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Viera, nádej, láska...

T
ri silné slová. Žiaľ, v dnešnom uponáhľanom svete s
devalvovanou hodnotou... Radi by sme využili náš magazín,
aby sme dokumentovali predovšetkým na Vašich príbehoch

a životných skúsenostiach, že nejde len o verbálne silné,
ale i o hodnotovo obsažné slová.

Viera – všetci v Lige sme ju mali veľmi hlbokú, keď sme rozhodli
vydávať magazín. Že ho prijmete, že Vás zaujme, a že jeho prvé číslo
bez názvu sa dočká čoskoro i nasledovníka s názvom. Bolo dobré
veriť, lebo prešiel len krátky čas a my Vám prinášame druhé číslo
s názvom LA SPERANZA. 

Z mnohých návrhov na názov bolo slovo „nádej“ najčastejšie
opakované. Zaujal nás taliansky preklad tohto slova svojou
tajomnosťou snúbiacou sa s cudzojazyčným názvom. A tak Vám so
silnou vierou, že Vás „LA SPERANZA“ povzbudí, poteší, prinesie
zaujímavé informácie, pútavé príbehy i trošku rozptýlenia,
ponúkame druhé číslo, ktoré sme pre Vás s láskou pripravovali ☺
A s vierou, že tá životná „LA SPERANZA“ sa naplní...

V tomto čísle bude časť priestoru venovaná jednému – jedinému
dňu. Dňu, v ktorom sme opäť nadobudli silnú vieru v zmysel našej
práce, získali nádej, že je medzi ľuďmi ešte stále dostatok lásky a
spolupatričnosti a tieto hodnoty si vážia. Dňu narcisov, ktorého
15. ročník sa konal 15. apríla a pre mnohých znamenal veľkú
demonštráciu viery, nádeje a lásky, zhmotnenej do rekordného
výnosu v podobe 965 270,- EUR. Ďakujeme Vám všetkým!

Záverom mi dovoľte poďakovať autorovi názvu nášho magazínu,
uvedomujúc si, čo práve pre neho nádej znamená... My veríme, že
jeho nádej na uzdravenie sa naplní, želáme mu veľa viery a lásky na
ceste životom. A nech ho sprevádza i dobrý pocit, že priniesol
„LA SPERANZU“ pre iných...

Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine 

PRÍHOVOR�
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Vážená redakcia, 

nakoľko sama patrím medzi onkologických pacientov, viem, že každý z nás sa
snaží nájsť cestu, chodníčky, ktoré by ho priviedli k uzdraveniu, či je to už reálne
alebo aj nie. Každý z nás hľadá spôsoby, ktoré by mu pomohli nielen vyrovnať sa
s chorobou, ale aj predĺžiť si život možno čo najdlhšie a prežiť ho čo
najplnohodnotnejšie. Jedným z pomocníkov, ktorý vedie čitateľa cestou
k uzdraveniu jeho fyzického, duševného i duchovného života by mohol byť
i Váš magazín. Magazín, ktorý by slúžil ako zdroj poučenia, tipov na vylepšenie si
zdravotného stavu, príbehov, ktoré nielen ukazujú, ako sa vyrovnať s chorobou,
preskákať terapiami, ale aj takých, ktoré prinesú nádej, že sa z choroby možno aj
vyliečiť... príbehov so zdarným koncom. A sú i tie.
Takisto by nemala v časopise chýbať poradňa a tiež  otvorená diskusia
o možnostiach tak klasickej ako i alternatívnej liečby s priestorom pre vyjadrenie
sa odborníkov.
Celej redakcii i samotnému magazínu prajem veľa zdaru, tvorivých nápadov
a skvelú budúcnosť.
Vaša čitateľka

Eva Kováčiková

�   �   �

Práve som prvý deň po operácii prsníka a k Magazínu som sa dostala pri Kaplnke
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Všetko hodnotím ako poučné a
zaujímavé, poteší ma každý článok, ktorý prináša novú a dôležitú informáciu.
Celkové hodnotenie, ktoré dávam Magazínu - „výborne“.
Prajem veľa úspechov v každom smere.

Marta Halušková

�   �   �

Prvé číslo Magazínu sa Vám veľmi podarilo. Je krásne, farebne vyvážené a celkovo
veľmi estetické.
Držím Vám palce.

Ivana Tomášková

�   �   �

V Magazíne by som rada uvítala zdravé recepty, „okienko pre kreatívnych“
a prijala by som, keby sa v rubrikách venoval priestor aj ukážkam jednotlivých
cvikov. Štruktúra mi úplne vyhovuje a potešili by ma krížovky a články o
vyliečených pacientoch.

Anonym

�   �   �

Vážená redakcia, 
dnes je 15.apríla (Deň narcisov – pozn. redakcie) a mňa veľmi potešilo, keď som
na obed vyšla z domu a ulice boli plné ľudí s narciskami. Krása...moja zlá nálada
bola zrazu úplne preč...

Anonym

Vyhodnotenie súťaže
PETER SCHIFFERDECKER, ktorý nám zaslal návrh LA SPERANZA, je
výhercom súťaže o�iciálneho názvu magazínu.

Výhercovi v mene celej Ligy proti rakovine ĎAKUJEME a gratulujeme
k výhre!
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O svojej chorobe dnes už hovorím ako
o niečom, čo mi síce prevrátilo život
naruby, no naučila som sa s tým žiť.
Keď mi povedali, že mám rakovinu,
prvé, čo som si v duchu povedala, to je
môj koniec. 

Dnes viem, že mám na tom aj ja svoj
podiel. Myslela som si totiž, že práca je
pre mňa to najdôležitejšie. Prvý
varovný signál som dostala počas
bežnej preventívnej prehliadky. V
novembri v roku 2007 som bola na
vyšetrení – sone prsníkov, kedy v
ľavom prsníku boli viditeľné dva uzlíky,
ktoré boli negatívne. Na kontrolu som
mala prísť až o dva roky. Hurá, mám
dva roky pokoj. Myslela som si.

V decembri 2007 mi prišli zlé výsledky
z cytosterov, následne mi bola robená
konizácia a hysterektómia. Potom s
pocitom, že bude všetko v poriadku,
som si našla dobrú prácu. Až jedného
dňa som si nahmatala hrčku na ľavom
prsníku, ale veď sono bolo negatívne.
Aj keď mi hrčka rástla, verila som, že
naozaj stačí ísť k lekárovi až o tie dva
roky. Netušila som, do akého extrému
to dotiahnem. Pamätám si na večerný
program v televízii, ktorý rozprával
príbeh o žene, ktorá si nahmatala
hrčku na prsníku. Nevdojak som si
spomenula na tú svoju. Rozhodla som
sa zájsť ku gynekologičke. Tá sa ma
počas vyšetrenia opýtala, či ma bolí, ak
na hrčku pritlačí. Povedala som, že nie.
Už vtedy som tušila, že sa deje niečo
zlé. Potom už malo všetko rýchly spád. 

