mělo dopravit na vyšetření do nemocnice.
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V následujícím delším období se zlomeniny hojily,
probíhala léčba choroby (transplantace) i léčba bo-
lesti. Pohyb byl možný jedině s ortézou. Nejdříve
jsem byl schopen udělat pouze pár kroků. Ale stav
se zlepšoval, bolest se držela na uzdě (pomocí na-
př. náplastí a též ozařováním) a za devět měsíců od
oné osudné noci jsem požádal svého ošetřujícího
lékaře na IHOKu, zda bych nemohl na nějakou re-
habilitaci. Cítil jsem totiž, že se sebou musím začít
něco dělat i po fyzické stránce, svaly se ztratily, tě-
lo bylo ztuhlé.
Rehabilitačním cvičením, nejdříve individuálním,
později již skupinovým – s ohledem na můj fyzický
stav a bolest – jsem se pomalu dostával do „kondi-
ce". Díky pravidelné rehabilitaci se zlepšila moje
pohyblivost. Byl to ale běh na dlouhou trať.
Postupem času se bolest zmírňovala, takže mi byly
sníženy dávky léků proti bolesti a mohl jsem též od-
ložit svoji ortézu. Rehabilitaci navštěvuji dodnes,
hodně mi pomáhá, dodnes ale také užívám lék pro-
ti bolesti (náplast) - bolest mne bohužel stále pro-
vází, ale díky správnému dávkování a mé nynější
kondici se cítím mnohem lépe. Ztrátou výšky –
v oblasti hrudi – jsou mé vnitřní orgány poněkud
stlačeny. Mám sníženou kapacitu plic, musím cho-
dit na pravidelné kontroly srdce i žaludek vyžaduje
menší porce jídla. To jsou další nepříjemné násled-
ky, které si nesu, ale dá se to zvládnout.
Tento příspěvek jsem napsal se zaměřením na bo-
lest, její příčinu a léčení. Proto se nezmiňuji o léčbě
vlastní nemoci. Nejmenuji také nikoho z lékařského
personálu. Chci ale poděkovat všem lékařům a ses-
třičkám z IHOK (ambulance, stacionáře či lůžkové-
ho oddělení) a také fyzioterapeutům z rehabilitace
na MOU Žlutý kopec za jejich péči a pomoc, které
se mi dostalo při léčení této závažné nemoci – za
léčbu, která mi prodlužuje život.

PŘÍBĚH PANA FREDYHO OČIMA SPECIALISTY
NA PALIATIVNÍ MEDICÍNU A LÉČBU BOLESTI

Příběh pana Fredyho je statečným svědectvím o ži-
votě pacienta s bolestí při mnohočetném myelomu.
Je přitom napsaný velmi instruktivně a může nám
tak bezpochyby poskytnout několik důležitých pou-
čení. Příběh ukazuje, že je to nejčastěji právě bolest,
která se objeví jako první projev nádorové nemoci.
Bolest přivádí nemocného k lékaři. Přístup lékařů
různých odborností k pacientům s bolestmi zad je
však velmi rozdílný. Lékaři první linie často - právě
proto, že „DNES ZÁDA BOLÍ KDEKOHO"- nevěnují
dostatečnou pozornost diagnostice příčiny bolestí.
Pacienti jsou léčeni různými analgetiky a metodami
rehabilitace a fyzikální léčby, aniž by byla provedena
některá základní diagnostická vyšetření. U pana
Fredyho to byl jednoduchý odběr krve a vyšetření se-
dimentace, které následně vedly k poměrně rychlé-
mu stanovení správné diagnózy. Samotný rentgeno-
vý snímek páteře není dostatečně přesný na to, aby
s jistotou vyloučil, že v obratlích nejsou ložiska ná-
doru.
Poučení první: pokud se objeví silné a přetrvá-
vající bolesti u pacienta, který dosud bolestmi
zad netrpěl, je třeba v rámci diagnostiky pro-
vést také odběry krve, včetně vyšetření sedi-
mentace.
Léčba bolesti je důležitou součástí onkologické léč-
by. Pan Fredy zahájil okamžitě po stanovení diagnó-
zy náročnou léčbu včetně vysokodávkované chemo-
terapie s transplantací vlastních krvetvorných buněk.
Současně užíval silná analgetika ze skupiny opioidů.
Tyto léky vzbuzují mezi pacienty řadu obav. Nestanu
se na lécích závislý? Nebude ze mě narkoman?
Neznamená to, že jsem na konci života, když mi lé-
kaři předepisují „opiáty"? Domnívám se, že opioidy
byly u pana Fredyho správnou volbou. Ve formě tab-

