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Vážení pacienti, milí přátelé,
vstoupili jsme do šestého roku naší existence a tak jako
v předchozích letech bychom velmi rádi pokračovali
v tom, co se nám dařilo, vyhnuli se tomu, co se dařilo mé-
ně a stále nacházeli síly, abychom mohli realizovat také
všechny nové projekty, které by mohly být prospěšné ne-
jen vám, ale také vašim nejbližším.
Již častokrát jsem se na tomto místě zamýšlel nad tím, že
by bylo dobré, pokud by se ve vašich řadách našli takoví,
kteří by měli zájem zapojit se více do pacientských
aktivit. Musím přiznat, že se nám to zatím nedařilo nato-
lik, jak bychom si přáli a představovali. Klub pacientů
pořádá, ať už samostatně nebo ve spolupráci s Českou
myelomovou skupinou, nadačním fondem, každý rok
mnoho vzdělávacích akcí, připravuje samostatné projek-
ty, zapojuje se do společenského dění a sleduje vše, co
s nemocí mnohočetný myelom, jako vzácným onemoc-
něním, souvisí. Samozřejmě, že hlavní část organizace
všech těchto aktivit leží na koordinátorovi a částečně i na
spolupracovnících CMG. Pokud ovšem chceme, aby Klub
pacientů mnohočetný myelom zůstal i nadále nezávislou
organizací s vlastním směřováním a vizemi, jak jsme si při
zakládání této organizace přáli, je nutné, aby fungovala
skupina lidí, kteří na svých bedrech ponesou pomyslný díl
odpovědnosti. Upřímně, z vlastní zkušenosti dodávám, že
pokud se do této činnosti zapojíte, zjistíte, že nejde pou-
ze o odpovědnost, na druhou stranu najdete i mnoho
pozitiv a příjemných zkušeností.
Těch, kteří by měli zájem se na dalším chodu Klubu paci-
entů podílet, je opravdu víc než třeba, protože i pro ten-
to rok jsou naplánovány četné aktivity. Na regionech i na
celorepublikové úrovni. Také se pomalu rozjíždí nový pro-
jekt, který by měl nenásilně navazovat na stávající, velmi
úspěšný projekt Jóga a mnohočetný myelom. V tomto
projektu jsme se dotkli problematiky bolesti a jóga před-
stavovala jednu z možností, jak bolest ovlivnit, popřípa-
dě zmírnit. Nový projekt s názvem Musí myelom bolet, se
problematikou bolestivých stavů hodlá zabývat podrob-
něji a na více úrovních. Nejen na té fyzické, kdy bolest
představuje opravdu nepříjemného společníka, ale také
na úrovni psychické. Projekt by měl směřovat nejen

k nám, pacientům, ale nezapomíná ani na naše nejbližší,
kteří s námi naše každodenní radosti a strasti prožívají.
A samozřejmě k tomu všemu žijí také své vlastní radosti
a strasti, protože ne vše může být v životě společné a ani
tomu tak v mnoha případech není.
Milí přátelé, jak vidíte i v roce 2013 před námi stojí mno-
ho úkolů a pokud je chceme opravdu naplnit, potřebuje-
me vaši podporu, jak tu, kterou dostáváme na setkáních,
tak tu, která by pomohla Klub pacientů mnohočetný my-
elom dovést i do dalších let. Rádi bychom neustále po-
sunovali hranice a hledali cesty, které by pro vás všechny
byly co nejvíce užitečné a přínosné. Nicméně, bez aktivní
pomoci těch, kteří mají sílu a chuť vyzkoušet práci v úz-
kém kruhu se nám tyto plány budou naplňovat obtížně. 
Milí přátelé, těším se na příjemná setkání s vámi na jed-
notlivých akcích v roce 2013 a upřímně vám všem přeji
hodně úspěchů v léčbě.

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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BLANČIN ZPRAVODAJ, číslo I/2 

Nabízíme Vám druhou část korespondence
naší pacientky, kterou psala v době pobytu
v jedné z nemocnic v Čechách svým blízkým.
Pojďte se spolu s námi podívat na další udá-
losti, které ji při pobytu provázely.

Máme tu pátek, tak se všichni jistě těšíte na nad-
cházející víkend! Mně je upřímně šumafuk, co je za
den. Ať je úterý nebo sobota, pořád se válím viz ob-
rázek vpravo... 
Ale je pravda, že o víkendu mě má přijet navštívit
rodina, tak na to se těším :-)
Minulý zpravodaj jsem končila tím, že mě čeká che-
moterapie... Tak jsem se bohužel nemýlila, nezapo-
mněli na mě. O následujících 24 hodinách si není
třeba dělat velké iluze, byl to čas plný nezapome-
nutelných zážitků strávených na WC a podoba 
dotyčné záchodové mísy mi zůstane navždy pevně
vryta do paměti.
Určitě mi dáte za pravdu, že v takových chvílích je
naprosto nevhodné mluvit o jídle nebo jej dotyčné-
mu dokonce nosit! Tady se to bohužel dělá všechno
naopak :-) Nejdříve jsem si musela vybrat jídlo na
další den, tj. na čtvrtek. Bylo mi to jedno, tak jsem
střílela od boku – k snídani termix, k obědu kuře
s kaší a k večeři buchtičky s krémem. Jak jsem mlu-
vila o těch nenáviděných přesnídávkách, tak ji při-
šoupli jak ráno k termixu, tak v poledne ke kuřeti,
asi jako zákusek. Už mi začínáte rozumět, proč ten
odpor? :-) Tím by se zdálo, že mám jídlo odbyté, ale
chyba! Večer jsem si sama naběhla a pustila si
komedii „Blbec k večeři". Následující den mi ozná-
mili, že ve 13 hodin mi bude provedena transplan-

tace kostní dřeně, a to panem doktorem
„Polívkou". Uznejte, že pohled na polívku v jakéko-
liv podobě, je v takovém stavu neúnosný! A aby to-
ho nebylo málo, tak mi bylo řečeno, že v průběhu
transplantace budu cítit pachuť rajského protlaku...
Sestry jsou tu ovšem zlomyslné. Právě teď mi jedna
přinesla antibiotika s úsměvem a se slovy
„Dooooobrou chůůůůůť!!!" Podobně to na mě
zkoušela předevčírem, když přinesla kloktadlo a ta-
kovou kašičku, kterou musím 4 x denně převalovat
v puse. Prý: „To vám bude chutnat!". Moje odpověď
však zní: „Je to hnus, velebnosti!!! Nejradši bych se
na to vyprdla!". 
Takže o jídle by to snad pro dnešek stačilo...
Teď bych vám mohla stručně popsat, jak se kama-
rádím s jednotlivými nemocničními přístroji:
1) Teploměr – s tím jsem zatím zadobře.
Předevčírem jsem viděla první díl seriálu Ranč U ze-

KLUBOVÝ ŽIVOT
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lené sedmy, kde byl syn Štěpán stále nemocný, což
dělalo starosti mamince. Syn si ovšem liboval v po-
steli: „Jsem PŘÍJEMNĚ nemocnej, jsem RÁD nemoc-
nej, protože si můžu celej den hrát se svými křečky
Billem a Gatesem!" Pro mého kamaráda Billa jedna
malá poznámka (předem se omlouvám, vím, že to
není pravda, ale prostě si to nemůžu odpustit) – Bill
je prý ten menší a blbější :-D Tak jsem se zasmála
a pokračujeme... No a jak si ten Štěpán libuje v po-
steli, rozrazí dveře mladší bratr a seřve ho „Jestli
máš ještě teplotu, tak dostaneš na prdel!!!" Proto si
z toho beru příklad, s teploměrem se kamarádím
a teplotu nemám :-)
2) Tlakoměr – s tím už je ho horší. Někdy nechce
naměřit vůbec nic, zmetek jeden, a když už se
umoudří, tak je to spíš podtlak než tlak :-)
3) Váha – dle jedné sestry slouží k měření šířky čes-
kých tuků :-) Zatím se ke mně chová nepřátelsky,
neboť ačkoli téměř nejím, neustále přibírám. Může
za to nahromaděná voda v těle, kterou do mě nalé-
vají formou kapaček, aby se ze mě vyplavily všech-
ny chemikálie. Bohužel se pak někdy stává, že se rá-
no vzbudím a myslím si, že je pořád tma, protože
mám oči nateklé jako dva tenisáky, takže nic nevi-
dím. Občas, když už jsem jako meruna, se nade
mnou sestry slitují a píchnou mi „čůrací" injekci.
Ta se vyznačuje tím, že si po použití WC umyjete ru-
ce, vrátíte se do postele, přikryjete se a po pěti mi-
nutách začnete mít pocit, že byste měli jít znovu.
Bohužel je tento pocit správný :-) Pro příklad uvá-
dím, že předevčírem mi bylo nařízeno sbírat moč.
K tomuto veledůležitému úkolu mi byla přidělena
2,5 litrová bandaska. Vypila jsem za dobu sbírání
(24 hodin) celkem 2 litry tekutin, tudíž by logicky
tato nádoba měla vystačit. Po píchnutí „čůrací"
injekce mi ovšem musely být přistaveny další 2 ban-
dasky, protože jsem za 24 hodin nasbírala 7,5 litrů
moči!!!! Občas jsem měla dojem, že nemá smysl

vracet se do postele :-)
4) Pumpa s kapačkou – když se chovám způsobile,
tak je zticha a neremcá. V opačném případě spustí
jeden ze 4 možných alarmů: 
- tlakový alarm, když přišlápnu hadičku, tudíž nic
nekape
- kapkový alarm, když drcnu do stojanu, tudíž něco
kape, ale blbě
- vzduchový alarm, když mě chce naštvat, že mám v
hadičce vzduch, tak je pak třeba část hadičky od-
pustit
- bezdůvodný alarm – když si kapačka postaví hla-
vu a odmítá pracovat – to se pak zkouší opakovaně
zapínat, dokud nepřestane řvát, a sestřička poté po
špičkách odchází a šeptá: „Já se pomalu odplížím,
aby si pumpa nevšimla!"
Kolegyni Evě jsem slíbila, že už nebudu demolovat
žádný nábytek (viz. vykopnutá deska u postele).
Bohužel jsem si právě uvědomila, že jsem slib dva-
krát porušila. Nejprve jsem málem prorazila dno
sprchového koutu, a to tím, že jsem z výšky upusti-
la sprchový šampon. Nicméně, neuspěla jsem a na-
místo toho jsem si roztřískala víčko od lahvičky.
Druhý pokus o demolici nastal dnes v noci. Bylo to
poprvé od úterý, kdy jsem se konečně trochu vy-
spala, ale klidný spánek to rozhodně nebyl. Zdálo
se mi například, jak mě honí po pokoji zdravotní
sestry se syrovým masem (fakt to bylo děsivé!!) ne-
bo jak se prodírám buší a seskakuje na mě stromo-
vý ještěr. Po takových zážitcích se člověk samozřej-
mě budí s vyschlým krkem. Stolek s pitím je sice da-
leko (až vedle postele), ale žízeň nakonec zvítězí
nad leností, a tak zvedám ruku nad připravenou
skleničku jako jeřáb a přisouvám si ji k puse, abych
se napila. Tento úkon ještě proběhl v pořádku. Další
operace, tj. navrácení poloprázdné skleničky zpět
na své místo, se ovšem poněkud zvrhlo, a to doslo-
va. Co nezachytila vrchní část stolku, to steklo po
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boční stěně dolů přesně do mé levé pantofle. Přes
všechnu lenost se nedalo nic dělat, musela jsem
vstát a vysušovat :-)
Hned ráno se na mě vrhly sestřičky – nikoli aby mě
honily se syrovým masem nebo aby mi vycinkaly za
politý stolek, ovšem za účelem převazu centrálního
katétru. Blbec jsem při nástupu do nemocnice dob-
rovolně podepsala, že dávám souhlas k tomu, aby
se na mně učili i medici. Tudíž ke mně ráno přived-
li pidlookou sestřičku, která se přes své tlustostěn-
né brýle snažila z pěti centimetrů zaostřit a rozpo-
znat, která hadička je která. Chvílemi se mi zdálo,
že se každé její oko dívá jinam, přesto se nakonec
dobrala ke zdárnému konci, dostala pochvalu od
zdravotní sestry a zvládla se na své dílo i zvěčnit na-
malovaným sluníčkem! :-)
A protože venku opravdu sluníčko svítí, tak vám

všem přeji, aby to vydrželo a vy si užili krásný slu-
nečný víkend!

