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Komiks o hemofilii, život 
s roztroušenou sklerózou 
a inspirativní příběhy MEDx Talks 
nově na MojeMedicina.cz 
Mgr. VERONIKA BAČOVÁ 
Roche s.r.o., Pharma Division

Komiks, který vysvětlí, co je hemofilie, příběhy pacientů s  roztroušenou sklerózou 
a nová inspirativní vystoupení známých osobností, pacientů i lékařů. To vše jsou no-
vinky na portálu pro lékaře i veřejnost MojeMedicina.cz.

Medikomiks pomůže dětem 
porozumět hemofilii

MojeMedicina.cz přichází na jaře s řadou 
nových materiálů a  příběhů pro pacien-
ty i veřejnost. Prvním z nich je novinka 
nejen pro děti: Medikomiks. Miki a Roni 
jsou komiksoví hrdinové z  tajuplného 
Mikrosvěta, lidského organismu. Cestují 
tělem a  pomáhají v  boji proti nepřátel-
ským vetřelcům. Ondrovi, malému he-
mofilikovi, a  jeho spolužákům pomáhají 
vysvětlit, co je hemofilie. Prolistujte si ko-
miks na www.medikomiks.cz.

„Jako máma dítěte s  hemofilií takovou 
vzdělávací pomůcku vítám. Sama ze svých 

zkušeností vím, že vysvětlit dětem tak slo-
žité téma, jako je onemocnění, vyžaduje 
notnou dávku fantazie. Medikomiks v tom 
může skvěle pomáhat,“ hodnotí projekt 
Kateřina Altmanová.
 
Medikomiks vyšel v  dubnu při příleži-
tosti Světového dne hemofilie (17. dub-
na). Další informace o hemofilii najdete 
na www.menime-hemofilii.cz.

Život s roztroušenou  
sklerózou

„Moje pravá ruka začala neposlouchat 
a dělala úplně něco jiného, než jsem chtě-
la. Potom jsem přestávala mluvit. Tak mi 
udělali magnetickou rezonanci a  zjistili, 
že tam mám ložiska a že je to roztroušená 
skleróza.“ Hanka, relaps-remitentní roz-
troušená skleróza

„Zakopávání a  brnění nohou. To byly 
první příznaky. Ale já jsem to ničemu 
nepřikládal, protože jsem měl půl roku 
předtím bouračku. Říkal jsem si, že to je 
asi skřípnutý nerv, a neřešil jsem to.“ Ga-
briel, primárně progresivní roztroušená 
skleróza 

▲ Hanka
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Roztroušená skleróza (RS) má mnoho 
podob. Hanka žije s  relaps-remitentní 
a Gabriel s primárně progresivní formou 
nemoci. Oba hovoří o tom, jaké to je žít 
s  RS, jak nemoc ovlivňuje jejich každo-
denní život a co jejich život naplňuje.

Videa jsou součástí kampaně „Na  kaž-
dém spojení záleží“, která probíhá v květ-
nu v  souvislosti se Světovým dnem roz-
troušené sklerózy (30. května), a najdete 
je na stránce www.naspojenizalezi.cz.

MEDx Talks o boji s nemocemi 
a pomáhání

Iva Pazderková, Barbara Nesvadbová, 
kardiolog Petr Neužil, patolog Aleš Ryška 
nebo Daniel Kostan, tatínek Izabelky se 
spinální muskulární atrofií, nebo Nikola 
Samková, která ve 23 letech prodělala ra-
kovinu prsu. Ti všichni vystoupili v břez-
nu na jevišti studia Divadla pod Palmov-
kou a podělili se s ostatními o svůj příběh. 
Společným tématem některých vystoupe-
ní byl boj s nemocí. Jednak s tou vlastní 
v  případě Ivy Pazderkové, která se léčí 

Mgr. Veronika Bačová
Roche s.r.o., Pharma Division
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.

s  depresemi, či Nikoly Samkové, kte-
rá onemocněla rakovinou prsu, jednak 
s nemocí blízkých, jako například rodina 
Izabelky, která trpí vzácnou chorobou – 
spinální muskulární atrofií. 

Dalším motivem MEDx Talks bylo po-
máhání druhým tak, jako to dělá kar-
diolog prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., 
patolog prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., 
anebo spisovatelka Barbara Nesvadbová. 
Ta pomáhá prostřednictvím své organi-
zace „Be Charity“ dětem s postižením. 

MEDx Talks přinášejí naději všem, kteří 
ji potřebují. Ať už jsou to pacienti, jejich 
blízcí nebo lidé, kteří se potýkají s jinými 
těžkými životními situacemi. 

Záznamy všech vystoupení můžete zhléd-
nout na stránce www.medxtalks.cz.

▲ Gabriel

▲ Nikola Samková, Petr Neužil, Iva Pazderková ▲ Aleš Ryška, Barbara Nesvadbová, Daniel Kostan s dcerou Izabelkou


