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Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom,

jako nový předseda Klubu pacientů mnohočetný myelom stojím před nelehkým úkolem - zhodnotit rok 2013. 
Rok, který byl pro mnohé z nás velmi náročný, plný zvratů nečekaných událostí a změn. Změna – slovo s náde-
chem neočekávaného, něčeho co se liší od předchozího ať už ve smyslu pozitivním nebo negativním. V každém 
případě s sebou změna přináší pohyb, předpokládá vynaložení určitého úsilí a energie, je prostě hybnou silou. 
Změna nemá ráda stojaté vody, a pokud je někde „zahlédne“, udělá maximum pro to, aby je rozvířila, rozpo-
hybovala. A tak nějak vidím rok 2013. 
Co jsme zvládli? Podařilo se nám uzavřít dobíhající projekty, připravit půdu pro nové a nastartovat procesy, které 
jsme zatím neměli prostor realizovat. Nakolik budeme úspěšní, to nám ukáže až rok 2014, pevně věřím, že sta-
novené cíle zvládneme. Máme k tomu naprosto všechny předpoklady, funkční tým spolupracovníků, nadšené 
podporovatele a pevné vztahy s našimi partnery podpořené léty výborné spolupráce. Všem patří obrovský dík.
Tento rok našemu sdružení přinesl i těžkou zkoušku a zároveň výzvu. Po dlouhém boji nás na podzim opustil 
ing. Josef Hájek, předseda sdružení. Klub pacientů mnohočetný myelom pro něj představoval možnost, jak 
pomoci všem, kterým se život neodmyslitelně spojil s nemocí mnohočetný myelom. A s prozíravostí managera, 
který buduje „funkční firmu“ do tohoto úsilí zapojil i své kolegy. Nejen díky tomu jsme mohli bez potíží navázat 
na jeho vize a pokračovat v další práci.
Chtěl jsem se zamyslet nad tím, co našemu sdružení pomyslně dal a co mu vzal rok 2013 a jednoduše říct 
– „tento rok byl dobrý“ nebo „tento rok byl špatný“. Pokorně přiznávám, že neexistuje takto jednoduchá 
odpověď. Tak jako číslo 13 pro někoho bude symbolem štěstí a jiného bude děsit, tak dění v našem sdružení 
za minulé období bude někdo hodnotit jako pozitivní a jiný jako negativní. Věřím, že to není důležité. VÍM, že 
důležitý je především výsledný souhrn událostí, který nám umožní jít dál po cestě, na kterou jsme společně jako 
sdružení v roce 2007 vykročili a naše společné úsilí přinese pomoc těm, kterým pomoc patří.
Upřímně děkuji všem partnerům, kteří se trvale podílejí na vytvoření tak soudržného celku, jakým je Klub pa-
cientů mnohočetný myelom a pevně věřím, že jeho celistvost budeme i nadále společně budovat. Těším se na 
další spolupráci a těším se na setkání s vámi.

Petr Hylena 
předseda sdružení

SLOVO PŘEDSEDY

Poslání 

Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení je nestátní nezisková organizace založená v březnu 2007. Jejím poslá-
ním je nabízet kvalitní a plnohodnotné informace nemocným s mnohočetným myelomem a jejich blízkým, zprostředkovávat 
setkání nemocných s odborníky z různých oborů a pomáhat jim tak orientovat se v tíživé životní situaci.

Naše cíle

Sdružit pacienty s diagnózou mnohočetný myelom, jejich příbuzné a blízké, všeobecné sestry i lékaře podílející se na jejich  
léčbě.

Zprostředkovávat dostupnost informací o onemocnění, možnostech léčby a následné péče i dalších otázkách, se kterými 
se pacienti setkávají.

Vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi pacienty, jejich rodinami či přáteli a okolím.

Zviditelnit pojem onemocnění mnohočetný myelom, který je málo se vyskytující onkologickou diagnózou mezi českou 
veřejností.

Shromažďovat informace o dostupnosti lékařské péče, které by mohly dále posloužit ke zlepšení péče o pacienty trpící 
mnohočetným myelomem.

Aktivně se účastnit jednání se státními orgány, orgány samosprávy, zdravotními pojišťovnami, právnickými a fyzickými 
osobami. 