Pôvodne štvorcentimetrový karcinóm,
ktorý stále rástol, zmenil môj život.
Dvakrát som podstúpila biopsiu a na
výsledky som čakala ako na ortieľ.
Výsledok vyšetrenia bol krutý, musela
som sa hneď dostaviť na onkológiu.
Bála som sa, že to neprežijem.

Mala som šťastie, že som spoznala
fantastického človeka, doktora Wali
Kohiho, ktorý mi povedal, že nič nie je
stratené. Verila som mu. Keď som
sedela v čakárni, pohľad mi padol na
nástenku. Upútala ma informácia o
klube Venuša. Zašla som tam a
spoznala som úžasné ženy, ktoré mi
dali obrovský kus optimizmu. Keď som
tam prvýkrát vošla, jedna pani sa ma
opýtala, čo a koho hľadám. Bola som
prekvapená, lebo väčšina žien, ktoré sa
tu združujú, sú o dvadsať rokov staršie

ako ja. Spoznala som ženy, ktoré spolu
so svojím strachom bojujú. Navzájom
sa stretávajú, radia si, podržia jedna
druhú. Predsa len nie sú až také
hrdinky, ktoré tvrdia, že všetko je
dokonalé. Aj ony majú svoje čierne dni,
keď sa zdá, že je navždy koniec. No
vedia, že nemôžu ostať na dne a musia
vstať a znova vztýčiť hlavu. Netušila
som, čo ma čaká. Chemoterapia...
operácia... chemoterapia... ožarovanie...
a rok ešte herceptín (HER +).

Mám úžasného manžela, ktorý mi
najviac pomohol, keď som to
potrebovala a stojí neustále pri mne.
Chodil so mnou na vyšetrenia aj
chemoterapiu. Za nič na svete by som
ho nevymenila. Keď mi začali
vypadávať vlasy, mala som obavy, ako
to prijme. Išla som ku kaderníčke a
povedala som jej, aby mi oholila celú
hlavu. Priznám sa, bála som pohľadu
do zrkadla. Neskôr som si už robila
srandu aj z parochne. Mala som aj
chvíle, že keď som sa pozrela do
zrkadla, povedala som si, bože, ako to
vyzerám, vlasy nemám, prsník nebude.
Aká budem asi pre manžela? 

Vážim si ho, lebo poznám ženy, ktoré
muži opustili, keď ochoreli a zostali
samé. Keď Vám niekto povie, že sa
nesmiete vzdávať, v duchu si myslíte,
máš pravdu, ale je to veľmi ťažké. V tej
chvíli ste presvedčená, že ďalej už
nevládzete. No pohľad na deti,
manžela je studenou sprchou, ktorá
vás preberie. V noci som nemohla
spávať, stále som na internete hľadala
niečo, čo ma posunie dopredu. Hľadala
som príbehy žien, ktoré bojovali s
rakovinou. Zistila som, že nad mojou
chorobou môžem vyhrať, hoci mi
rakovina zasiahla aj lymfatické uzliny,
z 18-tich bolo 14 pozitívnych. 

Viem, že je len na mne, či zvyšok života
prežijem ľutovaním sa a plačom, alebo
sa naučím s chorobou žiť a budem sa
smiať. Snažím sa vychutnať každú
minútu. Mám dve krásne zdravé deti,
úžasného manžela a mám prečo žiť.
Myslím si, že hovoriť o rakovine bolo
niekedy tabu. Mala som pocit, že
rakovina bola považovaná za nejakú
infekčnú chorobu. Dnes o nej hovoríme
bez zábran, treba sa vyrozprávať a nie
dusiť v sebe problémy.

Jana Hižnayová

NAŠE PRÍBEHY�

Volám sa Jana, mám 39 rokov, som z Prešova a tu je môj príbeh...
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MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Zázrak života
Keď pracujete mnoho rokov v nemocnici,
aj dni aj noci, tak tam často bývate dlhšie
ako doma.
Ste pri narodení a často aj pri zomiera-
ní. A tak zostáva trvale vo Vás to krásne
prvé zaplakanie práve narodeného die-
ťaťa, aj smútok z odchádzania, aj radosť
a smiech odchádzania domov tých vy-
liečených. Za takú dlhú dobu vidíte
všetky úskalia, všetky riziká a nebezpe-
čenstvá, ktoré hrozia zdraviu i životu, aj
tomu ešte nenarodenému. A tak si veľ-
mi uvedomujete tie neuveriteľne kom-
plikované a fungujúce zákonitosti všet-
kých dejov odohrávajúcich sa v desiat-
kach rôznych typov orgánov a v milió-
noch bunkách po celý život. Pre nás le-
károv život je zázrak.
Veľmi často si spomínam na dni a noci na
pôrodnej sále. Viac môjho života som
strávil na gynekológii ako na pôrodnici a
asi preto som vždy mal úzkostlivý reš-
pekt, hlavne z tej rýchlosti priebehu
mnohých situácií na pôrodnej sále. Viem,
že sme fr
ľali na mnoho administratívy
okolo každého pôrodu – chorobopis, zá-
pis do knihy, sprievodné lístky na rôzne
vzorky krvi, placentu, plodovú vodu, pu-
počnú krv. A všetko sa naraz a okamžite
zdramatizovalo, keď sa zahlásilo, že „ha-
prujú ozvy“. To je taký úžasne špeci
ický
termín pôrodnej sály. Že ten prichádzajú-
ci nový život je v ohrození a rýchlo, často
veľmi rýchlo  treba niečo robiť, rýchlo sa
rozhodnúť, veľakrát rýchlo ukončiť pô-
rod operatívne alebo urýchlením priebe-
hu. V týchto fázach všetko ide veľmi
rýchlo a aj tragické komplikácie pre plod
sa môžu vyvinúť behom pár minút a mô-
že byť neskoro.
A tak veľakrát opakované dramatické si-
tuácie na hranici života v nás vyvolajú
presvedčenie, že život je zázrak. Pôrod-
níctvo, to je úcta, rešpekt a radosť zo zá-
zraku nového života.
Niekedy, veľmi zriedkavo sa na operačnej
sále ozvú dve slová, ktoré vyvolajú ne-
uveriteľné ticho „zástava srdca.“ Všetko
sa zastaví a stíchne, len anesteziologický
tím sa horúčkovito snaží obnoviť rytmus
srdcovej činnosti. Je to veľmi zriedkavá
udalosť a dnes pomocou dokonalej prí-
strojovej techniky a účinných medika-
mentov sa prakticky v každom takomto
prípade podarí obnoviť činnosť srdca.
Pred 20 – 30 rokmi neboli ešte tieto me-
dicínske vymoženosti a pri zástave srdca,
po zlyhaní medikamentóznych provoká-
cií, bolo potrebné veľmi rýchlo prenik-
núť do hrudníka, vziať srdce do ruky,
rytmickým stláčaním udržiavať cirkulá-
ciu krvi a aj týmto spôsobom vyprovoko-
vať obnovenie jeho rytmickej činnosti.
Počas mnohých rokov na operačnej sále
v tejto situácii som bol len jediný raz, ale
dodnes si dokážem vyvolať ten pocit ži-
vého ľudského srdca vo svojej ruke.

