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V Praze dne: 6. 10. 2014

Konec září patřil edukačnímu víkendu hemofiliků
V hotelu Jezerka na břehu sečské přehrady se v období 19. – 21. září konalo již druhé
setkání s názvem „Jsme tady pro vás“ a bylo určeno všem, kdo se chtějí dozvědět
novinky v léčbě hemofilie. Nabitý třídenní program nabízel především edukaci, na
programu byla řada tematických přednášek, workshopů s odborníky, ale i možnost
konzultace s psychologem, fyzioterapie a wellness. Setkání v Seči se zúčastnilo 170 lidí
a ještě tak předčilo loňský úspěšný ročník.

Na třídenní pobyt pořádaný ve spolupráci Českého svazu hemofiliků a sdružení Hemojunior se ve
dnech 19. – 21. 9. 2014 sjely děti i dospělí trpící poruchou srážlivosti krve, jejich blízcí a všichni ti,
kdo jsou s tímto onemocněním jakkoli spřízněni.
Pestrý

program

obsahoval

množství

přednášek

i

workshopů

a

hovořilo

se

například

o farmakokinetice, která umožňuje efektivní optimalizaci profylaxe u hemofilie, tedy individuální
dávkování profylaktické léčby pro každého hemofilika „na míru“. Následovaly přednášky zaměřené
na výchovu dětí v rodinách s hemofilií, nebo třeba ty, které mapovaly život hemofiliků žijících na
Slovensku. Hovořilo se také o programu domácí péče a jejích přínosech, ale nechyběly ani praktické
workshopy s lékařem, psychologem a fyzioterapeutem. V průběhu odborných přednášek byl zajištěn
zábavný program i pro ty nejmenší účastníky. Po dni zasvěceném poslechu a získávání informací
bylo možné využít wellness prostory hotelu nebo si zahrát bowling.
Poslední den víkendového setkání proběhl v duchu individuálních konzultací s psychologem,
fyzioterapií a masáží.
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Co je hemofilie?
Geneticky vrozená nemoc patřící mezi poruchy srážlivosti krve. Typicky se projevuje spontánním krvácením
především do kloubů, ale také svalů a dalších orgánů. Vzniká přítomností poškozeného genu na chromozomu
X, choroba se tedy plně projevuje pouze u mužů. Podstatou nemoci je nedostatečná tvorba nebo celková
nefunkčnost jednoho z proteinů krevní plazmy, který je zapojen do procesu srážení krve. V České republice žije
bezmála 1000 hemofiliků, z nichž přibližně 230 je ve věku do 18 let.
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