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Vážení pacienti, milí přátelé,

opět je tu konec roku a jako vždy v tomto období začí-
náme hodnotit a zamýšlet se nad tím, jak pokračovat dál.
Letošní rok přinesl mnoho událostí nejen ve společnosti
obecně, ale změny se nevyhnuly ani našemu sdružení.
Někdo by mohl říci, že to má na svědomí ta pověstná 13
v letošním letopočtu. Vzhledem k tomu, že při naší cho-
robě není prostor na pověrčivost, je potřebné se dívat na
věci v čase přítomném a hlavně budoucím. 
Myslím, že i tento rok byl pro naše sdružení úspěšný,
uspořádali jsme celkem osm regionálních Info odpolední
pro pacienty a jejich blízké, jako partneři jsme se podíleli
na organizaci dvou celorepublikových vzdělávacích semi-
nářů, naši činnost jsme prezentovali na Slovensku a měli
možnost setkat se se svými partnery v Bruselu a v Miláně. 
Velkým úspěchem je spuštění dalšího projektu s názvem
Musí myelom bolet?, v rámci něhož jsme vydali novou
brožuru, která je Vámi hodnocena pozitivně. 
Nevyhnuly se nám ani smutné věci, odešlo několik našich
členů, včetně našeho předsedy. A přesto se nám, i díky je-
ho úsilí, daří pokračovat dál, i když je to někdy obtížné.
Velmi by nám pomohlo, pokud by se do intenzivnější spo-
lupráce v dalším období zapojili i noví pacienti. Někdy to-
tiž stačí jen jiný pohled na věc, jiný názor nebo zkušenost
a výsledek může být ohromující.
Úvodník jsem začal slovy: „...opět je tu konec roku...."
Vždy, když slyším tyto slova, říkám si, jestli je to špatné
nebo dobré. Špatné proto, že čas strašně letí a jsem zase
o rok starší, dobré proto, že mám to štěstí a mohl jsem tu
s Vámi zase další rok pobýt. 
Přeji Vám krásné vánoční svátky, vše nejlepší Vám i Vašim
nejbližším, hodně pohody a osobních úspěchů v roce
2014 jménem svým i jménem výkonného výboru Klubu
pacientů mnohočetný myelom.

Petr Hylena
předseda sdružení 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 8. října
2013 zemřel předseda Klubu pacientů mnohočetný mye-
lom ing. Josef Hájek. 
Pan Josef Hájek byl jedním ze zakládajících členů Klubu
pacientů mnohočetný myelom, několik let působil jako
místopředseda regionální organizační skupiny v Brně.
V roce 2010 se stal předsedou Klubu pacientů. Pod jeho
vedením se uskutečnilo mnoho zajímavých aktivit a roz-
běhlo několik úspěšných projektů. Byl zastáncem otevře-
né a přímé diskuse, což mělo jednoznačně pozitivní vliv
na vývoj našeho sdružení. Práci v Klubu pacientů se vě-
noval s velkým nasazením a obětavostí, byl velkou inspi-
rací mnohým pacientům i jejich blízkým. Svým optimis-
mem a nezdolnou silou i odhodláním bojovat se svou ne-
mocí dovedl povzbudit mnohé ve svém okolí. 

S hlubokou úctou vzpomínáme.

Výkonný výbor Klubu pacientů mnohočetný myelom.

Projevy soustrasti vyjádřili zástupci České myelomové
skupiny, Slovenské myelomové skupiny-Klubu pacientov,
České asociace pro vzácná onemocnění, The
International Myeloma Foundation a Myeloma Patients
Europe.
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BLANČIN ZPRAVODAJ, číslo 1/4

Dalším pokračováním Blančina zpravodaje
můžete opět nahlédnout do života jednoho
z našich zdravotnických zařízení a dozvědět
se, jak si s nimi poradila naše pacientka. A jak
je jejím zvykem, zvládla je s bravurní lehkostí
a nadhledem …
Minulý týden jsme my ženy oslavily Mezinárodní
den žen, ke kterému jsem já osobně obdržela cel-
kem tři gratulace (z toho pouze jednu od muže, a to
ještě navíc jiného než toho mého). Pokud jste, milé
ženy, dopadly podobně bídně, posílám vám touto
formou alespoň jarní kytičku, ačkoli do vázy si ji ne-
dáte – taková jsem já! :-)
Následující den, tj. středa, již nebyl pouze dnem žen.
Nazvala bych ho Mezinárodním dnem šťouralů ...
V ten den si totiž na mně měli lékaři a sestry tréno-
vat šťourání ve všem a do všeho. Hned po probuze-
ní se mi sestřička začala šťourat vatovou štětičkou
v nose. Byla poměrně pobavená, když jsem na ni
nejprve otevřela pusu a vyplázla jazyk v domnění, že
mi chce udělat stěr z krku. Nicméně, za pár vteřin to
napravila a zavrtala si i v mé puse (naštěstí jinou
štětičkou). Vynechala pouze uši – ty zas abych si čis-
tila sama, co?!
Následně jsem vyfasovala lahvičku na moč se speci-
álními požadavky: první ranní, střední proud.  Výraz
„střední proud" je ovšem zavádějící a laik by si pod
ním mohl představit hned několik možných verzí:

a) Pokud to čůrá v několika proudech, vybrat ten
střední čili uprostřed. Tato verze je ovšem platná
pouze pro lichý počet proudů, u sudého počtu vzni-
ká problém.

b) Při čůrání moč nezadržovat ani netlačit,
tj. udržovat stálý střední proud.

c) Při sběru moči si hlasitě zpívat některou z písní
od Madonny, Bryana Adamse apod. neboli zástupců
hudby středního proudu.

d) Začít čůrat, zhruba uprostřed čůrání zastavit,
načůrat do zkumavky s hesly: „Dolej, ale nepřelej!"
a hlavně „Stref se, proboha!"), znovu čůrání zasta-
vit, vyndat zkumavku a dokončit čůrání.
ANO, uhodli jste: d) je správně! Já jsem měla situaci
navíc ztíženou tím, že jsem kromě středního proudu
měla sbírat i moč do bandasky jako každý den, tak-
že jsem v tom fofru musela stíhat vyměňovat nádo-
by a nesplést pořadí.
Tato speciálně odebraná moč měla být určena ke
kultivaci. Pacient laik by se opět mohl mylně domní-
vat, že jeho moč je tak vzácná, že bude zušlechtěna
pro jakési vyšší účely. Bohužel ne ... Kultivace v tom-
to smyslu znamená, že moč bude prostě ležet někde
v laboratoři a šílení zdravotníci z ní budou pěstovat
a rozmnožovat různé breberky či jiné sajrajty. 

KLUBOVÝ ŽIVOT
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Kromě lahvičky na moč jsem měla dostat ještě mísu
na vzorek... ehm... no... no prostě ho... johohóóóó!
:-) Namísto mísy mi ovšem ti dobráčci přinesli zku-
mavku o vtipném průměru 1,5 cm (to i ta na moč by-
la širší!!). K této zkumavce jako příslušenství přiná-
ležela miniaturní lopatička, která by i křečkovi byla
malá. Zkrátka, při takové velikosti si stačí jednou
prdnout a je plná! Způsob manipulace se svěřeným
náčiním vám raději nebudu popisovat, jen se zmí-
ním, že největší obavu jsem měla ze vzniku efektu
„kopečkové zmrzliny"... :-) Každopádně, svěřený ú-
kol jsem zdárně splnila a my tedy můžeme přejít k
nějakému příjemnějšímu tématu :-)
Ve čtvrtek ráno jsem se jako obvykle vypravila na
WC (no... to jsem to téma moc nevylepšila...), když
tu jsem si na své nové „sběratelské" bandasce pře-
četla označení „BANDZEROVÁ". Tak mě to rozveseli-
lo, že jsem úplně zapomněla na účel oné nádoby
a použila jsem zase po dlouhé době WC jako nor-
mální člověk, takže bandaska zůstala prázdná. Jako
správná BANDzerová bych asi měla popřemýšlet
a přinejmenším složit a zahrát aspoň jednu písničku
pro zdravotnický personál :-)
Další den jsem se přesvědčila o tom, že alespoň ně-
které ze sester by si opravdu nějakou tu odměnu ve
formě písničky zasloužily. Jedna z nich totiž za mnou
dopoledne přišla s otázkou, co prý by mi tak uděla-
lo radost, že jde v poledne nakoupit. Tak jsem si pl-
na dojetí nadiktovala balení papírových kapesníčků,
1 banán, 2 mandarinky a jakýkoli ovocný kompot
s automatickým otvíráním (jelikož jsem si neprozře-
telně nevzala do nemocnice otvírák na konzervy).
Sestřička se odpoledne vrátila i s nákupem.
Postupně z tašky vytahovala: balení ubrousků, 1 na-
hnilý banán, 2 scvrklé mandarinky a broskvový kom-
pot – samozřejmě bez automatického otvírání. Celý
obsah tašky byl navíc namočen v jakési slizké teku-
tině, takže mi sestřička „opravdu udělala radost",

jak bylo jejím cílem. Závěr zní: žádná písnička od
BANDzerové nebude!!!
Dnes, tedy v sobotu, jsem se vzbudila s nepříjemnou
malátností. Během snídaně jsem si musela jít třikrát
lehnout, než jsem byla schopná dojíst svou obvyklou
porci půl housky. Nerada bych totiž skončila v mrá-
kotách a s hlavou zabořenou do přírodního termizo-
vaného sýru Žervé. I když... jako pleťová maska to
možná není až zas tak špatný nápad! :-)
Při ranní vizitě jsem se dozvěděla, že důvodem mé
slabosti jsou hned dva faktory: zaprvé nízký tlak
(můj dosavadní místní rekord se drží na úrovni
80/50) a zadruhé absolutní pokles bílých krvinek,
které již dosáhly bodu mrazu, tj. hodnoty 0. Včera
byla jejich výše 0,1 (norma je 4 – 10 čehosi). To se
ještě drželo při životě pár nejsilnějších jedinců. Úpl-
ně je vidím, jak se v horečkách a o berli šourají krev-
ním řečištěm, až se nakonec se srdceryvným řevem
a rukou na krku kácejí k zemi... Paní doktorka mi te-
dy celkem logicky vysvětlila základní dvě příčiny mé
slabosti. Musím se vám ovšem přiznat, že existuje
ještě třetí možný důvod vedoucí k uvedenému vy-
čerpání. Před lékaři o něm raději nebudu mluvit,
protože se jedná o velice delikátní a soukromou zá-
ležitost... Včera večer jsem totiž propadla hazardním
hrám a až do půlnoci hrála po internetu stolní hru
Scrabble! :-)
Je mi jasné, že za závěr mého vyprávění mě asi moc
nepochválíte, přesto si dovolím pokračovat ve svých
zpravodajích, ale to zase až někdy příště! ;-)
Mějte se krásně a užívejte slunečného víkendu!
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INFO ODPOLEDNE KLUBU PACIENTŮ MM
V OLOMOUCI

Dne 10. listopadu 2013 se konalo již deváté Info od-
poledne – klubové setkání regionální organizační
skupiny v Olomouci. Setkání zahájil Mgr. Ronald
Laryš, přivítal všechny přítomné včetně hostů a po-
přál všem příjemné a informacemi naplněné odpo-
ledne.
Na jeho vystoupení navázala Mgr. Alice Onderková
a mimo jiné hovořila o devátém ročníku celorepubli-
kového semináře pro pacienty s mnohočetným mye-
lomem a jejich blízké, který se v tomto roce konal
v Mikulově. 
Hlavním přednášejícím Info odpoledne byl
MUDr. Petr Pavlíček z Interní hematologické a onko-
logické kliniky FN Královské Vinohrady v Praze.

Hlavní body jeho přenášky je možné nalézt v nově
vydané publikaci s názvem „Bolest a mnohočetný
myelom", kterou najdete ve všech ambulancích spe-
cializovaných center. Velkou pozornost věnoval pře-
devším tomu, jak bychom se jako pacienti měli cho-
vat, aby léčba bolesti byla maximálně účinná. Prvním
předpokladem je poctivě a podrobně informovat
svého lékaře o intenzitě, délce a charakteru bolesti.
V tomto smyslu je vhodné vést si deník, abychom
měli jak my, tak ošetřující lékař dobrý přehled. Dále
je dobré uvědomit si pět základních doporučení a ří-
dit se jimi.