vnitrni listy duplex 2012 pros  12.12.2012 9:57  Stránka 24



25

let s prodlouženým uvolňováním nebo léčebných ná-
plastí jsou tím nejlepším a nejbezpečnějším, co k léč-
bě silné kostní bolesti máme.
Poučení druhé: Opioidy jsou při dlouhodobém
užívání bezpečnější než léky typu acylpyrinu
nebo ibuprofenu. Nežádoucí účinky opioidů
jsou většinou mírné a dobře řešitelné.
Při postižení obratlů je někdy nutné užívat ortézu -
zvláštní korzet, který páteř stabilizuje. Někteří paci-
enti mají s ortézou značné problémy: nemohou si na
ní zvyknout nebo udávají, že ortéza nepřijatelně
omezuje jejich pohyblivost a bolest páteře spíše
zhoršuje. Případ pana Fredyho ukazuje, že v někte-
rých situacích - při velkém postižení více obratlů - je
sezení a chůze s korzetem jedinou možností bezpeč-
ného pohybu. Bez korzetu hrozí, že se nemocné
obratle zhroutí a utlačí míchu. To může vést až k úpl-
nému ochrnutí. Nutnost nosit korzet však nemusí být
trvalá. Příběh našeho pacienta ukazuje, že za urči-
tých podmínek lze ortézu po konzultaci s lékařem po
nějaké době odložit. Pan Fredy podstoupil ozařování
a pravidelně docházel na infuze tzv. bisfosfonátů.
Oba tyto léčebné postupy přispívají ke zpevnění kos-
tí a jejich opětovnému zavápnění (kalcifikaci).
Postižené obratle a dlouhé kosti končetin v důsledku
toho méně bolí. Kromě analgetik a onkologické léč-
by pan Fredy popisuje ještě jednu metodu, která je
při řešení bolesti pohybového aparátu nesmírně dů-
ležitá. Řeč je o rehabilitaci a fyzikální léčbě. Posílení
a zpevnění svalů zad má na bolestivost páteře velmi
významný vliv. Pan Fredy popisuje, jak se rehabilitač-
ním cvičením postupně dostával „do kondice".
Současně střízlivě uznává, že to „byl běh na dlouhou
trať". Výsledek ale stál za to. Díky efektivní onkolo-
gické léčbě, analgetikům a rehabilitaci se celkový
stav pacienta výrazně zlepšil. Ubylo bolesti a bylo
možné snížit dávky analgetik. Mohl začít opět chodit
bez podpůrného korzetu.

Poučení třetí: po úspěšné onkologické léčbě je
někdy možné dávky silných opioidů výrazně
snížit.
Právě toto je v léčbě chronické bolesti u mnohočet-
ného myelomu třeba považovat za dobrý výsledek
léčby. Závěrem bych rád připomněl ještě jeden roz-
měr příběhu pana Fredyho. Náš pacient popisuje, jak
se naučil žít s bolestí. Bolest ani po léčbě zcela nevy-
mizela. Pacient popisuje, že ho bolest stále provází,
ale zároveň vyslovuje své střízlivé hodnocení, že přes
všechny nepříjemné následky nemoci, „se to dá
zvládnout". Mnohočetný myelom je chronické one-
mocnění, které je často provázeno chronickou boles-
tí. Lékaři dnes umí bolest účinně zmírnit, většinou ji
však neumí zcela odstranit. Příběh pana Fredyho
ukazuje, že bolest je na jedné straně třeba vzít vážně
a přizpůsobit pohyb a ostatní aktivity možnostem
nemocného pohybového aparátu. Současně je ale
třeba hledat a nacházet aktivity, které učiní život
i přes všechna tělesná omezení naplněným a třeba
i radostným. Snaha o aktivní život, pěstování zájmů,
vztahů, společenský život, umění, ale také intimita,
hloubka a spiritualita jsou při zvládání chronické bo-
lesti stejně důležité, jako ortézy a analgetika. Příběh
pana Fredyho je toho výbornou ukázkou.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče,
Masarykův onkologický ústav, Brno

email: oslama@mou.cz
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INFORMACE CMG NF