SETKÁNÍ PACIENTŮ A PŘÁTEL KLUBU
PACIENTŮ MM V PRAZE

Dne 21. března 2013 proběhlo další z řady klubových
vzdělávacích setkání členů a přátel Klubu pacientů
MM v Praze a pomyslně tak zahájilo jejich letošní
běh. Jako vždy jsme se sešli na známém místě v za-
sedací místnosti radnice Praha 5. Setkání zahájil pan
Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a vysvětlil ne-
přítomnost předsedy sdružení a koordinátorky, kteří
se ze zdravotních důvodů omluvili. Jako vždy nás při-
šel pozdravit náš milý host pan Marek Kukrle, radní
Prahy 5.
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Dále pořadatelé setkání informovali o semináři, kte-
rý se bude konat 3. června 2013 v Praze v prostorách
Hotelu Fortuna City na ulici Bečvářově v Praze.
Seminář bude jako každý rok pořádat Česká myelo-
mová skupina pod záštitou The International
Myeloma Foundation a ve spolupráci s Klubem paci-
entů mnohočetný myelom. Program ještě není
kompletní, ale určitě se bude hovořit o problematice
stomatologie a výživy. Pozvánky obdrží všichni čle-
nové Klubu pacientů nejpozději měsíc před pořádá-
ním semináře.
Hlavním přednášejícím vzdělávacího semináře byl
MUDr. Petr Pavlíček, lékař České myelomové skupiny,
se kterým se setkávají především ti, kteří se léčí ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Vzhledem
k tomu, že je pan doktor stále častějším hostem na
celorepublikových setkáních a stále oblíbenějším
řečníkem, troufám si tvrdit, že ho znali všichni
přítomní.
Pro dnešní odpoledne si vybral problematiku, která
je mu blízká a se kterou se v rámci své praxe velmi
často setkává a to je léčba bolesti u myelomu a mož-
nosti jejího ovlivnění. V úvodu upozornil na to, že
delší dobu trvající bolest může být jedním z prvních
příznaků, kterým na sebe mnohočetný myelom upo-
zorní. Někteří pacienti s myelomem však bolesti ne-
mají, další se pak bolestí mohou zbavit v průběhu
léčby. Velmi jednoduše vysvětlil důvody, proč se
u nás bolesti objevují, přesto, že naše nemoc je zařa-
zovaná k nádorovým krevním nemocem. Hovořil
nejen o bolestech dlouhých kostí a především
o bolestech obratlů, které vedou k poškození páteře
a výrazným bolestem zad, ale zmínil také rozvoj neu-
ropatií, které jsou pro nás velmi nepříjemné a dopro-
vázejí nás téměř po celou dobu nemoci. Neuropatie

se sice typicky projevuje nejčastěji sníženou či změ-
něnou citlivostí prstů horních či dolních končetin,
případně brněním, pálením či mravenčením, ale tyto
nepříjemné pocity mohou přecházet až do bolestí.
Neuropatie může být také vyvolána či zhoršena
v souvislosti s léčbou.
V další části prezentace kladl pan doktor velký důraz
na spolupráci pacienta a lékaře v léčbě a úspěšném
ovlivňování bolesti. Pokud jako pacienti nesdělíme
lékaři přesně, včas a s důvěrou, jak se u nás bolest
projevuje a vyvíjí, potom má lékař minimální šanci ji
adekvátním způsobem ovlivnit. Je velmi důležité,
abychom se nebáli sdělit následující:

• v kterých místech na těle bolest pociťujeme
(nejlépe ukázat),

• kam se šíří (kterým směrem vyzařuje a kdy – 
v klidu nebo při zátěži, jak velké zátěži),

• jak je silná (k čemu bysme její intenzitu
přirovnali),

• kdy začala, co ji vyvolalo (je vyvolávající moment
vždy stejný, nebo se liší),

• jak dlouho trvá (vteřiny, minuty, hodiny...),
• co ji zhoršuje,
• co naopak uleví,
• jaký má charakter (pálení, bodání, křeče, svírání,

bolest vystřelující, šlehavá...),
• mění se charakter bolesti v průběhu delšího

časového období.

Na závěr svého sdělení hovořil o možnostech anal-
getického ovlivnění bolesti. Představil nám nejen zá-
kladní postupy, bez jejichž dodržování je léčba
bolesti neúčinná nebo je míra snížení bolesti o hod-
ně menší než by mohla být, ale také se zmínil o jed-
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notlivých lécích předepisovaných pro léčbu bolesti.
Představil jednotlivé zástupce a porovnal kombinace
léků, upozornil na to, že ne všechny kombinace jsou
vhodné, protože některé nejenže nezvyšují účinek lé-
ku, ale mohou ho dokonce snižovat.
Na závěr vstoupení pana doktora se rozvinula boha-
tá diskuse, která byla přínosná pro obě strany. My
pacienti jsme se mohli ještě mnohé dozvědět o bo-
lesti, která doprovází mnohočetný myelom a pan
doktor získal cenné informace, které může využít, při
tvorbě publikace o léčbě bolesti, která bude slav-
nostně pokřtěna na podzim na celorepublikovém se-
mináři v Mikulově. 
Druhá část programu byla jako vždy spíše společen-
sky zábavná, tentokrát za námi přišel pan
MVDr. Svobodník a podělil se s námi o zážitky ze své-
ho pracovního života v zoologické zahradě v Praze,
kde působil od roku 1970 až do odchodu do důcho-
du. Dozvěděli jsme se, že první zoologická zahrada
byla založena ve Vídni v roce 1752, u nás vznikla nej-
dříve v Liberci v roce 1919 a v Praze až v roce 1931.
Za dobu své praxe se pan doktor setkal s mnohými
úsměvnými i méně úsměvnými příběhy a ne vždy by-
ly pro něj jako lékaře-veterináře úplně bezpečné
S napětím jsme poslouchali, jak bylo obtížné v době,
kdy ještě nebyly k dispozici narkotizační pušky, zvíře
uspat, aby mohlo být vyšetřeno, nebo aby mohl být
proveden nutný operační zákrok, bez toho, že by do-
šlo ke zranění zvířete či poranění lékaře. Celá techni-
ka vyžadovala určitou odvahu a velkou zručnost lé-
kaře. Zvířata totiž musela být za pomoci několika
silných ošetřovatelů zahnána do poutací klece s po-
hyblivou stěnou, kde jim byl postupně pohyb ome-
zován. Potom už byla otázka šikovnosti lékaře
píchnout zvířeti injekci a uspat ho.

Historky, které jsou při vyprávění úsměvné, byly v re-
alitě velmi obtížně řešitelné, např. když se stalo, že
slona, který byl pomocí této náročné techniky uspán,
ostatní sloni solidárně podpírali, aby neupadl a tak
znemožňovali provést zákrok. Ledního medvěda,
který potřeboval ošetřit drápy, se nepodařilo dobře
uspat, ale jenom utlumit, takže lékař musel nakonec
utéct. Tygr, kterému bylo také takto odborně pomo-
ženo, prý svůj boj nikdy nevzdal a do konce života si
pana doktora pamatoval. Pokaždé, když se setkali,
naštěstí odděleni pevnou mříží, tygr zaútočil. Vždy ve
chvíli, kdy se k němu lékař otočil zády. Lev už takový
bojovník naštěstí nebyl. 
Zajímavé vyprávění bychom rádi poslouchali mno-
hem déle, ale čas nás donutil se rozloučit. Rozcházeli
jsme se po příjemně stráveném odpoledni s tím, že
se opět setkáme na podzim toho roku.

Věra Sedláková
místopředsedkyně ROS Praha
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místech, nicméně jejich dílo spojuje intenzívní pro-
mýšlení proměn, jimiž prochází konkrétní společ-
nost, a hodnot, o které se lidé mohou opřít či které
jim mizí před očima. 

Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel,
básníků a botaniků, do 28/7/2013,
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněn-
ského profesora botaniky, ale především průkopní-
ka vědecké kinematografie světového významu.
S až minimalistickým filmovým přístupem se opírá
o podstatu základních elementárních hodnot živo-
ta: tj. světlo, voda, pohyb, síla s primárním zaměře-
ním na rostlinnou říši.

Přirozeně: Karel Novák – Jock Sturges,
do 28/7/2013, Uměleckoprůmyslové muzeum,
Husova 14
Výstava představí fotografie českého fotografa
Karla Nováka, vyznavače naturismu a amerického
fotografa Jocka Sturgese, který je svými snímky
z naturistické komunity celosvětově proslulý.
Koncepcí výstavy je setkání dvou fotografů odliš-
ných svou personální historií, fotografů, kteří sle-
dovali jednu ideu v přibližně stejné době, ovšem ve
zcela odlišných politicko-sociálních podmínkách.

Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil, do
27/10/2013, Jurkovičova vila, ulice Jana Nečase 2,
Brno-Žabovřesky
Tvorba významného československého architekta
Zdeňka Plesníka a designéra Miroslava Navrátila se
několikrát prolnula, z čehož pokaždé vznikla jedi-
nečná realizace. Výstava představí práce obou tvůr-
ců a především jedno z prvních společných děl,
nábytek pro vlastní byt Zdeňka Plesníka z let 

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ PŘIPRAVILA

„Rok mimořádných osobností" je pro letošní
rok motto Moravské galerie v Brně. Rádi bychom
vás proto pozvali na výstavy, které můžete navštívit
ve třech budovách v centru Brna na Husově ulici,
ale také v pohádkové Jurkovičově vile v brněnských
Žabovřeskách. Od dubna do konce července máte
možnost vidět výstavy umělců, kteří v České repub-
lice dosud nevystavovali. Hlavní událostí je před-
stavení rakouského fotografa českého původu
Rudolfa Koppitze, ale i tvorba čínského autora He
Jinweie či neméně zajímavý výstavní projekt věno-
vaný brněnskému profesoru botaniky a průkopní-
kovi vědecké kinematografie u nás Janu Calábkovi.
Fotografie nahoty představí dva autoři Jock Sturges
a Karel Novák, kteří fotili ve stejnou dobu stejná
témata, jen v odlišných geografických podmínkách
(USA a Česká republika).

Rudolf Koppitz, do 7/7/2013, Pražákův palác,
Husova 18
Výstava představí na 150 fotografií dnes znovu ob-
jevovaného rakouského umělce českého původu
Rudolfa Koppitze. Nejvýznamnější jsou jeho insce-
nované, často mnohafigurální akty plné symbolic-
kých odkazů, ale pozornost si zaslouží i jeho krajiny
a fotografie ze života venkovských obyvatel.

