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p r í h o v o r

Dnešný svet, plný technických vynálezov, ktoré sa neustále 

zdokonaľujú, poskytuje možnosť získať obrovské množstvo 

rýchlych informácií z veľmi širokého spektra rôznych 

osobných záujmov. Tento pokrok je úžasný, ale v určitých situáciách nás 

často napĺňa smútkom. Chýba tu blízkosť človeka, ktorý má pochopenie 

pre naše túžby, starosti, problémy. Chýba tu niekto, kto nás počúva 

a dáva nám pocit, že nie sme v svojej bezradnosti osamelí. Tento 

nedostatok osobnej komunikácie pociťujú najmä tí, ktorým vážna 

choroba,  akou je rakovina, zmenila život a priniesla množstvo problémov, 

s ktorými si nevedia poradiť.

V Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach, ktoré Liga proti 

rakovine v priebehu troch rokov na Slovensku vybudovala, je našou veľkou 

snahou riešiť tieto nedostatky formou rôznych bezplatných služieb.  

Po prvých skúsenostiach sme sa rozhodli túto pomoc zdokonaliť 

vytvorením priestoru na získanie vedomostí o potrebách, ktoré by nemali 

zostávať nepovšimnuté. Chceme byť sprievodcom na dlhej ceste plnej 

prekážok nielen tým, ktorých choroba postihla, ale i tým, ktorí by  

o problémoch s ňou spojených chceli niečo viac vedieť. Chceme sa podeliť 

o skúsenosti a vypočuť návrhy, a preto dávame všetkým do rúk prvé  číslo 

skromného sprievodcu, ktorý chce byť Vaším užitočným spoločníkom. 

Nemá ešte meno, ale má k Vám prosbu, aby ste sa stali jeho partnermi  

a pridali sa k snahe  mnohé veci zlepšiť a zmeniť.

Spoločne môžeme 
veľa zmeniťToto číslo 

pre Vás pripravili:

Mgr. Jana Horváthová
Mgr. art. Tatiana Hrašková
Ing. Eva Kováčová

Spolupracovali:

Anna Baranová
PhDr. Andrea Križanová
Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
Zuzana Musilová
Ing. Danica Ondrušová 
MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD.
Katarína Žúžiová

na vydaní tohto magazínu 
sa podieľala Nutricia
Bc. Viera Polláková

Vydavateľ:

Liga proti rakovine
Brestová 6
821 02 Bratislava
tel.: 02/52921735
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MUDr. Siracká Eva, DrSc.
prezidentka Ligy proti rakovine
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o b s a h 

práve ste otvorili prvé číslo časopisu určeného všetkým Vám, ktorí sa 

chcete dozvedieť viac o súčasných trendoch v oblasti onkológie a výživy. 

Podelíme sa v ňom s Vami o naše skúsenosti, Vaše životné príbehy 

a odborníci Vám odovzdajú cenné rady a tipy pre Vaše zdravie.

V spoločnosti Nutricia už 14 rokov zlepšujeme onkologickým 

aj neonkologickým pacientom život dodávaním potrebnej výživy do boja 

s ochorením. Všetci dobre vieme o jej nespornom vplyve na zdravie 

človeka. Aj vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, lahodnej chuti, 

vyváženému zloženiu a obľúbenému baleniu sme sa stali jednotkou 

v oblasti tekutej výživy pre chorých. Úlohou tohto významného 

podporného faktora je pozitívne vplývať na zdravie a účinnú liečbu 

pacientov. Podporuje organizmus a jeho telesné procesy. 

V Nutricii však chceme robiť ešte viac, ako podporovať zdravie chorých 

prostredníctvom tekutej výživy. A kvôli tomu sme sa rozhodli podporiť 

myšlienku Ligy proti rakovine a partnersky sa podieľať na vydaní tohto 

magazínu. Veríme, že nielen liečba a dodávanie živín, ale už aj správne 

využitá dobrá rada, ktorú dostávate od lekárov, známych alebo aj od nás, 

Vám dokáže pomôcť.

Uvedomujeme si, že s ochorením prichádza do života aj množstvo nových 

otázok. Preto veríme, že tento magazín nielen pre pacientov 

s onkologickým ochorením pomôže nájsť odpovede na otázky, ktoré 

hľadáte, a nájdete v ňom cenné rady, ktoré budete môcť využiť v prospech 

Vášho zdravia alebo zdravia svojich blízkych. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Milí čitatelia, 

02  Príhovor

04  Naše príbehy: 
Katarína Žúžiová, 
Bohumil Jílek

06  Radíme si navzájom: 
Zázračný ľan

07  Naši lektori 
odporúčajú: 
Joga v Centrách 
pomoci

08  Tipy odborníkov:
 Onkologický 

pacient a možnosti 
sociálneho 
poradenstva

 Pozor na výživu 
u onkologických 
pacientov

 Prudký pokles 
váhy varuje

 Onkologické 
ochorenie a zvládanie 
liečby

13  Vy sa pýtate, my 
odpovedáme: 
Linky pomoci 

14  Pripravujeme: 
Relaxačné Týždňovky 
pre dospelých 
onkologických 
pacientov

16  Úspešne sme zvládli: 
Otvorili sme pre Vás 
tri Centrá pomoci

17  Anketa

19  Zábava: Horoskop

MUDr. Přemysl Škaloud
marketingový riaditeľ Nutricia
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n a š e  p r í b e h y

Pre mňa to bolo niečo nepochopiteľné 
a zasiahlo ma to ako blesk z jasného 
neba. Dovtedy som si síce uvedomo-

vala, že takéto ochorenie je, ale mňa sa to 
v podstate nikdy priamo netýkalo. 

V máji 2007, po tom, ako sa mi narodila 
dcéra, som si nahmatala hrčku na ľavej 
strane krku, tesne nad kľúčnou kosťou. 
Moja všeobecná lekárka ma poslala 
na vyšetrenie na infekčné oddelenie. Keďže 
výsledky rôznych testov boli v poriadku, 
viac sme sa týmto problémom nezaoberali. 
Mňa ale  stále sprevádzala únava a podrážde-
nosť. Po čase sa  dostavili zvýšené teploty 
a neustály kašeľ. Bolo to na nevydržanie. 
Keď sa po troch mesiacoch ku kašľu 
pridružila aj veľmi silná bolesť na oboch stra-
nách v oblasti  pod rebrami, obvodná lekárka 
ma poslala na pľúcne oddelenie, 
na RTG, na CT... 

Návšteva lekárov pokračovala chirurgickým 
výberom vzorky z uzlinky na krku. Po 
pozitívnych výsledkoch testu na prítomnosť 
rakoviny som sa dostala do Národného onko-
logického ústavu k MUDr. Miriam Ladickej 
ako pacient s rakovinou lymfatických uzlín. 
Doktorka Ladická mi v prvý deň mojej 
návštevy odobrala kostnú dreň z bedrového 
kĺbu na zistenie štádia ochorenia. Na stano-
venie postupov liečby z výsledkov kostnej 
drene som čakala približne dva týždne, za 
tento čas som bola v stave úplnej beznádeje 
a smútku. Nevedela som pochopiť, prečo sa 
niečo také mohlo stať práve mne, uzatvá-
rala som sa pred okolitým svetom. V tomto 
období  sebaľútosti a neustáleho opakovania 
„Prečo ja, prečo len ja?“, ma začala prepadať  
zvedavosť. Čo je to za ochorenie? Môžem sa 
vyliečiť? Aké sú postupy liečby? Postupne 
som si o mojom ochorení začala čítať články, 
štúdie, reakcie ľudí, čo ochorenie prekonali 
alebo prekonávajú. Uvedomila som si, že to 
jednoducho musím zvládnuť. Kvôli dcére, 
kvôli partnerovi a  najmä kvôli sebe. Chcem 
ešte toľko veľa vecí zažiť a skúsiť, na toľko 
otázok ešte nemám odpovede, že sa jedno-

Rubrika  NAŠE PRÍBEHY prináša Vaše životné príbehy v spojitosti s onkologickým ochorením. Nie je ľahké vyrovnať sa s týmto ochorením, 

ale dá sa s ním žiť. Možno práve Váš článok a príbeh pomôže niekomu, kto to bude potrebovať. Niekomu, komu práve diagnostikovali 

ochorenie alebo kto prechádza ťažkou onkologickou liečbou. 

Budeme radi, ak práve túto rubriku budete tvoriť Vy – čitatelia, pacienti s ochorením, Vaši príbuzní alebo blízki.

V každom čísle by sme chceli uverejniť jeden Váš príbeh, ktorý môže ukázať cestu, ako zvládať bremeno onkologického ochorenia. 

Do prvého vydania nášho časopisu prispela Katka, návštevníčka Centra pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave.

Katarína Žúžiová

Moje ochorenie – Hodgkinov 

lymfón – rakovinu 

lymfatických uzlín, 

mi diagnostikovali v decembri 

2008, tesne pred vianočnými 

sviatkami. 

ducho MUSÍM a CHCEM vyliečiť. 
Zo všetkého najviac ma podporil jeden 
článok, ktorý napísala matka šesťročného 
chlapčeka, ktorý bojuje s ochorením už 
štvrtý rok a nevzdáva sa. Toľko sily, koľko 
som dokázala vycítiť z riadkov, ktoré 
napísala tá matka o svojom synovi, ma 
povzbudilo až tak, že som okamžite zaho-
dila sebaľútosť a smútok a začala som sa 
sústrediť už len na to, že určite vyzdraviem. 

Po  výsledkoch testov kostnej drene mi 
doktorka Ladická nastavila chemoterape-
utickú liečbu pre ochorenie Hodgkinov 
lymfón, III. A štádium na obdobie pol roka 
po 6 cykloch a následné ožarovanie po dolie-
čení chemoterapiou. 

Prvú dávku som si bola „odpapkať“, ako som 
tomu ja hovorila, presne na Silvestra. Mala 
som veľký strach. Nevedela som, ako moje 
telo zareaguje, kedy mi začne byť zle, kedy 
začnem zvracať. Pre istotu som si zobrala 
do kabelky 5 igelitových vreciek, ak by bolo 
narýchlo treba. Pretože som rátala s tým, 
že mi vypadajú po chemoterapii vlasy, dala 
som sa pred prvou dávkou úplne nakrátko 
ostrihať, aby som si privykla na „holú“ hlavu.

Po vyšetreniach, ktoré štandardne prebie-
hajú pred podaním chemoterapie, som išla 
„papkať“ svoju prvú dávku – vtedy som si 
vymyslela, že budem mať žemľovku 
s tvarohom a strúhanými jablkami, jedlo, 
ktoré mám veľmi rada. Sestričky a všetok 
personál mi boli maximálne k dispozícii
a čo bolo pre mňa veľké plus, všetci tam boli 
veselí a milí. Keďže to bola moja prvá dávka 
a asi som pôsobila dosť prestrašene, sestričky 
ma stále povzbudzovali. Jedna milá sestrička 
si ku mne sadla a to, čo mi povedala, 
sa mi vrylo do pamäte snáď na celý život: 
„Dievčatko moje, ak nechcete, aby Vám 
vypadali vlasy, vypite denne veľa tekutín.  

A ak nechcete, aby Vám bolo zle, tak si 
myslite, že Vám zle nebude.“ Prvú dávku som 
zvládla, dá sa povedať, na jednotku. 

Beriem to, ako to je

Fo
to

: L
ig

a 
pr

ot
i r

ak
ov

in
e

NUTRICIA_CASOPIS01_2011.indd   4NUTRICIA_CASOPIS01_2011.indd   4 4/1/11   2:30 PM4/1/11   2:30 PM



Po liečbe mi bolo iba trošku zle, tak som sa 
z toho išla dobre vyspať. Podľa rady sestričky 
som prijímala veľa tekutín a povedala som si, 
že takto to bude stále a že si vždy na onko-
lógiu pôjdem len niečo dobré „zajesť“ 
a potom to doma dobre „zapijem“ a ten 
polrok mi ubehne ako voda a skoncujem 
s tým ochorením! Neviem, či podľa rady 
sestričky, ale mne skutočne nevypadali vlasy. 
Na každú jednu chemoterapiu som sa tešila 
ako na niečo výnimočné, dokonca som si 
s dcérou spravila trhací kalendárik s počtom 
chemoterapií, ktoré „ešte“ - alebo - ako som 
ja hovorila - „UŽ LEN“ absolvujem. 

Celú liečbu som sa snažila k môjmu ocho-
reniu pristupovať optimisticky, niekedy som 
sa na tom aj dobre zabávala a ten optimizmus 
a vôľa zdolať tento problém som prenášala 
na partnera, na mojich rodičov, na súro-
dencov, na priateľov a celé moje okolie. 
Silnou oporou mi bola moja mamina, ktorá 
každú chemoterapiu stála pri mne. Varila 
mi repíkový čajík, aby mi nebolo nevoľno, 
starala sa nám o dcéru celé dni, aby som sa 
mohla z chemoterapie vyspať. Keďže som 
sama matka, viem si predstaviť, čo prežívala. 
Práve kvôli tomu, aby som ju nezarmucovala, 
som jej stále nahovárala, že to bude dobré, že 
to zvládnem a rýchlo na to zabudneme.

Keď sa mi podarilo, zašla som do práce, 
do mesta na prechádzku, na ihrisko s dcérou. 
Od okolia som dostávala silnú podporu, 
a keď som cítila, že sa mi niekto neozve len 
preto, že má strach  z toho ochorenia, zo 
slova „rakovina“, ozvala som sa ja. Dosť často 
som sa stretla s tým, že pri slove rakovina sa 
ľudia preľakli a hneď ma začali ľutovať, ale 
zvykla som si aj na to. Časom som si aj z toho 
začala uťahovať, a tým sa vždy napätá situ-
ácia a strach uvoľnili. No nebolo všetko len 
super a veselé. Boli aj chvíle, keď som prepla-
kala celú noc. No keď som sa ráno zobudila, 
vyšlo slniečko, zobudila sa mi dcérka a docu-
pitala ku mne do postele, partner mi pripravil 
horúcu kávu... No neoplatí sa kvôli takýmto 
krásnym chvíľam popasovať sa s osudom? 

Niekedy si hovorím, že všetko zlé je na 
niečo dobré. Teraz si na veci, ktoré boli pred 
mojím ochorením pre mňa také dôležité, 
ani nespomeniem a naopak veci, čo som 
predtým považovala za hlúposti, sú teraz 
tým najdôležitejším v mojom živote. 
Od základu som si prehodnotila 
svoj život a hlavne postoj  k životu. 
Na záver tohto príbehu môžem už len 
čestne prehlásiť, že teraz je môj život akoby 
naozajstný a plnohodnotný a to len preto, 
lebo som sa stretla a popasovala s rakovinou. 
Už nepotrebujem pochopiť, prečo sa stalo 
to alebo ono, beriem to všetko tak, že sa to 
proste stalo a zvládnem to!

Moja úprimná vďaka a obdiv patrí zdravot-
nému personálu v NOU a mojej doktorke 
MUDr. Ladickej, ktorá ma vždy, keď som 
zapochybovala, vedela poriadne „nakopnúť“ 
všetko zvládnuť. Ďakujem mojej malej dcére, 
ktorá má teraz 3,5 roka, môjmu partnerovi, 
rodičom, súrodencom, priateľom a známym 
a všetkých si veľmi vážim za to, ako mi 
všetko pomohli prekonať. Vďaka tomu, 
ako mi všetci pomáhali, podporovali 
ma a verili mi, som to všetko zvládla. 
Dnes som už rok a pol po liečbe a vyše roka 
som v práci. Začiatky boli pre mňa v práci 
dosť ťažké. Prvých pár mesiacov som 
si nevedela spomenúť ani na to, čo som 
robila ráno. Tak som si všetko písala, 
značila, pripomienkovala.

Na kontrolu do NOU chodím každé tri 
mesiace a niekedy si ani neuvedomím ten 
letiaci čas a čaká ma ďalšia kontrola...

V čase, keď som podstupovala liečbu, som 
v podstate o Centre pomoci Ligy proti rako-
vine nevedela, čo bola pre mňa veľká škoda. 
Inak by som si veľa informácií a taktiež 
odbornej pomoci mohla „vyzdvihnúť“ práve 
tam. Okrem už spomínanej odbornej pomoci 
tu stretávam ľudí s podobným osudom. 
Spoločne sa rozprávame, oddychujeme, 
smejeme a podporujeme. Všetkým Vám, 
čo ste ešte v Centre neboli, vrelo odporúčam.

 

Bohumil Jílek: 
Rakovina pľúc
Pred rokom som začal mať problémy 
s dýchaním a objavil sa aj kašeľ, 
z ktorého vznikol chrapot. Navštívil 
som vtedy svoju ošetrujúcu lekárku, 
ktorá ma vyšetrila a nariadila röntgen 
pľúc. Pretože röntgen pľúc bol 
nedostačujúci, poslala ma na bron-
choskopiu. Bohužiaľ, po týždni, keď 
bol výsledok hotový, sa preukázala 
rakovina pľúc. Začal som vtedy chodiť 
na  chemoterapiu a potom na ožaro-
vanie. Už po chemoterapii som bol 
veľmi slabý a po ožarovaní zoslabnutý 
a unavený. Nechutilo mi jesť 
a nemohol som ani piť, pretože som 
mal veľmi boľavé ústa od ožarovania 
a spálený pažerák. Dosť som schudol, 
že som sa nemohol ani na nohy 
postaviť. Potom som objavil NUTRI-
DRINK. Ochutnal som ho ráno 
namiesto raňajok. Mal vynikajúcu 
chuť, tak som sa rozhodol ho kupovať. 
Kupoval som všetky príchute, pretože 
všetky chutili skvele. Nechcel som 
tomu uveriť, ale za necelý mesiac som 
pribral na váhe a celkovo sa zlepšil aj 
môj zdravotný stav. Teraz sa cítim plný 
energie. Vďaka nápoju som prekonal 
ťažký boj s rakovinou, z ktorej som si 
myslel, že sa už nedostanem. Boli to 
ťažké chvíle, ale NUTRIDRINK mi 
zachránil život. Teraz ho dostávam 
na predpis od svojej onkologičky a nič 
nemusím platiť. Je to skvelé a mojim 
blízkym by som ho v ich chorobe 
určite odporučil.
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Do tejto rubriky máte možnosť prispievať svojimi radami a  skúsenosťami, 

ktoré môžu pomôcť ostatným pacientom. Napríklad tipy, ako ľahšie 

zvládať chemoterapiu, samotnú chorobu, čo Vám osobne pomáhalo 

počas liečby... Už teraz sa tešíme na Vaše tipy a rady.

V tomto čísle Vám Katka prináša radu, 
ktorú získala od Prof. RNDr. Kataríny Horákovej, DrSc.:   

ZÁZRAČNÝ ĽAN
Ľan mal už od dávnych čias rôzne využitie: slúžil ako 
potrava, na výrobu plátna, ale aj ako výborný liek. Dnes sú 
všeobecne známe jeho účinky pri podporovaní činnosti čriev, 
odstraňovaní zápchy alebo hnačky. Okrem týchto významných 
úloh ľan blahodarne pôsobí aj proti rakovine, teda má silné 
protirakovinové účinky.

Jeden z najdôležitejších medi-
cínskych objavov 20. storočia 
urobila v roku 1951 nemecká 
biochemička Dr. Johanna 
Budwigová, PhD., patriaca 
medzi popredné európske 
autority v oblasti tukov 
a výživy. Dr. Budwigová 
starostlivo sledovala krv 

svojich pacientov a hľadala súvislosť medzi 
jej kvalitou u chorých a zdravých ľudí 
a zistila rozdiel spočívajúci v tom, že zdraví 
ľudia majú v krvi vyšší obsah tukov radu 
Omega-3 ako ľudia chorí. Omega-3 tuky 
patria medzi základné mastné kyseliny, EFA, 
potrebné na správnu činnosť organizmu. 
Najbohatším zdrojom tukov typu Omega-3 sú 
drobné semienka ľanu. Avšak iba ľanový olej 
chránený pred teplom a oxidáciou, vyvolanou 
kyslíkom a svetlom sa ukázal dostatočný, aby 
prospieval ľudskému organizmu a zdraviu. 
Nesprávne získavané a skladované ľanové 
oleje rýchlo zožltnú a potom ľudskému 
zdraviu škodia. 

Dr. Budwigová začala svojim pacientom 
podávať kombináciu vysoko kvalitného 
ľanového oleja a tvarohu alebo jogurtu 
obsahujúceho veľmi kvalitnú bielkovinu. 
Dôvod miešania oleja s bielkovinami spočíva 
v tom, že ich kombinácia s olejom umožňuje 
rozpustenie tuku vo vode, takže je telom 
absorbovaný rýchlejšie. Takto upravený tuk 
môže rozpustiť akýkoľvek nevhodný tuk 
a prečistiť žily a tepny. Toto posilňuje srdce, 
likviduje tumory a lieči artritídu.

OLEJ Z ĽANOVÝCH SEMIENOK 
A TVAROH

Protirakovinová zmes, ktorú 
odporúča Dr. Budwigová:

150 g    tvarohu (obsahujúceho viac 
ako 10 % tuku),

2-5    polievkových lyžíc ľanového oleja,
1-3    polievkových lyžíc čerstvo namle-

tých ľanových semienok, dostatok 
vody, aby zmes bola jemná, a štipka 
kajenského korenia.

    Do zmesi sa odporúča tiež pridať 
trošku cesnaku, šampanského 
alebo červeného korenia.

Zmes je vhodné jesť denne, pričom 
najefektívnejší pomer tvarohu a oleja je 1:3. 
Pri liečení je dobré začať prvý týždeň 
(alebo 10 dní) v pomere tvaroh k ľanovému 
oleju 1:1, ďalší týždeň (alebo 10 dní) 
v pomere 1:2 a v rovnakej dobe dávku ustáliť 
na pomer 1:3. Pri tejto diéte, tak  ako pri 
akejkoľvek inej, je dôležité prijímať dosta-
točné množstvo tekutín. Keď sa rakovinové 
bunky rozpadávajú, uvoľňujú sa toxické 
látky, ktoré je potrebné odvádzať z tela von. 
Preto sa odporúča súčasne užívať cviklovú 
šťavu (3 cvikly, 2 karotky, 1 zeler, 1 zemiak 
– vo veľkosti slepačieho vajca, 1 petržlen). 
Priebeh a výsledok kúry sa podporí úplným 
vylúčením cukru, živočíšnych tukov 
a obmedzením príjmu mäsa na minimum.

Pozor ale na to, že ľanový olej sa môže 
veľmi rýchlo pokaziť za prístupu kyslíka, 
svetla a tepla. Žltý olej je zdraviu škodlivý, 
a preto musí byť starostlivo vyrobený olej 
balený s použitím dusíka v nepriesvitných 
nádobách a chladený do doby spotreby.

ČO VLASTNE ĽANOVÝ OLEJ 
OBSAHUJE: 

1.   Mastné kyseliny Omega-3
Ľanové semienka a ľanový olej vyro-
bený lisovaním za studena predstavujú 
najbohatší rastlinný zdroj mastných 
kyselín typu Omega-3, najzdravšieho 
druhu tuku, ktorý náš organizmus  
môže prijímať. Mastné kyseliny
Omega-3 sú éterické oleje, ktoré naše 
telo potrebuje na správnu funkciu.

2. Lignany
Ľan je takisto bohatým zdrojom 
rastlinných chemikálií s antivírusovými, 
fungicídnymi, bakteriocídnymi a proti-
rakovinovými vlastnosťami – lignanov. 
Šupka ľanového semienka obsahuje 
100 - násobne viac lignanov ako 
akákoľvek iná rastlinná potrava.
Pri lisovaní je zo semienok odstráne-
ných až 98 % lignanov. Niektorí výrob-
covia ale lignany vracajú naspäť do oleja, 
preto si pri kúpe skontrolujte etiketu, či 
boli lignany do oleja vrátené alebo nie.

3. Vláknina
Ľanové semienka sú aj vynikajúcim 
zdrojom potravinovej vlákniny. 
Vláknina je dôležitá pre správnu činnosť 
čriev. Zo štúdií vyplýva, že strava bohatá 
na vlákninu pomáha znižovať riziko 
vzniku karcinómu hrubého čreva 
a množstva ďalších ochorení. Všetky  
tieto tri  zložky sú dôležité a spoločne 
prispievajú ku zachovaniu zdravia.

Je ťažké uveriť, že jediná potravina 
môže poskytnúť toľko zdravotných 
výhod. Ale ľan je skutočne výnimočná 
potravina. Ak chceme využiť všetky 
hojivé sily ľanu, odporúča sa užívať aj 
olej, aj čerstvo rozdrvené semienka (na 
drvenie môžeme použiť ručný kávový 
mlynček). Ľanové semienka a olej sú 
dokonalým príkladom toho, že aj jedno-
duché veci majú nezriedka obrovský 
dopad na zdravie. 

Literatúra:
Horáková, K.: Umenie zdravo žiť. Metro Media, s.r.o. 
Bratislava. 2009. 232 strán. ISBN 978-80-96960-66-8.
Horáková, K.: Detoxikácia organizmu, zmena života 
k lepšiemu. Metro Media, s.r.o. Bratislava. 2008. 80 strán. 
ISBN 8089327003.
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n a š i  l e k t o r i  o d p o r ú č a j ú  

Lektori pôsobiaci v Centrách pomoci Ligy proti rakovine Vám prostredníctvom 

magazínu priblížia rôzne aktivity a programy,  ktoré môžete v Centrách navštevovať. 

V prvom čísle dostala priestor JOGA.

Danica Ondrušová odporúča: 

JOGA v Centrách pomoci 
Jogové cvičenia harmonizujú 
vzťah tela a duše. Postupným 
cvičením a rozcvičovaním 
sa získava pohyblivosť, sila 
a pružnosť. Po niekoľkých 
týždňoch cvičenia  jogy 
spozorujete súvislosť toho, 
čo sa učíte na cvičeniach, 
s Vaším bežným životom. 
Začnete pomaličky rozumieť, 
aký súvis má joga s kvalitou 
prežívania Vášho života. 
Naučíte sa umeniu relaxácie.