Zástava srdca. To sú slová, ktoré vyvolá-
vajú pocit bezprostrednej blízkosti roz-
hodujúceho osudového okamžiku. Čas sa
zastavil. Potom srdce znova naskočí a za-
čne pracovať. Zázrak života. Je to chví-
ľa, ktorá nás núti rozmýšľať o základ-
ných hodnotách: začiatok, koniec,
kontinuita, plynutie času, kto a čo je
nad tým všetkým, kto to všetko na-
programoval?
Ľudský život je v podstate zázrak per-
manentnej dynamiky bunkovej bioló-
gie, biochémie, molekulárnych géno-
vých transkripcií, enzymatických reak-
cií a schopnosť udržiavania zákonitostí
toho všetkého po celý život. Zázrak ži-
vota. Nové objavy molekulárnych regu-
lačných mechanizmov, determinujúcich
funkcie buniek jednotlivých orgánov, sú
už dnes úspešne aplikovateľné v liečbe
viacerých typov rakovinového ochore-
nia. Je obdivuhodné a úžasné, čo všetko
sa dnes robí pre záchranu jedného ľud-
ského života.
Zázrak života, úcta k životu a cena života.
Je to na zamyslenie – hodnota a význam
a zmysel ľudského života. A človek, to je
aj schopnosť a sloboda rozhodovať –
dobro a zlo, láska a nenávisť. To je pri-
vilégium, ale aj veľké bremeno osob-
nej zodpovednosti človeka. Úcta k ži-
votu a cena života. Stálej je veľa zla a ne-
návisti a malé a veľké vojny a koncen-
tračné tábory a gulagy a každý deň sa za-
bíja na mnohých miestach. Fanatizmus,
nenávisť a zabíjanie podľa akýchsi
ospravedlňujúcich princípov alebo aj
podľa platných zákonov. Ale predsa ani
platné zákony nemôžu exkulpovať zabí-
janie. Platnosť zákona je predsa láska.
Život človeka je zázrak – všetko – začia-
tok, plynutie času a koniec času. Láska je
zázrak v živote človeka.
Veľmi často si spomínam na roky stráve-
né v operačnej sále. Bola to aj pre mňa
vždy v určitom zmysle magická atmosfé-
ra. Také niečo lapidárne a jednoznačné v
tom zmysle lekárskej pomoci. Rýchle a
jednoznačné rozriešenie problému, tej
bolesti, tej hrozivej situácie, ktorá nieke-
dy smerovala ku koncu života. Vždy som
mal pocit, že život je zázrak a ja som mal
privilégium ten zázrak vidieť z bezpro-
strednej blízkosti. A bol to pre mňa aj
moment na zastavenie a zamyslenie a
opakovane som si uvedomoval, aký som
malý v konfrontácii s majestátom života,
majestátom Stvoriteľa.
Vždy som si však uvedomoval, že nachá-
dzanie zmyslu života je aj vonku, mimo
operačnej sály. Dívať sa okolo a vidieť
a chcieť vidieť toho, kto potrebuje
práve mňa. Milosrdný Samaritán videl
toho zroneného, zastavil sa, ošetril jeho
poranenia, zaviezol ho do bezpečia a sta-
ral sa o neho, aj keď sa vrátil zo svojej
cesty. Neopustil ho. 

Naši pacienti potrebujú operáciu, ožaro-
vanie, chemoterapiu a veľmi potrebujú,
aby sme mali pre nich čas. Aby sme sa s
nimi zastavili, aj keď je život uponáhľaný.
Potrebujú trvalý pocit, že neostali sami.
A tak sa snažíme, aby onkologický pa-
cient neostal sám.
Hľadáme zmysel a plnosť našich dní.
Rozdávanie je jedinečné poslanie a zmy-
sel a plnosť. Prinášať radosť pre tých,
ktorí sú v smútku, prinášať radosť pre
tých, ktorí sú v utrpení.
Úplne zvláštne, nie všedné dni boli pre
mňa vždy, keď sme v noci operovali. Tá
chronológia celého toho diania mi
utkvela v pamäti u niektorých prípadov
ešte dodnes. Boli to špeciálne prípady,
kedy došlo k silnému krvácaniu a nebo-
lo iného riešenia ako rýchla operácia.
Bol to vždy zvláštny zážitok, ako sa v
takejto kritickej situácii veľmi rýchlo
zhromaždil celý operačný tím – aneste-
ziológ, lekári, inštrumentárky, sestry a
dovezie sa potrebná krv z transfúznej
centrály. A môže sa začať. Neskoro v
noci alebo až nad ránom sa končí. Ale
potom sa nedá zaspať. Opakovane pre-
biehajú v mysli sekvencie celej tej noci.
A je to úžasne zvláštny pocit, chcete,
aby ešte neskončil ten dlhý, nevšedný
deň. Deň plnosti a rozdávania.
Mám odložený list od jednej vzácnej
pani, ktorá sa celý život venovala det-
ským domovom a humanistickým ideá-
lom skautingu. Je to list o anjeloch s
ľudskou tvárou a malých a veľkých zá-
zrakoch každého dňa. O anjeloch, ktorí
sú tu medzi nami a ktorých je málo. Ich
poznávacím znamením nie sú biele
krídla, ale plnosť lásky. Hľadajú sa anje-
li, ktorí by stáli na križovatkách život-
ných ciest ľudí a všetkým hľadajúcim by
pomáhali nájsť správny smer. Hľadajú
sa anjeli. Je ich stále málo na toľkej
ľudskej biedy. Prihláste sa do ich ne-
viditeľných zoznamov. Voľné miesta
pre anjelov sú všade tam, kde žijú ľudia.
Aj tam, kde bývate vy, kde chodíte do
práce, kde trávite voľný čas. Tam všade
treba prinášať ľuďom lásku, útechu, po-
vzbudenie, posilu. Zamyslime sa a ko-
najme tie zázraky premeny všedných
dní našich blížnych cez lásku. Radosť z
radosti, ktorú ste svojou láskou vyvola-
li, je neuveriteľný pocit zázraku aj vo
vás.
Každodenný život potrebuje malé
zázraky premeny smutných, veľmi
všedných dní. Skúsme sa viac dívať
okolo seba a vidieť tých, ktorí veľmi po-
trebujú prežiariť svoj každodenný ste-
reotyp. Dokázať sa zastaviť a mať čas,
prejaviť lásku, úsmev, pohladenie, dob-
ré slovo. A vyvoláme malý zázrak pre-
meny smutného, šedivého, zamračené-
ho dňa na deň radostného pocitu, ktorý
láska vyvoláva.
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RADÍME SI NAVZÁJOM�

Recepty na letné dni

Slnečné baklažány 
Potrebujeme:
2 dlhšie tenké baklažány, 1 kg rajčín,
1 veľkú cibuľu, 1 strúčik cesnaku, 1 čl
sušeného tymiánu, 
8 pl olivového oleja, soľ, mleté čierne
korenie, štipku cukru 
Postup:
Baklažány umyjeme, osušíme, od-
režeme stopky. Dužinu nakrájame na
kocky a opražíme na miernom ohni v
polovici oleja. Medzitým ošúpeme
rajčiny (najlepšie je namočiť ich na
chvíľu do vriacej vody) a nakrájame na
kocky. Cibuľu i cesnak pokrájame a
zľahka opražíme zvlášť na zvyšku oleja.
Pridáme rajčiny a tymián a pod po-
krievkou dusíme asi 10 minút. Na
prudkom ohni povaríme až do zhust-
nutia omáčky. Pridáme opečené bak-
lažány, ochutíme soľou, korením a cu-
krom. Vychladnuté chutí najlepšie s ce-
lozrnným chlebom či chlebovými plac-
kami. 

Prečo je tento recept zdravý? 
Baklažán sa vyznačuje nízkou ener-
getickou hodnotou, čo sa môže využí-
vať pri diétach.
Tymián je známa bylina, brat mater-
inej dúšky. Ako nálev je dezinfekciou
priedušiek a tráviaceho traktu. Je do-
brý proti črevným parazitom a niek-
torým pliesňam.

Olej olivový 200 ml - Jeden z na-
jlepších stolových olejov. Má vynika-
júcu chuť a vysokú výživnú hodnotu.
Kyselina olejová v obsahu neprekračuje
1g/100g oleja. Olej obsahuje množstvo
vitamínu E, ktorý priaznivo ovplyvňuje
činnosť pohlavných orgánov, nervovos-
valovú činnosť, niektoré ekzémy, bér-
cové vredy. Má upokojujúce a osviežu-
júce účinky na kožu a vynikajúco pô-
sobí na celé tráviace ústrojenstvo. Vďa-
ka ľahkej stráviteľnosti je najlepším
olejom pre deti a starých ľudí. Je trvan-
livý a dobre znáša aj vysokú teplotu.
Soľ morská jemná jódovaná –
Morská jemná soľ bez pridania
chemických látok, bohatá na minerály.
Korenie čierne celé BIO Sonnentor –
Pestuje sa v tropických oblastiach
celého sveta. Bolo používané ako lieči-
vo už v prastarej Indii (písomné dokla-
dy). Takisto bolo významným obchod-
ným artiklom. 

Špenátové leto 
Grahamové cestoviny so špenátom
Potrebujeme:
1/4 kg špenátu (najlepšie čerstvý),
1 balenie grahamových cestovín, 1 čl
masla, olivový olej, majoránku, mleté
biele korenie, bylinkovú morskú soľ,
strúhaný syr na posypanie
Postup:
Očistený, nakrájaný čerstvý špenát dá-
me dusiť na lyžičku masla (pre jeho
vôňu), pridáme soľ a mleté biele kore-
nie podľa chuti. Pridáme trocha majo-
ránky a dosolíme. Podusený špenát
odstavíme.
Zatiaľ si uvaríme cestoviny al dente
(do polomäkka) v osolenej vode s pri-
daním trochu olivového oleja, aby sa
cestoviny nezlepili. Po scedení cestovi-
ny zmiešame s pripraveným špenátom
a podľa potreby ešte spolu prehreje-
me.
Posypeme strúhaným ementálom, ale-
bo iným strúhaným syrom.

Morčacie rolky plnené špenátom
Potrebujeme:
2 morčacie rezne po 120 g, 20 g slnečni-
cového oleja, bylinkovú soľ, čerstvo zo-
mleté nové korenie, 200 g špenátu, 20 g
cibule, 20 g masla, 1 malú mrkvu,
muškátový oriešok, 20 g posekaných
olúpaných mandlí
Postup:

Plnku pripravíme tak, že odkvapkaný
špenát nakrájame na jemné pásiky.
Mrkvu postrúhame. Na masle
opražíme najemno nakrájanú cibuľu,
pridáme pokrájaný špenát, podusíme
3-4 minúty, odstavíme a dáme vy-
chladnúť. Mrkvu vyžmýkame, pre-
miešame so špenátom a zahustíme
žĺtkom. Pridáme soľ, korenie a mušká-
tový oriešok. Morčacie rezne vyklepe-
me, okoreníme, potrieme plnkou, dob-
re zrolujeme a ihlami alebo niťou uza-
vrieme, aby plnka nevytiekla. Na pan-
vici rozohrejeme olej a rolky opražíme
zo všetkých strán. V predhriatej rúre
pečieme ďalších 10-12 minút pri 180
stupňoch. Keď sú už takmer mäkké,
pridáme kúsok masla, aby dostali pek-
nú farbu a boli chrumkavé. Rolky od-
ložíme na teplé miesto, vo výpeku
opražíme olúpané mandle. Mäso pred
podávaním nakrájame šikmým rezom
na 2-3 plátky a polejeme šťavou
s mandľami. Príloha: Mladá dusená
mrkvička.

