
Význam edukace nejen pro včasnou 

diagnostiku u mnohočetného 

myelomu

Pacient 2020
Hotel Olympik, Praha

27. únor 2020



Klub pacientů mnohočetný 

myelom, z.s.

Pacientská organizace nabízející pomoc všem lidem v 

ČR, kterým do života vstoupil 

mnohočetný myelom

♥ založen 19. března 2007

♥ celorepubliková působnost (Brno, Hradec Králové, 

Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha)

♥ aktuální počet členů: 250

♥ vše řízeno pacienty (předseda, zástupci regionů) nebo 

jejich blízkými, pouze koordinátor není pacientem



Cíle naší organizace

♥ sdružit nemocné s dg. mnohočetný myelom, jejich 

příbuzné a blízké, lékaře i nelékařské zdravotnické 

pracovníky 

♥ zajistit pacientům s MM dostupnost informací o 

onemocněním samotném, o možnostech léčby a 

následné péče i o dalších otázkách, se kterými se 

setkávají

♥ zviditelnit podstatu onemocnění MM, které patří mezi 

vzácné onkologické diagnózy a není dostatečně známé 

české veřejnosti



Edukace, vzdělávání

….. informace, vysvětlení, rada, pomoc, 

poučení …..

Jak efektivně dostat odpovídající informace, 

odpovídající formou, v odpovídající okamžik k 

odpovídajícímu člověku (nebo skupině lidí)?

Přicházím do nemocnice jako zdravý člověk a 

odcházím jako nemocný!!!



Kdo vstupuje do procesu 

edukace?

OBJEKTIVNÍ INFORMACE

lékaři, psychologové, sestry, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, 

sociální pracovníci, pacientské organizace, samotní pacienti, 

legislativci, právníci, ověřené zdroje, odborná literatura

SUBJEKTIVNÍ INFORMACE

laická veřejnost, léčitelé, umělecká tvorba, bulvárně zpracované 

životní příběhy, diskusní fóra ….



Co nabízíme?

♥ informační odpoledne (celkem 128)

♥ vzdělávací seminář Život s mnohočetným myelomem 

(celkem 9)

♥ vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným 

myelomem, jejich rodinu a přátele (celkem 15)

♥ klubový časopis – Bulletin (celkem 41 čísel)

♥ informační materiály, brožury

♥ mediální výstupy

♥ elektronickou poradnu

♥ informace na webu a FB



Info odpoledne – klubová setkání

(celkem 128 setkání)



Celodenní vzdělávací seminář

Život s mnohočetným myelomem

(celkem  9 ročníků)



Dvoudenní vzdělávací seminář

pro nem. s MM, jejich rodinu a přátele

(celkem 15 ročníků)



Bulletin – klubový časopis

(celkem 41 čísel)



Časná diagnostika …

….. co zmůžou pacienti?



Včasná diagnostika ….

…. téma pro odborníky …



Nezapomínejme

♥ Edukace je komunikace mezi dvěma lidmi

♥ Je rozdíl mezi tím, co jeden člověk reálně říká a druhý 

člověk slyší ….

♥ Je rozdíl mezi člověkem, který je ochoten s poskytnutými 

informacemi pracovat a člověkem, který čeká, že tu práci 

za něj odvede někdo jiný ….

♥ Edukace je práce s lidmi a při této práci je nutné počítat 

s nevypočitatelností lidského faktoru



Buďme rozumní a realističtí

Není tragédie, když jeden člověk nemá všechny 

informace …..

……. je tragédie, když neumíme takovou situaci 

kriticky posoudit a podlehneme zevnímu tlaku 

natolik, že jsem ochotni měnit funkční mantinely.



Nabízíme pomoc všem lidem v ČR, kterým 

do života vstoupil 

mnohočetný myelom

Děkuji za pozornost

Alice Onderková

Klub pacientů mnohočetný myelom

koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz


