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STANDARDNSTANDARDNÍÍ  LLÉÉČČBABA



1. Je opravdu ur1. Je opravdu urččena vena věěkovkováá
 

hranice 65 let hranice 65 let 
pro provedenpro provedeníí

 
autolognautologníí

 
transplantace?transplantace?

Nelze tento lNelze tento lééččebný postup provebný postup provéést ve st ve 
vyvyššíšším vm věěku?ku?



2. Je obecn2. Je obecněě
 

stanoven postanoven poččet moet možžných ných 
transplantactransplantacíí??



3. Existuj3. Existujíí
 

vvěěttšíší
 

rizika prizika přři opakovani opakovanéé
 transplantaci?transplantaci?



4. Lze opakovat l4. Lze opakovat lééččbu Thalidomidem, bu Thalidomidem, 
Velcade? Velcade? 



DOSTUPNOST  LDOSTUPNOST  LÉÉKKŮŮ



5. Je nový, doposud  v5. Je nový, doposud  v
 

ČČR neschvR neschváálený, llený, léék k 
Revlimid vhodný pro vRevlimid vhodný pro vššechny pacienty?echny pacienty?
VV

 
ččem je tento lem je tento léék lepk lepšíší

 
nenežž

 
Thalidomid?Thalidomid?



6. L6. Léékakařř
 

mi mi řřekl, ekl, žže pojie pojiššťťovna mi Revlimid ovna mi Revlimid 
neschvneschváálila. Mlila. Máám na nm na něěj nj náárokrok

 
nebo ne?nebo ne?

Na koho se mNa koho se máám obrm obráátit jako nemocný?tit jako nemocný?



SOCISOCIÁÁLNLNÍÍ  PROBLEMATIKA PROBLEMATIKA 



8. Jak8. Jakéé
 

jsou podmjsou podmíínky pnky přřizniznáánníí
 

plnplnéého ho 
a a ččáástesteččnnéého invalidnho invalidníího dho důůchodu?chodu?



PODPPODPŮŮRNRNÁÁ  LLÉÉČČBABA



9. Jak9. Jakéé
 

jsou podmjsou podmíínky nky úúhrady pro hrady pro 
lláázezeňňskou pskou pééčči?i?
Jsou vJsou váázzáány na konkrny na konkréétntníí

 
llááznzněě??



10. Je pravideln10. Je pravidelnáá
 

ambulantnambulantníí
 

kontrola kontrola 
dostatedostateččnou prevencnou prevencíí

 
popošškozenkozeníí

 
ledvin?ledvin?

JakJakéé
 

jsou soujsou souččasnasnéé
 

momožžnosti lnosti lééččby by 
popošškozenkozeníí

 
ledvin?ledvin?



11. Jak11. Jakéé
 

jsou nejjsou nejččastastěějjšíší
 

projevy projevy 
ledvinových potledvinových potíížžíí

 
na kterna kteréé

 
by mby měěl l 

upozornit pacient lupozornit pacient léékakařře ?e ?



12. Kolik pacient12. Kolik pacientůů
 

s MM je dialyzovs MM je dialyzovááno? no? 
Je dialýza indikovJe dialýza indikováána vna vššem pacientem pacientůům m 
s vs váážžným poným pošškozenkozeníím a je pro vm a je pro vššechny echny 
dostupndostupnáá

 
??
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