1. Začněte s léčbou bolesti včas – aneb: „Has, co
tě pálí – lépe dříve než později!".

2. Léky proti bolesti užívejte v pravidelných časo-
vých intervalech: podle hodin nikoliv podle bolesti -
aneb: „Nenech oheň rozhořet!".
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3. Kombinace některých analgetik je výhodnější
než užití jednoho léku – aneb: „Has oheň z více
stran!".

4. Mezi účinné druhy léků proti bolesti patří opiáty
– aneb: „Neváhej použít účinné hasící prostředky!".

5. Léčbu bolesti je nutno přizpůsobit charakteru
bolesti – aneb: „Svůj k svému!".
Na jeho vystoupení navázala Mgr. Petra Bučková, kli-
nický psycholog IHOK FN Brno. Přednášku zahájila
netradičně, přečetla krátkou pasáž z povídky o ne-
mocné palmě, která zesílila díky břemenu, které ji za-
tížilo. A dále rozvíjela ústřední otázku své prezentace
– jak může psycholog přispět k léčbě bolesti u paci-
entů s myelomem? Hovořila o tom, že ač si to v běž-
ném životě často nepřipouštíme, jsme jedním z živo-
čišných druhů a naše reakce jsou v mnoha směrech
shodné. Jestliže se cítíme být v nebezpečí (a nemoc
představuje velké nebezpečí), potom většinou nastu-
puje jedna ze základních reakcí: útěk nebo útok. 
Pokud UTÍKÁME, máme tendenci uzavírat se do se-
be, nekomunikovat, bagatelizovat své onemocnění,
tvářit se, že vlastně neexistuje, odmítat léky nebo lé-
čebné postupy, apod. Pokud ÚTOČÍME, můžeme se
projevovat jako velmi výbušní, hádaví, nesnášenliví,
vztek či vyhledávání konfliktů může být naším zá-
kladním a velmi častým projevem. V obou dvou pří-
padech se jedná o velmi vyhrocené emoce, které ne-
můžeme zvládnout jinak, než je prožít. Prožít spolu
se svým okolím, i když se tak často dostáváme do ne
právě příjemných situací. 
Upozornila také na roli bezmoci, která nás v souvis-
losti s nemocí doprovází. Nemoc, kontakt se zdra-
votníky a případný pobyt v nemocničním zařízení nás
velmi rychle může dostat do situace, kdy nabudeme
přesvědčení, že již neovládáme svůj život. A opět mů-
že dojít ke zvýšení hladiny emotivního chování, ať už
ve smyslu útěku nebo útoku. V rámci prezentace za-
zněla jedna velmi zajímavá myšlenka. Jestliže si uvě-
domíme, že nemocí se vše v našem životě mění

a jestliže upustíme od nesplnitelného přání – „chci
svůj život takový, jaký byl před propuknutím nemo-
ci", může se nám podařit dojít k poznání, že nemoc
je vlastně darem. A v tomto smyslu nám nemoc
opravdu může přinést velké posílení pro další život.
Podobně jako palmě z úvodního příběhu.
Následovala velmi intenzivní diskuse a dotazy se
vztahovaly nejen k prezentacím, které zazněly. První
dotaz směřoval k účinkům léčebného konopí u paci-
entů s myelomem. Přítomní odborníci se shodli na
tom, že účinky konopí jsou vzhledem ke stávající le-
gislativě zatím ne zcela ověřeny. Existují pacienti,
kteří hovoří o prokazatelných účincích konopí (např.
ve smyslu zvládnutí neuropatie nebo nechutenství),
potom existuje skupina pacientů, kteří žádné proka-
zatelné účinky nezaregistrovali nebo jejich zážitek
s užitím konopí nebyl příliš příjemný. A potom exis-
tuje skupina pacientů, kteří by nikdy tuto možnost
nezkusili. Přítomní lékaři shodně upozornili na to, že
pokud se pacient rozhodne tuto možnost vyzkoušet,
nezakazovali by ji, ale rozhodně by o ní chtěli vědět.
A také by doporučili, aby užitá látka pocházela
z ověřeného a důvěryhodného zdroje.
Diskutovalo se také o tom, zda je možné napomoci
zvládání úzkostných a depresivních stavů například
psaním či kreslením nebo procházkami v přírodě.
Tyto formy a jakékoliv jim podobné paní magistra
označila jako velmi vhodné. Dostali jsme se také
k pomoci z tzv. alternativních zdrojů, konkrétně
k práci s energiemi a léčitelům. Paní magistra na do-
taz reagovala, že toto psychologové neumí a také
nenabízejí. Nicméně i zde je nutno upozornit na fakt,
že bohužel existuje poměrně velké množství lidí, kte-
ří tyto služby nabízejí, ale jejich pomoc je sporná.
V práci s energiemi, které jsou opravdu efektivní, to-
tiž platí podobné pravidlo jako v práci dobrého psy-
chologa. Nikdo za nás nic neudělá ani udělat nemů-
že, jen dobrý „průvodce" nám může ukázat cestu.
Pokud se po ní rozhodneme jít, záleží jen na nás.

vnitrni listy duplex 2013PROSIN  28.11.2013 14:08  Stránka 6



7

Závěr Info odpoledne patřil doc. Jaroslavu
Bačovskému, který nás opět povzbudil svými cesto-
vatelskými zážitky. Tentokrát hovořil o Tasmánii
a o svých mnohdy stěží uvěřitelných zážitcích.
Drobné občerstvení, které bylo pro všechny přítomné
připraveno, příjemně podpořilo další diskuse jak me-
zi přítomnými pacienty, tak mezi odborníky.
Rozcházeli jsme se v pozdním odpoledni s přáním
všeho dobrého pro nadcházející předvánoční období.

dle zápisu J. Chlupové zpracovala
Mgr. Alice Onderková

INFO ODPOLEDNE KLUBU PACIENTŮ MM
V BRNĚ 

Již po šestnácté se sešli 16. října 2013 členové Klubu
pacientů mnohočetný myelom v Brně v rámci Info

odpoledne-klubového setkání. Setkání proběhlo
v prostorách Barokního sálu Místodržitelského palá-
ce. Tyto krásné prostory můžeme využívat díky navá-
zání spolupráce s Moravskou galerií v Brně.
V úvodu Info odpoledne zazněla smutná informace
o úmrtí bývalého předsedy sdružení ing. Josefa
Hájka. Jeho odchodem sdružení ztrácí velmi silnou
osobnost, nicméně jeho poslední kroky směřovaly
k tomu, aby kontinuita sdružení byla zachována.
Koordinátorka sdružení tak mohla představit nového
předsedu sdružení, pana Petra Hylenu a také nového
místopředsedu regionální organizační skupiny Brno,
pana Luďka Veselého. 
Odborný program zahájila Mgr. Petra Bučková, kli-
nický psycholog IHOK, FN Brno. Zamýšlela se nad
tím, jak může psycholog napomoci při zvládání bo-
lesti pacientům s mnohočetným myelomem. Paní
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vy jak intenzivní a nepříjemné bude případné nad-
cházející trápení vyvolané bolestí. Nežijeme přítom-
ný okamžik, ale zabýváme se budoucností, kterou
nejsme schopni jakkoliv řídit či ovlivnit. Paní magist-
ra také zdůraznila, že podle jejích zkušeností trpí nej-
více bolestí ti, kteří svou sebehodnotu staví na úro-
veň své důležitosti ve vztahu k okolí. Jinak řečeno,
pokud si připadáme hodnotní pouze v okamžiku, kdy
nějakým způsobem fungujeme ve vztahu k okolí
(jsme prospěšní doma, v práci, ve společnosti), může
nám pocit bezmocnosti doslova „podrazit nohy".
A vnímání fyzické bolesti se může stát velmi těžce
zvladatelné.
Hned v úvodu jejího vystoupení začali mnozí přítom-
ní živě diskutovat a hovořit o svých vlastních zkuše-
nostech se zvládáním bolestivých stavů těla i duše.
Jeden z pacientů začal popisovat svůj lety vypraco-
vaný způsob, jak komunikuje se svým tělem a svou
nemocí. Dle jeho slov se se svým tělem a se svou ne-
mocí domluvil. Rozhodl se, že nemoc bude respekto-
vat, dovolil jí existovat, žít spolu s ním v jednom těle
a při tomto soužití ji může i vidět. Pokud ji vidí, jde
k lékaři, pokud ji nevidí, žije. Paní magistra jeho zku-
šenost hodnotila jako skvělý postup, jak pracovat
sám se sebou.
Druhým přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.,
svou přednášku si připravil ve spolupráci
s dr. Pavlíčkem. Hovořil o zvládání somatických bo-
lestivých projevů, zdržel se u popisu žádoucích a ne-
žádoucích účinků léků. Velký důraz kladl na komuni-
kaci mezi lékařem a pacientem při návštěvě speciali-
zované ambulance. Na všechny přítomné apeloval,
aby vždy lékaři svou bolest co nejpřesněji popsali.
Zdůraznil, že lékař může provést spoustu vyšetření,
kde objektivně vidí jednotlivé pochody, které v orga-
nismu probíhají. Nicméně vyšetření může zacílit jen
díky důkladnému popisu situace pacientem. Trochu
s nadsázkou vše vysvětlil na příkladu, kdy pacient

magistra začala pozvolna a připomněla fakt, že kaž-
dý z nás bolest vnímá velmi odlišně, jinak řečeno –
stejná úroveň bolestivého dráždění může být různý-
mi lidmi vnímána odlišně. Takže ujištění, které často
slyšíme jak od zdravotníků, tak od svého nejbližšího
okolí" „tohle Tě přece nemůže bolet", je jedno z nej-
více zavádějících a naopak velmi často vzbuzuje ne-
libost. Navázala informací, že na bolest reagujeme
v dospělosti velmi podobně jako v dětství. V tomto
období totiž získáváme prvotní vzorce chování se
v případě bolesti. Naučíme se jak bolest zvládat, co
na nás funguje a případně kdo nám pomůže (reakce
ze strany matky, autorit v okolí, vlastní pomoc,
apod.). V momentě, když se bolest objeví v dospě-
losti, reagujeme velmi podobně jako v dětství - po-
třebujeme pohladit, uchlácholit, vyplakat se nebo
naopak přítomnost a podporu ostatních (i nejbliž-
ších) odmítáme a uzavíráme se do izolace. 
Při tomto typu reakce vnímáme blízkost druhého člo-
věka jako ohrožující a izolace představuje typ velmi
účinné ochrany před dalším zraněním. Tento postoj
nemusí vyvolat jen samotná přítomnost bolesti, ale
také pocit bezmoci, kterému mnozí pacienti propa-
dají.  Kombinace těchto dvou faktorů může nakonec
vyústit v pocit slabosti a zranitelnosti, který většina
lidí vnímá jako vysoce ohrožující. Málokdo z nás chce
vystupovat jako slabý či zranitelný nebo ten který po-
třebuje pomoc a podporu. A tak se velmi rychle mů-
žeme dostat do začarovaného kruhu, ze kterého se
ve většině případů nejsme schopni bez cizí pomoci
vyprostit.
V tomto smyslu paní magistra rozvedla velmi zajíma-
vou myšlenku. Upozornila nás na fakt, že mnoho lidí
trápí více představa, že je něco bude bolet, než sku-
tečná přítomnost bolesti. Zbytečně se potom zabý-
váme myšlenkami typu „co by, jak by" místo toho,
abychom žili aktuální přítomností. V podstatě jde
o změnu našeho postoje k bolesti, o změnu předsta-
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přichází s úpornými bolestmi zad k lékaři, nic mu ne-
řekne a žádá, aby ho lékař bolesti co nejrychleji zba-
vil. Lékař, protože nemá od pacienta žádnou záchyt-
nou informaci, začíná provádět různá upřesňující vy-
šetření, aby v závěru zjistil, že pacient má mezi lo-
patkami zabodnutý nůž. 
V následné diskusi zaznívaly otázky na různé lékové
kombinace, které přítomní pacienti užívají a také na
alternativní způsoby zvládání bolesti. Pan docent
zdůraznil, že on sám žádné způsoby, které vnímání
bolesti snižují, nepokládá za nevhodné. Vždy je
ovšem rád, když mu o těchto způsobech pacienti řek-
nou, aby mohl v případě potřeby adekvátně reago-
vat. Pokud nejde o vysloveně ohrožující metody, po-
tom nevidí důvod, proč by je pacient nemohl prakti-
kovat. Doporučil, aby při zkoušení nové metody vždy
zvážili „sílu reklamy" a snažili se vyhledat objektivní
informace nebo najít člověka s osobní zkušeností. 
Info odpoledne jsme ukončili prohlídkou trvalé ex-
pozice Místodržitelského paláce, která nabízí průřez
umění od gotiky až po 19. století. Jednotlivá umělec-
ká díla nám podrobně představila kurátorka výstavy.
V bohaté sbírce obrazů a soch si jistě každý z nás na-
šel něco příjemného pro potěchu oka i duše.
Doufáme, že i příští Info odpoledne bude naplněno
intenzivními zážitky, jak odbornými tak kulturními.

