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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Interní hematologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty MU je ve svém
oboru předním pracovištěm v naší republice a její dobré výsledky jsou stále
více uznávané i v zahraničí. Svědčí o tom nejen řada vyléčených nemocných,
úspěšných transplantací, ale i publikace v prestižních odborných časopisech,
a také evropská akreditace pro transplantaci krvetvorných buněk (kostní
dřeně). V popředí našeho zájmu je vždy nemocný, jeho správná léčba, dobrá
ošetřovatelská péče a především jeho celková kvalita života.
Jsem opravdu rád, že na naší klinice aktivně pracuje a má sídlo Česká myelomová skupina, občanské sdružení, které koordinuje diagnostiku a léčbu
mnohočetného myelomu ve velké části naší republiky a začíná se prosazovat
i v okolním zahraničí.
V zájmu lékařů České myelomové skupiny je nejen zlepšování našich léčebných protokolů, ale ve spolupráci se stejnojmenným nadačním fondem
i podpora výzkumu a zlepšování podmínek pro naše nemocné. Dokladem toho
je řada aktivit, které jsme zahájili v roce 2002 dotazníkem, abychom se
dozvěděli názory našich nemocných s mnohočetným myelomem na naši práci
a získali náměty na zlepšování naší spolupráce s Vámi. Dovolte mi v úvodu
krátké ohlednutí za prvním dotazníkem, ve kterém se mohli anonymně vyjádřit k řadě otázek.
Dotazník byl poslán celkem 220 nemocným v různých fázích onemocnění.
Vrátila se nám jen necelá poloviny anketních lístků, což pro nás představuje
určité zklamání. Domnívali jsme se, že možnost podílet se na zlepšení naší
práce využije více dotázaných. V dotazníku se ukázalo, že přes naši velkou
snahu co nejvíce s pacienty hovořit a informovat je, jsou v této oblasti stále
ještě rezervy. Nemocní by si přáli častější rozhovory s lékaři a také s odborníky na sociálně právní problematiku. Poněkud překvapivý je menší zájem
o konzultaci nemocného s psychologem. Zajímavé je, že jen 23 % nemocných jezdí na ambulantní kontroly sanitkou, ostatní využívají jiné možnosti
dopravy. Mnoho nemocných kritizuje dlouhé čekací doby na naší ambulanci
a její nevyhovující prostory.
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Od doby provádění ankety došlo v prostorovém uspořádání našich ambulancí
k zásadní změně. Před 4 měsíci jsme se přestěhovali do nových prostor,
které po všech stránkách vyhovují jak personálu, tak nemocným. Na zlepšení
prostředí nových ambulancí se vybavením čekáren pro nemocné významně
podílela naše myelomová nadace. Řada z Vás si jistě všimla permanentní
výstavy v prostorách čekárny. Která je rovněž akcí nadačního fondu CMG.
Jistě jste si všimli, že po prázdninách si všichni naši nemocní v Brně mohou
aspoň trochu zpříjemnit čekání na ošetření dobrým šálkem kávy nebo čaje,
zapůjčením denního tisku. Věříme, že tato drobná zpříjemnění jsou inspirací
pro jiná centra a budou kladně hodnocena našimi nemocnými. Do naší práce
se snažíme zapojit i dobrovolníky.
Jinou otázkou jsou dlouhé čekací doby na ambulancích. Věříme, že řada
z Vás si všimla naší snahy o časované návštěvy a zkrácení doby čekání na
nezbytné minimum. Přes naši snahu se nám tento problém daří odstraňovat
jen pomalu, podílí se na tom i malá ochota nemocných jezdit na kontroly
jindy než v dopoledních hodinách a respektovat domluvený čas kontroly.
Nemocní si stěžují i na vysoké parkovné u naší nemocnice, což je pochopitelné vzhledem k jejich často omezeným příjmům. O této otázce budeme
jednat s vedením naší nemocnice. Řadu dalších připomínek a podnětů k naší
práci si můžete přečíst přímo v části občasníku věnované anketě (str......).
najdete zde i některé další důležité informace.
Dobrá práce lékařského a sesterského týmu bude vždy záležet i na našich
schopnostech získávat informace a názory od nemocných a přiměřeně na ně
reagovat. Věřím, že první anketa, Vaše cenné připomínky a naše reakce jsou
dobrým prvním krokem pro užší komunikaci mezi nemocným a jeho lékařem
a dalším krokem k dosažení co největší spokojenosti našich nemocných.
V neposlední řadě Vás chci požádat o zachování Vaší přízně a podpory nadačnímu fondu České myelomové skupiny, která dosud byla a nadále bude
pro nadační fond nezanedbatelná.
PROF. MUDR. JIŘÍ VORLÍČEK, CSC.
PŘEDNOSTA INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINIKY
FN BRNO A LF MU