Talianske palacinky so špenátom
a tvarohom
Potrebujeme:
Palacinky: 80 g polohrubej múky, 3 vaj-
cia, 1 pl oleja, 100 ml studeného mlieka,
štipku soli.
Plnka: 250 g mrazeného špenátu, 150 g
šampiňónov, cibuľu, strúčik cesnaku, 20
g masla, mleté čierne korenie, štipku
muškátového orieška, 250 g tvarohu, 4
pl strúhaného tvrdého syra, vajce, soľ
Omáčka: 100 ml mlieka, 75 g plesňové-
ho syra niva, 2 pl strúhaného syra, mle-
té čierne korenie, soľ
Postup: 
Plesňový syr nakrájame na kocky, dô-
klade roztlačíme vidličkou, zmiešame
s mliekom, osolíme a okoreníme. Uro-
bíme palacinkové cesto a necháme ho
30 minút odpočívať. Rozmrazený špe-
nát vytlačíme, šampiňóny, cibuľu, ces-
nak nakrájame. Na rozpustenom masle
opražíme cibuľu, vmiešame šam-
piňóny a dusíme, kým sa tekutina ne-
odparí. Do zmesi vmiešame cesnak,
soľ, korenie, muškátový oriešok a ne-
cháme trochu vychladnúť. Premiešame
so špenátom, syrom, tvarohom a vaj-
com. Rúru predhrejeme na 200
stupňov. Na panvici upečieme 8 palaci-
niek. Naplníme ich pripravenou
plnkou, stočíme a vložíme do maslom
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vymasteného pekáča. Palacinky pole-
jeme omáčkou, posypeme strúhaným
syrom a zapekáme, kým omáčka ne-
začne vrieť.

Prečo je konzumácia
špenátu dôležitá?

Špenát je asi najvýživnejšia zelená lis-
tová zelenina, hoci má len 22 kalórii na
100 gramov.
Má vysoké množstvo proteínu
(2,86%), ale obsahuje málo uhľohydrá-
tov (0,8%) a tukov (0,35%). Pre bohat-
stvo minerálov a vitamínov má špenát
mimoriadnu výživnú hodnotu a aj pre-
to jeho 100 g obsahuje:
- dve tretiny dennej potreby vitamínu A
- prakticky celodennú potrebu kyseli-
ny listovej alebo folátov
- polovicu dennej potreby horčíka
- viac ako štvrtinu dennej potreby železa
Pravidelná konzumácia špenátu sa od-
porúča všetkým, ktorí si chcú zachovať
dobrý zrak, najmä však ľuďom nad 50
rokov.

Anémia
Špenát obsahuje 2,71 mg železa/100 g,
čo je viac, než sa nachádza v mäse. Ho-
ci železo z rastlín sa absorbuje ťažšie
ako to, ktoré je živočíšneho pôvodu,
prítomnosť vitamínu C v špenáte
a v iných jedlách podstatne zlepšuje
vstrebávanie tohto minerálu.
Konzumácia čerstvej šťavy zo špe-
nátu je vhodná v prípade anémie.

Zvýšená hladina cholesterolu
Proteíny, ktoré sú prítomné v špenáte,
zabraňujú vstrebávanie cholesterolu
a žlčových kyselín. Pravidelná spotre-
ba špenátu pomáha pri znižovaní cho-
lesterolu v krvi.

Fyzická aktivita a rast
Špenát sa pre svoj vysoký obsah mine-
rálov a vitamínov odporúča najmä
tým, ktorí sa venujú fyzickej práci
a športu a adolescentom počas obdo-
bia prudkého rastu.

Tekvicové placky
Potrebujeme:
1 tekvicu, 1 pl ovsených vločiek, 2 pl só-
jovej múky, 1 pl obilných klíčkov, 3 vaj-
cia, strúhanku, celozrnnú múku, 3
strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie,
majorán, strúhaný syr, olej
Postup: 
Tekvicu očistíme, postrúhame na jem-
no, pridáme ovsené vločky, sójovú mú-
ku a vajcia. Zmes dôkladne pre-
miešame, zahustíme múkou, alebo
strúhankou. Do cesta pridáme preliso-

vaný cesnak, korenie, soľ, majorán a
klíčky. Placky pečieme na vymastenom
plechu pri teplote 180ºC. Tesne pred
dopečením posypeme placky strú-
haným syrom.

Prečo je konzumácia
tekvice osožná?

Tekvica je zelenina prospešná širo-
kému okruhu ľudí. Jej dužina je bo-
hatá na rozpustnú vlákninu, vodu, vi-
tamín C a betakarotén. Podporuje lát-
kovú výmenu, ochraňuje sliznicu
žalúdka. Je zároveň jemným preháňad-
lom, ktoré je šetrné voči črevám. Má
detoxikačný účinok a vylučovanie toxí-
nov posilňuje imunitný systém. Dras-
lík, ktorý obsahuje, podporuje funkciu
obličiek a vyplavuje z tela prebytočné
soli. Tekvica zároveň regeneruje
pečeň, ktorá trpí vedľajšími účinkami
liekov.
Tekvica má vysoký obsah draslíka,
veľmi nízky obsah sodíka a tuku. Kon-
zumácia je vhodná ako súčasť preven-
cie hypertenzie. Tekvica bez pridáva-
nia soli je vhodná na častú konzumáciu
pre ľudí s ischemickou chorobou srdca
(bolesti), hypertenziou, aj po infark-
toch .
Lúpané semená tekvice a tiež tekvi-
cový olej prospievajú činnosti prosta-
ty. Obsah zinku vplýva na kvalitu vla-
sov, nechtov, pokožky. Na výrobu 1 lit-
ra tekvicového oleja je potrebných 2,2-
2,4 kg semena tekvice. Olej nachádza
využitie aj v znižovaní hladiny choles-
terolu v krvi, povzbudzuje krvný obeh.
Odporúčaná denná dávka je 25 g - 50 g
tekvicových semien denne. Semená
obsahujú takmer všetky stopové pr-
vky.
Tekvicový olej sa nesmie zohrievať,
aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a je
citlivý na svetlo. Skladujeme ho na
chladnom a tmavom mieste, nie však v
chladničke.
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Zobúdzanie tvorivosti je seminár
zameraný na postupné otváranie
svojich skrytých či nepoznaných
tvorivých schopností a možností.
Prichádzame na svet s
neobmedzenými predstavami a túžbou
niečo vytvoriť a tešiť sa z toho.
Postupne, ako sa stávame dospelejšími
a možno aj múdrejšími, strácame
schopnosť spontánne vytvárať niečo
nové, čisté, hravé, originálne a
netypické… Máme strach byť iní,
jedineční a svojskí, alebo je to len
dôsledok pomalého a postupného
prispôsobovania sa tomu, čo od nás
niekto vyžaduje?
Pohybujeme sa od mantinelu k
ďalšiemu mantinelu, dodržiavame
pravidlá dané blízkymi, dobou,
spoločnosťou,… Potrebujeme ich.
Potrebujeme isté hranice. Bez nich je
ťažké fungovať v spoločenstve. Ale
zabúdame, že potrebujeme aj veľa veľa
radosti a šťastia, ktoré je na dosah
ruky. Nedaruje nám ho však nik iný.
Iba my sami. 