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

Osmý ročník „Vzdělávacího semináře pro ne-
mocné s mnohočetným myelomem, jejich rodi-
nu a přátele" proběhl v nových prostorách Spa
resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad ve
dnech 21. - 22. září 2012. O tom, že to byla
volba vskutku vydařená, svědčí nadšené ohla-
sy všech zúčastněných. Kromě toho, že kom-
plex splňuje nadstandardní požadavky na služ-
by a ubytování, má také ve svých indikacích lá-
zeňskou léčbu pacientů s mnohočetným mye-
lomem. Věříme tedy, že bude přibývat pacien-
tů, kteří budou služby těchto lázní využívat.
Seminář jako již tradičně organizoval nadační fond
České myelomové skupiny (CMG), Klub pacientů mno-
hočetný myelom (KPMM) a The International Myeloma
Foundation (IMF). Finančně seminář podpořily společ-
nosti Česká myelomová skupina, o.s. a Lipomed AG.
Seminář se stále těší velké oblibě a pro letošní ročník
byla kapacita zcela naplněna. Zúčastnilo se celkem

101 pacientů a jejich blízkých. Páteční večer byl zahá-
jen společným přípitkem, po kterém následovalo slav-
nostní přivítání, které přednesli zástupci pořádajících
i hostujících organizací a také ředitel lázeňského kom-
plexu, Mgr. Štěpán Vele. Za nadační fond České mye-
lomové skupiny příjemné prožití semináře popřál
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a za Klub pacientů
mnohočetný myelom přítomné přivítal předseda sdru-
žení ing. Josef Hájek. Jménem The International
Myeloma Foundation pozdravy předal pan Greg
Brozeit a jménem našich nejbližších zahraničních sou-
sedů promluvil představitel Slovenské myelomové
spoločnosti Klubu pacientov doc. ing. Miroslav Hrinka,
Ph.D. Po úvodním slovu vystoupila MUDr. Dana
Jirásková, která ve své prezentaci stručně představila
lázeňský komplex a nabízené služby. Znovu zdůraznila,
že lázně jsou připraveny a personál vyškolen k odbor-
né péči o pacienty s mnohočetným myelomem.
U příležitosti pětiletého výročí založení Klubu pacientů
mnohočetný myelom předali organizátoři setkání
drobné dárky a poděkování těm, kteří se na chodu
sdružení aktivně podílejí. Milé povzbuzení jistě před-
stavoval dárek také pro ty, kteří s myelomem žijí již vel-
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mi dlouhou dobu, nebo byli nově diagnostikováni, či
podstoupili několik transplantací. Večer pokračoval
bohatým rautem a ke zpříjemnění atmosféry hrála do
pozdních večerních hodin místní skupina Galileo Band.
V sobotu byl program zahájen v 8.30 hodin a v jeho
průběhu přítomní vyslechli mnohá zajímavá sdělení,
která se zaměřovala na léčbu, výzkum a péči o pacien-
ty s mnohočetným myelomem. Úvodní slovo jako vždy
patřilo prof. MUDr. Romanu Hájkovi, CSc., který znovu
přivítal všechny přítomné, především ty, kteří přijeli až
v sobotu ráno. I v tomto roce vznikla nová publikace,
tentokrát ji připravil a vydal Klub pacientů mnohočet-
ný myelom s názvem „Jóga a její význam při chronic-
kém onemocnění" autorky Ivany Reifenauer. Publikaci
slavnostně pokřtil předseda sdružení ing. Josef Hájek
spolu s koordinátorkou sdružení Mgr. Alicí
Onderkovou. Oba nové publikaci popřáli mnoho čte-
nářů a především mnoho nadšených cvičenců.
Publikace je přirozeným pokračováním projektu „Jóga
a mnohočetný myelom". Věříme, že tento první spo-
lečný krok pacientů a lékařů na poli integrativní (kom-
plexní) medicíny bude mít další úspěšné pokračování.
Dále již se střídali přednášející podle stanoveného pro-
gramu. Prof. Roman Hájek ve svém příspěvku shrnul
novinky v léčbě a výzkumu mnohočetného myelomu
za poslední období a zamyslel se nad tím, co jej nejví-
ce zklamalo a naopak do čeho vkládá své naděje.
Nakonec sám sebe nazval „skokanem roku" a oznámil

