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IMF oslavila   ‘sérii prvenství’, díky spuštění řady iniciativ během posledních 25 let. 
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IMF Latin America 

Founded 2004 

IMF Japan 

Founded 1997 

Czech Myeloma 

Group 

Est 1996 

Myeloma 

Australia 

Est. 1998 

Myeloma Canada 

Est. 2005 

KBCA 

Est. 2014 

Miyelomla Yasam 

Est. 2014 

Kromě silného zastoupení v USA  IMF rozšířila svá partnerství celosvětově. 

IMF Europe 

Founded 1999 

IMF Affiliates IMF Affiliates 

Myelom Deutschland 

Est.  2016 



International Myeloma Foundation 

Přinášíme hodnotu skrze 4 pilíře 

IMF: Pomáhá komunitě nemocných s myelomem od roku 1990, pomocí 

4 pilířů 

1 1 Vzdělání 

2 2 PODPORA 4 4 ADVOKACIE 

3 3 
Celosvětový 

výzkum 
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Poskytování vzdělání 

Klíčovým cílem IMF je poskytování důkladné a špičkové osvěty na poli vzdělání  

Nemocní s mnohočetným myelomem jsou podstatou toho, za čím stojí IMF. 
Cítíme se být poctěni, že můžeme poskytnout vzdělání při jejich cestě. 

Nemocní s mnohočetným myelomem jsou podstatou toho, za čím stojí IMF. 
Cítíme se být poctěni, že můžeme poskytnout vzdělání při jejich cestě. 

Věda a léčba Věda a léčba 

Život s 
myelomem 

Život s 
myelomem 
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European Location 

Lazne Belhorad, Czech Republic 

Korsør, Denmark 

Paris, France 

Leipzig, Germany 

Vienna, Austria 

Heidelberg, Germany 

Budapest, Hungary 

Reykjavik, Iceland 

Rome, Italy 

Padova, Italy 

Napoli, Italy  

Tromsø, Norway 

Trondheim, Norway 

Oslo, Norway 

Madrid, Spain 

La Hulpe, Belgium 

Liptovsky Jan, Slovakia 

Lisbon, Portugal 
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Diagnosis:  Diagnosis:  

Tests: Tests: 

Initial Treatment Options:  Initial Treatment Options:  

Supportive Care: Supportive Care: 

Transplant:  Yes or No? Transplant:  Yes or No? 

Response Assessment: Response Assessment: 

Consolidation or Maintenance? Consolidation or Maintenance? 

Monitoring: Monitoring: 

Relapse:  What to do? Relapse:  What to do? 

New Trials: New Trials: 

Z řady zdrojů na stránkách Myeloma.org se velmi populární stává stránka 

“10 Steps to Better Care”,  čítající více než 793,126  shlédnutí 
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Your guide through the myeloma 

journey, from diagnosis to long-

term survival. 

10 Steps to Better Care 

Your guide through the myeloma 

journey, from diagnosis to long-

term survival. 

Your guide through the myeloma 

journey, from diagnosis to long-

term survival. 

10 Steps to Better Care 

86,895views 

215,960 views 

159,960 views 

38,711 views 

49,928 views 

18,665 views 

16,869 views 

16,869 views 

29,653 views 

159,077 views 

Information on Tests, Initial Treatment Options, and New Trials 
are amongst the top views. 
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Díky ohromné návštěvnosti webových stránek z řady zemí celého světa 

můžeme pokračovat v bezplatném poskytování edukačních materiálů pro 

nemocné, poskytovatele zdravotní péče a ošetřující personál.  

Western 
Europe 

# of 
Visits 

United 
Kingdom 

120,685 

Belgium 11,204 

France 42,946 

Germany 53,929 

Italy  59,570 

Ireland 11,327 

Netherlands 14,422 

Spain  24,065 

Northern 
Europe 

# of 
Visits 

Denmark 4,159 

Finland 3,240 

Norway 4,895 

Sweden 6,576 

Central / Southern 
Europe 

# of 
Visits 

Austria 6,549 

Czech Republic 3,902 

Greece 7,982 

Hungary 3,360 

Poland 10,156 

Romania 3,520 

Serbia 1,778 

Slovakia 1,371 

Switzerland 14,054 

Turkey 12,828 

Eastern  
Europe 

# of 
Visits 

Russia 10,005 

Ukraine 3,230 

Zvýrazněna jsou místa, kde proběhly semináře. 
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Global Myeloma Action Network  

(GMAN) 

Celosvětová myelomová "akční" síť - Global Myeloma Action Network  (GMAN) 

je advokátní iniciativou IMF.   GMAN je pacienty řízenou aliancí různých 

společností a jednotlivců, kteří jsou aktivní na poli mnohočetného myelomu. 

GMAN - poslání GMAN - poslání 

GMAN - cíle GMAN - cíle 

Zlepšovat životy nemocných s mnohočetným myelomem na 

celém světě. 

 Posilnit postavení nemocných pomocí výchovy a advokacie 

 Povýšit profil pacientských organizací a zlepšení jejich možností 

 Zajistit přístup k léčebným možnostem (nové léky)  

 Zlepšení výsledků léčby díky výchově a advokacii 
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Global Myeloma Action Network  

(GMAN) 
Snahy GMAN na podporu advokacie organizací nemocných a ke zlepšení životů 

nemocných v nejbližších třech letech budou podpořeny třemi strategickými pilíři, mezi 

něž se zařadí veškeré iniciativy a programy GMAN: 
 

Výstavba kapacit: 

Umožnění co nejlepšího sdílení  mezi členskými organizacemi a poskytování informací, 

znalostí a nástrojů potřebných k podpoře pacientských potřeb v jejich domovských 

zemích.Vytvoření základní úrovně fungování členských organizací.  

