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International Myeloma Foundation 

16th Annual Summit 

July 23rd – 25th , 2015 

 
Leaders from 100 

 Support groups  

scheduled to attend 
 
 
 
 
 
 

 100 vedoucích podpůrných skupin reprezentující 70 skupin 

včetně Kanady a Jamajky! Učili se od přednášejících, vzájemně se 

potkali, diskutovali nad novými výzvami, které je potkávají při výkonu 

jejich služby. Odnesli si cenné informace, které sdíleli se svými 

kolegy doma. 

16. Výroční setkání 

vedoucích podpůrných skupin 
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 VELMI SPECIÁLNÍ HOST V DALLASU !  
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Global Myeloma Action Network 
  
 
Kdo jsme 

 

Global Myeloma Action Network je iniciativa obhajující aktivity IMF. Je to pacienty 

řízená aliance organizací a jednotlivců, kteří jsou aktivní na poli mnohočetného 

myelomu po celém světě.  

Naše poslání 

 

Podpora a mobilizace obhajoby zájmů komunity ke zlepšení života pacientů po 

celém světě.  

Naše cíle 

• Navýšit profily a zvýšit kapacity skupin obhajujících myelomové pacienty 

• Zvýšit celkové povědomí o mnohočetném myelomu 

• Zajistit přístup k léčbě (nové a originální) a zajistit základní úroveň práv 

pacientů 

• Zlepšit výsledky léčby časnější diagnostikou 

• Posunout inovace v léčbě krevních chorob obhajobou a prosazováním 

klinických studií 

• Stát se globálním hlasem obhajoby problému mnohočetného myelomu 
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    Global Myeloma Action Network   
 

Global Myeloma Action Network je iniciativa obhajující aktivity IMF. Je to pacienty 

řízená aliance organizací a jednotlivců, kteří jsou aktivní na poli mnohočetného 

myelomu po celém světě 

 

Naše mise 
 

Globální spolupráce, silný hlas k reprezentaci myelomové komunity, 

zlepšení výsledků léčby pacientů 
 

Naše cíle 
 Podpora příležitostí k podpoře jednotlivých pacientů, aby se sami 

mohli stát účinnými reprezentanty zájmů komunity 

 Partnerství s klíčovými hráči k umožnění přístupu ke klinickým 

studiím 

 Podpora vzdělávání 
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GMAN členové 

 

 

 

Arménie 

Austrálie 

Rakousko 

Kanada  

Chorvatsko 

Česko 

Dánsko 

Finsko 

Francie 

Německo 

Maďarsko 

Izrael 

Itálie 

Latinká 

Amerika 

Nizozemí 
 

Norsko 

Paraguay 

Polsko 

Portugalsko 

Rumunsko 

Srbsko 

Slovensko 

Slovinsko 

Jižní Korea 

Španělsko 

Švédsko 

Turecko 

Británie 

USA 
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 Vedoucí skupina sester 

Členy jsou sestry z předních institucí  

pečující o myelomové pacienty 

Sestry jsou klíčem k: 

Účinné léčbě nežádoucích efektů 

Pomoci pacientům s optimalizací terapie 

Navrhování studií podle potřeb pacientů  

Pomoci v komunikačních strategiích 

Vývoji pomůcek pro vzdělávání sester a pacientů 
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     Vzdělávání ve světě 

• IMF Japonsko 

– od 1997 

– Působnost pro pacienty po celém Japonsku 

– Webové stránky v Japonštině www.myeloma.gr.jp 

• IMF Latinská Amerika 

– od 2005 – úřad v Sao Paulo, Brazílie 

– Působnost pro pacienty po celé Latinské Americe 

– Webové stránky ve Španělštině and Portugalštině 
www.myeloma.org.br 

• IMF Izrael - AMEN 

– od 2005 – úřad v Tel Avivu 

– Působnost pro pacienty a lékaře v Izraeli 

– Webové stránky v Hebrejštině www.amen.org.il 

• IMF Evropa 

– od 2006 

– Působnost pro pacienty a lékaře v Evropě 
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Myeloma Post   

iPad / iPhone/Android app 

42 690 

Stažení 
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Globální priority 2016 
 
 

 
 

 

Pokračovat ve zlepšování kvality života 

myelomových pacientů a zatím pracovat na 

prevenci a vyléčení. 

 

Pobízením celé myelomové komunity skrz 

výzkum, vzdělávání, podporu a obhajobu. 
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