Slovenská myelómová spoločnosť - Klub pacientov
člen európskej siete pacientskych skupín - Myeloma Patients Europe

ŠKOLA MYELÓMU PRE PACIENTOV 2013
v dňoch 4. - 5. október 2013, Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján

PROGRAM
Piatok, 4. október 2013
14.00 – 16.00 Registrácia účastníkov, ubytovanie
16.00 – 16.30 Informačné panely – výstava Myeloma Art

16.30 – 18.30 Fórum pacientov – Môj príbeh

Odborný komentár: Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

Moje skúsenosti s metódami komplementárnej liečby pri liečbe myelóm

(Mrs. Christa Kolbe-Geipert, Myeloma Nemecko)

Keď si povieš, že budeš zdravý - budeš zdravý

(Príbeh pani Jarmily)

Venujem sa životu ako predtým, len s inou kvalitou

(Príbeh pána Jozefa)

Ako sa zmení život, keď partner má chorobu

(Pohľad z druhej strany - pani Emília)
19:00 – 20.00 Večera
20.00 – 23.00 Spoločenský večer

Sobota, 5. október 2013
7.30 – 9.00
9.00

Raňajky

Otvorenie, úvodné informácie

9.15 – 10.45 Odborné prednášky, diskusia
Klinické štúdie – prínos pre pacientov

(doc. MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.)

Nové lieky pri liečbe myelómu

(MUDr. Natália Štecová)

Dostupnosť hradenej onkologickej liečby

(PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.)

Vzdelávací program pre pacientov „DIALOG - sila do života“

(Mgr. Viera Jarolíková)

10.45 – 11.00 Prestávka – občerstvenie

11.00 – 12.00 Odborné prednášky, diskusia
Integratívna liečba pri onkologických ochoreniach

(MUDr. Pavel Kotouček)

Sociálna starostlivosť o pacienta s myelómom

(JUDr. Katarína Fedorová)

12.00 – 13.30 Obed
13.30 – 14.30 Odborné prednášky, diskusia
Jógové cvičenia pre pacientov s myelómom

(Mgr. Barbora Koštialová)

Aktivity pacientov s mnohopočetným myelómom v Českej republike

(Mgr. Alice Onderková)

Aktivity pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku

(p. Mária Švecová, Miroslav Hrianka)

Krst nových informačných brožúr pre pacientov

Jóga pre pacientov s myelómom, Socialno-právna pomoc pre pacientov
Manažment ošetrujúceho personálu

Informácia o účasti lekárov a rodinných príslušníkov na minimaratóne
“Myslíme na Mnohopočetný Myelóm“
90. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, 6. októbra 2013

15.00 Záver - zhodnotenie podujatia

Počas podujatia bolo možné:

- konzultovať zdravotný stav s odborníkom

- pozrieť vystavené práce v rámci projektu „Myeloma Art“
- absolvovať nenáročné prechádzky v blízkom okolí
- navštíviť hotelový bazén