Výstavba kapacit: 

Umožnění co nejlepšího sdílení  mezi členskými organizacemi a poskytování informací, 

znalostí a nástrojů potřebných k podpoře pacientských potřeb v jejich domovských 

zemích.Vytvoření základní úrovně fungování členských organizací.  

Celosvětový hodnotící systém a výchova:  

Vytvoření třívrstevného hodnotícího systému definujícího možnosti každé země na 

podkladě schopností místního zdravotnictví vést k účelné diagnostice, stážování, léčbě a 

podpoře nemocných s mnohočetným myelomem. Poskytnutí nejnovějších materiálů ke 

vzdělávání a informací o léčebných možnostech a dalším rozvoji. 

Celosvětový hodnotící systém a výchova:  

Vytvoření třívrstevného hodnotícího systému definujícího možnosti každé země na 

podkladě schopností místního zdravotnictví vést k účelné diagnostice, stážování, léčbě a 

podpoře nemocných s mnohočetným myelomem. Poskytnutí nejnovějších materiálů ke 

vzdělávání a informací o léčebných možnostech a dalším rozvoji. 

Celosvětové povědomí o mnohočetném myelomu: 

Podpora příležitostí k širšímu povědomí a znalostí o mnohočetném myelomu celosvětově 

včetně zapojení všech zainteresovaných osob. 

Celosvětové povědomí o mnohočetném myelomu: 

Podpora příležitostí k širšímu povědomí a znalostí o mnohočetném myelomu celosvětově 

včetně zapojení všech zainteresovaných osob. 

1 1 

2 2 

3 3 
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Členství GMAN 
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 GMAN roční summit – Vídeň, červen 2015 

 

 GMAN setkání – IMW – Řím, září 2015 

 Dlouhodobě pracující skupina 

 

 Úpravy internetové brány pro širší členskou komunikaci a přístup 

 

 Zahájena distribuce měsíčního časopisu pro členy GMAN  

 

 Byl založen vzdělávací grant Susie Novis k poskytování finanční podpory 

pro výchovné programy členů GMAN v roce 2016  

 

 Pravidelné měsíční jednání s členy řídícího výboru na podporu 

strategického plánu GMAN – členové z Kanady, Paraguaye, Jižní Koree 

a Rumunska  

 GMAN roční summit – Vídeň, červen 2015 

 

 GMAN setkání – IMW – Řím, září 2015 

 Dlouhodobě pracující skupina 

 

 Úpravy internetové brány pro širší členskou komunikaci a přístup 

 

 Zahájena distribuce měsíčního časopisu pro členy GMAN  

 

 Byl založen vzdělávací grant Susie Novis k poskytování finanční podpory 

pro výchovné programy členů GMAN v roce 2016  

 

 Pravidelné měsíční jednání s členy řídícího výboru na podporu 

strategického plánu GMAN – členové z Kanady, Paraguaye, Jižní Koree 

a Rumunska  

Úspěchy GMAN v roce 2015 

Rok 2015 byl pro celou organizaci GMAN velmi činný. Celý tým je připraven 

pokračovat  v poskytování přínosu i v roce 2016. 
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 "Snídaně na ASH" – Cílená skupina složená z členů GMAN a 

průmyslových společností bude diskutovat široká témata mající vliv na 

nemocné s mnohočetným myelomem na celém světě.  

 Uvedení vzdělávacího grantu Susie Novis do praxe  

 GMAN roční Summit – Kodaň, červen 2016 

 2-denní sjezd zaměřený na výchovu nemocných, povědomí, 

iniciativy ošetřujících a přístup k léčbě.  

 Pokračující důraz na setkání malých skupin zaměřených na cílená 

témata.  
 

 Dvě internetová setkání celé koalice  

 Kampaň na Evropský parlament s cílem zpřístupnění léků 

 "Snídaně na ASH" – Cílená skupina složená z členů GMAN a 

průmyslových společností bude diskutovat široká témata mající vliv na 

nemocné s mnohočetným myelomem na celém světě.  

 Uvedení vzdělávacího grantu Susie Novis do praxe  

 GMAN roční Summit – Kodaň, červen 2016 

 2-denní sjezd zaměřený na výchovu nemocných, povědomí, 

iniciativy ošetřujících a přístup k léčbě.  

 Pokračující důraz na setkání malých skupin zaměřených na cílená 

témata.  
 

 Dvě internetová setkání celé koalice  

 Kampaň na Evropský parlament s cílem zpřístupnění léků 

Cíle GMAN pro rok 2016 
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IMF do budoucnosti!   

IMF je nejstarší a největší celosvětovou organizací zaměřenou na mnohočetný 

myelom a s nadšením přinášíme pomoc těm, kterým sloužíme: nemocným. 

IMF je nejstarší a největší celosvětovou organizací zaměřenou na mnohočetný 

myelom a s nadšením přinášíme pomoc těm, kterým sloužíme: nemocným. 

IMF se těší na pokračující úspěchy a spolupráce s našimi celosvětovými 

partnery směřujíce k dalším pokrokům na poli myelomu 

1 1 EDUCATION 

2 2 SUPPORT 

3 3 
GLOBAL 

RESEARCH 

4 4 ADVOCACY 
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Přes 41 výzkumných center v 16 zemích! 


