
Aktivity 

Klubu pacientů mnohočetný myelom 

v letech 2017/2018

Liptovský Ján

7. – 8. září 2018



Vzpomínka na seminář v Mikulově

září 2017



Deset let založení 

Klubu pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom byl založen v březnu 

2007, na semináři v Mikulově jsme si připomněli desáté 

výročí založení naší organizace.

▪Pokřtili jsme knihu našeho člena

s názvem „Z Pošťákovy

brašny“ (autor Jan Pošťák 

Pospíšil).

▪Vznikl nový odznak Klubu 

pacientů, z kterého se vyvinulo

nové logo spolku.



Deset let založení 

Klubu pacientů mnohočetný myelom

▪ Podařilo se vytvořit návrh sportovního dresu na  kolo 

a několik příznivců toho sportu si ho také zakoupilo a 

propaguje na svých cestách náš spolek

▪ Bylo připraveno celkem 12 banerů 

mapujících historii našeho spolku.
-



Vzdělávací seminář v Mikulově

Samotný seminář probíhal dle programu

Pátek 16. září 2017

▪Příběh pacientky – vystoupila paní Kristýna se svým 

přítelem Josefem.

▪Společenský večer a příležitost 

k získání osobních zkušeností

od dalších pacientů nebo jejich

blízkých.



Vzdělávací seminář v Mikulově

Sobota 17. září 2017 – odborná témata:

▪RMG – nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienta s MM.

▪Má smysl o ekonomické problematice nových léků hovořit s 

nemocnými?

▪Současný systém úhrad léčby.

Odpolední diskusní kluby - témata:

▪Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem a 

přítomnými lékaři hematoonkology

▪Správní řízení o stanovení maximální ceny a výše úhrady –

diskuse se zástupkyní SÚKL a přítomnými hematoonkology



Rok 2018



Den vzácných onemocnění 2018

Vzácní, 

ukaž, že jsi s námi

osloveno - přes 700 lidí



Mezinárodní měsíc myelomu

Národní den myelomu 30. březen 

▪ Tisková konference 27. března 2018

▪ Články v několika  novinách a časopisech

▪ Hlavní zpravodajský kanál, večerní zprávy

▪ Hosté v Dobrém ránu ČT



Klubové setkání v Praze

14. březen 2018

Zatímco v době aktivní choroby je 

úloha naší obranyschopnosti 

upozaděna a hlavní roli musí hrát  

účinné léky, v době remise, se může 

stát role naší obranyschopnosti  velmi 

důležitou.

Je možné, že naše psychika, naše 

uvažování, naše přemýšlení má přímý 

vliv na naší imunitu?



Klubové setkání Olomouc

12. duben 2018

Léčba myelomu je nesnadná, protože lékař 

nikdy nemůže dopředu se stoprocentní 

jistotou říci, nakolik bude navrhovaný 

léčebný postup účinný, tedy, jak na něj 

konkrétní člověk zareaguje.

Obdobným pojmem jako progrese je relaps 

onemocnění. V současnosti jsou oba pojmy

používány většinou jako synonyma. V užším

slova smyslu relaps znamená návrat nemoci 

poté, co bylo dosaženo úplné léčebné odezvy,

tzv. kompletní remise.



Klubové setkání Hradec Králové

18. květen 2018

Fascie jako  pojivová tkáň se podílí na 

lepší koordinaci pohybu a může 

podporovat prevenci zranění. Jak udržet 

fascii v dobrém stavu? Válečkováním.

Masážní válce nebo míčky existují v 

různých velikostech pro různé použití 

a různé části těla.

Fascie má přirozenou tendenci se stahovat 

a lidé potom mlhou pociťovat brnění nebo 

pálení.



Klubové setkání Plzeň

23. květen 2018

K podpoře pevnosti kostí se 

používají, mimo jiné, bisfosfonáty. 

Brání odbourávání  kostní hmoty a 

mají dlouhodobý efekt díky pevné 

vazbě na kost.

Také ony mají bohužel různé 

nežádoucí účinky, od nevolnosti, 

která se projevuje u tabletových 

forem, přes negativní ovlivnění 

funkce ledvin, atypické zlomeniny 

až po osteonekrózu čelisti.



Klubové setkání Brno

24. květen 2018

Pro většinu lidí představuje oznámení 

diagnózy  mnohočetný myelom logicky 

velkou zátěž, a hlavně obrovský zásah do 

jejich běžného života, na který byli do té 

doby zvyklí a nechtějí se ho vzdát.

Lázně pak mohou být přesně tím místem, 

kde je možné nabídnout významnou pomoc 

nastavit nové životní stereotypy a mohou 

překlenout a snad i částečně uzavřít celý 

tento životní cyklus.



Slovakia Ring

18. června 2018

třetí místo pro tým 

Mnohočetný myelom



Děkuji za pozornost

Alice Onderková

Klub pacientů mnohočetný myelom

www.mnohocetnymyelom.cz

Klub pacientů nabízí pomoc všem lidem v ČR,

kterým do života vstoupil mnohočetný myelom.