Miroslava Bauerová
ROS Brno

INFO ODPOLEDNE KLUBU PACIENTŮ MM
V PRAZE

Dne 23. října 2013 se konalo již čtrnácté Info odpo-
ledne regionální skupiny Klubu pacientů mnohočet-
ný myelom v Praze. Odpoledne zahájil pan Miran
Jireš, přivítal všechny přítomné a zejména našeho
milého hosta pana Marka Kukrleho, radního
Městské části Praha 5. Pan radní se pravidelně na-

šich setkání účastní, pro nás pacienty je velmi po-
vzbudivé, že nám věnuje svůj čas a zajímá se o pro-
blematiku naší nemoci.
Dále vystoupila koordinátorka sdružení, shrnula ak-
tivity posledního období a podrobně hovořila o val-
né hromadě, která proběhla v rámci vzdělávacího se-
mináře v Mikulově. Zmínila se zejména o rozhodnutí
valné hromady ohledně členských příspěvků a vy-
světlila důvody, které vedly k rozhodnutí pravidelné
členské příspěvky zavést a způsoby, jak budou člen-
ské příspěvky vybírány. 
Odborný program garantovala MUDr. Gabriela
Pavlíková, primářka Kliniky ústní, čelistní a obličejo-
vé chirurgie 1. LFUK a VFN v Praze. Hovořila o pro-
blematice užívání bisfosfonátů a vysvětlila souvislost
s rozvojem velmi nepříjemné komplikace - osteone-
krózy čelisti. Hned v úvodu zdůraznila, že se nejedná
o příliš častou komplikaci, nicméně pokud vznikne, je
velmi nepříjemná. Abychom lépe celou problematiku
pochopili, objasnila nám nejdříve základní anatomic-
ké podrobnosti ohledně remodelace kostí a přidala
trochu patofyziologie nemoci. K možnému vzniku os-
teoporózy totiž přispívá nejen užívání bisfosfonátů,
ale také projevy osteoporózy, která je pro lidi vyšší
věkové kategorie přirozená. Jako další problém, při-
spívající k rozvoji této nepříjemné komplikace, ozna-
čila neodborně provedený zákrok stomatologa
(s použitím většího tlaku čí násilí) nebo trvalý tlak
zubní náhrady. U lidí se zvýšeným rizikem rozvoje os-
teonekrózy čelisti se proto doporučuje podložit zub-
ní náhradu pružnou hmotou, aby se zabránilo vzniku
otlaků. 
Upřesnila, že pod pojmem osteonekróza rozumíme
stav, kdy nad dáseň vystupuje obnažená čelistní
kost, nejedná se tedy o bolesti „zkaženého zubu".
V případě rozvoje osteonekrózy je nezbytné navštívit
specializované pracoviště stomatologie. Pokud se
nejedná o závažný stav, je možné provádět výplachy

vnitrni listy duplex 2013PROSIN  28.11.2013 14:08  Stránka 9



10

(či laváže) dutiny ústní, nasadit antibiotika a postup-
ně odstranit všechna ložiska. Pokud se již jedná o zá-
važnější stav, je nutné přistoupit k chirurgickému ře-
šení. Při nejzávažnějších postiženích kostí se může
jednat o rozsáhlé zákroky a dlouhodobou rekonva-
lescenci. Ve výjimečných případech může dojít až
k prasknutí čelisti, které je nutné řešit přiložením fi-
xátorů.
Z antibiotik jsou přednostně volena tetracyklinová
antibiotika, protože jsou účinnými pomocníky při
rozpoznávání zdravé a postižené kosti při chirurgic-
kém zákroku. Tetracyklinová antibiotika mají schop-
nost při určitých vlnových délkách „svítit" a velmi e-
fektivně tak zobrazují, která část kosti je dostatečně

prokrvená, tedy zdravá a „svítí" (při použití Woodovy
lampy) a která část kosti prokrvena není a pod lam-
pou „nesvítí".
V závěru svého vystoupení paní primářka dodala ně-
kolik praktických doporučení:
• Základem je dobrá informovanost všech zúčastně-
ných – hematoonkologů, praktických stomatologů
a pacientů. Hematoonkologové jako ošetřující lékaři
pacientů s myelomem by měli být schopni zachytit
první známky rozvíjející se osteonekrózy a odeslat je
na specializované pracoviště. Proto by o rizicích roz-
voje této komplikace měli hodně vědět i pacienti,
aby své ošetřující lékaře z řad hematoonkologů
i praktických stomatologů včas informovali. Paní pri-
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mářka upozornila, že podle jejich statistik více jak
20% praktických stomatologů vůbec netuší, že exis-
tuje osteonekróza čelisti. Spolupráce všech tří zú-
častněných stran je proto nezbytně nutná.
• Edukace samozřejmě rozvoji osteonekrózy neza-
brání, ale pacient ví, co ho může potkat a ví, jak se
chovat. Ví, že mu bude poskytnuta pomoc. A také
nezanedbává pravidelné preventivní prohlídky.
• Základem je rovněž důkladné ošetření chrupu sto-
matologem před zahájením terapie bisfosfonáty
(stomatologové mají 3 měsíce času, kdy mohou dů-
kladně upravit zuby, ošetřit kazy, odstranit zubní ká-
men či ošetřit všechny případné čelistní defekty).
• V případě nutnosti extrakce poškozeného zubu je
nutné dobře připravit prostředí, nejlépe pod clonou
antibiotik a pokusit se zabránit krvácení. Doporučuje
se vyplachovat ústa chlorhexidinem  ovšem maxi-
málně 14 dní, pak je nutné výplachy přerušit.
Stomatolog by měl být při samotné extrakci maxi-
málně šetrný, zuby by nikdy neměl páčit, ale vždy vy-
táhnout. Po odstranění se doporučuje okolní zuby
dokonale ohladit a vzniklou ránu velmi těsně sešít.
• Pokud se rána po vytržení zubu či jakémkoliv zá-
kroku nehojí, je nutné včas pacienta odeslat na spe-
cializované pracoviště – kliniky ústní, čelistní a obli-
čejové chirurgie.
• Pokud se vysadí Zometa, její poločas rozpadu je 
14 let, takže vzhledem k plánovanému chirurgické-
mu ošetření nemá její vysazení žádný praktický vý-
znam. Bonefos a Bondronat mají poločas rozpadu
kratší.
• O osteonekróze čelisti existuje mnoho různých od-
borných či laických pojednání, bohužel je jich množ-
ství publikováno v cizím jazyce. Pokud byste je chtě-
li hledat, zaměřte se na tato hesla: ONJ
(OsteoNecrosis of the Jaw: Osteonekróza čelisti), BR
(Bisphosphonate-Related OsteoNecrosis of the Jaw:
Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty), BIONJ

(Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the Jaw).
Na přednášku prim. Pavlíčkové navázala její kolegy-
ně, paní Tereza Jiroušková, DiS. Působí na Klinice
ústní a čelistní chirurgie VFN jako dentální hygienist-
ka. Hovořila o různých technikách čištění zubů a do-
poručila vhodné pomůcky. Shodně s přednášejícími,
kteří hovořili na setkáních jiných regionálních sku-
pin, doporučila zubní kartáčky značky Curaprox. Mají
menší hlavu a měkká vlákna. Zubní kartáček bychom
měli používat po dobu 4 – 6 týdnů a pak jej vyměnit.
Pokud používáme mezizubní kartáček, nikdy by ne-
měl dráždit mezizubní prostory. Pro použití doporuči-
la rovněž jednosvazkový kartáček (singl), čistit zuby
si můžeme bez pasty, třeba u televize po dobu 20 mi-
nut. Kartáček je výborný, protože vytváří vějířek a ten
výborně vyčistí všechny zubní plošky. Čistý zub po-
známe podle toho, že je na omak jazykem hladký. 
Ze zubních past doporučila pastu Senzodyne nebo
Elmex. Zubní pasta Elmex velmi dobře zklidňuje od-
halené krčky a zklidňuje klínový efekt. Také působí
preventivně proti vzniku zubního kazu, po použití té-
to zubní pasty není nutné ústa vyplachovat, můžeme
ji nechat působit delší dobu (tímto způsobem lze
používat 2-3x týdně). Zubní pasta Lakalut stahuje
dásně, takže je vhodná při jejich krvácení nebo para-
dentóze. Může ovšem způsobit zapouzdření zbytků
zubního kamene v dásni. Ústní vody jsou vhodné pro
použití v průběhu dne.
V závěru setkání vystoupili v krátkém koncertu žáci
Základní umělecké školy Štefánikova 19 pod vede-
ním svých pedagogů. Vyslechli jsme soubor
Sedmihlásek – vystoupili mladší žáci s písničkami pro
celou rodinu. Následoval kytarový recitál a celé pás-
mo zakončily dvě starší žákyně vystupující pod ná-
zvem The Black sisters – houslové duo. Rozcházeli
jsme se s přáním, aby nadcházející adventní období
bylo klidné a plné pohody.

Věra Sedláková
ROS Praha
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INFO ODPOLEDNE KLUBU PACIENTŮ MM
V PLZNI

Podzimní Info odpoledne regionální skupiny Klubu
pacientů mnohočetný myelom se uskutečnilo dne
6. 11. 2013 jako již tradičně v salonku hotelu „U pra-
menů". Vzhledem k přechodu na středoevropský čas
byl začátek stanoven již na 14 hodin, abychom se
pokud možno ještě za světla dostali domů. Setkání
spolu s naší ošetřující lékařkou MUDr. Miroslavou
Schützovou zorganizovala a setkání řídila mluvčí na-
ší skupina paní Perla Veverková. Přivítala všechny
přítomné a milé hosty, kterými byli Mgr. Alice
Onderková, paní MUDr. Miroslava Schützová

a MUDr. Novák, z Centra bolesti FN Plzeň, který za-
stoupil pana primáře MUDr. Lejčka, který měl hovo-
řit původně. Pak předala slovo Mgr. Alici Onderkové.
Na začátku setkání jsme uctili vzpomínkou památku
našeho bývalého předsedy Ing. Josefa Hájka.
Vzhledem k tomu, že z naší skupiny se vzdělávacího
semináře v Mikulově zúčastnili jen někteří členové,
seznámila nás Alice s průběhem společenského ve-
čera a semináře, včetně předávání dárků. Zmínila se
o vystoupení našeho člena Ing. Zdeňka Vrby na tom-
to semináři, který si připravil a prezentoval svůj pří-
běh a optimistický přístup k naší nemoci. Zmínila se
i o dalších dvou pacientkách, které byly ochotny po-
dělit se o své metody, jak se s nemocí srovnat. Dále
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se Alice zmínila o nové brožuře Bolest a mnohočetný
myelom a o dalších, které přivezla s sebou a jsou pro
zájemce k dispozici na specializovaných ambulan-
cích. Dále hovořila o tom, že 14 dní po našem semi-
náři se konal seminář Slovenské myelomové společ-
nosti, na kterém měl doc. Vladimír Maisnar přednáš-
ku o klinických studiích. Zmínila se také o valné hro-
madě a jejím průběhu včetně změny ve vedení
Klubu, novým předsedou byl zvolen pan Petr Hylena.
Upozornila také na to, že od roku 2014 budou čle-
nové Klubu platit roční příspěvek ve výši 100,- Kč
a o možných způsobech platby.
Přednášku na téma Bolest a mnohočetný myelom
přednesl MUDr. Novák. Omluvil pana primáře
MUDr. Lejčka, se kterým byla přednáška domluvena
a který se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit.
Hovořil o tom, jaké orgány těla včetně skeletu mo-
hou být bolestí napadeny. V případě kostí jsou to
všechny duté kosti a hlavně páteřní obratle včetně
kosti lebeční. Na samém začátku je nutná včasná
a správná diagnostika a pak lze zvolit účelný léčebný
systém, např. antidepresivy, hypnotiky, kortikosteroi-
dy nebo pomocí psychoterapie. Velmi pomáhá také
vhodně volená rehabilitace, pokud již tato nepomů-
že, pak je nutná operace nebo radioterapie.
Přednáška pana doktora byla výstižná, ale nejlepší
vysvětlení pak nastalo v neformální diskuzi, kdy jed-
notliví pacienti kladli různé otázky a pan doktor na
ně odpovídal. Na otázku, zda již na jejich oddělení
léčili nějakého pacienta s mnohočetným myelomem,
odpověděl pan doktor, že dosud ne – což byla odpo-
věď pro nás uklidňující.
Naše Info odpoledne také navštívila paní Nováková
z Nadace transplantace kostní dřeně, která nás se-
známila s funkcí a posláním této nadace. Dárci mo-
hou přispět nejen finančními dary, ale i výrobou ba-
revných sluníček, která se prodávají na různých ak-
cích. Výtěžek jde ve prospěch nadace. Přispět výro-

bou mohou i děti např. v mateřských školách, kde tu-
to činnost již zkoušeli, nebo i důchodci, kteří by o tu-
to činnost měli zájem. Výroba je jednoduchá z těsta
z mouky, soli a vody. Ze získaných finančních pro-
středků je hrazeno i vyšetření krve od dárců a jiné
pro nás pacienty prospěšné činnosti. Rozhodli jsme
se nadaci také pomoci a tak jsme se domluvili, že na
příštím jarním Info odpoledni se této výroby sluníček
také zúčastníme. 
Po krátké přestávce na občerstvení odpoledne po-
kračovalo vystoupením dětí a rodičů z místní základ-
ní umělecké školy. V narychlo sestavené malé hu-
dební formaci nám zahráli 10 skladeb a písní, které
jsme si s nimi mohli zazpívat i my, např. Alabama,
Krásná je Neapol nebo píseň z filmu Noc na
Karlštejně – Lásko má já stůňu aj. Protože v salonku
nebyl klavír, takt udával jeden tatínek hrou na uku-
lele. Největší úspěch měl malý, teprve šestiletý kluči-
na, který nám zahrál na housle. Pro velký úspěch
nám opakovali Irské balady. Vystoupení se nám vel-
mi líbilo a tak se nám ani nechtělo domů, i když se
venku již stmívalo.

Ing. Petr Krátký
ROS Plzeň
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Stálé expozice v MG
UMĚNÍ OD GOTIKY PO 19. STOLETÍ /
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a
Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla
Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl po-
hled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil
v kámen. Část této magické moci dokázal umělec
přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinu-
jícího. Expozice představuje nejcennější exponáty
evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. sto-
letí — díla neznámých středověkých mistrů, Lucase
Cranacha, Franze Antona Maulbertsche aj., doplně-
né o díla zapůjčená z dalších institucí. 
UŽITÉ UMĚNÍ A DESIGN /
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM,
Husova 14
Expozice, která byla zpřístupněna roku 2001, za-
chycuje vývoj a stylové proměny nábytku, textilu,
skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od stře-
dověku do počátku 20. století. Mezi exponáty
19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná
anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Závěr
expozice je věnován počátku 20. století s díly Josefa
Hoffmanna, Wiener Werkstätte ad.
MODERNÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ / PRAŽÁKŮV
PALÁC, Husova 18
Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století před-
stavuje práce tvůrců české moderny a meziválečné
avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi
dobře zastoupena — Františka Foltýna, Vincence
Makovského, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu,
Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Obrazy a sochy
jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým
uměním, které vznikaly často v úzkých souvislos-
tech s volným uměním. 

Martina Vašková
manažerka pro media, Moravská galerie, Brno

PŘIJĎTE ZDARMA DO NAŠICH STÁLÝCH
EXPOZIC!

Moravská galerie v Brně se jako první veřejné mu-
zeum umění v České republice rozhodla trvale zru-
šit vstupné do stálých expozic. Od 1. prosince
2013 se mohou návštěvníci Moravské galerie bez-
platně seznámit s bohatými uměleckými sbírkami
v expozici moderního umění v Pražákově paláci,
starého umění v Místodržitelském paláci a užitého
umění v budově Uměleckoprůmyslového muzea. 

„Nejde nám o pouhé vylepšení statistik ná-
vštěvnosti. Volný vstup usnadňuje například
opakované návštěvy stálých expozic, díky kte-
rým může divák proniknout hlouběji do histo-
rie umění," dodal ředitel MG, který věří, že se
návštěva Moravské galerie může stát smyslu-
plnou alternativou aktivního trávení volného
času v centru města. „Moravská galerie chápe
zrušení vstupného především jako pozvání ve-
řejnosti do svých expozic. Zrušení vstupného
může sloužit jako odbourání pomyslné, ale
v mnoha případech zcela reálné bariéry mezi
veřejností a Moravskou galerií. K výraznější
návštěvnosti a k tomu, aby lidé déle setrvali
v Moravské galerii, pomohou i další změny,
které chystáme — v příštím roce plánujeme
otevřít dvě nové kavárny v Pražákově
i Místodržitelském paláci MG, a také výrazně
rozšířit muzejní obchody," uvedl.
Zrušení vstupného ve stálých expozicích se
netýká dalších dvou budov, které MG spravu-
je. V Jurkovičově vile a Rodném domě Josefa
Hoffmanna vstupné zůstává, zpoplatněny na-
dále budou i krátkodobé výstavy.

INFORMACE KPMM

14
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OTÁZKY & ODPOVĚDI – VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘ V MIKULOVĚ

V rámci IX. vzdělávacího semináře pro ne-
mocné s mnohočetným myelomem, jejich ro-
diny a přátele byla znovu zařazena panelová
diskuse. Pro ty, kteří se nemohli semináře zú-
častnit, jsme se pokusili zprostředkovat záz-
nam odpovědí jednotlivých expertů. U někte-
rých otázek najdete několik vyjádření.

1. Je  možné jednoduše specifikovat, které or-
gány jsou v souvislosti s myelomem nejvíce
postiženy? Je známá prevence, jak jejich po-
stižení zmírnit?

Nejvíce postiženými orgány jsou ledviny a kostní
aparát. Jednoduchá prevence v podstatě neexistu-
je, ve vztahu k těmto dvěma orgánům je to přede-
vším dodržování pitného režimu a vhodného pohy-
bového životního stylu.
Obecně prevence rozvoje myelomu neexistuje, ne-
jsou totiž ani známy přesné příčiny rozvoje one-
mocnění, pouze rizikové faktory. Za jakýsi druh fun-
gující prevence snad lze označit pravidelné kontro-
ly u lékaře, ať už praktického lékaře nebo lékaře
specialisty. Pak už však jde o sledování vývoje cho-
roby, ale to už samozřejmě není prevence v pravém
slova smyslu. Bohužel v současnosti nevíme, jak
preventivně rozvoji myelomu předcházet.

2. V minulém roce jsme hodně slyšeli a četli
o existenci více podtypů myelomu a také
o výhodách přesné diagnostiky i následně ve-
dené léčby. Došlo v diagnostice a léčbě opro-
ti loňskému roku k nějakému vývoji?

Bohužel k významnému pokroku nedošlo, ale vý-
zkum stále běží dál. V současné době víme, že me-
zi pacienty jsou zásadní rozdíly a tím mohu potvr-
dit informaci z loňského roku. Bohužel stále ještě
nejsme schopni léčbu upravit tak, aby byla šitá pří-
mo pacientovi na míru.

3. Co to přesně znamená, když lékař řekne
„cílená protinádorová léčba"? Často tento
výraz slyším v souvislosti s léky Revlimid
a Velcade.

Jak thalidomid, tak Revlimid i Velcade patří k lé-
kům, které mají mnoho různých účinků, se kterými
musíme jako lékaři počítat, i když je někdy označu-
jeme jako cílené léky, cílené s velkým rozsahem.
Problém je, že bohužel přesně nevíme, jaké další
účinky ještě mohou mít. Neznamená to, že jsou
obecně nejúčinnějšími léky, ale rozhodně jsou nej-
účinnějšími léky pro léčbu myelomu. A právě proto,
že mají tolik různých účinků tak také existuje tolik
různých možných reakcí, které mohou ovlivnit ná-
dorové buňky.
Já bych proto o cílené léčbě v tomto smyslu raději
nemluvil a spíše bych mluvil o biologické léčbě, ro-
tože tyto výše uváděné léky nejsou klasickou che-
moterapií, nejsou klasickými cytostatiky.

4. Mohu chápat výraz „cílená protinádorová
léčba" jako totéž, když se řekne „biologická
léčba"? Pokud tomu tak není, lze jednoduše
říci, v čem je rozdíl?

Tento výraz neoznačuje to samé, jak již vyplývá
z předcházející odpovědi. Biologická léčba se pou-
žívá jako označení, který má tyto léky vymezit opro-
ti klasickým cytostatikům, které vždy dramaticky
poškozovaly a poškozují DNA. Tedy biologická léč-
ba je taková, která do DNA v tomto smyslu nezasa-
huje.

5. Po aplikaci léku Velcade do břicha se mi
vždy okolo vpichu vytvoří velká, naběhlá čer-
vená skvrna, která velmi svědí. Existuje něja-
ká možnost, jak svědění zmírnit a čím?
K aplikaci Velcade podkožně se přistoupilo z toho
důvodu, že výrobce garantuje menší procento ved-
lejších nežádoucích účinků (neuropatie). Bohužel se
setkáváme s tím, že reakce po vpichu se objevují
u více pacientů. Základem by mělo být střídání mís-
ta vpichu, přísně podkožní aplikace (zdravotníci by
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vás přesnou techniku vpichu měli naučit) a sledo-
vání místa vpichu. Osvědčilo se využívání schématu
čtyř kvadrantů, na které pomyslně rozdělíte břicho
a jednotlivé kvadranty pravidelně střídáte. Na břiše
je větší vrstva tuku a proto i vstřebávání léku je
o hodně přívětivější. Někteří z pacientů zkoušeli
aplikovat lék i do stehen, ale tento způsob se neo-
svědčil, spíše naopak.
Pokud se v místě vpichu objeví jakékoliv podráždě-
ní, je dobré místo vpichu změnit. Jestliže je podráž-
dění/zarudnutí rozsáhlejší, vždy konzultujte s léka-
řem, lze doporučit mast obsahující kortikoidy. 

6. Mám vysoký krevní tlak, v průběhu léčby
Velcade se velmi často stane, zvlášť ke konci
měsíčního cyklu, že mám tlak velmi nízký
a srdeční pulz rychlejší. Tento stav byl i při
léčbě Revlimidem. Způsobují oba léky tyto
stavy a co je toho příčinou? Jak v tomto pří-
padě postupovat s lékem na vysoký tlak?
Mám jej vynechat?

Neexistuje jednoznačná odpověď, proč by to tak
mělo být. Nemáme informace o tom, že by tyto pro-
blémy způsoboval Revlimid nebo Velcade, s vyso-
kou pravděpodobností mohou být způsobeny léky,
které ještě užíváte. Víme, že podobné stavy mohou
nastat po terapii kortikoidy, především po vyšších
dávkách. Pak je potřeba kortikoidy vysazovat po-
maleji a ne „skokem", protože to někteří pacienti
velmi těžce snáší. Ale je pravda, že časově to ne-
souvisí s cyklem léčby, ke které otázka směřuje.
K poslední otázce, léky na vysoký krevní tlak určitě
nevysazovat, rozhodně je brát dál a konzultovat vše
se svým lékařem. 