Odstup, a jsi blíž. He Jinwei a Tomáš
Císařovský, do 28/7/2013, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Husova 14
Společná výstava obrazů He Jinweie a Tomáše
Císařovského je pokusem konfrontovat především
českého diváka se současným malířstvím jako účin-
ným médiem reflexe stavu společnosti. Umělci sice
působí v geograficky a kulturně velmi vzdálených

INFORMACE KPMM
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1949-1952, který je pozoruhodným příkladem po-
válečné nábytkové tvorby u nás a jehož kvalita pře-
sahuje prostor omezený hranicemi Československa.

Martina Vašková
manažerka pro media, Moravská galerie, Brno

DEN PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

Letos již po šesté se koná den pro vzácná
onemocnění, který tentokrát připadá na
28. února. Akce je již tradičně iniciovaná
Evropskou asociací pro vzácná onemocnění
(EURORDIS). Jejím cílem je upozornit na situ-
aci pacientů, kteří žijí s jedním z více než šes-
ti tisíc vzácných onemocnění. Letošní rok se
den vzácných onemocnění připomínal pod
heslem VZÁCNÝ, ALE ROVNOCENNÝ.

Tento den stovky pacientských organizací z více než
40 zemí po celém světě organizují akce, které zvy-
šují povědomí o vzácných onemocněních se snahou
zlepšit péči o tyto pacienty. Také v české republice
se uskutečnilo mnoho akcí, Klub pacientů mnoho-
četný myelom se na dni pro vzácná onemocnění
podílel spolu se svou partnerskou organizací
Českou asociací pro vzácná onemocnění
(www.vzacna –onemocneni.cz).
V rámci diskusí s oborníky zazněla opakovaná vý-
zva směrem k široké veřejnosti, odborné obci, po-
jišťovnám i farmaceutickému průmyslu. Přední
odborník na problematiku vzácných nemocí, prof.
MUDr. Milan Macek, CSc., hovořil o nutnosti změny
pohledu na léčbu této skupiny nemocí. Dle jeho ná-
zoru je důležitá „změna paradigmatu v léčbě těch-
to onemocnění. "Velmi se mění pohled na to, jak se
onemocnění léčí. Léky v současné době atakují
symptomy - tedy neléčíme, ale jen přinášíme úlevu.

Vývoj jde ale dál, je na molekulární úrovni, takže již
atakujeme buňku a správnou léčbu zacílíme na
správného pacienta." 
Dále uvedl, že mohou být považována za jakýsi mo-
del, jak bude medicína poskytována v budoucnos-
ti. Každému pacientovi je aplikována konkrétní léč-
ba, která zamezí vzniku nežádoucích účinků. V sou-
časné době je podle něj až 45 procent zdravotních
výdajů vynakládáno neefektivně.
V komerční příloze společnosti Media planet, vyda-
né při příležitosti dne vzácných onemocnění byl
uveřejněn článek o problematice mnohočetného
myelomu. Autorem článku je prof. MUDr. Roman
Hájek. Nabízíme vám jej v nezkrácené podobě.

Vzácné druhy onkologického onemocnění

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemoc-
nění projevující se nejčastěji zlomeninou nebo
bolestí kostí. Časná diagnóza je pro postiženého
člověka velmi důležitá, neboť jen tak může dále žít
s dobrou kvalitou života. Všichni si jistě dokážeme
představit, že například po zlomenině obratlů páte-
ře rozpuštěného myelomem s nutností operace, je
kvalita života významně snížena. Je to přitom velká
škoda, neboť mnohočetný myelom je jedno z nádo-
rových onemocnění, u kterého se v posledních
letech výrazně zlepšuje dlouhodobé přežití. 

Nové léky 

A když hovoříme o dlouhodobém přežití, myslíme
tím přežití déle než 10 let. Farmakoterapie mnoho-
četného myelomu je ukázkou rychlého uplatnění
vědeckých poznatků v klinické praxi. Dynamika,
s jakou jsou nové léky u mnohočetného myelomu
testovány v klinických studiích, až bere dech. Stále
mají lékaři k dispozici několik nových léků, které
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zkoušejí v rámci klinických studií. Pokud se ukáže,
že jsou účinné, jsou následně zavedeny do běžné lé-
čebné praxe. Ne u všech léků se to podaří, spíše na-
opak – asi u 1%.

Lenalidomid

V posledních deseti letech byly do klinické praxe u-
volněny právě tři účinné léky: bortezomib, thalido-
mid a lenalidomid. Poslední z nich byl právě lenali-
domid, vysoce účinný lék, který lze používat ve for-
mě tabletek. Zdá se, že tento lék bude účinný nejen
u pokročilých stavů, ale i u nově diagnostikovaných
nemocných s mnohočetným myelomem. Velmi ú-
činný se pak jeví ve speciálním dlouhodobém po-
dávání v malých dávkách. 

Pokrok v léčbě

Navíc je výjimečný tím, že nepoškozuje nervový
systém nemocného, což je jinak závažný nežádoucí
účinek dalších účinných léků zmíněných výše.
Pokrok v léčbě mnohočetného myelomu je tak vel-
ký, že je dnes vyléčení mnohočetného myelomu
otázkou, kterou diskutuje celý odborný „myelomo-
vý" svět. Je to dokladem skutečnosti, že během po-
sledních deseti let došlo ke zcela zásadnímu pokro-
ku v léčbě a ke zcela zásadnímu posunu prognózy
nemocných. A to je, především pro nemocné, to
nejpodstatnější. Důležité je však přijít včas, nemít
například zlomeninu páteře, absolvovat léčbu bez
závažných komplikací s dobrým léčebným výsled-
kem a dále žít s dobrou kvalitou života.

využity materiály společnosti Media Planet,
komerční příloha únor 2013

zpracovala Mgr. Alice Onderková

DOPORUČENÍ NUTRIČNÍHO TERAPEUTA PRO
PACIENTY S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

V loňském roce jsme v rámci seminářů a edu-
kačních klubových setkání často hovořili o vý-
živě ve vztahu k mnohočetnému myelomu.
Jednou z přednášejících byla také nutriční
terapeutka paní Dana Hrbková, která v sou-
časné době pracuje jako vrchní sestra oddě-
lení léčebné výživy ve FN Brno. Dlouhodobě
se věnuje onkologicky nemocným pacientům,
a proto jsme ji požádali, zda by pro naše pa-
cienty nepřipravila návrhy jídelníčku. S paní
Danou Hrbkovou se můžete osobně setkat
a diskutovat s ní na vzdělávacím semináři,
který budeme pořádat dne 3. června v Praze.

Mnohočetný myelom a jeho léčba mohou způsobit
potíže, které nepříznivě ovlivňují příjem stravy.
Přestože není potřebné dodržovat žádný zvláštní di-
etní postup, je nutné zamyslet se nad dosavadním
způsobem stravování. Zvážit, zda jíte dostatečně
pestře, pravidelně a zdravě, zda není vhodné dopl-
nit jídelníček o chybějící potraviny, rozdělit jídlo do
více denních dávek a pamatovat na dostatečný pří-
jem tekutin. Správně zvolená strava může pomoct
úspěšně zdolat nepříjemné vedlejší účinky léčby,
přispět k udržení kvality života, chránit zranitelný
imunitní systém a zabránit podvýživě.

Význam správné výživy

Vedlejší nežádoucí účinky léčby i onemocnění se
podílejí na snížení příjmu stravy, snížení tělesné
hmotnosti, vzniku celkové slabosti, zhoršení únavy
a celé řadě dalších problémů. Praktické zkušenosti
ukazují, že využitím některých našich rad můžete
výrazně zvýšit příjem živin a přispět tak k celkové-
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• Ostatní potraviny: med, džem, ovocný salát,
ovoce, zelenina.

Ukázka snídaní

• Ukázka 1: ovocný čaj, chléb, pomazánkové
máslo s bylinkami, paprika.

• Ukázka 2: obilninová káva se sušenou smetanou, 
vícezrnné pečivo, Rama máslová, šunka, rajče.

• Ukázka 3: ovocný čaj se sirupem, sladké pečivo
s džemem.

• Ukázka 4: čaj s medem, toustový chléb, máslo,
míchaná vejce.

• Ukázka 5: jablečný džus, kukuřičné lupínky,
sójový jogurt.

• Ukázka 6: čaj s citronem, koláč s ovocem.
• Ukázka 7: obilninová káva, tmavý chléb, vaječná

omeleta, zeleninová obloha.

Přesnídávka a odpolední svačina

Přesnídávku je vhodné jíst 2-3 hodiny po snídani.
Může být lehká, jen ve formě ovoce nebo v případě
celkově malého příjmu stravy, bohatší, složená
z malé porce pečiva a vhodné bílkoviny a ovoce.
Svačinu je optimální podávat cca 3 hodiny po obě-
dě - vhodný je nápoj, pečivo, bílkovinná potravina,
vše doplněné ovocem nebo zeleninou.

Vhodné potraviny

Potraviny uvedené v tabulce pro snídaně jsou vhod-
né i na přesnídávky a svačiny. Kromě nich doporu-
čujeme přidat bílkovinné potraviny s vyšším obsa-
hem vápníku, jako je mléko a mléčné nápoje (kefír,
acidofilní mléko, zakysané nápoje ochucené i neo-
chucené, podmáslí apod.). Dále mléčné výrobky na-
př. tvarohové sýry (Lučina, Kiri, Žervé, Cottage)

mu zlepšení zdravotního stavu i snášenlivosti léčby.
Jíst dobře, znamená jist pestře, tedy 5 - 6 krát den-
ně, v dostatečném množství a zajistit tak potřebné
množství živin, jako jsou proteiny (bílkoviny),
sacharidy (cukry), tuky, vitamíny, minerální látky
a tekutiny.
Materiál, který čtete, je určen pacientům, kteří hle-
dají pomoc se skladbou jídelního lístku, s výběrem
potravin a pokrmů. Má být inspirací pro případnou
úpravu vašeho stravování, nenahrazuje, pouze do-
plňuje doporučení lékaře.

Snídaně

U mnohočetného myelomu jsou podávány léky
v tabletové formě ze skupiny bisfosfonátů (Bonefos,
Lodronat, Bondronat ...). Užívají se na lačno a uvá-
dí se, že optimální čas mezi spolknutím a snídaní je
jedna hodina. Zapíjí se pitnou vodou. Nesmí se za-
píjet ničím, co obsahuje vápník (tzn. mlékem
a mléčnými nápoji). Nevhodné jsou také nápoje
s vyšším obsahem železa, hořčíku a manganu
(minerální vody, džusy).

Vhodné potraviny

• Nápoje: ovocné čaje, slabý černý čaj, ředěné
ovocné nápoje, obilninová káva Caro.

• Pečivo: chléb, toustový chléb, bílé pečivo (rohlíky,
veka), bageta, vícezrnné a tmavé pečivo, sladké
pečivo (vánočka, buchty s džemem, s povidly, 
s ovocem), croissant, dětské piškoty, ovesné
vločky, kukuřičné lupínky apod.

• Tuky: máslo, margariny (Flora, Rama, Perla), 
pomazánkové máslo.

• Bílkoviny: sójový jogurt, tofu, šunka, šunkový
salám vysočina, dietní vepřový párek, vejce,
paštika.
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nebo tavené sýry ochucené i neochucené, tvrdé sý-
ry typu eidam, gouda, ementál apod., s obsahem
tuku do 45%. Vhodné jsou také termixy, tvaroh,
jogurty, smetanové krémy. Můžete také zařadit ry-
by, doporučujeme např. sardinky, tuňáka, uzenou
makrelu, zavináče, pečenáče.