O NÁS
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BULLETINY - Klubové časopisy

Bulletiny-klubové časopisy představují první ze tří nejsilnějších nástrojů, které zajišťují kontinuální informovanost našich 
členů. Je velmi potěšující sledovat, že časopis čtou nejen členové Klubu, ale že je s netrpělivostí očekáván i dalšími pa-
cienty s mnohočetným myelomem. Každé číslo vychází v nákladu 900 výtisků a své pravidelné čtenáře si našel i mezi 
pacienty na Slovensku.

Základní témata čísla vydaného v dubnu 2013/ročník V.  
Info odpoledne – klubové setkání v Praze.
Doporučení nutričního terapeuta pro pacienty s MM.
Deset rad pro pacienta vyžadujícího nákladnou péči.
Životní příběh pacienta s komentářem psychologa.

Základní témata čísla vydaného v září 2013/ročník V.
Info odpoledne – klubové setkání v Brně, Plzni a Hradci Králové.
Průvodce stravováním pro pacienty s MM.
Buďte trpěliví ve své nemoci a nebojte se hospice – příběh pacienta.
Deprese jako výzva – příběh pacienta.

Základní témata čísla vydaného v prosinci 2013/ročník V.
Info odpoledne – klubové setkání v Olomouci, v Brně, v Praze, v Plzni.
Otázky a odpovědi – diskusní panel vzdělávacího semináře v Mikulově.
Doktorem bez vzdělání aneb moudrá kniha povídá. 
Jak se v takové situaci zachovat?
Elektrické zubní kartáčky.

INFO ODPOLEDNE - Klubová setkání

O čem jsme hovořili?
Klubová setkání jsou pořádána ve všech regionálních Klubech dvakrát za rok. V rámci těchto informačních odpolední se naši 
členové (pacienti a jejich blízcí) setkávají se zdravotníky jednotlivých specializovaných léčebných center a mají možnost dis-
kutovat o problémech, které je tíží a klást dotazy, na které hledají odpovědi. Kromě hematoonkologů pravidelně zveme také 
odborníky z jiných, souvisejících oblastí, jak lékaře, tak nelékaře.

Klub Brno 2013
29. květen: Kvalitní strava jako cesta ke zdraví.
16. říjen: Léčba bolesti u pacientů s MM. Jak může psycholog přispět k léčbě bolesti.

Jak je možné nahlížet na přípravu jídel a stavování obecně, s tím nás přišel na jarní Info  odpoledne sezná-
mit ing. Jaroslav Škvařil, lektor Odborné skupiny pro nutrici České společnosti pro výživu a vegetariánství se 
zaměřením na problematiku bílkovin. Jeho přednáška vyvolala bouřlivou diskusi a rozhodně přiměla všechny 
přítomné k zamyšlení nad skladbou své stravy.
Na podzimním setkání o problematice bolesti hovořil hematoonkolog doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., a jeho ko-
legyně Mgr. Petra Bučková, klinická psycholožka. Oba působí v rámci Interní hematoonkologické a onkologické 
kliniky ve Fakultní nemocnici Brno. Na závěr Info odpoledne jsme navštívili trvalou expozici Místodržitelského 
paláce Moravské galerie v Brně.

Klub Praha 2013
21. březen: Léčba bolesti u myelomu a možnosti jeho ovlivnění.
23. říjen:  Diagnostika, léčba a prevence osteonekróz. Stomatologie – hygiena dutiny ústní.

AKTIVITY
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Na jarním Info odpoledni v Praze přednášel MUDr. Petr Pavlíček, hematoonkolog působící ve Fakultní nemocni-
ci Královské Vinohrady, který se v tomto roce stal garantem našeho nového projektu s názvem „Musí myelom 
bolet?“. Na tomto setkání jsme mimo jiné s pacienty a jejich blízkými probrali zájem o tento druh problematiky 
a potvrdili si správnost našeho záměru.
Na podzimním Info odpoledni vystoupila prim. MUDr. Gabriela Pavlíková z Kliniky ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Z její prezentace jednoznačně vyplynula nutnost seznámení 
pacientů s tímto typem problematiky, protože podle jejích slov a zkušenosti našich pacientů se velké množství 
stomatologů s onemocněním mnohočetný myelom za svou praxi vůbec nesetká. Je proto velmi důležité, aby 
své stomatology edukovali samotní pacienti. 