Pri terapeutickej práci máme jasne 
stanovený učebný plán. Hodina jogy 
pre začiatočníkov je rozdelená do 

troch častí. Na kurze pre začiatočníkov sa 
Vám otvoria dvere do sveta jogy od veľmi 
jednoduchých cvičení, ktoré pomaly 
a postupne, podľa Vašich potrieb, naberajú 
na náročnosti, šírke a hĺbke. Našou úlohou je 
vytvoriť Vám priestor na pokojnú a aktívnu 
prácu na poli jogy.

Najskôr začíname s rozcvičením celého 
tela so zameraním na uvoľňujúce, naťahujúce 
aj posilňovacie cviky. Dôraz sa  kladie na 
automobilizáciu chrbtice a získanie správneho 
držania tela. Väčšina cvikov prebieha v jemnej 
dynamike podľa vlastného rytmu dychu. Dych 
je nadradeným prvkom k pohybu.

V druhej časti hodiny sa zameriavame na 
ásany. Ásany predstavujú cviky tela 
a vedomia, ktoré majú uvoľňujúce a regene-
račné pôsobenie. Vedomé pozorovanie 
v ásane podporuje myslenie a cítenie. 

Regenerácia a revitalizácia pomocou ásan je 
zrejmá od prvej hodiny. Nastáva uvoľnenie 
stresu, relaxácia a postupným cvičením 
a rozcvičovaním sa získava pohyblivosť, 
sila a pružnosť. 

Ásany pôsobia mnohorakým spôsobom. 
Harmonizujú energetické dráhy, menia 
napätie v jednotlivých telesných partiách 
a poskytujú pokoj duši.

V tretej časti hodiny sa oddáme relaxácii 
a pripájame aj ľahšie meditatívne cvičenia, 
ktoré nás učia podporovať a ochraňovať svoje 
zdravie.

Joga zahŕňa aj cvičenia, ktoré sú vhodné 
i pre oslabených ľudí. Naučíte sa pri nich 
koncentrácii a dozviete sa, ako pôsobí 
cvičenie jogy na Vaše celkové zdravie a ako 
nastoliť väčší duševný pokoj. 

Na hodinách sa kladie dôraz na individuálny 
kvalifikovaný prístup.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, 
ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna 
symbolika v živote.

Tešíme sa na Vašu účasť a na Váš osobitý 
záujem o jogu v Centrách pomoci Ligy proti 
rakovine.

 Centrum pomoci Bratislava
pondelok od 9:00 do 10:30 hod.
štvrtok od 17:00  do 18:30 hod. 
pod vedením 
Danice Ondrušovej

 Centrum pomoci Košice 
streda od 16:00 do 18:00 hod. 
pod vedením 
Martina Jalča

 Centrum pomoci Martin
pondelok od 10:00 do 11:00 hod.
utorok od 10:00 do 11:00 hod.
štvrtok od 14:30 do 15:30 hod. 
cvičenie zamerané proti bolestiam 
chrbta pod vedením 
Paulíny Minárikovej
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t i p y  o d b o r n í k o v

V poradenstve najčastejšie využívame 
možnosti pomoci vyplývajúce 
z viacerých zákonov, ako je napr. 

Zákon č. 447/2008 o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 448/2008 o sociálnych služ-
bách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991.  Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov, Zákon 
č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku, dopl-
nený zmenou zákona č. 579/2003 /zmena 
o kúpeľnej starostlivosti/ a iné. 

Zákon o liečebnom poriadku poskytuje 
ženám s rakovinou prsníka po jeho úplnom 

Na týchto stránkach Vám budeme prinášať informácie od odborníkov z rôznych oblastí. 

V prvom čísle Vám poradia sociálna sestra Anna Baranová a psychologičky PhDr. Andrea Križanová 

a Mgr. Lucia Alakšová. Stálu podrubriku budú tvoriť tipy odborníkov z oblasti stravovania. 

Túto podrubriku Vám prináša spoločnosť Nutricia.  

Anna Baranová
sociálna sestra, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., v Bratislave

Radí sociálna sestra Anna Baranová: 

Onkologický 
pacient a možnosti 
sociálneho 
poradenstva

odstránení – mastektómii, možnosť 
predpisu prsnej epitézy jedenkrát ročne, 
špeciálne upravenej podprsenky jedenkrát 
ročne, doplatok poisťovne je 8,68 €, parochne 
1 - krát, doplatok poisťovne je 28,91 €. 
Doplatky poisťovne sa každé 3 mesiace pri 
zmene liečebného poriadku menia. Predpis 
pomôcok je viazaný na lekára onkológa. 

Kúpeľnú starostlivosť môžu tieto 
pacientky absolvovať do 24 mesiacov 
od operácie, po liečbe, bez známok 
akejkoľvek recidívy ochorenia.

Zákon č. 461/2003 Z. z. umožňuje pri 
ochorení dlhodobú pracovnú neschopnosť, 
podporná doba je jeden rok, po liečbe 
pacienti v počiatočnom štádiu ochorenia 

pri stabilizácii zdravotného stavu spravidla 
nastupujú do zamestnania. Pacient v pokro-
čilejšom štádiu ochorenia môže požiadať 
o invalidný dôchodok. Posudzovanie miery 
poklesu vykonávať zárobkovú činnosť 
podlieha posudkovému lekárstvu 
v rámci sociálnej poisťovne. Posudzovanie je 
na základe Prílohy č. 4  Zákona č. 461/2003 
Z. z. Počas pracovnej neschopnosti môžu 
pacientovi v prípade potreby pomôcť rodinní 
príslušníci s ošetrovaním, lekár prvého 
kontaktu môže vystaviť tzv. OČR.

Pri jednodňových návštevách lekára 
možno poskytnúť potvrdenie o návšteve 
lekára, ak je nevyhnutný sprievod – 
pracovné voľno za účelom návštevy lekára, 
sedemkrát ročne.

Sociálne poradenstvo pri onkologickom ochorení 

je súčasťou multidisciplinárneho prístupu k pacientovi. 

Každý z nás, či chorý alebo zdravý človek, 

má iné potreby, iné rodinné zázemie, pracovné 

podmienky, preto aj poradenstvo v sociálnej oblasti musí 

byť jednoznačne individuálne. 

A keď ide o rovnaké onkologické ochorenie, 

vždy je to poradenstvo podľa štádia ochorenia, veku 

pacienta a jeho individuálnych potrieb.
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Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu..., umožňuje pacientom 
požiadať o preukaz  FO ŤZP, FO ŤZPS. 
Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné 
postihnutie s mierou funkčnej poruchy 
najmenej 50 %. Kompenzácia sociálneho 
dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia 
je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho 
dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia 
poskytovaním peňažných príspevkov na 
kompenzáciu.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného 
postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má 
fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravot-
ného postihnutia v porovnaní s fyzickou 
osobou bez zdravotného postihnutia 
rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých 
podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia 
prekonať sama.

Za funkčnú poruchu sa považuje nedostatok 
telesných, zmyslových alebo duševných 
schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska 
predpokladaného vývoja zdravotného postih-
nutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

O vydanie preukazu môže občan požiadať 
na príslušnom Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v mieste svojho bydliska.

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia 
o miere funkčnej poruchy je 60 dní. 

Mieru funkčnej poruchy zdravotného 
postihnutia posudzuje posudkový lekár 
daného úradu na základe prílohy č. 4.

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú napr. 
príspevok na osobnú asistenciu, na opatro-
vanie, na zvýšené výdavky na hygienu a iné. 
Tieto príspevky majú svoju zákonnú podobu 
a obmedzenia, nie sú fakultatívne.

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní /živnostenský 
zákon/ v znení neskorších predpisov. 
Tento zákon definuje sociálnu službu ako 
odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo 
ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, 
ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku 
nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie 
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity; 
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti 
fyzickej osoby viesť samostatný život a 
na  podporu jej začlenenia do spoločnosti; 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok 

na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby; riešenie krízovej 
sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; 
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej 
osoby a rodiny. 

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkáza-
nosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo fyzickej osoby 
s nepriaznivým zdravotným stavom 
na sociálnu službu. 

Posúdenie odkázanosti za účelom poskyt-
nutia sociálnej služby rieši oddelenie 
posudkovej činnosti pri VÚC. Doba na 
vydanie komplexného posudku – Rozhod-
nutia o odkázanosti na soc. službu je 30 dní. 

Vzhľadom na širokú oblasť 

možností pomoci pacientom 

s onkologickým ochorením 

je dôležité individuálne sociálne 

poradenstvo. 

Konkrétne rady od Anky 

Baranovej môžete získať vo štvrtok 

od 9:00 do 13:00 na telefónnom 

čísle 02/52965148, príp. osobne 

v  tomto čase v Centre pomoci 

v Bratislave.
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Pozor na výživu u onkologických pacientov!    
Až u 35 % onkologických pacientov sa zistilo stredné alebo vysoké riziko podvýživy! 
Uvedený údaj vyplynul z celoslovenského prieskumu nutričného stavu pacientov vo viac 
ako 100 onkologických ambulanciách. 

Podvýživa je príznakom onkologických 
ochorení, ale podieľať sa na nej  môže 
aj neadekvátny alebo nedostatočný 

príjem energeticky hodnotnej výživy 
s obsahom bielkovín a ďalších živín potreb-
ných na správne fungovanie organizmu. 
Sledovalo sa nielen zloženie stravy pacientov, 
ale aj jej skutočný príjem, teda či pacienti 
skonzumujú celú porciu jedla, jeho časť 
alebo prehltnú iba pár lyžičiek. Ukázalo sa, 
že až 75 % z nich nie je schopných prijať 
dostatočné množstvo biologicky hodnotnej 
stravy. Jej dlhodobý nedostatočný príjem 
u 35 % percent pacientov vyústil až do 
podvýživy. 

NEDOSTATOK VÝŽIVY 
zníženie imunity i účinnosti liekov

Organizmus pacienta, ktorý nie je schopný 
prijímať dostatočné množstvo živín, je 
nútený využívať svoje vlastné zásoby
a často aj vlastné stavebné látky, ako je 
napríklad svalové tkanivo. Dochádza tak 
k veľkej strate bielkovín a dôsledkom je 
zníženie imunity a pokles fyzickej sily. 
Podvýživa pri nádorovom ochorení veľmi 
významne ovplyvňuje celkovú prognózu 
ochorenia. Vedie k zníženej účinnosti liekov, 
napríklad antibiotík, ktoré sa na bielkoviny 
viažu. Asi u 45 % pacientov zvyšuje výskyt 
zdravotných komplikácií a nutnosť 
opakovaných operácií. Predlžuje sa tým ich 
pobyt v nemocnici o 40 – 70 % a zvyšujú sa 
náklady na liečbu. V terminálnych štádiách 
ochorenia sa môže podieľať na znížení 
imunity a rozvoji infekčných komplikácií, 
mnohokrát fatálnych. 

SLEDOVANIE PRÍJMU POTRAVY 
neoddeliteľná súčasť liečby

Mnohí pacienti sú podvyživení už v čase 
stanovenia diagnózy, keď do nemocnice 
prichádzajú, a ich stav sa kvôli odmietaniu 
stravy pre bolesti i psychické utrpenie 
často ešte zhorší. Sledovanie príjmu potravy 
by preto malo byť rovnakou súčasťou 
chorobopisu ako záznamy o nameraných 
hodnotách krvného tlaku a teploty. Lekár by 
tak okamžite pri vizite mal možnosť zistiť, 
že pacient si počas celého dňa nevložil 
do úst ani hlt a primerane zakročiť 
 – v prípade potreby mu nasadiť klinickú 
výživu. Sledovanie príjmu potravy by malo 
byť neoddeliteľnou súčasťou liečby aj 
u pacientov v ambulantnej starostlivosti. 

ÚČINNÁ POMOC 
klinická výživa

Výživa je zatiaľ v tieni základných  
liečebných postupov protinádorovej 
liečby – operácií, chemoterapie, ožarovania 
i biologickej liečby. Hoci klinická výživa 
by mohla účinne podporiť uzdravovací 
proces niektorých pacientov, ktorí odmietajú 
prijímať potravu. Ide o oblasť doteraz dosť 
nedocenenú a nie dostatočne prebádanú. 
Prípravky klinickej výživy sú pacientom 
na Slovensku dostupné a po predpísaní 
odborným lekárom hradené zdravotnou 
poisťovňou. Ako pohotovú okamžitú zásobu 
živín nielen pre nemocničných pacientov, 
ale i pacientov v domácej starostlivosti 
možno využívať tekutú klinickú výživu 
určenú na popíjanie, tzv. sipping,  ktorej 
výhodou je vysoká biologická hodnota 
a vyvážený pomer živín. Vďaka ľahkej 
vstrebateľnosti minimalizuje nároky na 
trávenie. 

NAJLEPŠIA VOĽBA 
protinádorová liečba podporená 
nutričnou starostlivosťou

Pacient s dobrým stavom výživy sa lepšie 
vyrovnáva s vedľajšími účinkami onkolo-
gickej liečby, je odolnejší voči infekciám, 
znižuje sa u neho riziko pooperačných 
komplikácií. Ľahšie sa u neho obnovuje 
tkanivo poškodené protinádorovou liečbou, 
je fyzicky silnejší a sám sa cíti celkovo lepšie.

Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
primár Internej kliniky 
Národného onkologického ústavu v Bratislave
predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti

Tekutá výživa 
na posilnenie 
chorých
Všetci dobre vieme, že silné telo je 
základom zdravia. Počas ochorenia 
telo trpí a slabne, potrebuje posilniť. 
Nutridrink je lekársky overená 
tekutá výživa na posilnenie chorých. 
Nutridrink účinne doplní stravu 
chorých, ktorí trpia nechutenstvom 
alebo im choroba bráni prijímať 
dostatočné množstvo potravy. 
Nutridrink obsahuje všetky dôle-
žité živiny v optimálnom pomere, 
výborne chutí a je vhodný aj na 
dlhodobé užívanie. Nutridrink pris-
pieva k zotaveniu sa po chorobe alebo 
liečbe a zlepšuje kondíciu. Nutri-
drink v 15-tich rôznych príchutiach 
v ľahkej plastovej fľaške môžete 
žiadať na predpis od Vášho lekára 
a následne vyzdvihnúť v každej 
lekárni bez doplatku.bez doplatku.

Existuje viacero druhov prípravkov 
tekutej výživy vyrobených 
pre špecifické potreby pacientov.

 NUTRIDRINK objem 200 ml
Pri zvýšenej potrebe energie 
a živín z rôznych príčin

 NUTRIDRINK 
MULTI FIBRE objem 200 ml
Pri problémoch s hnačkou 
alebo zápchou

 NUTRIDRINK 
COMPACT objem 125 ml
Pri potrebe minimalizovať 
objem prijatej stravy a zároveň 
zabezpečiť čo najviac energie

 NUTRIDRINK 
YOGHURT objem 200 ml
Pri pocitoch sucha v ústach alebo 
zníženej tvorbe slín

 DIASIP objem 200 ml
Ak ste diabetik alebo si 
potrebujete sledovať hladinu 
cukru v krvi
Pri výbere sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

t i p y  o d b o r n í k o v

Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc. radí:
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Stav výživy onkologického pacienta 
je veľmi dôležitý faktor ovplyvňujúci 
jeho uzdravenie. Ako možno 
rozpoznať, či je výživa pacienta 
dostatočná?

Najcennejším ukazovateľom podvýživy 
je neúmerný úbytok hmotnosti pacienta 
za krátke časové obdobie. Čím väčšia 
je strata hmotnosti za krátky čas, tým 
je problém závažnejší. Vážnym znakom 
podvýživy pacienta je nemožnosť 
odkašľať, slabá sila stisku ruky, zhoršené 
hojenie rán alebo rozvoj preležanín. 

Je nutné na jej diagnostikovanie 
použiť špeciálne vyšetrovacie 
metódy?

Nie sú potrebné žiadne špeciálne 
metódy. Dôležité je, že pacienta 
v malnutrícii (teda s nedostatočnou 
výživou) môže diagnostikovať 
ktorýkoľvek lekár alebo poučená sestra. 

Akú stratu hmotnosti pacienta 
treba považovať za varovný signál? 

Základným prejavom podvýživy je 
pokles hmotnosti o 5 % za mesiac 
alebo 10 % za 6 mesiacov. 

Čo znamená v nemocničnej praxi 
rapídny úbytok hmotnosti pacienta, 
aké sú následky nedostatočnej výživy?

Pacienta, ktorý je podvyživený, 
ohrozujú väčšmi  komplikácie 
spôsobené infekciami, zhoršené hojenie 
rán, zvyšuje sa u neho riziko preležanín 
a škodlivých účinkov niektorých látok 
na organizmus po podávanej 
chemoterapii a narastá u neho tiež 
nebezpečenstvo pooperačných 
komplikácií. Liečba vyžaduje dlhšiu 
hospitalizáciu a zvyšuje sa riziko 
úmrtia.

Je možné nádor vyhladovať?

Nie, nádor nie je možné vyhladovať. 
Nízky príjem živín oslabí pacientovu 
odolnosť a zhorší celkový výsledok 
liečby, zhorší imunitné funkcie. 
Nádor rastie neobmedzene ďalej. 