7. Někteří pacienti v relapsu mají problém do-
sáhnout na doporučovanou léčbu (Velcade,
Revlimid) a mluví o tom, že musí být zařazo-
váni do studií, aby se mohli léčit. Je to prav-
da?

Pokud by to byla pravda, tak by to bylo opravdu
velmi smutné. V současné době jsou tyto léky v ČR

dostupné, i když je pravda, že může být problém
s pojišťovnami, které mají své postupy a nepsané li-
mity. Pokud takový problém máte, tak ho řešte se
svým lékařem a svou smluvní pojišťovnou, protože
není důvod, abyste nemohli tyto léky dostat v oka-
mžiku, kdy je potřebujete.

8. Jaké jsou výhody a nevýhody zařazení do
klinické studie? Omezí mě zařazení do klinic-
ké studie v mém běžném životě?

Jako hlavní výhodu vidím to, že se díky klinickým
studiím dostanete k lékům, ke kterým se zatím ne-
ní možné dostat běžnou cestou a které mohou vaši
nemoc pozitivně ovlivnit. Další výhodou je, že vaše
laboratorní výsledky jsou sledovány častěji, ve vět-
ším rozsahu a podrobněji v porovnání s pacienty,
kteří nejsou do žádné studie zařazeni. Další nespor-
nou výhodou je, že jste více než standardně sledo-
váni při jakékoliv změně vašeho zdravotního stavu. 
Jako nevýhodu můžeme vnímat fakt, že se díky za-
řazení do klinické studie může zvýšit četnost ná-
vštěv lékaře-specialisty, léky jsou podávány ve vět-
ší intenzitě a častěji než při standardní léčbě. Také
počet vyšetření se může zvýšit a dokonce se může
stát, že odběry kostní dřeně jsou speciálně načaso-
vány a plánované intervaly je nutné dodržovat.
Otázkou je, jestli častější sledování a podrobnější
vyšetření je pro pacienta zátěží nebo to představu-
je výhodu.
Samozřejmě všechny výhody a práva jsou na vaší
straně a všechny povinnosti jsou na straně lékaře.
Jestliže se kdykoliv rozhodnete ze studie vystoupit,
nikdo vás za toto rozhodnutí nemůže postihnout,
nicméně moje doporučení zní - vydržet. Nikdo na
vás nezkouší neověřenou léčbu, jde o přesnou kom-
binaci a dávku, kterou dostáváte a lékař více než
pečlivě sleduje průběh celé studie. Nikdy se nesta-
ne, že byste v rámci studie dostávali neodpovídají-
cí léčbu, nebo že byste vůbec nebyli léčeni.

9. Jakou zdravotní pojišťovnu si vybrat, abych
měl záruku, že mi bez problémů proplatí mou
léčbu? Co mi poradíte, když pojišťovna ne-
chce můj lék proplatit?
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Když půjdete na správu sociálního zabezpečení, ho-
vořte o všech vašich potížích jako by byly každo-
denní, buďte „opravdu nemocní" a nebojte se „tro-
chu přehánět.".

Reakce 3: Nevím, že by byl průkaz ZTP odebrán, ale
vím, že komunikace s úředníky je daleko složitější,
posuzování podrobnější a validita posouzení se sni-
žuje. Asi bych doporučil to, co zaznívá i z medií:
„Pokud s něčím nesouhlasíte, odvolejte se".

11. Od diagnostikování myelomu trpím úz-
kostí a depresemi, jaké jsou možnosti zvlád-
nutí těchto stavů? Jak postupovat? Kde se
mohu poradit?

To není tak zcela otázka pro lékaře, ale spíše pro
psychologa. Nicméně z vlastní praxe jako zásadní
vidím, že je opravdu mnohdy velmi těžké nahléd-
nout na vlastní situaci, přiznat si sám sobě, že mám
nějaký problém. Je nesmírně obtížné vyrovnat se se
všemi informacemi o vašem zdravotním stavu a ži-
votních perspektivách, které od nás, lékařů, dostá-
váte často v rámci rychlé ambulantní kontroly. 
Za svou praxi jsem ještě nezažil člověka, který by
dovedl objektivně tuto situaci vyhodnotit a začít ji
řešit, ale mnohokrát jsem zažil situaci, kdy už bylo
velmi pozdě a řešení situace si vyžádalo daleko ví-
ce času a úsilí. 
Mé doporučení proto zní – co nejvíce mluvte se svý-
mi ošetřujícími lékaři. Je totiž pravda, že mnoho va-
šich úzkostí a strachů lze velmi jednoduše vyřešit
a dokonce odstranit hned v začátku tím, že se léka-
ře zeptáte, že mu řeknete, co vás trápí, čemu nero-
zumíte, čeho se bojíte a o čem přemýšlíte. Mnoho
věcí jde velmi jednoduše vysvětlit. 
Na ambulancích máme k dispozici mnoho píse-
mných materiálů, které vám dáváme. Na jednu
stranu zde získáte informace, které vám pomohou,
ale můžete zde také narazit na informaci, která je
pro vás nesrozumitelná, zavádějící, stresující.
Potom se okamžitě ptejte, nebojte se a nic neod-
kládejte. Mnoho vašich úzkostí se může rozvinout
právě díky tomu. Mluvte se svým lékařem o všem,
co je pro vás důležité.

Obecně neexistuje zásadní rozdíl mezi jednotlivými
pojišťovnami, musí uhradit vše, na co má pacient
nárok. Nicméně v praxi jde většině pojišťoven o to,
co nejvíce oddalovat proces schválení požadované-
ho léku. Zkušenosti s pojišťovnami se liší podle jed-
notlivých regionů. V Praze je například velmi dobrá
zkušenost s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
V Ostravě je naopak nejlepší zkušenost s Revírní
bratrskou pojišťovnou a jednání s VZP je velmi pro-
blematické. Také v Hradci je jednání s VZP složitěj-
ší, na druhou stranu se jedná o největší pojišťovnu
v zemi, která má hodně problémů – částečně řeši-
telných a částečně neřešitelných. Převážná část je-
jích pojištěnců je z řad seniorů a dětí, u kterých jde
často o velmi drahou léčbu. A v tomto směru nedo-
kážeme dělat vůbec nic nebo jen velmi málo. 
Je také dobré si připustit, že žijeme ve státě, který
garantuje svým občanům dostupnost nejlepší mož-
né léčby. Tato garance je ovšem velmi obtížně spl-
nitelná, protože se většinou jedná zároveň o nejd-
ražší možnou léčbu, což se řeší na úrovni zdravot-
nických zařízení a pojišťoven. Slyšeli jste před pár
okamžiky z úst jedné z pacientek, že v USA není léč-
ba mnohočetného myelomu pro pacienta levná zá-
ležitost. Ve své praxi se stále častěji setkávám
s emigranty, kteří se vracejí léčit s mnohočetným
myelomem do republiky, protože léčba je u nás stej-
ně kvalitní jako v zahraničí, ale je dramaticky lev-
nější. Takže otázkou zůstává, jak do budoucna po-
stupovat a jakou kulturu komunikace s pojišťovna-
mi nastolit.

10. Máte informace o tom, komu z vašich pa-
cientů byl v poslední době odebrán průkaz
ZTP? Lze zhruba odhadnout, kolik jich asi by-
lo?

Reakce 1: Nestalo se mi, že by byl průkaz odebrán,
ale vím od několika pacientů, že získat průkaz je
daleko složitější.

Reakce 2: Nevím, že by byl odebrán, ale moje rada
pro případ, že jdete znovu žádat o průkaz ZTP zní:
„Zajistěte, aby váš praktický lékař do žádosti velmi
podrobně vypsal všechny vaše zdravotní potíže.
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12. Existují doporučení pro pobyt pacienta
s myelomem v jiných klimatických podmín-
kách? Co bych měl vědět, pokud pojedu třeba
do středomoří, do subtropické nebo tropické
oblasti? Doporučili byste před takovou ces-
tou očkování?

To je velmi jednoduché, pokud je vaše nemoc v ak-
tivním stadiu, je dobré zvážit cestu do zahraničí
a raději ji odložit. Pokud je vaše nemoc v remisi,
není důvod, abyste necestovali.

13. Je potřeba dodržovat v době léčby myelo-
mu nějaké zvláštní hygienické zásady?
Existují nějaká doporučení, jak pečovat o vla-
sy a pleť v době léčby myelomu?

Žádné zvláštní hygienické zásady neexistují. Co se
týká péče o vlasy, ty vám po transplantaci dorostou,
často jsou kudrnaté, ale brzy se vrátí k normálu.
Snad jen doporučení z jiné oblasti. Snažte se být co
nejvíce aktivní, najít si takovou formu pohybu, kte-
rá vám vyhovuje. Procházky, nezátěžové cvičení for-
mou uvolňovacích a protahovacích cviků nebo re-
habilitaci. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým
lékařem. 

14. Máte zkušenosti se zhoršením stavu kůže
v době léčby myelomu? Pokud se objeví něja-
ké kožní změny, jak postupovat?

Někteří pacienti si v průběhu chemoterapie stěžují
na suchost kůže, což je typický, poměrně často se
vyskytující příznak. V okamžiku kdy skončí chemo-
terapie, odezní i tyto nepříjemné průvodní projevy.
Samozřejmě doporučujeme promazávat hodně
mastným, pokud možno neparfémovaným krémem
či olejem. 
Také se mohou objevit různé vyrážky či jiné nepří-
jemné kožní změny nebo alergické reakce. Pokud se
projeví něco podobného, je nutné konzultovat s lé-
kařem.

15. Jakým způsobem probíhá v jednotlivých
centrech spolupráce mezi hematoonkology
a nefrology?

Spolupráce mezi nefrology a hematoonkology je na
většině regionů velmi dobrá, což může být také dů-
sledkem projektu CRAB, který iniciovala Česká my-
elomová skupina.  Pokud vzniknou individuální pro-
blémy, je na místě konzultovat a případně zvažovat
výměnu nefrologa (z hlediska péče o pacienta).

16. Slyšel jsem, že se ve FN Hradec Králové
otevře klinika tradiční čínské medicíny. Zatím
se bude zabývat léčbou bolesti za využití
akupunktury. Co si myslíte o využití této
techniky při léčbě bolesti u myelomu?
Doporučili byste další metodu z oblasti tzv.
„alternativní medicíny", kterou považujete
pro léčbu myelomu za bezpečnou?

Tuto informaci jsem se dozvěděl nedávno, netuším,
jakým směrem se bude klinika vyvíjet a o jaké po-
stupy bude ze strany pacientů zájem. Hovoří se
o akupunktuře a tradičních čínských masážích, kte-
ré jsou v jistých případech vhodným doplňkovým
postupem a rozhodně mají své opodstatnění. Jen
nevím, nakolik jsou využitelné v prostředí České re-
publiky. 
Já osobně jsem, co se týká alternativních postupů,
hodně velkým skeptikem. Je velmi těžce definova-
telné, co se pod pojem alternativní medicína dá ne-
bo nedá zařadit, ale obecně si myslím, že v pod-
mínkách ČR není nutné je významnějším způsobem
aplikovat a raději bych se držel osvědčených medi-
cínských postupů.