Klub Hradec Králové 2013
21. červen: Bisfosfonáty a jejich indikace u pacientů s MM. Stomatologie – hygiena dutiny ústní. 

V Hradci Králové se v tomto roce podařilo uspořádat pouze jedno Info odpoledne pacientů a jejich blízkých. 
Problematiku bisfosfonátů nám přiblížil MUDr. Jakub Radocha, hematoonkolog  IV. Interní hematologické klini-
ky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Své osobní zkušenosti a zkušenosti svých pacientů zužitkovala v druhé 
přednášce MUDr. Romana Kršáková, stomatolog z Pardubic, hovořila o dentální hygieně. Praktické ukázky 
technik čištění zubů a doporučení speciálních pomůcek bylo zajímavou informací nejen pro přítomné pacienty.

Klub Plzeň 2013
18. červen: Jak rozumět laboratorním hodnotám?
6. listopad: Bolest a mnohočetný myelom. 

Jarní Info odpoledne v Plzni plně zaštítila MUDr. Miroslava Schützová, hematoonkolog Hematologického od-
dělení fakultní nemocnice Plzeň. Rozhodla se seznámit všechny přítomné s postupy své práce. Představila své 
pracovní metody a také mechanismy, které používá v každodenní praxi, aby mohla přesně zhodnotit zdravotní 
stav každého jednotlivce.
Na podzim jsme v Plzni přivítali MUDr. Petra Nováka z Centra bolesti Fakultní nemocnice v Plzni. Velmi 
fundovaně vysvětlil problematiku zvládání bolesti a odpověděl na četné dotazy z publika. Následovalo vy-

stoupení zástupkyně partnerské organizace, paní Moniky Novákové z Nadace transplantace kostní dřeně. 
Přítomní se rozhodli Nadaci pomoci a na příštím Info odpoledni vyrobit sluníčka – symbol Nadace.

Klub Olomouc 2013
10. říjen: Léčba bolesti u pacientů s MM. Jak může psycholog přispět k léčbě bolesti?

V Olomouci se v tomto roce podařilo upořádat pouze jedno Info odpoledne pacientů a jejich blízkých, 
které bylo věnováno léčbě bolesti. Jako první vystoupil MUDr. Petr Pavlíček, hematoonkolog působící ve 
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, dále promluvila Mgr. Petra Bučková, klinická psycholožka Interní 
hematoonkologické a onkologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno. Po jejich vystoupení následovala 
intenzivní diskuse, ve které se prolínala široká problematika související nejen s léčbou bolesti myelomu.

PROJEKTY
Projekt Musí myelom bolet?

Projekt „Musí myelom bolet?“ byl spuštěn v tomto roce a jeho hlavní vizí je propojit somatické a psychické 
vnímání bolesti způsobené mnohočetným myelomem. Autoři projektu si kladou za cíl propojit celou pro-
blematiku v širších souvislostech. Podle prvních ohlasů, které jsme od pacientů získali, můžeme usuzovat, 
že projekt se setkává s pozitivními ohlasy. Jak nabízené prezentace, tak připravená publikace je přijímána 
pozitivně a je o ni velký zájem.
Info odpolední se účastnilo celkem 95 pacientů a jejich blízkých. Pacienty zajímalo jakým způsobem je 
možné chronickou bolest ovlivnit, jaké jsou alternativní možnosti, často konzultovali své vlastní medikace 
anebo modelovali virtuální možnosti. Časté dotazy se také týkaly nežádoucích účinků léků nebo se ptali na 
zkušenosti lékařů a jejich doporučení či názory na méně tradiční ovlivnění bolesti. Rovněž oblast psycholo-
gie byla přivítána pacienty s radostí. Při diskusi s klinickým psychologem pacienti i jejich blízcí opakovaně 
dokazovali, že každodenní život onkologicky nemocného člověka, jeho vnímání, prožívání a vnitřní indivi-
duální postupy, které si v souvislosti s chronickou bolestí vytváří, představuje přesně tu oblast, která by si 
zasloužila pozornost odborníků.
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Také na celorepublikovém vzdělávacím semináři pro nemocné s mnohočetným myelomem v Mikulově se o 
bolesti intenzivně hovořilo. Na semináři bylo přítomno 99 pacientů a jejich blízkých. Na úvod přednášek byla 
slavnostně pokřtěna publikace s názvem Bolest a mnohočetný myelom. Publikace je k dispozici na ambulancích 
specializovaných léčebných center v ČR (Brno, Praha - VFN, FNKV, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc, Ostrava, 
Pelhřimov, Liberec, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Havířov). Je tak zajištěna lehká dostupnost pro všechny pacienty 
s mnohočetným myelomem.

