
Aktivity Klubu pacientAktivity Klubu pacient
v roce 2011v roce 2011

Lednice Lednice 
30.  z30.  záá íí –– 1. 1. ííjen 2011jen 2011



PPěět let zalot let zalo eneníí KlubuKlubu

� pět let od myšlenky zalo it Klub pacient MM

� z podnětu pacient vznikla v Brně skupina, se zájmem 
vytvo it neziskovou organizaci

� navázání spolupráce s jinou, ji takto existující organizací

� po čase vyvstaly specifické problémy a po adavky

� p íprava k zalo ení samostatného právního subjektu



Aktivity roku 2011Aktivity roku 2011

�� 2. b2. b ezenezen
projekt „Dobrovolnický program ve VFN“
zp íjemnění doby pobytu ve specializované čekárně

�� 18. b18. b ezenezen
sch zka pracovní skupiny pacientských organizací
hájících práva pacient se vzácnými onemocněními

�� 25. 25. –– 26. b26. b ezenezen
vzdělávací seminá v Polsku
aktivní účast mana erky pro mezinárodní spolupráci



Aktivity roku 2011Aktivity roku 2011

�� 30. b30. b ezenezen
vydána historicky první výroční zpráva KPMM

�� 12. duben12. duben
sch zka VV KPMM - vydány nové směrnice KPMM 

definitivní schválení projektu Jóga a MM

�� 15. 15. -- 16. duben16. duben
IX. Národní workshop mnohočetný myelom a roční
setkání České myelomové skupiny v Mikulově
účast zástupc KPMM na p ípravě seminá e v Lednici



Aktivity roku 2011Aktivity roku 2011

�� 20. duben20. duben
Evropský den práv pacient – konference Koalice pro 
zdraví, účast  zástupc KPMM

�� 30. kv30. kvěěěěěěěěten ten 
vzdělávací seminá „ ivot s mnohočetným 
myelomem“ ve spolupráci s CMG NF a IMF

�� 1. 1. ččččččččerven erven 
t etí ročník charitativního turnaje CMG Golf Cup
účast zástupc KPMM



Aktivity roku 2011Aktivity roku 2011

�� 7. 7. ččččččččerven  erven  
vydán informační leták KPMM
souhrnné informace o poslání a činnosti Klubu

�� 10. 10. -- 12. 12. ččččččččervenerven
Festival Brno – Město v srdci Evropy 

mediální akce Neziskovky v srdci FN Brno

�� 13. 13. ččččččččervenerven
den otev ených dve í s ministrem zdravotnictví
účast zástupc KPMM



Aktivity roku 2011Aktivity roku 2011

�� 24. 24. ččččččččervenerven
XXV. Olomoucké hematooonkologické dny 
s mezinárodní účastí - prezentace aktivit KPMM

�� 29. 29. ččččččččervenerven
diskusní konference Koalice pro zdraví se záštitou 
SÚKL na téma: „Co bychom měli vědět o klinických 
zkoušeních“

�� 18. 18. ččččččččervenecervenec
setkání p edsedy KPMM s editelem FN Brno



SetkSetkáánníí v Brnv Brněě

Doc. Martin Repko: JDoc. Martin Repko: Jóógovgováá cvicviččeneníí pp i myelomu z pohledu ortopedai myelomu z pohledu ortopeda

Ing. Vratislav Ryba: Co nIng. Vratislav Ryba: Co náám mm m e pe p ininéést cvist cviččeneníí jjóógygy

23. b23. b ezenezen
jedenjedenááctctéé setksetkáánníí



SetkSetkáánníí v Prazev Praze

MUDr. Alena VeMUDr. Alena Veččee ovováá: Jak zvl: Jak zvláádat depresi pdat depresi p i diagni diagnóóze myelom?ze myelom?

„„PacientskPacientskáá debatadebata““ –– moderovanmoderovanáá rozprava prozprava p íítomnýchtomných

VystoupenVystoupeníí vokvokáálnlníí skupiny Myskupiny Myšášácici

27. duben27. duben
osmosméé setksetkáánníí



SetkSetkáánníí v Olomouciv Olomouci

MUDr. JiMUDr. Ji íí OrsOrsáág:  Ledviny a mnohog:  Ledviny a mnohoččetný myelometný myelom

MUDr. JiMUDr. Ji íí MinaMina íík: Stomatologickk: Stomatologickáá ppééčče u myelomue u myelomu

Lea JankLea Jank : D: Dáávky a sluvky a slu by sociby sociáálnlníí ppééččee

19. kv19. kvěětenten
ššestestéé setksetkáánníí



SetkSetkáánníí v Hradci Krv Hradci Kráálovlovéé

Mgr. Lenka FleischmannovMgr. Lenka Fleischmannováá: Jak m: Jak m e pomoci technika EFT (technika e pomoci technika EFT (technika 

emoemoččnníí svobody)svobody)

Rotunda sv. KateRotunda sv. Kate iny v iny v ČČeskeskéé TT ebovebovéé

20. kv20. kvěětenten
devdevááttéé setksetkáánníí



SetkSetkáánníí v Plzniv Plzni

Mgr. Petra KolerusovMgr. Petra Kolerusováá: Soci: Sociáálnlníí politika a pacienti s MMpolitika a pacienti s MM

Ing. Ivana Reifenauer: CviIng. Ivana Reifenauer: Cviččeneníí jjóógy pro pacienty s MMgy pro pacienty s MM

14. 14. ččervnaervna
devdevááttéé setksetkáánníí



ProjektProjekt
JJóóga a mnohoga a mnohoččetný myelometný myelom

30. b30. b ezen 2011ezen 2011



Neziskovky v srdci FN BrnoNeziskovky v srdci FN Brno

10. 10. –– 12. 12. ččervenerven
BMUEBMUE



Bulletin Bulletin –– Klubový Klubový ččasopisasopis

vychvycháázzíí 3x ro3x roččnněě
celkem vydcelkem vydááno 8 no 8 ččíísel sel 



VýroVýroččnníí zprzpráávava

30.b30.b ezenezen

PoslPosláánníí, historie a aktivity Klubu pacient, historie a aktivity Klubu pacient MM, MM, ččlenovlenovéé výkonnvýkonnéého výboruho výboru

ZprZprááva o hospodava o hospoda eneníí, pod, poděěkovkováánníí sponzorsponzor mm



InformaInformaččnníí letletáákk

7. 7. ččervenerven



ValnValnáá hromada 1. 10. 2011hromada 1. 10. 2011
od 11.30 hodod 11.30 hod

Srdeččččněěěě zveme všechny ččččleny Klubu pacient MM

� pacienti/nečlenové Klubu pacient se mohou VH 
zúčastnit bez práva hlasování

� pro ostatní je p ipravena diskuse ve skupině na téma: 
Péčččče o rodinné p íslušníky

moderáto i: 
prof. MUDr. Roman Hájek, Mgr. Petra Bučková



PartnePartne i KPMMi KPMM



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Ing. Josef Hájek
p edseda KPMM