Ukázka přesnídávek

• Ukázka 1: ovoce nebo ovocný salát (ovocná kaše
při poruchách polykání).

• Ukázka 2: smetanový jogurt ovocný/bílý, pečivo.
• Ukázka 3: müsli se sušeným ovocem, ořechy 

a jogurt.
• Ukázka 4: rohlík se sýrem lučina, zelenina.
• Ukázka 5: pudink s ovocem a piškoty.
• Ukázka 6: bagetka s máslem, eidamem, rajče.
• Ukázka 7: palačinka s ovocem a tvarohem.

Ukázka svačin

• Ukázka 1: acidofilní mléko, pečivo s máslem.
• Ukázka 2: tvarohová pomazánka s pažitkou,

chléb, zelenina.
• Ukázka 3: grahamův rohlík, Flóra, šunkový 

salám, rajče.
• Ukázka 4: kakao, koláč s tvarohem.
• Ukázka 5: kefír, sýrová bulka s máslem.
• Ukázka 6: pribináček, rohlík, ovoce.
• Ukázka 7: sardinková pomazánka, pečivo,

zeleninová ozdoba.

Oběd a večeře

Výběr potravin není omezený a pro oběd i večeři
podobný. Onemocnění nevyžaduje dodržování
zvláštního dietního postupu, přesto se vzhledem
k vedlejším účinkům doporučuje strava lehce stravi-

telná, nedráždivá a s dostatečným množstvím bíl-
kovin. V praxi to znamená, že se vyhýbáme na-
dměrně tučným pokrmům a překořeněným ostrým
jídlům.

Vhodné potraviny

• Maso: vhodné jsou všechny druhy masa,
přednost mají masa libová, lehce stravitelná,
např. králík, drůbež, vepřové (kýta, kotleta),
hovězí (libové).

• Ryby: vhodné jsou všechny druhy, v jídelním
lístku by měly být minimálně 2x týdně.

• Uzeniny: omezeně, je vhodné volit libové druhy.
• Příkrmy: brambory, rýže, těstoviny, knedlík 

houskový nebo bramborový, noky.
• Přílohy: všechny druhy zeleniny v hojném

množství, saláty, zelenina vařená nebo dušená,
pečená, zapékaná, všechny druhy ovoce jako
saláty, kompoty, pyré.

• Luštěniny: všechny druhy jak ve formě
samostatného teplého pokrmu (kaše čočková, 
fazolová, hrachová) tak ve formě salátů (čočkový 
salát, fazolový salát).

• Vejce: jako náhrada masa, k přidání do pokrmů
nebo jako samostatný pokrm, např. pomazánky, 
sázená vejce, míchaná vejce, selská omeleta.

• Obiloviny: kaše (rýžová, pohanková, prosná),
nákypy, slané pokrmy (rizoto).

• Tuky: jedno-druhové rostlinné oleje, řepkový,
slunečnicový, olivový.

• Omáčky: bez omezení (jsou vhodné při
problémech s polykáním, bolestmi v dutině 
ústní).

• Polévky: všechny druhy - při potížích s polykáním 
a bolestech v dutině ústní jsou vhodné i jako
samostatný pokrm. Zapražené, krémové polévky 
s přidáním masa nebo vejce, aby se zvýšila
biologická hodnota pokrmu.
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Ukázka obědů

• Ukázka 1: vločková polévka, krůtí prsa s jarní
zeleninou a kuskusem.

• Ukázka 2: zeleninová polévka s krupicí, hovězí
závitek, rýže, římský salát s červenou řepou.

• Ukázka 3: hovězí polévka s těstovinou, štika na
másle s křenovým dipem, brambory, hlávkový 
salát.

• Ukázka 4: kmínová polévka s vejcem, plněné 
papriky v rajčatové omáčce, knedlíky.

• Ukázka 5: drůbeží polévka s krupicovými noky, 
čočka na kyselo, sázená vejce, okurka, chléb.

• Ukázka 6: gulášová polévka, ovocné knedlíky
z tvarohového těsta sypané mákem (nebo
strouhaným tvarohem).

• Ukázka 7: hovězí polévka s játrovými knedlíčky, 
obracené řízky, pečené brambory, salát 
z čínského zelí s kukuřicí.

Ukázka večeří

• Ukázka 1: tvarohová pomazánka se sýrem, chléb, 
rajče.

• Ukázka 2: zapečené brambory s masem 
uzeninou), okurka.

• Ukázka 3: zeleninový salát se sýrem a cizrnou, 
toustový celozrnný chléb.

• Ukázka 4: těstovinový salát se zeleninou sypaný 
sýrem.

• Ukázka 5: pomazánka z tuňáka, celozrnný chléb, 
zelenina.

• Ukázka 6: zapečený toustový chléb se sýrem
a šunkou, paprika.

• Ukázka 7: fazolový salát s rajčaty a vejcem,
bagetka.

Výběr potravin a pokrmů je závislý na individuální
snášenlivosti potravin, problému, který ovlivňuje
příjem stravy nebo přítomnosti dalšího onemocně-
ní jako je např. cukrovka, Crohnova choroba,
laktózová intolerance, celiakie apod. Nejčastější
problémy, které ovlivňují stav výživy pacientů s on-
kologickým onemocněním je ztráta chuti k jídlu,
změny vnímání chuti a zápachu jídla, zácpa, prů-
jem, sucho v ústech, nevolnost a zvracení, bolest
v ústech a krku, porucha polykání, hubnutí, snížená
imunita.

Nápoje

Pitný režim je nezbytnou součástí zdravého stravo-
vání. Pít je nutné již od samotného rána, průběžně
po celý den a to i v případě, že nepociťujete žízeň.
Dospělý člověk potřebuje minimálně 30 ml tekutin
na kilogram své tělesné váhy (tzn. při váze 70 kg x
30 ml = 2,1 l tekutin denně). Potřeba stoupá (až na
40 ml/kg tělesné hmotnosti) u nemocného člověka
z důvodů ztrát (pocení, průjmy, zvracení) nebo při
jakékoliv vyšší pohybové aktivitě a někdy v souvis-
losti s podáváním některých léků.
Proto je nutné zvolit vhodné nápoje - nejlépe kom-
binovat více druhů nápojů během dne tak, abyste
doplnili nejen potřebné tekutiny, ale současně na-
hradili i energetické ztráty.

Vhodné nápoje

Pitná voda, neperlivé nebo jemně perlivé minerální
vody ochucené/neochucené (nepoužívat na zapíjení
bisfosfonátů), energetické nápoje pro sportovce,
slabý černý čaj, ovocné čaje, zelený čaj, ovocné šťá-
vy (jablečná, pomerančová, brusinková, hroznová,
černý rybíz, broskvová, meruňková apod.), dále ze-
leninové šťávy (mrkvová, rajčatová, červená řepa)
vhodná  je i Coca-Cola.
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Alkoholické nápoje nelze započítat do příjmu teku-
tin, jejich konzumaci je nutné vždy konzultovat s lé-
kařem z důvodů možné nevhodné kombinace s léky.

Doplňky stravy

Pestrá strava by měla pokrýt běžnou potřebu vita-
mínů a minerálních látek. Přesto je někdy potřeba,
především při dlouhodobém nízkém příjmu jídla,
doplnit stravu vitamínovými preparáty. Protože tyto
přípravky mohou nepříznivě ovlivnit léčbu a vaše
zdraví, je nutné vždy konzultovat jejich vhodnost
s lékařem, který rozhodne, zda můžete doplněk
stravy bezpečně užívat.
V případě krátkodobého nedostatečného příjmu
stravy je možné doplnit jídlo tekutými přípravky
určenými k popíjení, označované také jako sipping.
Tyto přípravky lze zakoupit v lékárně, kde vám lé-
kárník nabídne různé výrobky několika firem
a poradí s výběrem. Pokud snížený příjem stravy
přetrvává, informujte svého ošetřujícího lékaře
a ten může doporučit konzultaci s lékařem - nutrici-
onistou (odborníkem na výživu) nebo  nutričním
terapeutem.

PRŮVODCE ŽADATELE PRVNÍM STUPNĚM
SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Článek byl převzat ze Zpravodaje, který vydá-
vá Česká asociace pro vzácná onemocnění.
Informace o průběhu správního řízení při po-
dání žádosti o příspěvek na péči připravila so-
ciální pracovnice Klubu cystické fibrózy paní
Sylvie Kruml Singerová.

V roce 2012 došlo k výrazným změnám v oblasti dá-
vek pro osoby se zdravotním postižením. V rámci

sociální reformy byl výkon agendy spojené s nepo-
jistnými dávkami sjednocen pod Úřadem práce ČR
a v účinnost vstoupily právní úpravy, na jejichž
základě došlo k výrazným změnám v  posuzování ná-
roků na dávky pro osoby se zdravotním postižením
včetně příspěvku na péči.
V praxi se často setkáváme s tím, že účastníci řízení
nebo jejich rodiče jako zákonní zástupci nejsou
v průběhu posuzování nároku na příspěvek na péči
dostatečně poučeni o svých právech a možnostech
a někdy mají pocit, že jim správní orgány neumožňují
aktivní účast na probíhajícím řízení. Následující text
může posloužit odhodlaným žadatelům, kteří se obr-
ní trpělivostí a asertivitou, jako stručný průvodce
správním řízením o příspěvku u orgánu I. stupně –
tedy kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. 

Podání žádosti

Žádost o  příspěvek na péči se podává na kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého byd-
liště žadatele. Podání je možné učinit osobně nebo
poštou na předepsaném formuláři, formulář lze zís-
kat buď na příslušném pracovišti, nebo jej lze stáh-
nout z internetu (adresa: portal.mpsv.cz/forms). 
Přijetí žádosti úředníci nesmějí odmítnout; pokud se
domnívají, že na dávku z nějakého důvodu nebude
nárok, není to důvodem nepřijetí žádosti. Podáním
žádosti je zahájeno správní řízení, které musí být
ukončeno správním rozhodnutím, posouzení nároku
není možné provést na místě „od stolu", takže není
důvod se nechat odradit.

Sociální šetření

Prvním krokem v zahájeném řízení je pro vedení so-
ciálního šetření sociálním pracovníkem Úřadu práce.
Sociální šetření je většinou předem ohlášená návště-
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va v  místě bydliště žadatele. Sociální pracovník
v podstatě zjišťuje sociální dopady zdravotního
postižení a potřebu péče spojenou s nemocí. 
Cílem sociálního šetření by měl být popis stavu a so-
ciální situace žadatele a jeho potřeb péče jiné osoby
vzhledem k  jeho zdravotnímu stavu. V žádném pří-
padě není předmětem tohoto šetření zjišťování nebo
ověřování majetkové a příjmové situace rodiny, jaké-
koli otázky v tomto duchu máte právo odmítnout
zodpovědět. Sociální pracovník k vám nepřichází
z moci úřední na kontrolu, ale s vaším souhlasem se
jde seznámit se situací žadatele a jeho potřebami pé-
če, způsobem jakým jej jeho zdravotní stav omezuje
v  běžném každodenním životě a jakým způsobem
jsou tato omezení případně překonávána s pomocí
a péčí dalších osob.

Šetření se orientuje na šest následujících
okruhů: 
• schopnost pečovat o vlastní osobu, 
• výdělečná činnost a školní povinnosti, 
• rodinné vztahy, 
• sociální vztahový rámec (mimo rodinu), 
• domácnost, 
• prostředí. 