Projekt Jóga mnohočetný myelom

Projekt Jóga a mnohočetný myelom v roce 2013 úspěšně pokračoval v započatých aktivitách a rozvíjel se 
především v Klubu Brno a Klubu Hradec. V těchto dvou městech se stále pravidelně každý týden cvičí a u pa-
cientů jsou vidět výrazné pokroky, cvičení pomáhá lépe zvládat životní situace nejen z hlediska fyzického, ale i 
psychického. Rozsah pohybu se dle tvrzení pacientů zlepšil a dechová cvičení přispěla k efektivnějšímu zvládání 
zátěžových situací. Velmi pozitivně je hodnocena také relaxace, kterou cvičenci vnímají nejen jako odpočinkový 
prvek, ale také jako možnost věnovat se vlastnímu sebepoznání těla a myšlenkových toků.
Nezanedbatelné je pravidelné setkávání se pacientů mezi sebou, které jim pomáhá vytvořit pocit sounáležitosti, 
možnost ventilovat své problémy a také přináší možnost srovnání vlastních potíží s problémy jiných. Rádi by-
chom i nadále nabízeli novým zájemcům o cvičení jógy co nejpodrobnější informace. V případě zájmu si mohou 
nezávazně přijít cvičební jednotku vyzkoušet.

SPOLUPRÁCE S ČESKOU MYELOMOVOU SKUPINOU

Česká myelomová skupina, nadační fond je zásadním a dlouhodobým partnerem Klubu pacientů mnohočetný 
myelom, společně jsme připravili dvě vzdělávací akce. 

Život s mnohočetným myelomem – 3. června 2013
Třetí ročník vzdělávacího semináře s názvem Život s mnohočetným myelomem se vrátil do Prahy a opět jsme 
využili výborných služeb Hotelu Fortuna City na ulici Bečvářova. I přes vyhlášení povodňové situace se semináře 

celkem zúčastnilo 19 pacientů a jejich blízkých. Jak již se stává tradicí, zařadili jsme i tentokrát témata, na která velmi často 
nezbývá v rámci dalších seminářů čas a prostor. Jako první hovořil MUDr. Jan Straub, hematooonkolog I. interní kliniky, kliniky 
hematonkologie VFN Praha. Dále hovořil MUDr. Petr Pavlíček a podrobně rozebral změny léčebných guidelines vydaných Českou 
myelomovou skupinou. Velkou pozornost věnoval především novinkám v úhradě léků. 
Dopolední program uzavřela paní Dana Hrbková, nutriční terapeutka FN Brno. Ve své obsáhlé prezentaci se dotkla všech základ-
ních složek stravy a zhodnotila její přínos pro lidský organismus. Po obědě vystoupil MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., stomatolog 
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Hovořil o osteonekróze čelisti a velká část jeho prezentace 
byla zaměřena na péči o dutinu ústní. 

Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, 
jejich rodinu a přátele  - 13. – 14. září 2013

Pro devátý ročník vzdělávacího semináře jsme zvolili příjemné místo – Hotel Galant v Mikulově. Semináře se celkem zúčastnilo 
99 nemocných a jejich blízkých. Vzdělávací seminář, jako již tradičně zahájil prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní 
rady nadačního fondu České myelomové skupiny, pan Petr Hylena, místopředseda Klubu pacientů mnohočetný myelom a naši 
vzácní hosté doc. ing. Miroslav Hrianka, Ph.D., představitel Slovenské myelomové skupiny, Klubu pacientov a paní Nadia Elkebir, 
zástupkyně The International Myeloma Foundation. 
Odborný program byl zahájen křtem nové publikace s názvem Bolest a mnohočetný myelom. Nejzajímavější částí programu 
byla bouřlivá diskuse s přítomnými experty na léčbu myelomu a také prezentace životních příběhů pacientů. Tři z oslovených 
pacientů, se podělili s účastníky semináře se svým životním příběhem. Součástí vzdělávacího semináře byla i v tomto roce Valná 
hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom, které se účastnilo celkem 53 členů sdružení. Tento rok byl jednohlasně zvolen 
nový předseda Klubu pacientů mnohočetný myelom, kterým se stal současný místopředseda, pan Petr Hylena.
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LIDÉ
DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2013

Publikace: Bolest a mnohočetný myelom

Na celorepublikovém vzdělávacím semináři v Mikulově byla 14. září pokřtěna dlouho očekávaná publikace 
autorů MUDr. Petra Pavlíčka a Mgr. Petry Bučkové s názvem Bolest a mnohočetný myelom.
Publikace nabízí základní přehled sledované problematiky, autorům se podařilo komplexně shrnout stěžejní 
informace a přitom vytvořit vysoce přehledný a srozumitelný text. Pacienti a jejich blízcí se v publikaci dozvědí, 
jak přistupovat k léčbě bolesti a co od ní mohou očekávat, jaké má léčba časové souvislosti, co signalizují typic-
ké doprovodné prvky a na co je dobré se zaměřit ve spolupráci s lékařem. Základním poselstvím, které z pub-
likace vyzařuje je informace, že léčba bolesti je komplexní záležitost a nezáleží pouze na lékaři samotném, ale 
také na přístupu každého pacienta. Současná efektivní léčba onkologické bolesti nepředstavuje pouhé odstra-
nění somatického projevu, pro dosažení žádaného efektu je nutná spolupráce všech zainteresovaných stran.

Účast na zahraničních vzdělávacích setkáních

Partners for Progress, Brusel
V tomto roce jsme měli možnost zúčastnit se mezinárodního vzdělávacího semináře pořádaného pro zástupce 
pacientských organizací v Evropě. V rámci semináře se rovněž konal workshop Myeloma Patients Europe, na 
kterém se všichni přítomní mohli seznámit s vizemi této zastřešující organizace. K nejzajímavějším sdělením 
jistě patřila přednáška mapující problematiku HTA, význam klinických studií a také statistické zpracování dat. 

Škola myelomu pre pacientov 2013, Liptovský Ján
I v tomto roce se zástupci Klubu pacientů mnohočetný myelom zúčastnili vzdělávacího semináře pro pacienty, 
který pravidelně pořádá partnerská organizace Slovenská myelomová skupina, Klub pacientov.
V sobotním přednáškovém bloku vystoupila koordinátorka sdružení a všechny přítomné seznámila s aktivitami 
Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2013. V následné diskusi se pacienti zajímali především o zkuše-
nosti z již dvouletého pravidelného cvičení jógy. Jako každý rok i tentokrát jsme přítomným pacientům nabídli 
Bulletin-klubový časopis a některé z našich publikací, které se tradičně těší u pacientů na Slovensku velké oblibě.

Výkonný výbor

Předseda:  Ing. Josef Hájek, od 14. září 2013 Petr Hylena

Místopředsedové:  Ing. Josef Hájek (regionální organizační skupina Hradec Králové)
   Ing. Petr Krátký (regionální organizační skupina Plzeň)
   Mgr. Ronald Laryš (regionální organizační skupina Olomouc)
   Věra Sedláková (regionální organizační skupina Praha)
   Miloslava Svěráková (regionální organizační skupina Praha)
   Luděk Veselý (regionální organizační skupina Brno)

Dozorčí rada:  Ing. Ludmila Gulyásová
   Ing. Zdeněk Vrba
   Marcela Dolečková

Účetní:   Iveta Smitalová

Koordinátor:  Mgr. Alice Onderková 

Manager pro mezinárodní spolupráci:
   Iveta Mareschová
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Zpráva o hospodaření Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2013
 

  Rozpočet pro rok 2013
 

 Náklady   644 000,- Kč
 Výnosy   644 000,- Kč
 Plánovaný rozpočtovaný schodek   0,- Kč

  Skutečné náklady a výnosy v roce 2013

 Náklady  550 714,50 Kč
 Výnosy  943 600,00 Kč
 Rozdíl   + 392 885,50 Kč
 V položce výnosy jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč, 
 které jsou určeny pro hospodaření v roce 2014.