V Brně 6. září 2003
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Zeptali jsme se za Vás
Rozhovor s paní Píšovou z CI VZP ČR
Na podzim loňského roku proběhla anketa, kde se pacienti mohli vyjádřit
k problémům, které je trápí. Jednou z oblastí byly otázky týkající se nároků
vyplývajících ze zdravotního pojištění. Proto jsme se obrátili na Centrum
Informací VZP ČR, konkrétně na paní Světluši Píšovou, která je pověřena
vedením CI VZP ČR. Položili jsme ji několik otázek.
Paní Píšová, můžete nám trochu přiblížit činnost VZP ČR?
Činnost Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR spočívá ve výběru pojistného
na zdravotní pojištění a následné úhradě zdravotní péče, prostředků zdravotnické techniky a léčiv poskytnutých jejím klientům, smluvními zdravotnickými zařízeními. Rozsah hrazené zdravotní péče a výše úhrady léků nebo
prostředků zdravotnické techniky z pojistného na zdravotní pojištění jsou
dány zákonem č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění, a příslušnými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR. Předepsaná zdravotní péče,
léky, či prostředky zdravotnické techniky, jsou plně v kompetenci ošetřujícího lékaře s ohledem na pacientův zdravotní stav. Zdravotní pojišťovny
jsou tedy garanty úhrady léčebné péče, léků či prostředků zdravotnické
techniky v souladu s právními normami tuto oblast upravujícími. Vždy musí
jít o péči sledující léčebné účely, poskytnutou ve smluvních zdravotnických
zařízeních té zdravotní pojišťovny, jejímž je pacient klientem.
Kdy je vhodná lázeňská léčba?
Vhodnost lázeňské léčby při každém onemocnění musí určit ošetřující lékař
pacienta s ohledem na jeho zdravotní stav a s ohledem na Indikační seznam
pro lázeňskou péči. Podle tohoto seznamu je nutné individuálně zvážit
vhodnost léčby mimo jiné u sarkomů kostí a měkkých částí. U dg. I/1
– onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek
recidivy, lze poskytnout v souladu s výše uvedeným lázeňskou péči příspěvkovou nebo komplexní na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného
odborníka, zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové
léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové lázeňské
péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout
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komplexní lázeňskou péči opakovaně. Kontraindikací je recidiva onemocnění,
metastázy, nádorová kachexie. Lázeňská péče u nemocí onkologických je
poskytována ve Františkových Lázních, Karlově Studánce, Karlových Varech,
Luhačovicích či Mariánských Lázních.
Pro úplnost uvádíme, že péči vyžádanou pacientem nemohou zdravotní pojišťovny s ohledem na Zák. č. 48/97 Sb. uhradit z prostředků veřejného
zdravotního pojištění.
Jaké jsou možnosti dopravy pacientů, kteří musí k ošetření dojíždět ze
vzdáleného místa a zda je možné používat soukromý dopravní prostředek?
V souladu se Zákonem č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 36,
hradí zdravotní pojišťovna dopravu pojištěnce (sanitou) do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními
v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře,
který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem. Pokud
se pojištěnec, který má nárok na dopravu podle § 36, rozhodne pro dopravu
soukromým vozidlem, a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má
pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši 4,- Kč za 1 km. Na
tiskopise „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů“ ošetřující lékař indikuje dopravu a uvede, na kolik cest do zdravotnického zařízení je v souladu
s potřebnou zdravotní péčí tiskopis vystaven. Každá návštěva zdravotnického zařízení pak musí být tímto zařízením potvrzena. Vyplněný tiskopis se
pak předloží k vyúčtování okresní zdravotní pojišťovně dle místa trvalého
bydliště.
Pokud pacient potřebuje prostředky zdravotnické techniky (např. berle,
paruky atd.), jakými pravidly se jejich přidělování řídí?
Podle výše citovaného zákona, hradí zdravotní pojišťovny také prostředky
zdravotnické techniky - např. uváděné berle nebo paruky. Tyto pomůcky
předepisuje smluvní ošetřující lékař pacienta na „Poukaz“.
Pokud se týká paruky, činí příspěvek z veřejného zdravotního pojišťění
maximálně 1 000,- Kč – 1x za rok. Pomůcku může předepsat onkolog, praktický lékař, dermatolog nebo internista. Kompenzační pomůcky pro tělesně
postižené, s ohledem na stav pacienta předepisuje smluvní lékař Pojišťovny
odbornosti: rehabilitační lékař, ortoped, neurolog, v některých případech
7
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také chirurg nebo praktický lékař – opět na „Poukaz“. Užitná doba berlí je
2 roky. Některé pomůcky jsou ze zdravotního pojištění hrazeny plně, na
některých se pacient finančně podílí.
Co byste našim pacientům doporučila na závěr?
Chtěla bych jen upozornit, že s otázkami o úhradě jednotlivých konkrétních
léčiv či kompenzačních pomůcek se vaši pacienti také mohou obrátit na tel.
č. naší modré linky: 844117777.

Horké tipy
Víte, že není zpravidla důvod chodit na lačno a brzy ráno v případě
kontrolního vyšetření?
Stále má řada nemocných (a bohužel i zdravotnického personálu) historicky
pevně v hlavě uložené, že před každým kontrolním vyšetřením musí být na
lačno a musí přijít brzy ráno, aby stihly provést odběry. Není tomu tak. Je
vhodné se ujistit dotazem, zda nepatříte právě mezi tu malou skupinu nemocných, která má chodit na dané vyšetření na lačno. Ale zpravidla tomu tak
není. Rovněž příchod brzy ráno není zpravidla nutný a následné čekání tři
hodiny na schůzku s lékařem si v řadě případů (kromě výjimek) lze ušetřit.
Pokud stále takto postupujete, je čas to změnit. Doporučujeme se zeptat
vašeho ošetřujícího lékaře.
Víte, že máte nárok na proplacení dopravy soukromým vozidlem?
Tuto skutečnost upravuje zákon (viz podrobnosti v části „Zeptali jsme se
za Vás“, str. 8 – 9). Je tomu skutečně tak. Nemocní diagnózou mnohočetného myelomu mají v řadě případů poškozený nosný kostní skelet a zdlouhavá
zatěžující doprava je nevhodná. Navíc nám umožní Vaši dopravní pružnost
na rozdíl od dopravy sanitními vozy dobře plánovat a dodržovat čas návštěv
u lékaře a dále se tak snižuje doba, po kterou musí být kostní skelet (zvláště páteř) zatěžován.
Vakcíny proti chřipce:
Od konce září a začátku října začíná vhodné období pro ochranné očkování
proti chřipce. Informujte se, zda je ve Vašem případě toto očkování vhodné
8

září/říjen 2003

0bčasník České myelomové skupiny

podstoupit. Obecně nedoporučujeme očkování v případě, že probíhá léčba
chemoterapií nebo se nacházíte například těsně před či těsně (do 3 měsíců)
po provedení autologní transplantace.
Vakcíny pro Vás má Váš obvodní lékař. Na našich ambulancích jsou k dispozici žádosti pro ošetřujícího lékaře v místě bydliště, aby Vám vakcínu podal.

Informace Nadačního fondu
Aktuality
První podání vakcíny české výroby
Nadační fond podpořil první podání protinádorové vakcíny české výroby
paciantům s mnohočetným myelomem. Toto podání se uskutečnilo 13. října 2003 a nadační fond se bude i nadále aktivně podílet na jejím dalším
vývoji.

Podpora
S pomocí nadačního fondu byly vybudovány nové čekárny pro pacienty
s mnohočetným myelomem. Tento provoz podporují:
•

výtvarná skupina „Pátečníci“

•

vydavatelství POLYGRAF NET - časopis 4x4 automagazín

•

vydavatelství REGENERACE s.r.o – časopis Regenerace

Nadační fond ze svých prostředků dotuje nápojový automat pro pacienty,
jejich občerstvení a nakupuje denně noviny do čekárny.

9
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Vaše dotazy
V anketě, která proběhla na podzim loňského roku, jste se nás ptali na mnoho problémů souvisejících s vaším onemocněním. Vaše dotazy budeme v této
rubrice postupně zodpovídat.