Nejlepší přípravou na sociální šetření je prostudová-
ní jednotlivých aktivit sledovaných při posuzování
potřeby péče (jsou uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006
Sb., v  příloze 1). Zamyslete se nad tím, jak se péče
o žadatele promítá do jednotlivých aktivit uvedených
ve vyhlášce, kolik času denně péče zabírá, jak se pro-
mítá do plánování rodinných aktivit a jak potřeba
péče ovlivňuje žadatele i jeho okolí v rámci výše uve-
dených šesti okruhů, na které se bude sociální
pracovník při šetření dotazovat. 
Velice důležité je, že žadatel, popřípadě jeho zástup-
ce, má dle § 25 z. č. 108/2006 Sb. právo seznámit se
se záznamem ze sociálního šetření. Sociální pracov-

ník si na místě většinou zapisuje poznámky, které po-
zději shrnuje do záznamu, který postupuje jako ne-
zbytný podklad posudkovému lékaři. Je tedy vhodné
vyžádat si možnost seznámit se s finálním záznamem
sociálního šetření před odesláním na OSSZ k posou-
zení stupně závislosti. 

Posouzení okresní správou sociálního zabezpe-
čení

Správní orgány (kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR) běžně postupují tak, že po provedení sociálního
šetření zašlou kopii žádosti a záznam sociálního šet-
ření na místní OSSZ k posouzení stupně závislosti po-
sudkovým lékařem. Zároveň žadateli správní orgán
posílá usnesení, v  němž jej informuje, že po dobu
nezbytně nutnou k  vypracování posudku je řízení
přerušeno a správní lhůta max. 60 dnů, v nichž by žá-
dost měla být vyřízena, po dobu přerušení neběží.
OSSZ jako posudkový orgán si obstarává další pod-
klady, tedy lékařské zprávy, což znamená, že si vyžá-
dá zprávu praktického lékaře a na základě těchto
podkladů provede posouzení. Při podání žádosti se
můžete setkat s tím, že správní orgány neoblomně
trvají na uvedení praktického lékaře a kontakt na
specialistu považují za irelevantní. 
Někdy jej dokonce odmítají přijmout, se zdůvodně-
ním, že praktický lékař shromažďuje veškerá pod-
statná data a posudkový orgán stejně nebude se
specialistou komunikovat. Tato běžná praxe je pro
osoby se vzácným onemocněním nevhodná a vy ne-
jste povinni se jí přizpůsobit. Léčba vzácných one-
mocnění a  péče s  ní spojená mnohdy zahrnuje spe-
cifická režimová opatření a  dle vyhlášky č. 505/2006
Sb., je za neschopnost zvládání základní životní po-
třeby považován rovněž stav, kdy režim nařízený od-
borným lékařem poskytujícím specializované zdra-
votnické služby neumožňuje provádění základní
životní potřeby v přijatelném standardu. 
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Běžná dokumentace praktického lékaře tyto infor-
mace neobsahuje, nebo si lékař není vědom jejich
významu pro posouzení, proto je vhodné, aby žada-
tel převzal iniciativu a  doložil zprávy specialistů. 
Doporučujeme domluvit se s ošetřujícím lékařem
a vyžádat si zprávu přímo pro účely posuzování stup-
ně závislosti, upozornit lékaře na oblasti posuzování,
které jsou pro péči o žadatele stěžejní, protože
běžné zprávy z ambulantního vyšetření nebo pravi-
delných kontrol se obvykle nevztahují na jednotlivá
režimová opatření, která je třeba dlouhodobě
dodržovat.
Správní orgány někdy mají tendenci klást odpor do-
kládání zpráv žadatelem nebo jeho zástupcem.
V tom případě lze zaslat zprávy lékaře správnímu
orgánu doporučeně poštou, s přípisem, že žádáte,
aby byly podkladem pro posouzení stupně závislosti.
Pokud by se správní orgán rozhodl, že k těmto vámi
navrhovaným důkazům nebude přihlížet, je povinen
tento postup popsat a zdůvodnit ve svém rozhodnu-
tí o vaší žádosti.
Vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí.
Poté, co kontaktní pracoviště ÚP obdrží zpět doku-
mentaci a  především posudek vydaný OSSZ, obno-
vuje řízení. Posouzení stupně závislosti posudkovým
lékařem probíhá většinou v nepřítomnosti žadatele
a vy se dozvíte, že bylo provedeno, z dopisu, v němž
vás úřad informuje, že obdržel posudek a pokračuje
v řízení. Zároveň je vám poskytnuta většinou velice
krátká lhůta 5–8 kalendářních dní na seznámení se
s podklady a případné vyjádření. Z dopisu by mělo
být zřejmé, jak úřad hodlá rozhodnout (v jakém stup-
ni přizná příspěvek). Vzhledem k „šibeničním" lhů-
tám se žadatelé většinou omezují na pokus telefo-
nicky kontaktovat příslušnou sociální pracovnici
a k seznámení se s podklady se osobně nedostaví. 
Správní orgány prvního stupně někdy žadateli pre-
zentují tuto fázi řízení jako pouhou formalitu, odka-

zují se na autoritu posudkového lékaře, jehož názor
vyjádřený v posudku je pro ně závazný, a informují
vás, že pokud nemáte nové zprávy, nebo nedošlo ke
změnám zdravotního stavu žadatele, nemá smysl se
k podkladům vyjadřovat, je lepší eventuálně reago-
vat až na rozhodnutí odvoláním.
Ve skutečnosti se jedná o velice důležitou část řízení,
kde je prostor pro aktivní účast poučeného žadatele,
který nechce, aby se rozhodovalo „o něm bez něj".
Povinnost seznámit účastníka řízení s  podklady před
vydáním rozhodnutí je zakotvena ve správním řádu
a odvíjí se od práva na spravedlivý proces, které je
garantováno Listinou základních práv a svobod, kte-
rá je součástí ústavního pořádku ČR. Opomenutí
tohoto kroku ze strany správního orgánu by zpo-
chybňovalo celé řízení a rozhodnutí vydané bez po-
skytnutí možnosti účastníkovi seznámit se s podkla-
dy by s největší pravděpodobností neobstálo při
odvolání, případně správní žalobě.
V případě, že jste seznámeni s posudkem, který se
vám jeví jako nesprávný, neúplný, máte právo podat
námitku a žádat přezkoumání, nebo nové posouzení.
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu (viz rozsu-
dek Nejvyššího správního soudu v Brně čj. 3 Ads
48/2009-104 z 22. 10. 2009) správní orgán musí při
hodnocení posudku hodnotit, zda se posudkový or-
gán vyrovnal se závěry sociálního šetření v souladu
s § 25 odst. 1 z. č. 108/2006. V rámci povinnosti hod-
notit ve správním řízení provedené důkazy musí
správní orgán posudek hodnotit z hlediska jeho ce-
listvosti a  přesvědčivosti. Dle výše citovaného roz-
hodnutí Nejvyššího správního soudu dospěje správní
orgán k závěrům úplnosti a  přesvědčivosti posudku
jen tehdy, pokud se posudkový orgán vyrovná se vše-
mi rozhodujícími skutečnostmi, především pak s tě-
mi, které namítá účastník uplatňující nárok na přís-
pěvek na péči. 
Pokud nevyužijete možnosti seznámit se s  podklady
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a  vyjádřit se k  nim, velmi pravděpodobně se v roz-
hodnutí dočtete, že správní orgán posudek shledal
úplným a  přesvědčivým, protože jste nevyužili mož-
nosti seznámit se s  ním. Z  vlastní iniciativy napadá
správní orgán posudek jen ve velmi výjimečných pří-
padech, přestože při napadení posudku se někdy po-
daří docílit opravy a  změny stupně závislosti. Jestliže
jej napadnete vy, správní orgán si nejspíše vyžádá
stanovisko posudkového orgánu a opět by vám mě-
lo být umožněno se s tímto stanoviskem seznámit.
V případě, že posudkový orgán se pouze jednou vě-
tou vyjádří, že setrvává na svém výroku, doporučuje-
me znovu písemně trvat na projednání vašich námi-
tek s  odkazem na výše uvedený rozsudek Nejvyššího
správního soudu. V § 38 z. č. 500/2004 Sb., správní-
ho řádu, je upraveno právo účastníka řízení nahlížet
do spisu, ve správním řízení o příspěvku na péči vám
musí být umožněno seznámit se s úplnou spisovou
dokumentací, včetně podkladů vedených ve spisové
dokumentaci posudkového orgánu. 
Právo seznámit se s podklady před vydáním rozhod-
nutí a vyjádřit k nim své námitky v  současné době
není účastníky řízení bohužel příliš využíváno. Je po-
chopitelné, že úmorná administrativní zátěž, dlouhé
nebo naopak příliš krátké lhůty a všechny další bari-
éry spojené s řízením o příspěvku na péči žadatele od
plného využívání jejich práv odrazují. Je však třeba si
uvědomit, že státní správa je systém, který se vyvíjí
vzájemnou interakcí mezi občany a správními orgá-
ny. Dokud občané nebudou aktivně využívat svých
práv a od správních orgánů vyžadovat transparentní
dodržování zákonem stanovených povinností, nemo-
hou při 10 výkladu právních předpisů, a  informace
o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a ná-
mitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům
rozhodnutí. 

V případě, že rozhodnutí nesplňuje tyto náležitosti,
zejména pak pokud nereflektuje dostatečně vaši ne-

úspěšnou námitku, je vhodné na tuto skutečnost
v odvolání upozornit. 

Poslední doporučení na závěr

Na závěr bychom vám rádi doporučili trvat na píse-
mných záznamech. Dle § 18 správního řádu se
o úředním jednání sepisuje protokol a vy můžete na
jeho sepsání trvat. Veškerá podání je vhodné činit pí-
semně, rovněž je vhodné uschovat kopii podání
s otiskem podacího razítka, na ústní sdělení nebo te-
lefonický rozhovor se později nemůžete odvolávat.
Sepsání protokolu je pro úředníky zdržením a zátěží,
ale je to jediný účinný prostředek proti možnému ne-
dorozumění, k nimž při jednáních, která někdy
mohou být velmi emotivní, může docházet.

Převzato ze Zpravodaje ČAVO 2013, vydává
Česká asociace pro vzácná onemocnění

DESET RAD PRO PACIENTA VYŽADUJÍCÍHO
NÁKLADNOU PÉČI

V květnovém čísle časopisu Causa subita, ur-
čeného převážně odborné veřejnosti, byl uve-
řejněn velmi zajímavý článek směřovaný k pa-
cientům s vážným chronickým onemocněním.
Rady, které jsou zde uváděny, vypracovali zá-
stupci Platformy zdravotních pojištěnců a dle
našeho názoru mohou pacientům s mnoho-
četným myelomem v praktickém životě
v mnohém pomoci, protože i mnohočetný
myelom patří do skupiny vzácných onemoc-
nění. Níže naleznete celý článek.

Některá onemocnění se v populaci objevují jen zříd-
ka. Pokud výskyt takového onemocnění nepřesáhne
jeden případ na dva tisíce obyvatel, je podle naříze-
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ní Evropské komise označováno za tzv. vzácné one-
mocnění. Vzácná onemocnění vyžadují speciální
zdravotní péči a léčbu, jejíž součástí mohou být i tzv.
„orphan drugs" (léky na vzácná onemocnění).
Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické, vysoce
inovativní přípravky, je jejich výzkum a vývoj velmi
složitý, zdlouhavý a nákladný. Ačkoliv je léčba vzác-
ných onemocnění finančně náročná, je třeba respek-
tovat princip solidarity a najít ve zdravotním systému
dostatek prostředků pro léčbu těchto pacientů.
Stanovení správné diagnózy a individuální přístup
k léčbě by měl být přizpůsoben každému pacientovi
tak, aby mohla být zachována kvalita jeho života.
Zejména rychle postupující choroby jsou úspěšně
léčitelné jen v počátečních stadiích a odkládání léč-
by může vést ke škodě na pacientově zdraví. V pří-
padě, že má pacient pochybnosti o tom, zda je do-
statečně informován o svém zdravotním stavu či ne-
ní zbytečně odkládána jeho léčba, měl by se dokázat
aktivně dožadovat svých práv. Návodem pro řešení
takových situací může být následujících 10 rad pro
pacienta vyžadujícího nákladnou péči.