tím, že přechází z brněnského centra do FN Ostrava.
Svůj přestup považuje za pozitivní, protože jak uvedl,
věří, že tak „přispěje k dalšímu zlepšování péče o ne-
mocné s mnohočetným myelomem
v Moravskoslezském kraji a nemocní nebudou muset
tak často cestovat do jiných krajů". Panu profesorovi
přejeme hodně pracovních úspěchů v novém působiš-
ti.
Bohatou činnost Klubu pacientů mnohočetný myelom
představil ing. Josef Hájek a o nových aktivitách Klubu
pacientů na Slovensku hovořil doc. ing. Miroslav
Hrianka. Poslední příspěvek před dopolední přestáv-
kou přednesl již jako tradičně Greg Brozeit, který si
tentokrát připravil zajímavou úvahu o tom, že život
s myelomem se může podobat životu se špatným sou-
sedem. Zdůraznil, že při určité dávce tolerance a při-
způsobení se zlozvykům souseda, je možné žít život,
který nakonec není tak špatný. Pan Brozeit hovořil ve
svém rodném jazyce a překladu se ujala MUDr. Alžběta
Kotková.
Po přestávce následovaly přednášky, které mnozí netr-
pělivě očekávali, protože se věnovaly zvládání samot-
né nemoci a možným postupům, jak snížit působení
nežádoucích doprovodných projevů nemoci. V prvním
příspěvku MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., ujasnil roli léků
proti bolesti. Zastavil se u některých preparátů a vy-
světlil, jak je správně užívat, aby jejich efekt byl co nej-
větší. Většina přítomných se shodla na tom, že správ-
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né užívání analgetik podceňují a tím pravděpodobně
snižují jejich maximální využití. Další velmi názornou
prezentaci si připravil, doc. MUDr. Martin Repko,
Ph.D., který na konkrétních příkladech představil celou
škálu ortopedických zákroků, kterými jsou lékaři
schopni ulevit od bolesti zad a napravit páteřní a kost-
ní defekty způsobené myelomem. Podle ohlasů na je-
ho přednášku se mu podařilo zmírnit pocit strachu
z neřešitelného závažného poškození skeletu a všichni
ocenili vysokou odbornou úroveň a léčebný efekt
všech představených operačních postupů.
Nejočekávanější příspěvek celého bloku přednesl
MUDr. Petr Pavlíček, který si dal nelehký úkol a snažil
se odpovědět na otázku, zda je myelom vyléčitelný.
Kdo čekal jednoznačnou odpověď, asi byl zklamán.
Celkové poselství příspěvku však bylo více než pozitiv-
ní. MUDr. Pavlíček všem vysvětlil, že mnohočetný my-
elom není pouze jeden, ale jsou to skupiny myelomů,
které nelze jednoduše rozlišit ani odhadnout jejich
chování. Tím se samozřejmě obtížněji léčí. Ve svém
příspěvku se také cíleně zamyslel nad pojmem „vyléči-
telný", čímž nabídl nový směr v uvažování o nemoci ja-
ko takové. A pro ty, kteří přece jen toužili slyšet něja-
ké konkrétní číslo, se dr. Pavlíček zastavil u čísla 12.
Dvanáct let trvající kompletní remise by mohla v bu-
doucnu představovat to magické synonymum pro slo-
va „jste vyléčen/jste vyléčena". Jen čas ukáže, jak da-
leko či blízko pravdy jsou nyní naši experti. 
Stalo se již tradicí, že doba před obědem je vyhrazena
organizačním záležitostem Klubu pacientů mnohočet-

ný myelom, proto i v tomto roce byla do programu za-
řazena valná hromada. Rodinní příslušníci v tomto ča-
se měli možnost diskutovat s MUDr. Ondřejem Slámou
a MUDr. Petrem Pavlíčkem o velmi obtížném a snad
i proto opomíjeném tématu paliativní péče. Velká část
diskuse byla věnována problematice „milosrdných lží".
Po obědě se všichni účastníci rozdělili do dvou skupin,
jedna skupina diskutovala na téma změn v sociálním
zabezpečení a druhá se věnovala problematice nežá-
doucích účinků léčby. O sociální zabezpečení velmi za-
svěceně hovořila paní Lea Janků, naše dlouhodobá
spolupracovnice, která se pravidelně našich setkání
účastní. O nežádoucích účincích hovořili pánové
doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. a MUDr. Petr
Pavlíček. Obě skupiny se po krátké přestávce vyměnily
a každý tak měl možnost vyslechnout informace
v obou diskusních skupinách.
Krátce před 16.30 hod byl seminář slavnostně ukon-
čen a všichni se rozešli s odhodláním sejít se v rámci
dalšího ročníku.
Česká  myelomová skupina, nadační fond a Klub paci-
entů mnohočetný myelom děkují za účast všem paci-
entům a jejich doprovodům, všem přednášejícím
a hostům, zvláště zahraničním, za jejich příspěvky a ta-
ké všem, kteří se na organizaci semináře podíleli.
Další, devátý ročník vzdělávacího semináře je pláno-
ván na podzim roku 2013 a bude se konat někde na 
území Moravy.

Iveta Mareschová

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
předseda správní rady
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Ústav klinické hematologie, FN Ostrava

roman.hajek@fno.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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