17. Jak nahlížíte na využití léčebného konopí
při léčbě myelomu? Doporučovali byste jeho
využití a v kterých případech?

Reakce 1: Pokud používáme silné opiáty, mohou být
stejně rizikové jako konopí, takže nejsem v podsta-
tě proti. Je však potřeba vyzkoušet jaká forma a ja-
ká dávka je tomu kterému člověku prospěšná, což
není v běžném životě jednoduché a právě proto mů-
že být užívání konopí rizikovější než užívání opiátů.
Pokud ovšem danému člověku pomáhá, potom
bych vůbec nebyl proti.
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Reakce 2: Tohle je zrovna alternativní způsob, který
bych nezavrhoval. Myslím si, že léčebné konopí má
své místo hlavně v oblasti paliativní péče u pacien-
tů s nádorovým onemocněním.

přepis odpovědí dle záznamu 
Mgr. Alice Onderková

VIII. VALNÁ HROMADA KLUBU PACIENTŮ
MNOHOČETNÝ MYELOM

V rámci IX. Vzdělávacího semináře pro ne-
mocné mnohočetným myelomem, jejich rodi-
nu a blízké se konala dne 14. září 2013
VIII. Valná hromada Klubu pacientů mnoho-
četný myelom v prostorách Hotelu Galant
v Mikulově. Plné znění zápisu najdete na
www.mnohocetnymyelom.cz

Vedením valné hromady byl pověřen pan Petr
Hylena, místopředseda regionální organizační skupi-
ny Hradec Králové, který je zároveň zastupujícím mí-
stopředsedou s pravomocemi předsedy.
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Alice Onderková. 
Valná hromada byla zahájena v 11.30 hod, hlavními
body programu byla volba nových členů výkonného
výboru a dozorčí rady. Dalším důležitým bodem pro-
gramu bylo schválení pravidelných členských přís-
pěvků. 
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Valná hromada odsouhlasila pravidelné člen-
ské příspěvky. Jejich platba bude realizována
za následujících podmínek:

1. Platby členských příspěvků budou realizovány
v období od ledna do března každého kalendářního
roku s účinností od 1. 1. 2014.
2. Členský příspěvek je povinný.
3. Výše členského příspěvku byla stanovena na
100,- Kč za rok pro každého člena Klubu pacientů
mnohočetný myelom.
4. Platby budou uskutečňovány všemi dostupnými
cestami (elektronicky, složenkou nebo přímou plat-
bou na klubovém setkání).
5. Platba členského příspěvku není povinná v roce
vstupu nového člena do Klubu pacientů mnohočetný
myelom. V tomto roce uhradí pouze členské zápisné
ve výši 200,- Kč. První závazná platba členského přís-
pěvku je realizována až v následujícím roce.
6. V případě nezaplacení členského příspěvku bude
člen na nezaplacení příspěvku upozorněn koordiná-
torem Klubu pacientů mnohočetný myelom. 
7. Po nezaplacení příspěvku ve více než dvou po so-
bě následujících letech bude člen opakovaně upo-
zorněn na zaplacení a při nezaplacení bude jeho
členství ukončeno.
8. O způsobu využití příjmu z členských poplatků roz-
hoduje výkonný výbor v souladu s čl. X. odst.
4. Stanov.

Po intenzivní diskusi byl valné hromadě před-
nesen návrh usnesení, který byl valnou hro-
madou odhlasován. 
Usnesení Valné hromady
• VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2012.
• VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012.
• VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2012.
• VH schvaluje rozpočet pro rok 2013.
• VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole účetní
závěrky z roku 2012.
• VH schvaluje nové členy VV, kterými se stávají ing.
Josef Hájek, pan Petr Hylena, pan Luděk Veselý a pa-
ní Miloslava Svěráková.

• VH bere na vědomí, že předsedou se stává pan Petr
Hylena, místopředsedou s pravomocemi předsedy se
stává ing. Josef Hájek, místopředsedou ROS Brno se
stává pan Luděk Veselý a místopředsedkyní ROS
Praha se stává paní Miloslava Svěráková.
• VH schvaluje novou členku dozorčí rady, kterou se
stává ing. Ludmila Gulyásová.
• VH bere na vědomí, že předsedkyní dozorčí rady se
stává ing. Ludmila Gulyásová.
• VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2013 pa-
ní Ivetu Smitalovou.
• VH schvaluje roční členské příspěvky všech členů
Klubu ve výši 100,- Kč s platností od 1. 1. 2014.

Mgr. Alice Onderková

ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV 2013,
LIPTOVSKÝ JÁN

I v tomto roce pořádala ve dnech 4. – 5. října
naše partnerská organizace Slovenská mye-
lomová spoločnosť- Klub pacientov vzděláva-
cí seminář pro pacienty s mnohočetným my-
elomem pod názvem Škola myelomu 2013. 

Páteční odpoledne bylo věnováno příběhům pacien-
tů. Zaznělo mnoho zajímavých životních příběhů,
a přestože se osobní zážitky jednotlivých aktérů
v mnohém lišily, přece jen měly jeden společný jme-
novatel. Potřebu nevzdávat se, řídit i nadále svůj ži-
vot, žít daným okamžikem a neřešit, co přinese bu-
doucnost a také se aktivně zapojit do procesu své
léčby (či uzdravení se) a pokusit se najít účinné po-
stupy, které nejsou v rozporu s doporučeními lékařů.
Prostě žít a užívat si každodenní maličkosti, najít
v nich radost a krásu. 
Paní Jarmila hovořila o svém snu znovu zažít plavbu
na zaoceánské lodi (její manžel je námořník-technik),
který si po úspěšné léčbě splnila. Svůj příběh nazva-
la „Keď si povieš že budeš zdravý – budeš zdravý".
V dalším z příběhů jsme mohli detekovat toto dopo-
ručení - v souvislosti s nemocí není třeba dělat zá-
sadní životní změny, stačí jen uskutečnit změnu v ná-
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hledu na svůj dosavadní život a najít v něm jinou
perspektivu. Že to jde, nám ukázal pan Josef ve svém
příběhu, který nazval „Venujem sa životu ako pred-
tým, len s inou kvalitou".
Svůj životní příběh také představila paní Christa
Kolbe-Geipert, která hovořila o své zkušenosti s léč-
bou v Německu. Její život s myelomem se započal
v roce 2005. V té době objevila knihu prof. dr. Carla
O. Simontona (psali jsme v Bulletinu z dubna 2012 –
Jak využít vlastní zdroje na léčbu myelomu) a začala
hledat vlastní cestu, jak svou nemoc přijmout. Ona
sama mimo jiné říká: „Naučila jsem se vnímat buňky
rakoviny jako přátele, kteří mi chtějí něco říci.
Přemlouvala jsem je a prosila je, aby mě opustily, že
už jsem se naučila, co mě chtěly naučit a nadále už
se obejdu bez jejich pomoci." 
Na závěr svého příběhu nabídla tři doporučení, kte-
rá jako pacientka s mnohočetným myelomem na so-
bě sama vyzkoušela a ověřila:

1. Ujišťuji vás, že vám nic nepomůže, pokud vy sami
nebudete chápat, že jen vaše vlastní vůle vám umož-
ní dosáhnout stanovené cíle a napomoci procesu
uzdravování.
2. Vy sami si musíte být vědomi toho, že chcete ně-
co udělat se svým životem a uvědomit si proč váš ži-
vot za to stojí. Potom budete schopni svou léčbu
ovlivnit.
3. Nepromarněte svůj čas sezením na pohovce!
Hýbejte se v souladu se svými možnostmi. Užívejte si
každý den!

Celý životní příběh paní Christy Kolbe-Geipert je uve-
řejněn na adrese
http://klubpacientov.myelom.sk/wp-content/uplo-
ads/2013/11/Moj-pribeh-Christa-Kolbe-Geipert.pdf.
Sobota byla vyhrazena odborným přednáškám, pří-
tomní pacienti vyslechli informace o možnostech kli-
nických studií v České Republice a na Slovensku, kte-
ré přednesl doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., dá-
le se hovořilo o nových lécích v léčbě myelomu nebo

dostupnosti hrazené onkologické léčby. Tak jako
v loňském roce zazněla velmi zajímavá přednáška
MUDr. Pavla Kotoučka, který navázal na informace
z loňského roku a rozvedl svou ústřední myšlenku
o možnostech integrativní léčby mnohočetného my-
elomu. 
Závěr setkání patřil opět pacientským aktivitám,
Mgr. Alice Onderková hovořila o Klubu pacientů
mnohočetný myelom a předala pozdravy a podporu
od pacientů v České republice.  Doc. Miroslav
Hrianka, PhD., následně shrnul činnost na
Slovensku. Vyvrcholením celého semináře byl slav-
nostní křest tří nově vzniklých publikací. První publi-
kace se věnuje sociálnímu zabezpečení pacientů
s myelomem a nabízí souhrnné informace o tom, jak
postupovat např. v případě těžkého zdravotního po-
stižení, pracovní neschopnosti nebo invalidity. Druhá
s názvem – Rady pro pacienta v myelomové ambu-
lanci nabízí praktická doporučení při návštěvě speci-
alizované ambulance. Poslední brožura je praktickým
návodem jak podpořit své zdraví pomocí cvičení jó-
gy. Věříme, že všechny vydané publikace budou vel-
kým přínosem pro pacienty i jejich nejbližší.

Mgr. Alice Onderková
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ODBORNÉ TÉMA

DOKTOREM BEZ VZDĚLÁNÍ ANEB MOUDRÁ
KNIHA POVÍDÁ …..

A proč vlastně? Stačila jedna krátká nebo spíš dlou-
há návštěva u praktického lékaře. Je fakt, že má vy-
nikající otevírací dobu v ordinaci a tak, když jsem
vyzvedla dceru ze školky, vyvenčila „zabijáka" jork-
šíra, mohla jsem v půl páté k lékaři.
Ještě jsem zapomněla zmínit, že patřím mezi hema-
toonkologické pacienty a tedy potřebuji trošičku ji-
nou péči v případě nachlazení, viróz atd. Paradoxně
po skončení léčby jsem odešla od svého praktické-
ho lékaře. Jeho vtipné otázky typu: „ Jééé ty ještě
žiješ? Podle statistiky už tady nemáš být.", mě do-
nutily k tomu, abych hledala nového lékaře. Dívám
se na stránky a nacházím cosi, co vypadá velice za-
jímavě. A vypadá to, že doktoři v tomto sdružení
budou profesionálové se zkušeností. Ale ouha. Můj
příběh začíná….
Moje první překvapení nastalo už v čekárně. Pan
doktor je zřejmě poctivý, protože od 14.00 hodin do
půl páté vzal 2 lidi. Nu což, říkám si. Zřejmě odbor-
ník. Na stránkách má uvedené i zkušenosti z onko-
logické praxe. Taky fajn, profík každým coulem. Je
půl šesté a přicházím na řadu. S mojí rýmičkou
a kašlem - jak říká můj přítel. Pan doktor se vyptá
na všechno, na co se může zeptat, neustále píše co-
si latinského do zprávy a pak to přijde.
„Asi máte alergii", říká pan doktor a hned se zku-
šeně ptá. „A jakou máte rýmu?". „Takovou, že se
dusím.", odpovídám. „No a co ty průdušky?
Poslouchala jste se?", zní další otázka. „Promiňte,
nemám doma stetoskop", odpovídám zcela zasko-
čená. „A CRP jste si měřila?". To už se nezmůžu na
nic jiného než na otázku. „Prosím???". Takže mi do-
šlo, že si musím objednat stetoskop a k tomu ještě
přístroj na měření CRP a k tomu taky jehly, rukavi-

ce, no prostě všechno, čím si můžu odebrat krev.
Teď mě napadá, že ještě potřebuji malou domácí
laboratoř, abych si mohla udělat kompletní krevní
obraz.
Dostáváme se ovšem k tomu nejlepšímu. Jeho
otázka: „Co byste si naordinovala za léky?" mě do-
stává do kolen. Ale to není všechno, rada odborní-
ka zní: „Víte co, tady je seznam všech dostupných
léků a vyberte si." Vracím se se seznamem zpátky
do čekárny a začíná moje samoléčení.
Tak si říkám: „Asi mám zánět dolních a horních cest
dýchacích, takže zřejmě potřebuji nějaká antibioti-
ka." Otvírám moudrou knihu a vzpomínám si na
jednu krásnou - Nezbednou pohádku, kde stařenka
říká: „Moudrá kniha povídá tuhle těmi řádky, že je
těžká cesta tam a ještě těžší zpátky." Hledám a na-
cházím cosi, co jsem kdysi v minulosti užívala.
S velkou radostí mu lék v moudré knize ukazuji a on
ho vítězoslavně předepisuje. Pouze mi doporučil,
abych ho začala užívat až v tu chvíli, kdy uznám za
vhodné, že je čas na antibiotika. Takže díky tomu,
že mám objednaný stetoskop a malou domácí la-
boratoř, si můžu antibiotika v klidu nasadit, až při-
jde ten správný čas. Dávkování budu řešit podle
návodu. Asi. Anebo si nic neobjednám a budu to
řešit pocitově anebo se prostě jen podívám z okna
a řeknu si: „Dneska by to šlo".
Vyzvedávám si mnou vybrané léky v lékárně a ptám
se lékárníka, jak se lék užívá. Vyprávím mu svůj pří-
běh a jen se směje. Lék si ale statečně beru domů,
schovávám ho do skříňky a chodím se na něj dívat.
Taky se dívám se z okna, jestli už není čas jej nasa-
dit.
Závěrem použiji jeden trefný výrok báby Kelišové:
„Kam jsme to dojeli? Velebnosti jdu…".
A abych nezapomněla, za dva dny se můj zdravot-
ní stav tak zhoršil, že jsem si léky sama nasadila a
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pro jistotu se objednala na plicní. Tak uvidíme, jest-
li jsem si je nasadila včas. A to jsem pacient po
opakované autologní transplantaci kostní dřeně
a tedy jakýkoliv zánět pro mě může mít fatální ná-
sledky. Automaticky si ráno zajdu na placený odběr
krve, protože moje doktorka neordinuje a k „panu
doktorovi v zástupu" už nikdy nepůjdu.