Dostatok živín zvyšuje účinnosť liečby. Hodnotná výživa zvyšuje kvalitu života pacientov. 
Pomáha im zvládnuť náročnú liečbu spojenú s chirurgickým zákrokom, 
chemoterapiou, ožarovaním. 

Prudký pokles váhy varuje

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD.,
Masarykův onkologický ústav, Brno
vedúca nutričného tímu

Koľko fľaštičiek výživy by mal 
pacient denne vypiť?

Jedna fľaštička Nutridrinku 
objemu 200 ml obsahuje 300 kcal, 
čo je asi 1/6 dennej energetickej dávky. 
Obsah vitamínov v nej predstavuje 
približne 1/3 dennej dávky. 
Ak si stav pacienta vyžaduje väčší 
príjem živín, ako je pacient schopný 
vypiť, je lepšie zvážiť zavedenie 
sondy a podávať mu výživu 
priamo do žalúdka alebo tenkého čreva.

Krátkodobý výpadok  príjmu stravy pacient môže ľahko dobehnúť.

  Rýchle chudnutie = strata bielkovín, rýchly nárast = nárast tuku. Nedochádza 
k obnove rovnakého zloženia bielkovín, dôsledkom je pokles výkonnosti a zníženie 
imunity.

Tuky sú pre onkologického pacienta vždy nezdravé.

  Pacientom v riziku malnutrície odporúčame tučné syry, smotanu, šľahačku a pod.

Pocit skorej sýtosti sa nedá ovplyvniť.

Teplé jedlo zhoršuje sýtosť. Sacharidy a bielkoviny spôsobujú väčší pocit sýtosti 
ako tuk. Ráno sú tolerované menšie porcie ako večer. 

Vegetariánska a makrobiotická strava je zdravá pre všetkých. 
Má význam aj v prevencii a liečbe  nádoru.

  Tieto diéty nepokrývajú svojím zastúpením potreby onkologického pacienta, vedú 
k podvýžive. Veľké množstvo vlákniny nie je vhodné pri rádioterapii, obštrukciách 
a zápaloch čreva.

 Vypil som jeden Nutridrink, no nechutil mi. Nie je to výživa pre mňa.

  Nezavrhujte Nutridrink po prvom neúspechu. Skúste ho popíjať vychladený alebo 
skúste rôzne iné príchute.

Nutridrink ľahko nahradím mliečnymi koktailmi.

  Energetická denzita prípravkov tekutej výživy sa pohybuje medzi 1 až 4,5 kcal/ml, 
pričom pre porovnanie energetická hustota polotučného mlieka je 0,4 kcal/ml 
a jogurtu 0,7 kcal/ml.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD radí:
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Mýty a povery o výžive 
pri nádorovom ochorení 
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Andrea Križanová 
psychologička 
v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety v Bratislave 
a na Linke pomoci Ligy 
proti rakovine

Vnútorná sila pacienta je azda 
tým najlepším liekom pri každej 
chorobe. Zvlášť to platí pri takom 

ochorení, ako je rakovina. O žiadnej inej 
chorobe neexistuje toľko polemík, názorov 
a teórií medzi ľuďmi ako o rakovine. 
Diagnostikovanie rakoviny pochopiteľne 
vyvoláva u pacienta šok a rôznorodé pocity, 
či už neistoty, úzkosti, strachu alebo depre-
sie. Avšak na to, čo bolo pred niekoľkými 
storočiami označované ako najobávanejšia 
lekárska diagnóza, sa už dnes možno pozerať 
omnoho optimistickejšie. Viaceré výskumy 
a pokrok v medicíne priniesli jasnejší 
náhľad na rakovinu, ako aj nové možnosti 
jej liečenia. Z uvedeného vyplýva, že kým 
v minulosti bola rakovina chápaná ako istý 
rozsudok smrti, dnes ju  ľudia považujú za 
chronické ochorenie a zvyšuje sa počet ľudí, 
pre ktorých sa rakovina stáva vyliečiteľnou. 

ZISTENIE LIEČBY

V priebehu diagnostickej liečby sa pacienti 
často pokúšajú bagatelizovať vážnosť svojho 
ochorenia (popretie). Niekedy odmietajú 
návrhy  liečby a   zároveň  reagujú fatalis-
tickým postojom. Často prežívajú smútok, 
zlosť, depresiu. Znižuje sa ich schopnosť 
koncentrácie, dochádza k psychomoto-
rickému spomaleniu a zmenám, ako  sú 
poruchy chuti, spánku a celkovej motivácie 
Fawzy (1999).

V tomto štádiu je dôležité, ako je pacientovi 
traumatická správa oznámená. Je známe, 
že pacient má právo vedieť o svojom zdra-
votnom stave, ale je dôležité poznamenať, 
že spôsob, aký zvolí lekár, môže ovplyvniť 
psychický stav pacienta. Pretože tá istá veta 
sa dá povedať rôznymi spôsobmi. Vhodné je, 
ak sa pacientovi pravda dávkuje. V začia-
točnom štádiu liečby pacienti riešia otázky, 
ako povedať príbuzným o chorobe, niektorí 
majú strach, ako budú blízki reagovať a ako 

to zvládnu. Psychológ môže byť užitočným 
sprievodcom takýchto negatívnych 
pocitov a pomáha pacientovi zorientovať 
sa, čo je dôležité.

LIEČBA

Behom liečby pacienti  prežívajú silný strach, 
smútok, stratu kontroly, pocity viny. Pacienti 
ktorí sa musia podrobiť operácii, prežívajú 
smútok na základe očakávanej zmeny tela.   
Pri operáciách gynekologického ochorenia 
prežívajú ženy stratu ženskosti a nevedia, 
ako komunikovať s manželom, partnerom.

Počas liečby je dôležité mať psychickú 
podporu – teda niekoho, kto bude s Vami 
vyšetrenia absolvovať, a rovnako dôležitá je 
dôvera k lekárovi. 

Taktiež je dôležité zaobstarať si čo najviac 
informácií o chemoterapii, rádioterapii, 
aby ste vedeli čo vás čaká. Niekedy predstava 
toho, čo sa od nás očakáva počas liečby, je 
horšia ako samotná realita.

ČO POMÁHA OBMEDZIŤ 
DEPRESÍVNE NÁLADY?

Depresia je jednou z najčastejších prejavov 
v psychickej oblasti pacienta, nakoľko je 
pacient na začiatku liečby šokovaný 
z choroby a nerozumie a nevie, ako sa s ňou 
vyrovnať. Depresiu sprevádzajú negatívne 
myšlienky na chorobu,  čo sa prejavuje 
v telesnej oblasti, a to bolesťami hlavy, zhor-
šenou sústredenosťou, problémami v gastro-
intestinálnej oblasti, poruchami spánku. 
Dôsledky negatívneho prežívania sa prejavia 
aj v oblasti výkonu. Pacient nemá chuť robiť 
aktivity, ktoré mu predtým nerobili problém, 
nemá silu a energiu venovať sa záujmom 
a koníčkom. Stráca radosť z kontaktu 
s druhými ľuďmi a to mu spôsobuje 
negatívny obraz o sebe. Depresia sa od 
smutnej nálady líši tým, že je intenzívnejšia 
a dlhotrvajúca. U nálady je typické, že sa 
strieda aj s príjemnou náladou a neutrálnou 
náladou. Ak máte akékoľvek podozrenie, 
že trpíte Vy alebo Váš blízky na depresiu, 
je potrebné vyhľadať odborníka – psycho-
lóga a psychiatra. Psychológ sa bude 
zameriavať na to, ako zvládnuť negatívne 
myšlienky, a budete spoločne plánovať 
príjemné aktivity s cieľom aktivovať pozi-
tívne emócie a pomôže Vám vrátiť chuť do 
života. Psychiater môže ponúknuť antidepre-
síva, ktoré sú spolu so psychoterapiou najú-
činnejšou metódou liečenia. Depresia má 
negatívny vplyv na imunitný systém, a tým 
môže komplikovať aj liečbu rakoviny. Je veľa 
výskumov, ktoré preukazujú prípadné dôle-
žité súvislosti vzťahu so zníženou imunitnou 
funkciou a vplyvy, ktoré ovplyvňujú vznik 
a priebeh rakoviny. Medzi ďalšie takéto 
vplyvy môžeme zaradiť stres, rizikovú osob-
nosť, zmeny v živote pacienta atď.

Úlohou psychológa je naučiť Vás zvládať
stresové udalosti a lepšie porozumieť 
tomu, čo je pre Vás potrebné a užitočné.