Iba my sami sa môžeme rozhodnúť, či
začneme objavovať a zobúdzať naše
spiace schopnosti. Či sa rozhodneme
opustiť nedosiahnuteľnú dokonalosť a
začneme sa opäť tešiť a hrať tak, ako
sa hrajú deti. Pre maličkých nič nie je
nemožné a všetko je zaujímavé.
Maľovať, sústredene vyfarbovať ako
kedysi dávno v škôlke. Vyberať si
farby, kombinovať ich a potom sa
kochať v jedinečnom odraze našej
nálady, je prvým krokom k uvoľneniu
zabudnutých či nerozvinutých
schopností.   
Pri hre s farbami zabúdame na to, čo
bolo, na to, čo bude. Sme tu a teraz,
ponorení do farieb. Aj do seba.
Hľadáme. Hľadáme symboliku v
obrázku, paralelu so životom, spájame
sa s rezonanciou farby. Ale môžeme sa
hľadať aj v slovách a v hudbe. Zo slov
neznámeho textu vytvoriť niečo nové a
iné. Spolu s inými, čo je ťažšie, ale aj
každý sám. Môžeme porovnať
pôvodný text a hľadať spojivko. Skrytý

význam viet a slov. Aj dôvod, prečo v
nás rezonujú.
Môžeme tvoriť kedykoľvek a
kdekoľvek. Aj pri najbežnejších
činnostiach. Hoci pri varení či pečení.
Zabávať sa kombinovaním farieb a
chutí. Poštekliť svoje čuchové bunky
lákavou vôňou jedla, potešiť svoje
chuťové poháriky, utíšiť hlad…
Tak sa aj cez bežnú každodennú
tvorivosť dostaneme bližšie k farbám,
a naladením sa na ich odtieň aj bližšie
k sebe. Prebudíme hravosť, tá
naštartuje radosť a otvorí nám všetko
to, čo sa na chvíľu možno stratilo z
nášho života. Vrátime sa späť.
Nestaneme sa síce fyzicky mladšími,
ale darujeme si dar farieb a svetla.
Prostú radosť detstva. Čas, keď nič nie
je nemožné. Čas, kedy veríme v silu
dobra, pravdy a lásky. Čas, kedy
rozprávka a jej zázraky sú s nami v
tichom spojení .

NAŠI LEKTORI ODPORÚČAJÚ�

Arteterapia v Centrách pomoci v Bratislave
pod vedením PaedDr. Eriky Fajnorovej
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NAŠI LEKTORI ODPORÚČAJÚ�

Rehabilitácia onkologických
pacientov
Vzhľadom na rozširujúce sa spektrum
viacúčelovej onkologickej liečby a viac
ako päťročné prežívanie pacientov je
komplexná rehabilitačná starostlivosť
neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti
o onkologického pacienta. Jej cieľom je

udržať maximálne možnú kvalitu
života, sebestačnosti, nezávislosti
a návrat do normálneho života, či do
zamestnania s minimálnym
pracovným obmedzením. Prevencia,
ale aj liečba, je obsahom komplexnej
rehabilitačnej starostlivosti.
Donedávna boli pacienti
s onkologickou diagnózou považovaní
za nevhodných kandidátov pre
rehabilitačnú starostlivosť. Hlavnou
a zásadnou prekážkou bola
nedostatočná informovanosť
o postupoch a princípoch rehabilitácie
onkologických pacientov. Dnes vieme,
že rehabilitačná starostlivosť má
byť zahájená čo najskôr po
stanovení diagnózy a mala by
prekrývať všetky fázy liečby až do
zotavenia a stabilizácie.
Rehabilitačná starostlivosť sa
poskytuje formou konzultačnou
a konziliárnou, ambulantnou, alebo
hospitalizáciou na špecializovaných
rehabilitačných pracoviskách, formou
kúpeľnej liečby, ďalej prostredníctvom
občianskych združení (u nás na
Slovensku Liga proti rakovine),
formou ambulantnej starostlivosti
a rekondičných pobytov. V rehabilitácii
onkologických pacientov je dôležitý
špeci
ický prístup, ktorý je závislý od
postihnutého regiónu, histologického
typu nádoru, štádia ochorenia, od

postupu onkologickej liečby, veku
pacienta, prognóze, psychického stavu
a sociálneho zázemia. Základom
úspešnej rehabilitácie je potrebný
viacúčelový prístup odborníkov a to
medzi: rehabilitačným lekárom,
fyzioterapeutom, onkológom,
rádioterapeutom, chirurgom,
neurológom, ortopédom, protetikom,
psychiatrom, psychológom, foniatrom,
ergoterapeutom a ďalšími.
Rehabilitácia onkologických pacientov

je v zásade podobná ako u ostatných
pacientov, samozrejme

s rešpektovaním určitých zásad.
Rehabilitačná liečba je častejšie
prerušovaná z dôvodu plánovanej

chemoterapie, rádioterapie
a imunoterapie či

pridružených komplikácii,
ako sú infekcie v dôsledku
poklesu tvorby červených

a bielych krviniek a krvných
doštičiek na podklade
onkologickej liečby,

chemoterapie,
polyneuropatie.

Rehabilitačný program  je
zameraný na všeobecné a špeci
ické
ťažkosti súvisiace so základným
ochorením a komplikáciami
onkologickej liečby (svalovo kostrové
postihnutie, lymfedém, obmedzenie
pohyblivosti lokálne alebo celkové,
zvýšenie kondície, zlepšenie
pohybových zručností, zvládnutie
sebaobsluhy, neurologická
problematika, a terapia bolesti.

Fyzioterapia v onkológii
Fyzioterapia v onkológii je jednou
z akceptovaných a významných
komponentov rehabilitačného
procesu. Jej hlavný význam spočíva
v znížení lokálnej i celkovej inaktivity,
zlepšenie psychického stavu
prostredníctvom endor
ínov
a zvýšenie odolnosti imunitného
procesu. 
Cieľom pohybovej terapie
u onkologických pacientov:
� zlepšenie rozsahu pohybu danej oblasti,
� zlepšenie koordinácie,
� zvýšenie svalovej sily,
� zlepšenie vytrvalosti,
� zlepšenie motorických schopností.
Tak napríklad v ambulantnej
starostlivosti Centra pomoci Ligy proti
rakovine sú najčastejšími klientkami
ženy po operácii prsníka, u ktorých sa
objavujú pomerne významné
patologické zmeny pohybového
systému, ktoré zostávajú často
zanedbané. Výsledkom je výrazná
bolestivosť ramenného kĺbu, krčnej

a hrudnej chrbtice a teda obmedzenie
v bežných denných činnostiach. Veľmi
často je u operovaných žien prítomné
typické antalgické držanie hlavy
a trupu, poruchy dynamiky krčnej
a hrudnej chrbtice, obmedzenie
rozsahu pohybu pletenca hornej
končatiny, obmedzenie kĺbnej vôle
v oblasti ramenného kĺbu, svalová
nerovnováha, zmeny dychového
stereotypu, myofasciálne ťažkosti
a iné. Preto považujeme včasne
zahájenú fyzioterapiu za základný
pilier v prevencii nezvratných zmien
na štruktúrach pohybového aparátu
v dôsledku ochorenia a onkologickej
liečby.  
Jednotlivé fázy fyzioterapeutického
procesu:
� fyzioterapia v období hospitalizácie,
� fyzioterapia v období rekonvalenscencie,
� fyzioterapia v chronickom štádiu

ochorenia.