JAK SE V TAKOVÉ SITUACI ZACHOVAT?

Příběh jistě víc než neuvěřitelný, bohužel ho psal ži-
vot sám. Když jsem tento příběh dostala, vzpomně-
la jsem si na celorepublikový seminář v Mikulově.
V rámci příběhů pacientů nám jedna pacientka
dlouhodobě žijící v USA popisovala, jak může roz-
hodovat o tom, kterého lékaře si vybere a sama si
ho také vyhledává, jak si sama hledá cesty, aby se
dostala k potřebnému léku, pokud jej neuhradí její
pojištění. Jde o právo volby, možnost výběru, vel-
kou míru svobody, vše po čem naše společnost to-
lik volala a volá. Jde však také o velkou osobní zod-
povědnost a schopnost orientovat se v problemati-
ce své nemoci. Nebát se rozhodnout a bránit sám
sebe. 
A o to vše v tomto příběhu jde. Máme právo si vy-
brat lékaře nebo léčebný postup dle svého uvážení,
na podkladě profesionálních, objektivních a po-
drobných informací. Toto právo s sebou ovšem ne-
se i riziko, že naše volba nemusí být vždy dobrá. To
neznamená, že nemůžeme a nemáme právo volit
znovu.
Oslovila jsem lékaře hematoonkology jednotlivých
léčebných center s prosbou o komentář tohoto pří-
běhu, z jejich odpovědí jednoznačně vyznívají tato
doporučení:

1. Pokud se lékař chová tímto způsobem nelze jej
vnímat jako profesionála. Rozhodně je namístě vy-

hledat jiného odborníka. Změnu svého rozhodnutí
nepovažujte za nevhodné, setrvání u takového od-
borníka by naopak mohlo být ohrožující. Jde o va-
še tělo, vaše zdraví.

2. Pokud hledáte nového praktického lékaře, ne-
bo jakéhokoliv jiného odborníka-zdravotníka, je
vždy vhodné pokusit se nalézt informace o jeho do-
savadní práci. I když se jedná o subjektivní zkuše-
nost, může vám takováto informace mnohé napo-
vědět. (Pokud hledáme odborníky v jiných oblas-
tech, po doporučení pátráme téměř automaticky –
proč nepostupovat stejně i ve vztahu ke zdravotní-
kům.).

3. Najít si dobrého praktického lékaře, který je
podrobně obeznámen s vaší nemocí (mnohočetný
myelom), sleduje její vývoj a zajímá se o způsob léč-
by, je nezbytně nutné. Nejen pro zvládání „běž-
ných" zdravotních problémů (jak jsou popisovány
v příběhu), ale také v případě akutních komplikací,
hlavně v případě, kdy je vaše léčebné centrum
vzdálenější od vašeho bydliště. Pro prvotní zvlád-
nutí akutního stavu je praktik často nezbytně nut-
ný, další léčbu již samozřejmě vede specializované
centrum. 

4. Není nutné, aby praktický lékař znal podrobně
mnohočetný myelom v okamžiku vaší první návště-
vy. Je ovšem nezbytně nutné, aby měl zájem si o té-
to nemoci a vašem zdravotním stavu zjistit co nej-
více, pokud se rozhodne přijmout vás do své péče. 

5. Lékaři specializovaných center často nemají
kapacity řešit všechny „běžnější" zdravotní problé-
my u všech svých pacientů. Na druhou stranu
o nich potřebují být informováni. Ideálně by měla
fungovat spolupráce mezi specialistou, praktikem
a pacientem.

6. Proto velmi doporučujeme docházet na pravi-
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delné kontroly nejen ke svému specialistovi-hema-
toonkologovi, ale také pravidelně navštěvovat své-
ho praktika. Oba odborníci potřebují být seznáme-
ni s ordinacemi, které provedla druhá strana, aby
mohla být zajištěna odpovídající péče.

7. Také přímá telefonická domluva praktika se
specialistou-hematoonkologem je výbornou for-
mou spolupráce. Nebojte se svému praktickému lé-
kaři dát kontakt na svého specialistu.

8. Dalším důvodem, proč by se měl váš praktický
lékař aktivně zajímat o váš zdravotní stav a konzul-
tovat se specialistou je příprava různých „doporu-
čujících zpráv". V okamžiku kdy potřebujete zprávu
pro posudkového lékaře, zprávu pro žádost o výho-
dy sociálního zabezpečení, žádost na poukaz do
lázní apod., žádáte o její vyhotovení praktického lé-
kaře. Pokud není dostatečně informován, může být
vaše žádost zamítnuta právě na základě „doporu-
čující zprávy" vyhotovené praktickým lékařem.

9. Jestliže se váš praktik nezajímá o léčbu prová-
děnou ve specializovaném centru a nechce komu-
nikovat s vaším specialistou, pak je vhodnější na-
lézt jiného praktického lékaře.

10. Pokud se dostanete do podobné situace, ja-
kou popisuje příběh, je na místě oprávněná stíž-
nost, kterou můžete směřovat na vaši smluvní po-
jišťovnu či Lékařskou komoru. Pokud se lékař takto
chová k vám, je velká pravděpodobnost, že tak po-
stupuje častěji a jeho přístup je ohrožující a vysoce
neprofesionální.

11. Pokud máte pocit, že postup vašeho lékaře
není správný nebo prostě jen chcete znát názor ji-
ného odborníka, nestyďte se a vyhledejte ho. Máte
na to nárok: „Právo na druhý názor lékaře je obsa-
žen také v zákoně o zdravotních službách
(č. 372/2011 Sb.). Výkon by měl být hrazen zdravotní-
mi pojišťovnami, jako kontrolní klinické vyšetření. 
Tento postup doporučujeme spíše z hlediska celko-
vé strategie vaší léčby než v případě řešení „běž-
ných" zdravotních potíží.

12. Ke konzultaci strategie své léčby můžete také
využít vzdělávací semináře, které pořádá Klub paci-
entů mnohočetný myelom a Česká myelomová sku-
pina, nadační fond. Přítomní odborníci jednotlivých
specializovaných center jsou vždy připraveni s vámi
vaše problémy probrat a nabídnout vhodná dopo-
ručení.

13. Je také možné využít elektronickou poradnu,
která je k dispozici na www.mnohocetnymyelom.cz
(Zeptejte se).

Na podkladě zaslaných doporučení zpracovala
Mgr. Alice Onderková

ELEKTRICKÉ ZUBNÍ KARTÁČKY

V posledním období jsme v rámci seminářů a klu-
bových Info odpolední často hovořili o problemati-
ce stomatologie a ústní hygieny. Od lékařů i den-
tálních hygienistů jsme slyšeli mnoho různých rad a
doporučení. Jedny z nich se týkaly elektrických zub-
ních kartáčků. V tomto případě se doporučení tro-
chu lišila, proto jsme se rozhodli více zapátrat
a o elektrických kartáčcích zjistit další podrobnosti.
V současné době je možné na trhu najít dva druhy
elektrických zubních kartáčků. 

1. Oscilační zubní kartáčky, které mají malou
kulatou speciálně tvarovanou hlavici vykonávající
rotační (oscilační) a pulzační pohyb. Pulzace naru-
šují zubní plak a oscilace potom plak stírají.

2. Sonické zubní kartáčky, které mají speciálně
tvarovanou hlavici podobnou klasickému manuál-
nímu kartáčku a vykonávají tzv. sonický pohyb, kdy
vibrace vycházejí z kartáčku, rozkmitají štětinky
a spolu se slinami, vodou a pastou vytvoří cirkulu-
jící suspenzi. Vibrace narušují plak a pomocí rozk-
mitaných štětinek se suspenzí plak stírají.

Oscilační zubní kartáčky většina stomatologů
v současné době nedoporučuje, protože mohou po-
škozovat dásně a časem vznikají bolestivé a odha-
lené krčky. Naopak sonické kartáčky jsou velmi kva-
litní a jejich technologie se neustále zdokonaluje.
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Elektrický zubní kartáček nemá být pomůckou, kte-
rá „udělá práci za nás", ale naopak je důležité dob-
ře zvážit jeho výběr a naučit se s ním správně za-
cházet. Někteří z odborníků dokonce doporučují
navštívit dentálního hygienistu, aby vás naučil
správnou techniku čistění zubů. Je totiž velmi důle-
žité jaký tlak či sklon kartáčku použijete. V každém
případě se také doporučuje následné použití den-
tální niti nebo mezizubních kartáčků. Pro použití
kartáčku existuje několik rad, kterými je dobré se
řídit. 

1. Dbejte na preciznost, hlava kartáčku by měla být
vedena pomalu po každém zubu zvlášť a ze všech
stran (tedy po vnitřní, vnější a také po kousací plo-
še zubu).

2. Kartáček má být k zubu pouze přiložen, v žád-
ném případě se nesmí na hlavu kartáčku tlačit a zu-
by „drhnout".

3. Nadměrný tlak na zubní kartáček může být příči-
nou ústupu dásně a následného odhalení krčků.

4. Hlava elektrického zubního kartáčku by měla být
vždy po třech měsících vyměněna.

Jak tedy reagovali na náš dotaz ohledně použití
elektrického zubního kartáčku oslovení odborníci -
stomatologové přednášející v rámci Info odpolední
či vzdělávacích seminářů? 

Reakce č. 1
MUDr. Vojtěch Peřina, PhD. Klinika ústní, čelistní
a obličejové chirurgie, FN Brno

Elektrické zubní kartáčky většinou pacientům
doporučujeme, ale musí se jednat o moderní
typy, kde se štětinky nejen otáčejí, ale také
se pohybují v dlouhé ose (tzn. vyjíždějí a za-
jíždějí).

Reakce č. 2
MUDr. Romana Kršáková, praktický stomatolog,
Pardubice

Elektrické zubní kartáčky doporučuji pouze
pro rychlé vyčištění zubů (např. po obědě),
ale jinak absolutně nedoporučuji, protože
většina lidí neumí odhadnout správný tlak
a pak může docházet k poškození dásní,
k rozvoji klínovitého defektu nebo k závažné-
mu poškození tkáně. Většina elektrických
kartáčků má tvrdé štětiny, což je vzhledem ke
špatnému odhadu tlaku nevhodné.

Reakce č. 3
Prim. MUDr. Gabriela Pavlíková, Klinika ústní, če-
listní a obličejové chirurgie, 1. LFUK a VFN Praha

Elektrické kartáčky jsou vhodné spíš pro lidi
se zhoršenou koordinací či jiným tělesným
postižením, kteří neumí (nebo nemohou)
s normálními kartáčky pracovat. I v tomto
případě by se měly použít jen někdy, určitě
ne dvakrát denně jako kartáčky běžné.
Mohou způsobit těžké defekty ve sklovině.

A na závěr ještě dvě praktické rady:
• Žaludeční kyseliny jsou velmi agresivní, pokud li-
dé intenzivně zvrací (např. po chemoterapii) je dob-
ré si nejméně hodinu, lépe dvě hodiny, zuby vůbec
nečistit a vyčkat. Po takto intenzivním zvracení je
zubní sklovina ohrožena kyselým prostředím v ús-
tech a může dojít k jejímu poškození za použití ja-
kéhokoliv kartáčku.
• Podobně agresivně mohou na zubní sklovinu pů-
sobit např. saláty se zálivkou, ve které je použitý ci-
tron nebo pití bílého vína. Pokud si nutně potřebu-
jete vyčistit zuby, je vhodnější použít žvýkačku.

Na základě získaných podkladů zpracovala
Mgr. Alice Onderková
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INFORMACE CMG NF

IX. VZDĚLÁVACÍ SEMÍNÁŘ PRO NEMOCNÉ
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM, JEJICH RODI-
NU A PŘÁTELE

13. - 14. září 2013, Mikulov hotel Galant
Stejně jako v loňském roce, i pro letošní, devátý ročník
„Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným
myelomem, jejich rodinu a přátele" jsme pro vás zvolili
nové prostory a to v hotelu Galant v Mikulově. Věříme,
že i tentokrát to byla volba dobrá a nadstandardní vy-
bavení hotelu pomohlo ke zpříjemnění atmosféry semi-
náře, která byla jako vždy vlídná a přátelská.
Seminář tradičně organizoval nadační fond České mye-
lomové skupiny (CMG), Klub pacientů mnohočetný mye-
lom (KPMM) a The International Myeloma Foundation
(IMF). Finančně seminář podpořily společnosti Česká
myelomová skupina, o.s. a BindingSite s.r.o.
Letošní ročník semináře neprovázelo tak příjemné poča-
sí, jak jsme byli zvyklí nebo jak bychom si představovali,
ale ani tento fakt neodradil naše stálé příznivce a mno-
ho nových, aby se semináře zúčastnili. Naopak počasí
nahrávalo všem, kteří se chtěli něco dozvědět a naši

přednášející byli terčem mnoha dotazů nejen v rámci
oficiální diskuze, ale v průběhu celého konání semináře. 
Semináře se celkem účastnilo 99 nemocných a jejich blíz-
kých. Jako obvykle, většina účastníků přijela v pátek
a pouze ti z blízkého okolí se registrovali až v sobotu rá-
no. Páteční večer byl tradičně zahájen přípitkem, po kte-
rém následovalo slavnostní uvítání, přednesli je zástupci
pořádajících a hostujících organizací. Za nadační fond
CMG přítomné přivítal předseda správní rady
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., za KPMM promluvil mí-
stopředseda jedné z regionálních skupin pan Petr
Hylena, za SMS Klub pacientov doc. Ing. Miroslav
Hrianka, Ph.D. a letos poprvé za IMF Nadia Elkebir, zá-
stupkyně pro Evropu. Ve svém proslovu se nejen před-
stavila, ale také ocenila milé a přátelské prostředí a také
pochválila chuť místního burčáku. Po krátkém uvítání
dostala slovo zástupkyně Tiskového informačního centra
v Mikulově, která ve své prezentaci představila historii
i současnou podobu a ambice kouzelného městečka
Mikulov. Ti, co zůstali do neděle, určitě nelitovali.
Na další část večera se těšili jak účastníci, tak i samotní
organizátoři. I letos čekaly drobné dárky na ty, pacienty
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nebo členy Klubu, kteří se aktivně zapojují do jeho činnosti
nebo se nějak podíleli na vlastním programu semináře. Na
závěr několik dárků také zůstalo jako milá pozornost pro ty,
kteří právě slavili narozeniny, přijeli z největší dálky nebo bo-
jují s myelomem nejdéle nebo naopak byli právě diagnosti-
kováni. 
Pak již následovalo tradiční občerstvení formou rautu
a ke zpříjemnění atmosféry hrála cimbálová kapela Mládí
z Čejče, která vyprovokovala přítomné ke společnému zpě-
vu. Krátce před půlnocí se i poslední vytrvalci odebrali do
svých pokojů, aby si dopřáli odpočinek před odborně nabi-
tým programem dalšího dne.
V sobotu byl program zahájen v 8,30 hod a jeho náplň byla
již věnována léčbě, výzkumu a péči o pacienty
s mnohočetným myelomem. Úvodní slovo jako vždy patřilo
prof. MUDr. Romanovi Hájkovi, CSc., který přivítal všechny
přítomné, zvláště ty, kteří přijeli až v sobotu ráno. V krátkém
úvodním příspěvku prof. R. Hájek poděkoval všem za přípra-
vu semináře a jako každým rokem byla pokřtěna nová bro-
žura. V té chvíli si vzala slovo Mgr. Alice Onderková, koordi-
nátorka Klubu a spolu s MUDr. Petrem Pavlíčkem pokřtili
brožuru s názvem „Bolest a mnohočetný myelom" autorů
MUDr. Petra Pavlíčka a Mgr. Petry Bučkové. Tato brožura je
první vlaštovkou projektu „Musí myelom bolet?" a věříme, že
se tento projekt, na kterém spolupracuje řada odborníků,
setká s kladnou odezvou z řad pacientů a přinese řadu uži-
tečných rad a informací.
Pak už se střídali přednášející přesně podle programu.
Prof. R. Hájek se zaměřil ve svém příspěvku na spoluprá-
ci v rámci provádění klinických studií s European
Myeloma Network a shrnul nejdůležitější projekty a vy-
světlil jejich význam pro pacienty s MM. Bohatou činnost
Klubu pacientů mnohočetný myelom tentokrát předsta-
vila koordinátorka Klubu Mgr. Alice Onderková a svůj
příspěvek připravila jako odpovědi na otázky, které vy-
jadřují oblíbenost jednotlivých aktivit. Jejím komentářům
souhlasně přikyvovali všichni přítomní. Nový projekt
Klubu pacientov Slovenskej myelomovej spoločnosti
„Návrat ku zdraviu" ve svém sdělení přiblížil
doc. M. Hrianka. 
„Příběh pacienta" byl tématem posledních minut před

dopolední přestávkou. Tři z přítomných pacientů souhla-
sili s tím, že se o svůj životní příběh podělí i s ostatními.
Ve dvou úvodních sděleních jsme se dozvěděli, jak je dů-
ležité nepřestat žít a je možné mít záliby, které stále
obohacují život a častokrát vyžadují i značnou míru od-
vahy. Ve třetím příspěvku vystoupila pacientka, která ži-
je a je léčena v USA. Všichni přítomní tak měli možnost

udělat si obrázek o tom, jakou roli hraje nemocný
v systému zdravotní péče u nás a v USA. Je to vždy role
hlavní, ale v USA se sám nemocný více podílí na procesu
diagnostiky a léčby v tom smyslu, že si sám objednává
diagnostická vyšetření, vyhledává si lékaře, který ho má
léčit a v mnoha případech si také sám zajišťuje doporu-
čené léky. Každý tak mohl sám posoudit, co mu vyhovu-
je víc.
Po přestávce následovala panelová diskuze, na kterou se
těšili nejen posluchači, ale i všichni přítomní experti na
léčbu myelomu – prof. R. Hájek, doc. V. Maisnar,
MUDr. J. Straub a MUDr. P. Pavlíček. Otázky do diskuze
vzešly od samotných nemocných a k některým se vyjad-
řovali všichni lékaři a tak jsme měli možnost vyslechnout
si jejich osobní názor, který se mohl lišit od těch ostat-
ních. Toto přináší určitou možnost volby a ujištění, že
problém má i více řešení, zvláště když některá metoda
selhává nebo nevyhovuje.
Velmi edukativní bylo sdělení MUDr. J. Strauba, který vy-
světlil, jak se hodnotí účinnost léčby, jaká jsou nutná vy-
šetření a jaké typy léčebné odpovědi existují. Hovořil na-
př. o rozdílu mezi „zdravou protilátkou", která je určená
k rozpoznání nějakého typického znaku na povrchu cizo-
rodých buněk a paraproteinu jako protilátce, která ztra-
tila svůj původní úkol – boj proti cizorodým buňkám.
Velmi podrobně také popsal možnosti léčby relapsu
a zdůraznil, že léčba relapsu musí být především kom-
plexní. Neméně zajímavý byl příspěvek prof. R. Hájka,
který stručně popsal hlavní výhody a nevýhody nových
léků, které s v poslední době v léčbě myelomu používají.
Povzbudil také všechny přítomné, že v této oblasti jde
medicína stále mílovými kroky kupředu.
Po těchto dvou odborných sděleních se přítomní rozděli-
li na dvě části. Stalo se již tradicí, že doba před obědem
patří valné hromadě Klubu pacientů mnohočetný mye-
lom. Ti, co měli zájem se věnovat organizačním záleži-
tostem Klubu, zůstali v hlavním přednáškovém sále.
Valná hromada měla letos důležitý úkol a tím byla volba
předsedy. Novým předsedou Klubu se stal pan Petr
Hylena. Všichni přítomní poděkovali dosavadnímu před-
sedovi ing. J. Hájkovi za vše, co pro sdružení udělal a no-
vému předsedovi popřáli hodně sil v jeho nové funkci.
Rodinní příslušníci, kteří nejsou členy Klubu, měli ve stej-
ný čas možnost pohovořit si s Mgr. P. Bučkovou
a MUDr. P. Pavlíčkem o těžké roli pečovatele a shodli se
na tom, že psychická zátěž padá na všechny v rodině, ne
jen na samotného nemocného. 
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s MUDr. P. Pavlíčkem. Skupiny se po krátké přestávce vy-
měnily a každý tak měl možnost vyslechnout informace
od všech přítomných odborníků.
Krátce před 16,30 hod byl seminář ukončen a všichni se
rozešli s odhodláním sejít se v rámci dalšího ročníku se-
mináře, který bude jubilejní. Bude se konat již podesáté.
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 ročník vzdělávacího semináře je plánován na
podzim roku 2014 a bude se konat někde na území
Čech. S velkou pravděpodobností v oblíbených Lázních
Bělohrad.

Iveta Mareschová
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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
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Kontakty – Česká myelomová skupina, nadační fond (CMG NF)

MIKULOVSKÉ POTKÁVÁNÍ 

Scházíme se v Mikulově
tam, kde réva sluncem sládne,
kde lahodí nejen oku,
tak připijme na zdraví toho moku.

Od lékařů vyslechneme rady,
že má věda nové snahy,
aby léčba s naší pevnou vůlí
napomohla k uzdravení.

Veřejnost má informaci
konopí že zdraví vrací
kdo ví, zda tato rostlina
má pro léčbu pravidla.

Pak my, zdejší pacienti
včas spustíme stavidla.
budem kouřit, žvýkat listí
ať jsou toho všichni jisti.

Že tu nemoc zaženeme
zeleň v těle přemeleme!

Po obědě se jako obvykle všichni rozdělili do více diskus-
ních skupin. I v letošním roce jsme pozvali paní Leu
Janků, která hovořila o změnách v sociálním zabezpeče-
ní. Tato problematika zajímala téměř všechny účastníky,
jedná se totiž o oblast velmi nepřehlednou a podléhající
neustálým změnám. Přitom jde o jednu z nejvíce sledo-
vaných oblastí, která trápí hodně pacientů a jejich blíz-
kých.
Další dvě skupiny aktivně diskutovaly nejen o nežádou-
cích účincích léčby, ale přítomní mohli využít situace
a ptát se přítomných odborníků na jakékoliv téma.
Někdy vážně, jindy s humorem a nadsázkou na všechny
položené otázky odpovídali v jedné skupině
prof. R. Hájek spolu s MUDr. J. Straubem a v druhé již
z loňska sehraná dvojice doc. V. Maisnar
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PPřřeeddsseeddaa  KKlluubbuu  ppaacciieennttůů  MMMM

Petr Hylena
605 294 087
petr@hylena.cz

KKoooorrddiinnááttoorr  KKlluubbuu  ppaacciieennttůů  MMMM
Mgr. Alice Onderková 

603 310 523      
koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz

RReeggiioonn  BBrrnnoo
Luděk Veselý, místopředseda

724 543 750
ludekves@seznam.cz

RReeggiioonn  HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé
Petr Hylena

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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