1. Při vzniku zdravotních problémů si pacient může
zvolit smluvního poskytovatele zdravotních služeb
(právo dle § 11 zákona 48/1997 Sb.). Může si zvolit
kteroukoliv ze smluvních nemocnic své zdravotní po-
jišťovny. Do nemocnice by měl pacienta obvykle do-
poručit praktický lékař a zaslat nemocničnímu lékaři
informace o dosavadní léčbě. Toto doporučení však
není nezbytnou podmínkou přijetí do nemocnice.

2. V nemocnici lékař pacienta vyšetří a zhodnotí jeho
zdravotní stav. Je povinen poučit pacienta o možnos-
tech léčby, jejich alternativách a rizicích (právo dle
§ 31 zákona 372/2011 Sb.). Pacient má právo klást
doplňující dotazy, které je lékař povinen zodpovědět;
pacient by se měl vždy zejména zeptat, zda je zahá-

jení léčby naléhavé a jaká jsou případná rizika z pro-
dlení. O stavu pacienta, o potřebě péče a o podaném
poučení učiní lékař záznam do zdravotnické doku-
mentace (povinnost dle § 53 zákona 372/2011 Sb.).

3. Nemocný má právo na časovou a místní dostup-
nost hrazené léčby (právo dle § 11 odst. 1 zákona
48/1997 Sb.), přičemž lhůty časové dostupnosti plá-
novaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.
Pokud je ovšem pacientův zdravotní stav neodklad-
ný nebo akutní (§ 5 odst. 1 zákona 372/2011 Sb.),
žádné čekací doby z nařízení vlády se neuplatní, na-
opak pacient musí být léčen „ve lhůtě odpovídající
naléhavosti potřeby péče", tedy zpravidla zahájí léč-
bu ihned (právo dle § 40 zákona 48/1997 Sb.,
obdobně § 2 odst. 3 Nařízení vlády).

4. Lékař v nemocnici sestaví pacientovi tzv. individu-
ální léčebný postup (§ 3 zákona 372/2011 Sb.).
Nejde-li o neodkladný stav, určí lékař „lhůtu časové
dostupnosti"; délka této lhůty nesmí být nepřiměře-
ná, naopak musí být „lékařsky odůvodnitelná a vy-
cházet z objektivního lékařského posouzení součas-
ného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy
a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolesti-
vosti nebo povahy jeho onemocnění" (§ 2 odst.
2 Nařízení vlády). Lhůta nesmí být nikdy delší než
maximální lhůta dle tabulek v Nařízení vlády, avšak
pokud to pacientův stav vyžaduje, musí ji lékař sta-
novit kratší. Délku čekací lhůty a medicínské úvahy,
které jej vedly k jejímu stanovení, zapíše lékař do
zdravotnické dokumentace.

5. Lhůta začíná běžet následující den poté, co lékař
pacienta vyšetřil a léčbu předepsal. Pokud léčba
není v této lhůtě zahájena, pacient se může obrátit
na vedení nemocnice se stížností. Současně by měl
informovat svou zdravotní pojišťovnu a žádat o zjed-
nání nápravy.
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semné podobě, s popisem situace a doloženými ko-
piemi zdravotnické dokumentace a podaných stíž-
ností. Současně, zejména pokud prodlení narůstá,
může být vhodné podat soudní žalobu, kterou se pa-
cient domáhá po smluvní nemocnici, aby splnila
svou povinnost a zahájila léčbu. Hrozí-li velké zdra-
votní riziko, může být vhodné využít tzv. předběžné
opatření, kterým soud může nemocnici nařídit pro-
vedení neodkladných kroků ještě dříve, než proběh-
ne vlastní řízení a padne rozsudek.

10. Může se stát, že lékař nesprávně vyhodnotí stav
pacienta, například nerozpozná vůbec potřebu léčby
či stanoví v „individuálním léčebném postupu" příliš
dlouhou čekací dobu. Pacient může požádat jiného
lékaře o tzv. druhý názor (právo dle § 28 odst. 3 zá-
kona 372/2011 Sb.), případně si může zvolit jinou
smluvní nemocnici své pojišťovny. Po změně nemoc-
nice určí lékař novou lhůtu v souladu s nařízením
vlády, případně začne léčit pacienta ihned, stal-li se
jeho zdravotní stav mezitím neodkladným.
Pokud se pacient či jeho blízcí setkají s problémy
s dostupností hrazené zdravotní péče, potřebují po-
radit s právy pacienta dle nových předpisů, či pokud
potřebují pomoc při komunikaci s lékaři, nemocnice-
mi, pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví, mo-
hou se obrátit na Platformu zdravotních pojištěnců
ČR, o.s.
Bezplatná linka na čísle 800 227 777 je v provozu
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin, pí-
semné dotazy je možné odeslat e-mailem na dresu:
linka@zdravotnipojistenci.cz.

Text převzat z Causa subita – reprint z čísla 5/2012,
ročník 15

6. Pro potřeby jednání je dobré, aby si pacient opat-
řil podklady, tedy výpis či kopii ze své zdravotnické
dokumentace. Nepotřebuje kopie celé dokumentace,
určitě však bude potřebovat záznam o vyšetření
a popis zdravotního stavu, záznam o poučení o rizi-
cích, včetně rizik z prodlení a záznam o individuálním
léčebném postupu, zejména o stanovené čekací lhů-
tě a jejím medicínském zdůvodnění. Pacient má prá-
vo do dokumentace nahlédnout a ofotit si ji, případ-
ně požádat nemocnici, aby pro pacienta kopie za
úplatu pořídila. Právo na nahlížení do dokumentace
stanoví zákon 372/2011 Sb. v § 65.

7. Veškeré stížnosti či podněty pojišťovnám, nemoc-
nicím či úřadům je radno podávat tak, aby to bylo
později možno prokázat. Tedy nejlépe písemně do-
poručeným dopisem, nebo e-mailem s elektronickým
podpisem. Pro urychlení je možno též domluvit se
s příslušným pracovníkem ústně či telefonicky, ale
s tím, že písemný podnět je zaslán a očekává se na
něj oficiální písemná odpověď.

8. Pokud vedení nemocnice neodpoví a léčba stále
nebyla zahájena, případně pacienta odmítne, je na-
místě stěžovat si zdravotní pojišťovně. Pro to zákon
nestanoví formální postup, vhodné je však napsat pí-
semnou stížnost na neléčení, požadovat zajištění za-
hájení léčby ve smluvní nemocnici a přiložit kopie
záznamů ze zdravotnické dokumentace. Pokud je
stav pacienta naléhavý, je vhodné to uvést. Zdravotní
pojišťovna by se měla bezodkladně spojit se smluvní
nemocnicí a problémy za pojištěnce vyřešit – ve
smlouvě s nemocnicí k tomu má dostatek právních
nástrojů a sankcí.

9. Pokud zdravotní pojišťovna neodpoví či pacienta
odmítne, je namístě podat stížnost na Ministerstvo
zdravotnictví (§ 45a zákona 48/1997 Sb.), opět v pí-
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ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ – JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

V sobotu 2. března 2013 se koordinátorka
Klubu pacientů mnohočetný myelom zúčast-
nila v rámci oslav 40. výročí systému Jóga
v denním životě odborné konference, kde ho-
vořila o využití jógových technik u pacientů
trpících mnohočetným myelomem.

Systém Jóga v denním životě, který v České republi-
ce založil a stále rozvíjí indický mistr H. H. Paramhans
Svámí Mahéšvaránanda vytváří jedinečnou příleži-
tost, jak komplexně rozvíjet tělesné, duševní, sociál-
ní i duchovní zdraví člověka. Soustava cviků řazených
do logických celků je uznávána mnoha odborníky ne-

jen v rámci České republiky, ale také na Slovensku,
v Rakousku, Slovinsku a mnoha dalších zemích svě-
ta. Skupinky pacientů s mnohočetným myelomem,
kteří pravidelně cvičí v Brně, Hradci Králové nebo
v Praze jsou mimo jiné příkladem pozitivního vlivu jó-
gových cvičení i u onkologicky nemocných lidí.
Stravě jako nezbytné součásti zdravého stylu života
byl na konferenci věnován poměrně velký prostor.
S velmi zajímavou přednáškou vystoupil člen odbor-
ného grémia České společnosti pro výživu a vegeta-
riánství pan Jaroslav Škvařil. Z jeho vystoupení jed-
noznačně vyzněla zásadní informace – pokud chce-
me být zdraví, je důležité zajímat se o to, co jíme
a pijeme. A to nejen z hlediska množství přijímané
strany a tekutin, ale také z hlediska toho, co je pro
náš organismus prospěšné a co mu škodí. Abychom
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tento fakt zjistili, je nutné pozorně sledovat reakce
našeho organismu na jednotlivé potraviny a případ-
ně se poradit s odborníkem, který se zdravé výživě
věnuje. Je zajímavé, jak si většina z nás uvědomuje,
že každý stroj, aby mohl dobře a dlouho fungovat,
potřebuje kvalitní pohonnou hmotu, a jak sebe
v tomto smyslu zanedbáváme.
V přednášce byly citovány mnohé studie, které jed-
noznačně poukazují na přímou souvislost mezi příj-
mem potravy a výskytem nemocí jako obezita, dia-
betes mellitus, nádorová onemocnění nebo infarkt
myokardu. Hovořil také o novém trendu, který na-
stoupil až po roce 2000 a který doporučuje zvýšit pří-
jem ochranných prvků obsažených výhradně v potra-
vinách rostlinného původu. Z tohoto poznatku logic-
ky vyplývá požadavek na snížení spotřeby potravin
živočišného původu, jejichž vysoká spotřeba způso-
buje nedostatečný příjem těchto ochranných látek.
Jak řekl mluvčí, pozitivní změna v důsledku stravova-
cích návyků občanů v ČR v letech 1990 až 1995 ved-
la k následnému zlepšení zdravotního stavu popula-
ce a k významnému zrychlení růstu střední délky
života. 
V průběhu celého dne zaznělo mnoho zajímavých
příspěvků, hodně se hovořilo o výchově ke zdraví,
zdravém způsobu života, stravovacích zvyklostech,
relaxačních technikách a to nejen ve vztahu k dětem
a mládeži, ale také ve vztahu k dospělým nebo seni-
orům. Pro naše pacienty by byla jistě zajímavá sdě-
lení, která se úžeji věnovala problematice osteoporó-
zy, bolestem zad, výhřezu meziobratlové ploténky,
možnostem mimooperačního řešení této nepříjemné
komplikace a především doporučovanými preventiv-
ními postupy. Ze všech informací, které zazněly, by
bylo jistě vhodné upozornit na fakt, že správný po-
hyb hraje zásadní roli pro udržení kostní hmoty.
I když je princip úbytku kostní hmoty u osteoporózy
a mnohočetného myelomu odlišný, přiměřený pohyb