Pacient v rehabilitačnom
procese

Pre optimálne fungovanie
rehabilitačného procesu je potrebná
aktívna účasť pacienta, celého
pracovného tímu a v neposlednom
rade rodiny a okolia. Takto
organizovaný proces prináša efektivitu
a terapeutický úspech. 
Hlavným poslaním rehabilitačnej
starostlivosti u onkologických
pacientov je kontrola bolesti,
starostlivosť o lymfedém, maximálne
obnovenie a uchovanie funkcií
v oblasti pohybového systému,
edukácia, psychická podpora
a zabezpečenie optimálnej kvality
života. Pozícia tímu odborníkov nie je
ľahká. Ich úlohou je poskytnúť
pacientovi významnú psychickú
podporu, navrhnúť postupy na
zlepšenie funkcie a mobility
organizmu, nezávislosť a
sebestačnosť. 
Náročnosť poslania všetkých
zúčastnených odborníkov
v starostlivosti o onkologického
pacienta je nespochybniteľná. Prajem
na tejto ceste všetkým odborníkom
pochopenie. 
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Pod slovom výchova sa dá rozumieť všeli-
čo. Všeobecná predstava je asi tá, že treba
sedieť a počúvať nejakú informáciu, alebo
radu, či poučenie. V prípade onkologické-
ho pacienta by tomu tak nemalo byť. Cie-
ľom jeho „výchovy“ je vyviesť ho z nezná-
ma, ktoré mu naháňa strach, obavy, neis-
totu a dať mu odpovede na otázky, s kto-
rými si nevie poradiť. V tejto výchove tre-
ba rešpektovať aj to, že onkologický pa-
cient už niečo vie, alebo si myslí, že niečo
vie.
Treba si uvedomiť, že pacient nemá v hla-
ve prázdno. Má často dosť informácií
z rôznych zdrojov, z médií, z literatúry, od
priateľov, ktoré však treba doplniť, prípad-
ne ich aj uviesť na správnu mieru. Pacient
stále hľadá ďalšie informácie a často nevie,
kde by ich mohol získať. Keď je v nemocni-
ci, obracia sa skôr na ošetrujúce sestry ako
na lekára, lebo má dojem, že lekár nemá
pre iné povinnosti dosť času a že by ho
možno aj obťažoval. Hľadá cestu z bludiska
a chytá sa všetkého, čo má k dispozícii. Nie
je dobré, ak sa mu do rúk dostane literatú-
ra, ktorá dramaticky líči osud postihnuté-
ho pacienta len preto, aby sa kniha dobre
predávala. Pacient, ktorý sa nachádza ob-
vykle v stave extrémnej úzkosti, dostáva sa
často k informáciám z nie celkom spoľahli-
vých zdrojov, ktoré jeho obavy môžu iba
zhoršiť. Je preto veľmi dôležité sa s pacien-
tom rozprávať, aby sa prišlo na koreň jeho
obáv a zlých predstáv.
Výchova pacienta prechádza rôznymi štá-
diami:

a) Všeobecná výchova
Veľmi dôležitá je všeobecná výchova o ra-
kovine, čiže výchova verejnosti. Tento pro-
ces je veľmi dôležitý, pretože vytvorí zá-
klad, ktorý zabraňuje prijímaniu mylných
a nesprávnych informácií, napomáha
k prevencii, k všímaniu si rôznych prízna-
kov a včasnému vyhľadaniu lekára. Takáto
výchova musí začať veľmi skoro a škola je
dôležitým štartovacím miestom k jej
úspešnosti. Ak človek zistí, že už túto cho-
robu má, vtedy informácie o jej prevencii
nie sú vhodné. Mohlo by to viesť k se-
baobviňovaniu, čo nie je účelom správnej
výchovy.

b) Príznaky a varujúce
zdravotné signály
Štúdie z minulých období ukázali, že
v niektorých prípadoch, kde sa už prízna-
ky začínajúcej choroby objavili, došlo často
k oddialeniu potrebnej liečby, lebo postih-
nutí spájali slovo rakovina so smrťou a sta-
vom, kde niet žiadnej pomoci. Dnes už
vďaka veľmi intenzívne propagovanej pre-
vencii a potrebe včasného zistenia choro-
by k takýmto javom nedochádza tak často. 
V štádiu, keď sa už nejaké príznaky obja-
vili, je potrebné vedieť:
- čo by mohli znamenať, ale aj to, že nemu-
sia byť vždy príznakom rakoviny. Je zná-

mych sedem varovných signálov, ktoré
môžu byť sprievodným príznakom už za-
čínajúcej rakovinovej choroby, ale aj iných
chorôb, ktorým treba venovať pozornosť.
- aké vyšetrenia pacienta očakávajú a k čo-
mu vedú. Nie je potrebné pacienta vopred
strašiť nejakým predčasným záverom, do-
kiaľ nie sú všetky potrebné vyšetrenia
urobené. Netreba jeho úzkosť a obavy
zvyšovať.
- že vyšetrenia, ale aj ich vysvetlenia vyža-
dujú určitý plán i čas. Uponáhľanosť pri
ich interpretácii môže vyvolať zbytočný
zmätok a obavy.
- že je to obdobie neistoty a že to trvá ne-
jaký čas, pokiaľ sa vysloví konečný záver.
Je dôležité pacienta o tom vhodným a citli-
vým spôsobom informovať. 