Životospráva u pacientů s mnohočetným myelomem
Toto onemocnění ve většině případů nevyžaduje dodržování speciální diety,
důležitá je pestrá vyvážená strava s dostatečným přísunem základních živin
(bílkovin, cukrů, tuků), ale i vitamínů (nejlépe v přirozené formě v podobě
ovoce a zeleniny) a stopových prvků.
Někteří pacienti mají zájem o užívání polyvitaminózních přípravků, bylinných
či různých jiných přírodních extraktů a řady různých výživových doplňků,
které jsou nezřídka provázeny masívní reklamní kampaní ze strany vyrábějících firem a jsou rovněž finančně poměrně nákladné. Tyto přípravky nehradí
zdravotní pojišťovny a pacient si je musí zaplatit sám. Z medicínského hlediska nemají tyto preparáty rozhodně nějaký zásadní význam, sice většinou
neuškodí, ale také nijak nepomohou. Před případným nasazením těchto přípravků je vždy vhodné konzultovat u svého ošetřujícího lékaře.
U některých pacientů může nemoc sama o sobě způsobovat nižší chuť k jídlu či
nechutenství, které spolu s dalšími faktory mohou vést při delším trvání k váhovému úbytku, pocitu celkové únavy a vyčerpání organismu. Nechutenství,
nevolnost a zvracení se mohou někdy objevit jako komplikace při léčbě (po
aplikaci chemoterapie a radioterapie), někdy se rovněž může objevit bolestivé postižení sliznic dutiny ústní a zažívacího traktu (mukozitida).
Obecně při nechutenství, váhovém úbytku v důsledku nádorového onemocnění je doporučována konzumace jídel vícekrát denně, ale menšího objemu
s vysokým obsahem energie. Vůně a pachy zejména teplých jídel mohou přispívat k nevolnosti, proto jsou někdy doporučována studená jídla a chlazené
nápoje. Tekuté nebo kašovité mléčné přípravky mohou být dobře tolerovány
a jsou nemocným dostupné.
V některých případech je vhodné konzultovat odborníka na výživu - nutričního specialistu a upravit stravovací režim dle jeho doporučení.
10
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U některých nemocných se mohou vyskytnout nezávisle na diagnóze myelomu další interní onemocnění, která vyžadují speciální dietní režim (například
nemocní s cukrovkou musí dodržovat dietu s omezením cukrů). U pacientů
s přítomností snížené funkce ledvin je rovněž doporučována v některých
případech speciální dieta s omezením bílkovin a dostatečné zavodnění
- hydratace kolem 3 litrů tekutin denně, toto doporučení však neplatí paušálně pro všechny, vždy je nutno postupovat individuálně, s ohledem na konkrétní situaci u konkrétního nemocného.
Optimální postup určí ošetřující ambulantní lékař nemocného, na kterého
by se pacienti s myelomem v případě zdravotních obtíží, ale i jakýchkoliv
nejasností souvisejících s jejich zdravotním stavem neměli váhat obrátit.

Jak probíhá recidiva nemoci?
Recidiva může probíhat stejně jako začátek nemoci a obvykle tomu tak je.
Někdy může být tento proces velmi pozvolný, neznatelně začínající. Jindy
se může dostavit prudká a rychlá, jako revoluce. Publikace Mnohočetný
myelom kapitola č. 4 Příznaky, průběh a komplikace mnohočetného myelomu
– od str. 21.

Jak ovlivňuje užívání bisfosfonátů tvorbu kostní dřeně ( může jejich užívání podpořit její zlepšení?)
Bisfosfonáty působí na kostní tkáň tak, že brzdí její odbourávání a tím nabudou převahu procesy, které doplní kostní tkáň, takže pod jejich vlivem
kost zesiluje. Na kvalitu kostní dřeně pravděpodobně nemá vliv. Nejsou
zprávy, že by bifosfonáty tvorbu kostní dřeně zlepšovaly. Podrobnější informace najdete v publikaci Mnohočetný myelom str. 54.
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Důležité informace
Některá důležitá telefonní čísla:
Česká myelomová skupina:
Internetové stránky: www.myeloma.cz
Výkonný tajemník Občanského sdružení a předseda správní rady nadačního
fondu Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.: 532 233 551
fax: 532 232 413
e-mail: r.hajek@fnbrno.cz
Předseda občanského sdružení
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.: 588 443 384
fax: 588 44
e-mail: sedlackova@fnol.cz
Dále máte možnost posílat své připomínky na e-mail: katrin.acil@seznam.cz
Kontakty na jiné myelomové nadační fondy a organizace:
www.multiplemyeloma.org.
www.myeloma.org/myeloma/home.jsp
www.philadelphia.myeloma.org
www.multiples-myeloma-plasmozytom.de/
Internetové odkazy:
www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení
www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.myeloma.cz – Česká myelomová skupina
Modrá linka CI VZP ČR: 844 117 777
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Adresy zdravotnických center v ČR
spolupracujících s CMG
Název centra

Adresa

Telefon

Brno

FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00

532 231 111

Brno

Žlutý kopec, 602 00

543 136 600

Blansko

NsP Sadová 33, 678 01

516 488 111

Boskovice

Nemocnice - Boskovice, Otakara
Kubína 179, 680 21

516 491 111

Bruntál

Nemocnice Bruntál a.s., Nádražní 27,
792 01

554 711 510

Česká Lípa

NsP Česká Lípa, Purkyňova 1849,
470 77

487 954 111

České Budějovice

B. Němcové 54, 370 00

387 871 111

Český Krumlov

Interní odd.- nemocnice, Nad nemocnicí 153, 381 27

380 761 330

Děčín

U nemocnice 1, 405 99

412 705 228

Frýdek - Místek

Nemocnice, E. Krásnohorské 321,
738 18

558 415 111

Havířov

NsP Dělnická 24, 736 01

596 491 111

Havlíčkův Brod

Ul. Husova 24/26, 580 01

569 472 111

Hodonín

Purkyňova 11, 695 00

518 306 111

Hradec Králové

FN Sokolská 408, 500 05

495 831 111

Hranice

Nemocnice Hranice, Zborovská
1245, 753 22

581 679 111

Chrudim

Nemocnice Chrudim, 538 21

469 653 111

Jeseník

Nemocnice Jeseník, Lipovská 103,
790 01

589 411 411

Jihlava

Vrchlického 59, 586 33

567 157 111

Jindřichův Hradec

U nemocnice 380/III., 377 38

384 376 111

Karlovy Vary

Nemocnice, Bezručova 19, 360 01

353 115 111

Karviná - Ráj

NsP Karviná - Ráj Vydmuchov 399,
734 12

596 383 111

Kladno

Nemocnice Kladno, Vančurova 1548,
272 59

312 606 111
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Kolín

Nemocnice Kolín, Žižkova 146,
280 20

321 756 381

Kroměříž

Havlíčkova 660, 767 55

573 322 111

Liberec

Nemocnice Liberec, Husova 10,
460 63

485 311 111

Litomyšl

Nemocnice HTO, 570 01

461 618 521

Mladá Boleslav

Laurinova 333, 293 01

326 742 111

Nový Jičín

Onkologické centrum J.G. Mendela,
Máchova 30, 741 01

556 770 155-6

Olomouc

I.P.Pavlova 6, 775 20

588 441 111

Opava

Nemocnice Opava, Olomoucká 86,
746 01

553 766 111

Ostrava - Fifejdy

Nemocniční 20, 728 80

596 191 111

Ostrava - Poruba

ÚKH FN Ostrava,
tř. 17. Listopadu 1790, 708 52

597 371 111

Pardubice

Nemocnice, Kyjevská 44, 532 03

466 011 111

Pelhřimov

Okres. nem., Slovanského
bratrství 710, 393 38

565 955 465

Plzeň

Alej Svobody 80, 304 60

377 103 111

Praha

ÚKBLD, VFN a 1. LF UK,
U nemocnice 2, Praha 2, 128 00

224 961 111

Praha - Bulovka

FN Bulovka, Budínova 2, 180 00

266 082 375

Praha - Motol

FN Motol, V Úvalu 84, 150 18

224 431 111

Praha - Na Homolce

Roentgenova 2, 150 00

257 272 444

Praha - Střešovice

U vojenské nemocnice 200, 169 02

220 203 613

Praha - Václavka

Hematolog. ambulance,
Musílkova 55, 150 00

257 210 677

Praha - Vinohrady

FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 50, 100 00

267 162 292

Praha - vojenská nemocnice

Ústřední vojenská nem., U vojenské
nemocnice 1200, 169 02

220 203 208

Praha -Thomayerova
nemocnice

Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 00

261 082 320

Prostějov

Mathonova 2, 796 01

582 315 111

Přerov

Nemocnice Přerov, Dvořákova 75,
750 02

581 271 111
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Příbram

NsP Zdaboř, Žežická 26, 261 95

318 641 111

Strakonice

Radomyšlská 336, 386 01

383 314 111

Třebíč

Nemocnice Třebíč, Purkyňovo
náměstí 2, 674 35

568 809 111

Třebíč

Obránců míru 51, 674 01

568 827 507

Třinec

Nemocnice Třinec, Kaštanová 268,
739 61

558 309 111

Uherské Hradiště

Nemocnice, Purkyňova 365, 686 68

572 529 111

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice, V Podhájí 21,
401 13

475 681 111

Ústí nad Orlicí

Nemocnice, ČSA 1076, 562 18

465 564 111

Vsetín

Nemocnice Vsetín, 755 01

571 490 111

Zlín

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01

577 552 329

Znojmo

Dr. Jánského 11, 669 00

512 215 111
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