Radia PhDr. Križanová Andrea, Mgr. Alakšová Lucia 
(psychologičky Ligy proti rakovine v Bratislave):

Onkologické ochorenie a zvládanie liečby

ODPORÚČANIA, AKO ZVLÁDAŤ 
OBDOBIE LIEČBY AJ PO LIEČBE

 skupinové sedenia formou 
podpornej skupiny a vzdelávacej 
metódy,
  diskusie o duchovných 
aspektoch, čítanie literatúry, 
  aktívny prístup vo vzťahu 
lekár – pacient,
  pasívny postoj pacienta voči leká-
rovi by sa mal zmeniť na aktívny 
pacient by mal byť lekárovým 
partnerom, dôverovať mu,
  individuálna psychoterapia 
zameraná na zníženie strachu 
a depresie a negatívnych 
myšlienok z budúcnosti,
   plánovanie aktivít, ktoré Vám 
robia radosť, môže ísť o bežné 
každodenné aktivity,
  pozerať sa na chorobu z rôznych 
pohľadov a zamyslieť sa nad 
prínosom vo Vašom živote,
  stretávanie sa s blízkymi ľuďmi,
  rozprávanie o pocitoch, smútku,
  informovať sa o chorobe 
a zamyslieť sa nad doterajším 
spôsobom života,
    dostatok spánku a odpočinku,
  vykonávať aktivity, pri ktorých sa 
cítite užitočný,
   naučiť sa prijať veci tak, ako idú 
a „žiť v prítomnosti“,
  dávať si krátkodobé ciele,
  naučiť sa aktívne a pasívne 
relaxovať,
   meditácia, hudba,
  správna životospráva.
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www.vyzivavchorobe.sk

Neberte chudnutie 
na ľahkú váhu

* Potravina na osobitné výživové účely – Dietetická potravina na osobitné medicínske účely. 
Spôsob používania a ďalšie informácie na obaloch a webových stránkach.

Ak strácate počas liečby hmotnosť, zavolajte nám 
a bezplatne sa poraďte s naším odborníkom

v y  s a  p ý t a t e ,  m y  o d p o v e d á m e  

Priestor pre Vaše otázky a vzájomnú diskusiu na rôzne témy.

 Zmyslom rubriky je zodpovedať Vaše otázky, nájsť 

vhodné riešenia, poradiť a informovať.

Vaše otázky zasielajte na magazin@lpr.sk. 

Linky pomoci Ligy proti rakovine 
sú určené nielen onkologickým pacientom, 
ale aj ich príbuzným a celej verejnosti. 
Ponúkajú osobné, telefonické alebo emailové 
poradenstvo dostupné priamo z www.lpr.sk. 
K dispozícii sú v pracovných dňoch lekári 
– onkológovia, psychológovia a sociálne sestry.
Služby liniek pomoci, tak ako všetky aktivity 
v  Centrách pomoci sú poskytované bezplatne.
(Sú plne hradené Ligou proti rakovine.)

Centrum pomoci Bratislava
Linka pomoci je Vám k dispozícii od pondelka do piatka 
v čase od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 16:00 
na telefónnom čísle 02/52 96 51 48 alebo v tom istom čase 
osobne na adrese Brestová ul. č. 6, Bratislava.

Centrum pomoci Košice
Odborné poradenstvo:
Každý pondelok v čase od 15:30 do 17:30 
na telefónnom čísle 055/62 56 234.

Centrum pomoci Martin
Linka pomoci je Vám k dispozícii od pondelka do štvrtka 
v popoludňajších hodinách na telefónnom čísle
043/32 40 506 alebo v tom istom čase osobne na adrese 
Kukučínova ul. č. 2, Martin.
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p r i p r a v u j e m e

Pre veľký záujem z Vašej strany sme sa pre tento rok 
rozhodli zorganizovať 4 turnusy:

14. 5. – 20. 5. 2011 Hotel Sipox, Štrba

22. 8. – 28. 8. 2011 Penzión u Mlynárky, Dudince

10. 9. – 16. 9. 2011 Hotel Sipox, Štrba

24. 9. – 30. 9. 2011 Penzión u Mlynárky, Dudince

Pobyt je určený pre pacientov z celého Slovenska vo veku od 30 do 60 rokov. 
Pobyt je pre Vás bezplatný a bude hradený z výnosu 15. ročníka Dňa narcisov.
Neváhajte a zašlite si čím skôr prihlášku, ktorá je dostupná na stiahnutie na www.lpr.sk.
  
V prípade akýchkoľvek Vašich otázok kontaktujte: 
Mgr. Jana Horváthová, tel.: 02 / 5292 1735, 02 / 5720 2910, email: janka@lpr.sk
 
POZOR: 
Tieto pobyty neplatia pre pacientov združovaných v organizačných zložkách 
Ligy proti rakovine  – pre nich máme tak ako každý rok pripravené týždenné 
rekondičné pobyty.

Na týchto stránkach Vás budeme informovať o pripravovaných aktivitách. 

Pripravujete aj Vy alebo Váš klub, spolok nejakú udalosť? 

Podeľte sa s nami  – magazin@lpr.sk.  

Relaxačné týždňovky 
pre dospelých onkologických pacientov 
Už tretí rok pre Vás, onkologických pacientov s rôznymi diagnózami, 

pripravujeme „Relaxačné týždňovky“.
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ú s p e š n e  s m e  z v l á d l i

Tieto riadky budú venované ukončeným projektom, udalostiam, podujatiam. 

Prispievať môžete aj Vy  – magazin@lpr.sk.

Otvorili sme pre Vás tri Centrá pomoci 
Jedným z našich hlavných poslaní je 
sledovanie potrieb onkologických pacientov 
a následná pomoc pri ich návrate do bežného 
života, pomoc pri zlepšovaní kvality života ľudí 
postihnutých chorobou,  snaha o zlepšovanie 
a inováciu v možnostiach boja proti rakovine 
prioritne edukáciou k jej predchádzaniu.

Za účelom napĺňania tohto poslania sa 
jedným z dominantných projektov stalo 
vybudovanie Centier pomoci. Cieľom 

projektu, ktorý sa naštartoval v r. 2006, bolo 
otvoriť tri Centrá pomoci Ligy proti rakovine 
na území Slovenskej republiky. V roku 2010 
sa nám náš cieľ podaril a úspešne sme 
Centrá otvorili.

V súčasnosti slúžia Centrá pomoci LPR: 
v Bratislave (od októbra 2008), v Košiciach 
(od mája 2009) a tretie Centrum pomoci
na území stredného Slovenska – v Martine 
(od septembra 2010).

Centrá pomoci sú určené pre onkologických 
pacientov, ich blízkych a príbuzných, ale 
aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem 
dozvedieť sa viac o zdraví a prevencii. 
V Centrách pomoci Vám pomôžeme hľadať 
spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty, 
úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť zdravotný stav 
po fyzickej stránke.

V Centrách pomoci sú všetky služby poskytované bezplatne.

CENTRUM POMOCI BRATISLAVA

Brestová 6
821 02 Bratislava – Ružinov
Tel.: 02/52 92 17 35
Fax.: 02/20 81 20 47
lpr@lpr.sk, recepcia@lpr.sk

CENTRUM POMOCI KOŠICE

Paulínyho 63
040 01 Košice
Tel.: 055/685 35 46

CENTRUM POMOCI MARTIN

Kukučínova 2
036 01 Martin
Tel.: 043/324 04 87
sykorova@lpr.sk

 rehabilitácie a relaxácie 
za asistencie diplomovaných 
fyzioterapeutov,

 pohybové kurzy: pilates, joga, 
zumba, latino tance,

 kreatívne kurzy a arteterapia: 
maľovanie na sklo, patchwork, 
servítkovanie,
muzikoterapia, výroba šperkov 
a rôznych predmetov,

 besedy s onkológom, 
psychológom, odborníkmi 
z rôznych oblastí,

 kurzy anglického jazyka, semináre, 
workshopy,

 kultúrne podujatia, stretnutia so 
známymi osobnosťami.

V CENTRÁCH POMOCI MÔŽETE 
OKREM SPOMÍNANÝCH LINIEK 
POMOCI NÁJSŤ PROGRAMY 
URČENÉ PRE ONKOLOGICKÝCH 
PACIENTOV:
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a n k e t a  

Napíšte nám svoj príbeh, 
ako ste Vy alebo Vaši známi zvládli 
boj s ochorením spojeným 
s podvýživou, zašlite nám ho 
na adresu 

Nutricia, Prievozská 4, 
821 09 Bratislava 
alebo elektronicky na: 

informacie@nutricia.com 
a možno práve Váš príbeh 
uverejníme v magazíne.
Prvých 20 získa skvelé ceny.

DOBRÁ 

RADA 
NAD ZLATO
HRAJTE S NUTRICIOU 

O SKVELÉ CENY
 
Zaslaním príbehu automaticky dávate súhlas s jeho zverejnením.