  Náklady na jednotlivé činnosti sdružení

 Cestovné     14 549,- Kč
 Ostatní služby  16 781,- Kč
 Spotřební materiál  6 639,- Kč
 Telefonní poplatky, poštovné  10 667,- Kč
 Vzdělávací seminář  80 570,- Kč
 Klubový časopis, správa webu  109 409,- Kč
 Klubové publikace  46 738,- Kč
 Občerstvení na klubových setkáních  22 885,- Kč
 Náklady koordinátora  240 000,- Kč
 Ostatní drobné výdaje  2 476,- Kč
 Celkem výdaje v roce 2013  550 714,- Kč

 V položce „náklady koordinátora“ je zahrnuta částka 240 000,- Kč, kterou je uhrazen plný podíl nákladů pro rok 2014.

  Finanční majetek

 Hotovost na účtu u KB Brno  455 603,99 Kč
  

  Hotovost v pokladnách regionálních organizačních skupin k 31. 12. 2013

 Regionální organizační skupina Brno  1 645,- Kč
 Regionální organizační skupina Praha  3 312,- Kč
 Regionální organizační skupina Plzeň  2 339,- Kč
 Regionální organizační skupina Hradec Králové 1 360,- Kč
 Regionální organizační skupina Olomouc  4 762,- Kč
 Hlavní pokladna - správa   5 672,- Kč

 Celkem  hotovost v pokladnách  19 090,- Kč

 Přijaté dary  938 400,- Kč
 Členské zápisné od nových členů KPMM  5 200,- Kč
 
 V položce „přijaté dary“ jsou zahrnuty i přijaté finanční prostředky určené 
 na realizaci projektu „Jóga a mnohočetný myelom“ a projektu „Musí myelom bolet?“.

 AKTIVA CELKEM  776 393,49 Kč
 PASIVA CELKEM  777 393,49 Kč
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  +392 885,50 Kč
 Inventury pokladen, bankovního účtu a výnosů příštích období jsou součástí uzávěrky účetnictví 
 a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.
 
 Účetnictví sdružení vede dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
 u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

HOSPODAŘENÍ
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Děkujeme společnostem, organizacím 
a všem parterům podporujícím činnost našeho sdružení.

Nadace a NF
Česká myelomová skupina, nadační fond

Instituce:
Magistrát města Brna
Městská část Praha 5
Moravská Galerie v Brně

Společnosti: 
Celgene, s.r.o.
Janssen, s.r.o.
PIGMENTUM, s.r.o.

Hmotná podpora a služby
Český svaz Jóga v denním životě, Brno
Hotel u Pramenů, Plzeň
Novartis, s.r.o.
Základní umělecká škola, Praha 5

Fyzické osoby:
Hájek Josef
Homolová Jitka
Kroupová Dana
Křížová Jana
Machník Petr
Matulová Alena

Základní údaje o nás
Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení (KPMM, o.s.)
Datum založení: 19. březen 2007
Právní forma: občanské sdružení
IČ: 28551729
Registrován: VS/1-1/66967/07-R
Zapsán: Ministerstvo vnitra ČR
Sídlo: Kamenice 5, 625 00 Brno

Číslo účtu: 35-9276720237/0100

Výroční zpráva 2013
Vydal: KPMM, o.s., v roce 2014
Obsah a texty: Petr Hylena, Alice Onderková, KPMM, o.s.
Grafická úprava, sazba a produkce: EXPISTUDIO, Chudobova 35, Brno
Výroba: ESPISTUDIO, Chudobova 35, Brno
Počet výtisků: 50
Schváleno dne 30. května 2014

Kontakty:

Korespondenční adresa: Klub pacientů mnohočetný myelom o.s.
   Kamenice 5, 625 00 Brno
Telefon:   +420 603 310 523
E-mail:   koordinatorka@mnonocetnymyelom.cz
Web:    www.mnohocetnymyelom.cz

PODĚKOVÁNÍ
KONTAKT
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NAŠE AKTIVITY




