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ZaloZaložženeníí klubuklubu
květen 2006
záštita občanského sdružení ARCUS-ONCO 
Centrum, Praha
březen 2007
nezávislé občanské sdružení KPMM se sídlem v Brně

Regionální skupiny
BRNO říjen 2006
HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2006
PRAHA únor 2007
PLZEŇ

 
květen 2007 

OLOMOUC listopad 2008



CCííle klubule klubu
zprostředkovat kontakt mezi pacienty s 
diagnózou MM a přiblížit klubovou činnost co 
nejblíže bydlišti pacienta – zakládání
regionálních skupin

organizovat setkání členů a přátel KPMM, 
poskytovat kvalitní informační a poradenský 
servis

spolupracovat se zdravotnickými i 
nezdravotnickými subjekty, státními i nestátními 
organizacemi



CCííle klubule klubu

pravidelně sledovat procesy kategorizace léků, 
dostupnosti a financování léčby MM a 
zpracovávat stanoviska, pokud je legislativně
přípustná účast pacientské organizace

vyhledávat a udržovat kontakty se zahraničními 
pacientskými organizacemi a dalšími subjekty



Prezentace klubových aktivitPrezentace klubových aktivit

www.mnohocetnymyelom.cz

klubový časopis



Aktivity roku 2009Aktivity roku 2009
10. 10. úúnornor
setkání se zástupci SÚKL 
téma: Výdej bez lékařského předpisu s 
omezením

3. b3. břřezenezen
konference výboru pro zdravotnictví a sociální 
politiku ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, senát 
ČR
téma: Pohled na pacientské organizace v ČR



Aktivity roku 2009Aktivity roku 2009

24. b24. břřezenezen
III. Valná hromada Klubu pacientů

 
MM

Bašteckého pavilon, Hradec Králové

15. duben15. duben
setkání EURORDIS a MZ ČR s pacientskými 
organizacemi
téma: Aktuální doporučení EU pro vzácná 
onemocnění



Aktivity roku 2009Aktivity roku 2009

8. z8. záářříí
tisková konference CMG
téma: Informace o novinkách a úspěších v léčbě

 MM v ČR, první zkušenosti s projektem CRAB a 
význam pacientské organizace

16. z16. záářříí
seminář

 
Koalice pro zdraví pod záštitou MZ ČR 

téma: Informovaný souhlas



Aktivity roku 2009Aktivity roku 2009

13. 13. řřííjenjen
setkání se zástupci SÚKL (Koalice pro zdraví)
témata: 

Centrální úložiště
 

a elektronická preskripce
Jak se přihlásit do lékového záznamu
Novinky na Informačním portálu SÚKL



SetkSetkáánníí polskpolskéé pacientskpacientskéé 
organizaceorganizace

20. – 22. únor

Polské sdružení
pomoci nemocným  s MM

Olzstyn



ŠŠkola myelomukola myelomu

25. – 26. září

Hotel Boboty
Terchová



SetkSetkáánníí v Brnv Brněě

6. říjen

Aktivní pohyb jako 
účinná podpora 

psychického prožívání 
pacientů

 
s MM



SetkSetkáánníí v Olomouciv Olomouci

9. říjen

Praktický návod k 
hodnocení laboratorních 

nálezů
 

u MM



SetkSetkáánníí v Prazev Praze

20. 
říjen

Indikace a kontraindikace
lázeňské léčby u 
pacientů

 
s MM



SetkSetkáánníí v Pardubicv Pardubicííchch

23. 
říjen

Rehabilitace a instrukce
k používání turistických 

holí



SetkSetkáánníí v Plzniv Plzni

3. listopad

Kritické okamžiky prvního 
a dalších relapsů

z hlediska psychického 
prožívání



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Zuzana Toufarová
předsedkyně

 
KPMM

Toufarova.Zuzana@seznam.cz
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