Vyplnenú anketu zašlite poštou na našu adresu: 
Liga proti rakovine, Brestová 6, 821 02 Bratislava.
Anketu možno vyplniť aj elektronicky, anketa je prístupná 
na našej stránke www.lpr.sk/aktivity,-projekty/magazin.

Okrem ankety môžete na našej stránke nájsť časopis 
aj v elektronickej podobe.

Ďakujeme

!!! SÚŤAŽ !!!
Práve VY môžete rozhodnúť o oficiálnom názve 

magazínu! Tešíme sa na Vašu kreativitu  
a  nápaditosť ☺ , tešíme sa na Vaše návrhy. Nevá-
hajte a nazvite si ho podľa svojho gusta. Prekva-

penie pre výhercu je totiž kus sústa ☺.
Svoje návrhy zasielajte na adresu: 

Liga proti rakovine, Brestová 6, 821 02 Bratislava 
alebo elektronicky na magazin@lpr.sk.

1.  Ohodnoťte známkou jednotlivé rubriky magazínu.
1 je najlepšia, 5 najhoršia.  

 1 2 3 4 5

Naše príbehy      

Radíme si navzájom  – „vláknina“      

Naši lektori odporúčajú – „joga“      

Tipy odborníkov – sociálne poradenstvo      

Tipy odborníkov – psychologické poradenstvo      

Tipy odborníkov  – „mýty a povery“      

Vy sa pýtate, my odpovedáme      

Pripravujeme      

Úspešne sme zvládli      

Zábava  – horoskop      

Magazín mi poskytol užitočné informácie      

2.  Prosím ohodnoťte jednotlivé tvrdenia týkajúce sa 
magazínu Centra pomoci všeobecne.  

 áno nie

Formát magazínu (A4) mi vyhovuje.   

Vyhovuje mi členenie textu na 3 stĺpce.   

Vyhovuje mi členenie magazínu na rubriky.   

Chcem dostávať aj ďalšie čísla magazínov.   

PROSÍME O VAŠU SPÄTNÚ VÄZBU, KTORÁ NÁM POMÔŽE PRI ZOSTAVENÍ ĎALŠÍCH VYDANÍ MAGAZÍNU. 
JEHO OBSAH MÁ PLNIŤ VAŠE OČAKÁVANIA A RADI SA O NICH DOZVIEME.

3.  Ktoré informácie boli pre Vás 
najzaujímavejšie?  

4.  Čo Vám v magazíne chýbalo? 
Čo by ste sa chceli dočítať v ďalšom čísle?

5.  Ak magazín podnietil Váš záujem 
o dotváranie jeho obsahu a chcete 
do neho prispievať článkami 
a informáciami, napíšte nám svoj kontakt.  

6.  Priestor pre Vaše ľubovoľné postrehy, 
návrhy, nápady.  
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z á b a v a  

BARAN 
Apríl bude pre Vás veľmi 
plodným mesiacom. Môžete sa 
pustiť do nových aktivít, ktoré 
ste dlho plánovali.
Finančná situácia sa polepší, 
ak spravíte rázne rozhodnutie.
Pre svoje zdravie v tomto 
mesiaci spravte maximum 
a budete z toho čerpať až 
do konca tohto roka.

BÝK
Pozor na rýchle rozhodnutia, 
radšej si všetko premyslite 
do posledného detailu.
Nenechajte sa zatiahnuť do 
konfliktnej situácie. Ten, kto 
si to zavinil, nech si to aj rieši. 
Vnímajte všetko s triezvym 
rozumom a nadhľadom.

BLÍŽENEC
V tomto mesiaci Vás čaká veľa 
radosti. Snažte sa vypnúť 
a aspoň cez víkend aktívne 
oddychovať.
Určite neodmietnite pozvanie 
priateľov a známych. Stretnete 
tam človeka, ktorý Vám 
v budúcnosti pomôže.

RAK
Starosť, pre ktorú ste dlho 
nespávali, sa vyrieši. Konečne si 
vydýchnete a uvoľníte sa.
Začnite s pomalým otužovaním. 
Do budúcnosti pozerajte 
pozitívne a s radosťou. 

HOROSKOP NA MESIAC APRÍL 
pre Vás pripravila Zuzana Musilová 

BARAN 21.3 - 20.4

Rozhoduje sa rýchlo a impulzívne. Často robí niekoľko vecí naraz, a preto mu nezostáva čas na poriadok. 
Je veľmi pracovitý, organizačne schopný, je väčšinou na vedúcom postavení. Vyžaduje disciplínu, 
ale vie to aj odmeniť. Peniaze dokáže zarobiť, ale aj rýchlo minúť. Sú to veľmi šarmantní ľudia so zmyslom pre 

humor. Baran dáva veci do pohybu v prvotnom impulze, dokončiť to však musí niekto iný. Mal by sa naučiť kontrole 
a vytrvalosti, aby dosiahol cieľ. Túži po presadení sa, potrebuje prejavovať iniciatívu, aktívnu činnosť, pohyb, 
súperenie a začínať stále znova. V práci potrebuje uplatniť iniciatívu a sebavyjadrenie. 
Baranove slabé miesta sú hlava, oči, obličky.

LEV
Apríl Vám prinesie finančné 
zlepšenie, len naozaj precíťte, 
že to tak chcete. V práci je 
možné povýšenie alebo zvýšenie 
financií. Nesnažte sa byť za 
každú cenu prvý, môže Vás to 
oslabovať.

PANNA
V tomto mesiaci budete riešiť 
situáciu s deťmi. Určite pravidlá, 
ktoré musia dodržiavať všetci 
členovia rodiny, aj dospelé deti. 
V konečnom dôsledku Vám 
však spravia radosť a situácia sa 
stabilizuje.

VÁHY
Milé váhy, niečo sa Vám rúca 
a začína niečo úplne nové. Keď 
sa po čase obzriete na túto situ-
áciu spätne, uvidíte, že to stálo 
za to a bolo to pre Vás nevy-
hnutné. Posunulo Vás to ďalej. 
Ste silnejší a zrelší.

ŠKORPIÓN
Ukážte svoju pravú tvár, nebojte 
sa, nikto to nezneužije. Budete 
rozhodovať o dôležitej veci. 
Tentokrát sa riaďte srdcom. 
Výborný mesiac na nákupy 
a kúpu alebo predaj nehnuteľ-
nosti.

STRELEC 
Konečne si oddýchnite 
a vypnite. Niekedy nespraviť nič 
je dôležitejšie, ako stále niečo 
riešiť. Zájdite si do prírody 
a čerpajte z nej energiu. V tomto 
mesiaci v prírode nájdete všetko, 
čo potrebujete.

KOZOROŽEC
Finančne veľmi dobrý mesiac, 
konečne dostanete odmenu za 
dobre vykonanú prácu. 
Nezabúdajte však na rodinu 
a spoločne strávené chvíle s ňou. 
Veď aj Vaša rodina má zásluhu 
na tom, čo ste dosiahli.

VODNÁR
Šťastie nájdete v rodine. 
Posilnite tento mesiac rodinné 
putá. V budúcnosti sa Vám 
to niekoľkonásobne vráti.
Nezabudnite aj na domácich 
miláčikov.

RYBY
Nepúšťajte sa do veľkých 
obchodov. Pozor na stratu 
financií. Uskromnite sa 
a pracujte na sebe. Nezabud-
nite na cvičenie a prechádzky 
v prírode. Tento mesiac 
určite navštívte maséra a po 
pracovnom dni si vyložte nohy 
na vyvýšené miesto. Prospeje 
to Vašim nohám, ktoré máte 
oslabené.

Fo
to

: L
ig

a 
pr

ot
i r

ak
ov

in
e,

 sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

NUTRICIA_CASOPIS01_2011.indd   19NUTRICIA_CASOPIS01_2011.indd   19 4/1/11   2:31 PM4/1/11   2:31 PM



Liga proti rakovine SR
Právna foff rma: občianske združenie, Adresa: Brestová 6, 821 02 Bratislava, IČO: 00 64 12 19 *, * Na zaslanie 2 % nie je potrebné číslo účtu organizácienn .

Centrá pomoci sú tu pre Vás vVV ďakaďď Vašim 2%.VV
S Vašou pomocou budú i v VV ďalších roďď koch
miestom poradenstva a podpory.

Liga proti rakovine VámVV ďaďď kuje  za Vaše 2%!VV www.lpr.sk

Centrá pomoci poskytujú bezplatné služby:
- onkologickým pacientom - keď sa ich život v dôsledku choroby radikálne zmení...

-  príbuzným onkologického pacienta - keď potrebujúu poradiť,

  ako najlepšie zvládnuť bremeno choroby postihujúce celú u rodinu...

- všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť, ako si chrániť zdravie a predchádzať ochoreniu...

BRATISLAA AVAVV
KOŠICE

MARTIN
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