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Hemofilie, roztroušená skleróza, 
pokroky v léčbě rakoviny,  
ale i komiksy pro děti pacientů
Mgr. Veronika BačoVá 
Roche s.r.o., Pharma Division

Život s hemofilií

„Já jsem se dožil toho, že hemofilie je 
sice stále nevyléčitelná nemoc, ale je lé-
čitelná,“ říká Zdeněk, který má možnost 
srovnat péči o  hemofiliky ve  druhé po-
lovině 20. století s  možnostmi současné 
medicíny. 

na tuto vzácnou nemoc, informovat o ži-
votě hemofiliků a  také vyvracet zažité 
představy o  této poměrně málo známé 
nemoci. 
Pod odkazem www.menime-hemofilii.cz  
najdete nejen základní informace, ale 
můžete zhlédnout i  třídílný animovaný 
seriál, který srozumitelně vysvětluje he-
mofilii a možnosti její léčby. 

Komiksoví superhrdinové učí 
děti porozumět nemoci rodičů

Vážnou nemocí, jako je rakovina prsu, 
plic nebo roztroušená skleróza, trpí i ro-
diče malých dětí. Právě pro ně jsou urče-
ny komiksy, které jim pomohou vysvětlit 
zmiňované nemoci. Hrdinové komiksů 
Medikidz vznikli ve  spolupráci s  lékaři 
a dětskými psychology a srozumitelně dě-
tem sdělují, proč se maminka nebo tatínek 
často necítí dobře, nemají najednou vlasy, 
chodí do nemocnice, bývají unavení nebo 
užívají mnoho léků. Prolistujte si všechny 
tři komiksy na www.medikidz.cz.

17. dubna 2018 se konal Světový den he-
mofilie. Je to příležitost, jak upozornit 

Vyvracení mýtů o hemofilii, interaktivní kvíz o tom, jak funguje mozek, protinádorová 
imunoterapie srozumitelně, anebo komiksoví superhrdinové, kteří pomáhají dětem 
rozumět nemoci rodičů. To jsou nejnovější témata na informačním a multimediálním 
portálu pro pacienty i odbornou veřejnost Mojemedicina.cz, který provozuje společnost 
roche s.r.o.
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Na každém spojení záleží

Závratě, únava, poruchy vidění, ztráta 
citlivosti, pocit zatuhlosti. To jsou rané 
příznaky roztroušené sklerózy. Nejčas-
těji bývá diagnostikována lidem mezi 
20. a 40. rokem. 

Stránka www.naspojenizalezi.cz upo-
zorňuje na  časné příznaky roztroušené 
sklerózy (RS). Tato nemoc má mnoho 
různých projevů a  forem. Relaps-remi-
tentní a  primárně progresivní formy RS 
jsou dvě nejčastější. Podívejte se na jejich 
srovnání. 

Při příležitosti Světového dne roztrouše-
né sklerózy 30. května 2018 jsme spustili 
interaktivní kvíz Tajemství mozku. Vy-
zkoušejte si ho a pochlubte se výsledkem 
svým přátelům na Facebooku.

Nejnovější trendy v léčbě 
rakoviny

Protinádorová imunoterapie stimuluje 
imunitní systém pacienta k  tomu, aby 
rozpoznal a  zničil nádorové buňky. Na   
www.protinadorova-imunoterapie.cz  

najdete jasně, přehledně a  stručně 
to nejdůležitější o  této aktivní oblas-
ti výzkumu, který představuje naději 
na  účinnější léčbu určitých typů rako-
viny. Podívejte se, v  jakých dalších ob-
lastech výzkum probíhá, a  stáhněte si 
infografiku o imunoterapii.

Mgr. Veronika Bačová
Roche s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
Kontakt: veronika.bacova@roche.com
V Roche má na starosti vše, co se týká digitální komunikace směrem k veřejnosti. Především vytváření obsahu a správu 
webových stránek mojemedicina.cz a roche.cz. Spravuje také Facebook a Twitter MojeMedicina a YouTube kanál 
společnosti. Mojemedicina.cz a sociální sítě podávají interaktivní a srozumitelnou formou informace o diagnózách, 
vyšetřeních a typech léčby. Roche tak pomáhá lidem lépe se připravit na vyšetření, porozumět své nemoci anebo se 
dozvědět o nových způsobech léčby.