může významně zvýšit kvalitu života všech lidí, kteří
trpí jejím úbytkem. Zajímavé bylo rovněž sdělení za-
bývající se prevencí infektů horních cest dýchacích
a nemocí z nachlazení, přednášející představil jógo-
vé techniky, které mohou v kombinaci s doporuče-
nou stranou ovlivnit zejména nespecifickou imunitu
a zlepšit bariérové funkce sliznic.
Koordinátorka sdružení ve svém příspěvku představi-
la problematiku nemoci mnohočetný myelom a ho-
vořila o dlouhodobé spolupráci se zástupci systému
Jóga v denním životě v rámci projektu Jóga a mno-
hočetný myelom. Díky úzké spolupráci mohou paci-
enti s onkologickým onemocněním prakticky vyzkou-
šet účinky jógových cvičení a vzhledem k jejich trva-
lému zájmu o pravidelné cvičení lze usuzovat, že ne-
náročná jógová cvičení, vybíraná s ohledem k jejich
nemoci jim přinášejí nejen udržení zdravotní kondi-
ce, ale také posílení psychického stavu.
Klub pacientů mnohočetný myelom děkuje všem zá-
stupcům systému Jóga v denním životě, kteří se roz-
hodli s námi spolupracovat a blíže se seznámit se
vzácným onemocněním mnohočetný myelom.
Srdečně děkujeme jmenovitě doc. MUDr. Martinovi
Repkovi, Ph.D., který převzal odbornou záštitu nad
celým projektem, Mgr. Jaroslavě Rybové a ing. arch.
Vratislavovi Rybovi, kteří s pacienty více jak dva roky
cvičí v Brně. Dále Mgr. Věře Sitné, která se ujala cvi-
čení v Hradci Králové a v neposlední řadě
ing. Dagmar Liškové, která letos v únoru přijala me-
zi své cvičence naše pacienty v Praze.

Mgr. Alice Onderková
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ODBORNÉ TÉMA

PŘÍBĚH PANÍ JANY – ROK DRAKA

„Rok 2012 rok Draka, rok spojený s úspěchy,
neúspěchy, vzestupy a pády. V roce Draka při-
chází ruku v ruce události šťastné spolu s ne-
štěstím a pohromami. Vše co přijde, každá u-
dálost, ať dobrá či zlá zasáhne do našich živo-
tů jako velká voda a bude významnou změ-
nou…..".

Jmenuji se Jana a je mi 36 let. Do mého života zasáhl
mnohočetný myelom a změnil všechno, na čem jsem
pracovala, co jsem budovala, pro co jsem žila.
Můj příběh začíná obdobně jako u všech pacientů –
tedy nekonečně dlouhou chřipkou, angínou a bolest-
mi zad, které můj obvodní lékař a poté i internisté lé-
čili „kapačkami". CT mi nebylo uděláno, pouze inter-
nisté kopírovali zprávu rok starou o tom, že mám vy-
hřezlou plotýnku cca 1mm tedy ne důvod k tomu,
abych měla křeče do páteře, které mě přiváděly do
bezvědomí. Další možností bylo, že mě záda bolí, pro-
tože tahám svoji malou tehdy 3-letou dceru….
Před vánoci se záda po „kapačkách" uklidnila, ale
smrtící ránu dostala při přejezdu retardéru. Odměnou
mi byl dárek v podobě zlomeného obratle, prolome-
ných obratlových těl v oblasti bederní páteře a nekon-
čících křečí do páteře – později definováno jako zúže-
ný páteřní kanál, do kterého proniká měkkotkáňový
útvar o velikosti 5 x 8 cm. S tímto stavem jsem se ob-
jednala k rehabilitační lékařce, která mě poslala na CT
do kolínské nemocnice. Na základě výsledku mi byla
doporučena hospitalizace, kterou jsem odmítla, proto-
že mám fobii z nemocnic. Do rukou mi byla dána zprá-
va typu difúzní osteroporóza a podezření na hemato-
logické onemocnění MM a požadavek o dovyšetření
krve. V tomto stavu jsem ještě zvládla 2 zkoušky na vy-

soké škole a v pondělí nastoupila na Internu do nym-
burské nemocnice. Prvním šokem bylo zavedení cévky
a zákaz chození. 
„Proč?", ptala jsem se doktorů. „Máte zlomený obra-
tel a prolomená těla obratlů, které zasahují do míchy
a hrozí, že budete ochrnutá." Stále jsem nechápala co
se děje. Fajn říkala jsem si, to sroste. Večer přišla dok-
torka a vysvětlila mi, jaké možné nemoci mohu mít
včetně toho, že mohu mít mnohočetný myelom. Vůbec
jsem nevěděla, o čem mluví a byla jsem kupodivu úpl-
ně klidná. Ráno se situace radikálně změnila. Přinesla
výsledky krve a řekla mi, že musím na dovyšetření do
Prahy. 
Fajn. Pojedu na výlet. Můj výlet končil na hematoon-
kologickém oddělení 1. Interny VFN na Karláku.
„Proboha co tady dělám? Co dělám na onkologii? Já
mám rakovinu?!" V tu chvíli mě zachvátila panická
hrůza. Sestra mi otevřela dveře do pokoje a na lůžku
ležela holohlavá paní, která byla připojená na infúzích
s chemoterapií. „Taková mladá a už tak nemocná" –
bylo její přivítání. Za chvíli přišel anděl MUDr. Natálie
Pelantová, která mi dopodrobna vysvětlila, proč tam
jsem, co mě čeká a znovu zdůraznila, že nesmím vstá-
vat z postele. Sestřička mi vzala krev a večer s výsled-
ky přišel doktor. „Je mi to moc líto, diagnóza se potvr-
dila. Máte mnohočetný myelom. Je to nevyléčitelné,
ale léčitelné".
„Cože?", ptám se. „Kolik dní mi zbývá?", ptám se.
Doktor mě uklidnil, že na cytologii vyšla velice přízni-
vá prognóza. Hlavou mi proběhlo milion myšlenek, ja-
ko např. už nikdy neuvidím svoji dceru, svoji rodinu.
Umřu na Karláku. A to jsem si paradoxně přála k vá-
nocům strávit několik nocí v centru Prahy.
Dostávám lexaurin, infusi s minerály a čekám na mag-
netickou rezonanci. Poprvé volám přítelovi, jsem úpl-
ně mimo, jen brečím a brečím. Nespím celou noc a rá-
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no mě čeká převoz do motolské nemocnice na odděle-
ní spondylochirurgie. Potkávám druhého anděla paci-
entku Lídu. Nabila mě energií, uklidnila a díky ní jsem
zvládla i dotaz sestry, zda má zavolat kaplana. Po ús-
pěšné operaci, kdy mi bederní páteř nahradily šrouby,
jsem se dozvěděla, že kvůli osteroporóze nemůžu vstá-
vat a chodit minimálně 8 týdnů. Jak to proboha vydr-
žím? Za týden jsem se vrátila na Karlák a začala s che-
moterapií. Díky MUDr. Pelantové jsem pochopila, jak
probíhají cykly chemoterapie, jakou léčbu budu dostá-
vat. Léčbu jsem snášela velice dobře a díky dlouhodo-
bému pobytu poznala i celou řadu fajn pacientek, ses-
třiček a doktorů. 
Na 13. března nikdy nezapomenu. Po 8 týdnech mi by-
lo povoleno vstát a chodit na záchod a tak se tento
den stal mojí jízdenkou domů. Domů za dcerou, kterou
jsem viděla 2 x za celou dobu pobytu v nemocnici, do-
mů. Za měsíc poté mi bylo dovoleno sedět a odložit
berle a možnost chodit do denní nemocnice. Léčba ne-
byla nijak komplikovaná. Sice jsem po kortikoidech
nespala a měla zvláštní chutě jako např. zmrzlina
v kombinaci s vysočinou, ale bylo to v klidu. Paradoxně
jsem zvládla napsat i diplomovou práci a chodit na
zkoušky a připravovat se na státnice. Každý mi říkal, jsi
nemocná, musíš odpočívat, zapomeň na školu. Setkala
jsem se i s tím, že se lidé odtahovali, když mě potkali.
Asi z obavy, že je tato nemoc přenosná. 
Svůj život jsem „nezabalila". Takže jsem se 3. září sta-
la magistrou a 4. září nastoupila na autologní trans-
plantaci. Na toto období nerada vzpomínám. Zhubla
jsem 12 kilo, psychicky jsem na tom nebyla moc dob-
ře. Ale jak se říká, čas všechno zahojí. Jsem dva měsí-
ce po transplantaci a je mi dobře. Starám se o rodinu,
chodím na procházky a hlavně žiji. Přestože byla
transplantace úspěšná jen z části a až budete číst tyto
řádky, budu po druhé, vím, že je to cesta jak se vyléčit
a porazit mnohočetný myelom, přestože je to opravdu
nepříjemný a vytrvalý protivník. Až mám někdy pocit,
že mu je se mnou dobře. 

Na internetu jsem četla, že mnohočetný myelom mají
převážně muži, Afroameričané a je to typické onemoc-
nění pro věk 60 a výše.  Nejsem muž, ani Afroameričan
a do 60 let mi zbývá 24 let, které si chci užít a žít na
plno. Nemoc mi dala spoustu nových přátel, zároveň
změnila můj dosavadní hektický život. Nerozčiluji se,
nestresuji se a užívám si každého dne. A hlavně se ne-
dívám na internet na to, co je mnohočetný myelom. To
jsem si úplně zakázala. Stejně tak jako neustálé sledo-
vání hladiny paraproteinu. Čísla nechávám doktorům.
Přesto mám i dny špatné. Mrzí mě, že nemohu s přá-
teli do kina, do divadla, do práce. Mám strach z ne-
mocí, v každém vidím potenciálního bacilonosiče.
Jsem unavená, někdy bez nálady. Změnila jsem svoje
myšlení, neviním se za to, že jsem nemocná, nemoc
beru jako dar nebo spíše jako varování ve smyslu „tak
takový život jaký jsi žila UŽ OPRAVDU NE." Mám svoji
rodinu, která je mi oporou. Rodinu, která mě bere ja-
ko zdravou a možná i více v pohodě než před nemocí.
Moje máma si uvědomila, že jsem nemocná, až když
viděla moji holou hlavu. Mám přátele, kteří jsou se
mnou v dobrém i zlém a stále věřím, že mě mnohočet-
ný myelom opustí a dovolí mi dalších x let krásného ži-
vota.
Zároveň děkuji Doc. MUDr. Špičkovi CSc., a jeho sest-
řičce Haničce Čápové za maximální podporu, kterou
mi dávají během léčby. Stejně tak celému týmu trans-
plantačního oddělení pod vedením MUDr. Davida
Pohlreicha. Věří a já také věřím, že to bude dobré.
A co dodat závěrem? Každý z nás má stanovený osud,
někdo se musí rvát o svůj život od malinka, někoho
nemoc potká v dospělosti a někoho až ve stáří. Někdo
má osudem stanovenou nemoc, někdo autonehodu.
Já i Vy máme to štěstí, že jsme pod pravidelnou kon-
trolou. Víme, co máme za nemoc, umíme s ní žít. Jak
říká můj kamarád: „Víš, jaký je rozdíl mezi mnou a te-
bou? Jsi pořádně vyšetřená a pod stálou kontrolou lé-
kaře. Já nevím dne, hodiny ani minuty, kdy se něco
stane." 
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PŘÍBĚH PANÍ JANY OČIMA PSYCHOLOGA

Všichni lidé mají své hodnoty, plány, touhy a vlastní
strategie jak těchto cílů dosahovat. Pacientka Jana,
dle vlastních slov, žila hektický život a měla pravdě-
podobně mnoho starostí i ambiciózních plánů, tak
jako většina lidí mezi třicátým a čtyřicátým rokem.
V situaci nemoci není snadné svou diagnózu při-
jmout. Člověk se musí vzdát některých nadějí a snů.
Všechny životní jistoty dostávají nový rozměr a mno-
hé přestávají fungovat. Pokud se však pacientům po-
daří, z nové životní situace poučit, podobně jako pa-
ní Janě, nemusí jejich nemoc znamenat pouze ztráty.
Dokud člověk věří, že se může vrátit ke stejnému
životu, jakým žil před onemocněním, svou nemocí
trpí. Důvodem je fakt, že lidé mnohdy musí přestat
vykonávat činnosti, díky kterým měli ze sebe radost
(dobrou, smysluplnou práci, sport, koníčky,…).
Nemoc je připravuje o mnoho podpůrných mecha-
nismů, které dosud používali a o které se opírali.
Nemohou se dočkat, kdy se konečně budou moci
vrátit k oblíbeným činnostem. Často slýchám: „kdy-
bych se aspoň mohla postarat o domácnost, kdy-
bych mohl samostatně chodit, vařit",… Situace
v nich vyvolává pocit bezmoci, zlosti, bezcennosti.
Nechtějí žít s nemocí, naopak touží se vrátit k životu,
kdy se cítili samostatní, schopní, nezávislí… Takový
život pro ně má smysl.
V případě, že lidé svou nemoc přijmou jako fakt, kte-
rý patří k jejich životu, mohou začít budovat nové
zdroje sebe podpory, posunout se dál ve svém vývo-
ji. Musí přestavět svůj systém hodnot a priorit.
Začnou se na sebe dívat „novýma očima" a ptají se
sami sebe, zda jim některé „povinnosti a úkoly, kte-
ré automaticky plnili, opravdu stojí za to". Jsou citli-

vější k vlastním potřebám a přestávají dělat to, co by
měli a dělají to, „co nyní skutečně dělat chtějí".
Takoví lidé se díky své nemoci stávají svobodnějšími
a o onemocnění mluví jako o daru, neboť zjistili, že
si sami sebe více váží a dar života si dokážou užívat
s větší chutí než dosud.  
Cesta přijetí bolesti a nejistoty není snadná a všich-
ni se jí instinktivně snažíme vyhnout. Pokud se ně-
komu podaří díky vlastní nemoci alespoň částečně
zmoudřet, stává se velkým učitelem pro všechny
ostatní lidi. Boj se strachem a bezmocí není výsadou
pacientů s mnohočetným myelomem, čelíme jim
všichni. Opakovaně se setkávám s faktem, že mnozí
pacienti jsou díky svému přístupu k nemoci význam-
nou inspirací a zrcadlem pro své okolí. 

Mgr. Petra Bučková
Interní hematologická a onkologická klinika,

FN Brno
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ŽIVOT S MNOHOČETNÝM MYELOMEM –
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Česká myelomová skupina, nadační fond se záštitou
The International Myeloma Foundation a ve spolu-
práci s Klubem pacientů mnohočetný myelom pořádá
třetí ročník jednodenního vzdělávacího semináře
s názvem Život s mnohočetným myelomem. V tomto
roce se seminář vrací do Prahy, do známých prostor
hotelu Fortuna City na ulici Bečvářova. 
Odborné přednášky v tentokrát přednesou lékaři České
myelomové skupiny, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
a MUDr. Jan Straub. Mezi pacienty v Praze je již dlou-
hodobý a trvalý zájem o prezentaci problémů z ob-
lasti stomatologie a proto jsme požádali našeho
dlouhodobého spolupracovníka MUDr. Vojtěcha
Peřinu, Ph.D., o účast na semináři. Z podobných dů-
vodů jsme oslovili paní Danu Hrbkovou, vrchní sest-
ru oddělení léčebné výživy ve FN Brno, která bude
hovořit o výživě v souvislosti s onkologickým one-
mocněním.
Podrobný program semináře spolu s pozvánkou na-
jdete v nejbližších dnech na webových stránkách
Klubu pacientů mnohočetný myelom (www.mnoho-
cetnymyelom.cz). Všem členům Klubu pacientů MM
bude pozvánka spolu s podrobným programem doru-
čena nejpozději začátkem května.

Iveta Mareschová

CMG GOLF CUP 2013

Milé dámy, vážení pánové, 
již popáté Vás zveme k účasti na charitativním turnaji
CMG Golf Cup. CMG Golf Cup je charitativní golfový
turnaj, který se koná pod záštitou České myelomové
skupiny, nadačního fondu. Finanční prostředky získané
díky partnerům turnaje budou v plné výši využity v rám-
ci České myelomové skupiny, nadačního fondu, na
podporu výzkumu a nemocných s krevním nádorovým
onemocněním - mnohočetným myelomem.
Dosud jsme se drželi dvouletého cyklu na každém
z hřišť - první dva turnaje jsme odehráli na Kořenci,
další dva na Albatrossu. Ani tentokrát tradici nepo-
rušíme a zveme Vás letos na další krásné hřiště.
Letošní CMG Golf Cup se bude konat v úterý 4. červ-
na v Kravařích. Doufáme, že se k nám opět připojíte
a podpoříte tak výzkum a nemocné s krevním nádo-
rovým onemocněním - mnohočetným myelomem.
Stejně, jako každý rok, Vám i letos nabízíme tři mož-
né formy partnerství:

INFORMACE CMG NF
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1. zakoupení jamky - cena 100 000 Kč
Zakoupením jamky získává vaše společnost čtyři hra-
cí místa na turnaji a prezentaci vaší společnosti
v průběhu veškeré komunikace týkající se turnaje (lo-
go na pozvánkách, internetových stránkách, banne-
rech atp.). Navíc bude logo společnosti umístěno na
banneru přímo u zvolené jamky.

2/ zakoupení hracích míst - cena 30 000 Kč
Zakoupením hracích míst získává vaše společnost
čtyři hrací místa na turnaji a prezentaci vaší společ-
nosti v průběhu veškeré komunikace týkající se tur-
naje (logo na pozvánkách, internetových stránkách,
bannerech atp.).
3/ zakoupení jednotlivých hracích míst - cena
5000 Kč
K této variantě se neváže žádná forma prezentace na
hřišti.

Děkujeme Vám za podporu dobré věci. V případě zá-
jmu kontaktujte:
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
předseda správní rady Česká myelomová skupina,
nadační fond

REGISTR MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ (RMG)

Milé dámy a pánové,

možná jste byli v minulých dnech při své pravidelné
kontrole ve specializované ambulanci požádáni léka-
řem nebo sestrou o podpis informovaného souhlasu
s názvem: „Informace pro pacienty a informovaný
souhlas k registru monoklonálních gamapatií
(RMG)". Pokud se tomu tak nestalo, jistě Vás o pod-
pis požádají při některé z Vašich dalších návštěv.
Proč Vás o podpis žádáme? Registr monoklonálních
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gamapatií je jedním z hlavních projektů České mye-
lomové skupiny. Jde o snahu o kontinuální sledování
vývoje dat u nemocných s monoklonálními gamapa-
tiemi, ke kterým patří: 

• MGUS (Monoklonální gamapatie nejasného
významu)

• MM (Mnohočetný myelom)
• WM (Waldenströmova choroba)
• AL (AL-amyloidóza)

Projektu se účastní většina specializovaných praco-
višť a to nejen v ČR. Díky údajům z registru získává-
me celou řadu užitečných informací. Sledujeme např.
počet nemocných v jednotlivých léčebných centrech,
způsob jejich léčby, analýzou dat získáváme bližší in-
formace o efektivitě prováděné léčby a jejich nežá-
doucích účincích a sledujeme mnoho dalších faktorů.
Jednotný sběr dat významně usnadňuje spolupráci
mezi léčebnými centry zabývajícími se léčbou výše
uvedených nemocí a přináší potřebné výstupy jak pro
jednání s pojišťovnami, tak pro přípravu nových lé-
čebných postupů. Hlavním cílem tohoto projektu je
tak další zlepšování péče o pacienty s monoklonální-
mi gamapatiemi v příštích letech. 
V registru sice neuvádíme ani Vaše jméno, ani Vaše
rodné číslo ani jiné údaje, které by mohly být zneuži-
ty, ale vzhledem k přísné legislativě Vás musíme
i v tomto případě požádat o souhlas se zadáváním
údajů do registru. Registr podléhá zákonu o povinné
registraci a zpracovávání osobních údajů, je registro-
ván na Úřadě pro ochranu osobních údajů v Praze.
Vlastníme Osvědčení o provedení registrace zpraco-
vání osobních údajů vydané Úřadem pro ochranu
osobních údajů v Praze.
Vaše účast v registru je samozřejmě zcela dobrovol-
ná, své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a případ-
ný nesouhlas se zadáváním dat nebude mít v žádném

případě vliv na úroveň poskytované péče. Bližší in-
formace o registru naleznete v samotném textu in-
formovaného souhlasu nebo také na webových
stránkách CMG – České myelomové skupiny:
www.myeloma.cz pod ikonou Registr RMG a v nepo-
slední řadě Vám je poskytne na požádání Váš ošetřu-
jící lékař.

Děkujeme Vám za Vaše pochopení a spolupráci
Za Českou myelomovou skupinu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda CMG
Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., místopředseda
CMG, zodpovědný za Registr RMG
Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Pelcová, koordinátor Registru RMG,
e-mail: jana.pelcova@fnbrno.cz, tel: 532 233 551
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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

�

✉

Kontakty – Česká myelomová skupina, nadační fond (CMG NF)
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PPřřeeddsseeddaa  KKlluubbuu  ppaacciieennttůů  MMMM

Ing. Josef Hájek
603 443 044
josef.hajek@hkmorava.cz

KKoooorrddiinnááttoorr  KKlluubbuu  ppaacciieennttůů  MMMM
Mgr. Alice Onderková 

603 310 523      
koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz

RReeggiioonn  BBrrnnoo
Josef Zháňal, místopředseda

720 228 482

RReeggiioonn  HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé
Petr Hylena, místopředseda a mluvčí

605 294 087,       petr@hylena.cz

RReeggiioonn  PPllzzeeňň
Ing. Petr Krátký, místopředseda

728 827 659,       p-kratky@volny.cz
Perla Veverková, mluvčí

604 304 989,       p.p.veverkova@seznam.cz

RReeggiioonn  PPrraahhaa
Věra Sedláková, místopředsedkyně

605 927 720,       verasedlakova@seznam.cz
Miloslava Svěráková, místopředsedkyně

774 249 606,       msverakova@seznam.cz

RReeggiioonn  OOlloommoouucc
Mgr. Ronald Laryš, místopředseda a mluvčí

736 480 747,     ronald.larys@raz-dva.cz

�
�

�
�

� �
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�

� �

� �

� �

� �

KKoonnttaakkttyy  KKlluubbuu  ppaacciieennttůů  mmnnoohhooččeettnnýý  mmyyeelloomm  ((KKPPMMMM))

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.
ČČlleennssttvvíí  vv  KKlluubbuu  nneenníí  ppooddmmíínnkkoouu..

KKoorreessppoonnddeennččnníí  aaddrreessaa::
Klub pacientů mnohočetný myelom
občanské sdružení
Kamenice 5, 625 00 Brno

WWeebboovvéé  ssttrráánnkkyy:: 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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