c) Diagnóza
V niektorých krajinách Európy i sveta sa
diagnóza rakoviny pacientovi nehovorí. To
môže viesť k vážnym problémom, kde
ďalšia výchova je už potom veľmi ťažká.
Sú však aj takí pacienti, ktorí si neprajú
vedieť diagnózu rakoviny a to treba reš-
pektovať.
Každý pacient potrebuje čas, aby sa s tou-
to novou situáciou vyrovnal. Množstvo in-
formácií, ktoré sa mu z rôznych zdrojov
ponúka, môže u neho v tomto štádiu vyvo-
lať zbytočné obavy. Stáva sa, že lekári rie-
šenie tohto problému nechávajú niekedy
na príbuzných, ktorí sú o situácii informo-
vaní.
Nie je dobré, ak sa pri takomto „manévre“
celý problém choroby zveličuje, pretože
vyliečenie je možné, najmä, ak sa s liečbou
začne v počiatočnom štádiu choroby. Žiaľ
nie je tomu vždy tak a ešte stále je veľa
prípadov, kde prichádza do úvahy iba pa-
liatívna liečba, o ktorej treba, či už s prí-
buznými alebo so samým pacientom, vždy
hovoriť s nádejou.

d) Liečba
Aká liečba sa plánuje, o tom sa hovorí ob-
vykle už pri oboznámení s diagnózou, ale
celý jej postup a prípadné zmeny treba vy-
svetliť a prediskutovať. Pacienti by mali
byť o celom procese liečby informovaní,
aby ho ľahšie prekonávali. Treba hovoriť,
čo sa od liečby očakáva, i to, že môže mať
aj sprievodné nepríjemné účinky. To môže
pacienta upokojiť, lebo bude vedieť, že tie-
to príznaky nespôsobuje choroba, ale lieč-
ba a že sú dočasné. Praktická pomoc je
v tomto štádiu veľmi cenná. Pacienti majú
množstvo problémov a tu je veľmi účinná
poradenská a informačná služba poskyto-
vaná v rôznych formách, ako je napríklad
Linka pomoci a poradenská služba Ligy
proti rakovine, kde lekári, skúsení odbor-
níci v onkológii a v iných oblastiach, so-
ciálny pracovník a psychológ, poskytujú
bezplatné služby v stanovenom časovom
harmonograme (viď
http://www.lpr.sk/linka_pomoci/).

Pacient i jeho príbuzní sa chcú často na
celom procese liečby nejakým spôsobom
podieľať a preto kladú otázky najmä sme-
rom k alternatívnej alebo komplementár-
nej liečbe. Vtedy je veľmi potrebné pod-
statu alternatívnej a komplementárnej
liečby vysvetliť. Je dobré, ak sa mnohé
sporné otázky riešia spoločne a pacient by
mal byť súčasťou tímu, ktorý bude v ďal-
ších obdobiach života veľmi potrebný.

e) Rehabilitácia
Ak je liečba úspešná, prináša vyliečenie
alebo obdobie remisie. Tu hrajú význam-
nú rolu dva prvky: návrat do normálneho
života a vyrovnanie sa s chorobou, čiže
prekonanie závažného syndrómu tzv. Da-
moklovho meča, vychádzajúceho z obáv,
že sa choroba môže vrátiť. K tomu napo-
máha psychická a najmä fyzická rehabili-
tácia, ktorá sa dnes na základe početných
štúdií koncentruje na podporu kontinuál-
nej fyzickej aktivity.

f) Paliatívna fáza
V niektorých, najmä pokročilých štádiách
choroby, kde sa už nedá očakávať liečebný
úspech, potrebuje pacient paliatívnu sta-
rostlivosť, ktorá jeho život upravuje do
znesiteľnej a bezbolestnej formy. Môže
umožniť aj čiastočný návrat, či do práce,
alebo spoločenského života, ale často je
potrebná stála opatera doma, alebo v hos-
picových zariadeniach. V každom prípade
je veľmi dôležitá spolupráca všetkých zú-
častnených, aby život pacienta zostal zne-
siteľným. 
V mnohých prípadoch dochádza prirodze-
ne k štádiu umierajúceho pacienta. Pa-
cienti si často žiadajú o tom hovoriť, aby si
mohli niektoré veci v rodine usporiadať,
aby sa tak predišlo rôznym problémom
a mnohí si žiadajú aj podporu zo strany
duchovného. Nielen pacient, ale i jeho prí-
buzní potrebujú vtedy pomoc a podporu.
Tu sa veľmi osvedčuje pomoc zo strany
psychológa, či v nemocničnom alebo hos-
picovom zriadení, v ktorom sa pacient na-
chádza. To sú nové formy, ktoré nie sú ešte
všeobecne zavedené.

Záver
Výchovu začíname situáciou, v ktorej sa
pacient nachádza. Vysvetľujeme ju pacien-
tovi jasne s pomocou overených skúse-
ností a so znalosťou potrebných techník.
Sledujeme obavy a problémy pacienta
a príbuzných a pomáhame ich riešiť. Zva-
žujeme, či vieme dať potrebnú radu alebo
informáciu sami, alebo niekto iný, kto
s tým má väčšie skúsenosti. Treba si pa-
mätať - nie je štandardný pacient a nie je
štandardná metóda. Pacient má svoj vlast-
ný život a je to človek, ktorý má v spojení
s chorobou obrovské množstvo problé-
mov. Kľúčom k ich riešeniu je podať po-
mocnú ruku, aby mal nádej.

TIPY ODBORNÍKOV �

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine 
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Význam slnečného žiarenia

Slnečné lúče sú nevyhnutné pre život
na Zemi. Ovplyvňujú všetky živé
organizmy a celú prírodu. Bez
slnečných lúčov by nebol možný život
rastlín, živočíchov a tiež život človeka.
Pozitívny vplyv slnečného žiarenia
ľudia poznali od najstarších čias a kult
Slnka sa vyznával v mnohých
kultúrach. Už naše staré mamy mali
prakticky overené účinky slnečných
lúčov vo svojich príbytkoch. Na slnku
sa bielilo plátno a vôňa bielizne
vysušenej na slnku sa odjakživa
spájala s predstavou čistoty. Dlhodobá
ľudská skúsenosť s účinkami
slnečného žiarenia sa odráža v starom
prísloví - “kam nechodí slnko, tam
chodí lekár“. 

Pozitívny vplyv slnečného
žiarenia na človeka

Dnes máme pozitívne účinky
slnečného žiarenia na živé organizmy
vedecky dokázané. Slnečné svetlo je
prvým a zároveň najdokonalejším
druhom osvetlenia. Vytvára
prirodzené podmienky pre naše
zrakové vnímanie, ktoré nemožno
porovnať so žiadnymi umelými
svetelnými zdrojmi. Slnečné svetlo vo
vonkajšom prostredí umocňuje
vnímanie farieb a tvarov a navodzuje
príjemnú atmosféru v ľudských
príbytkoch. 
Slnečné žiarenie má pre organizmus
človeka osobitný význam. Podmieňuje
tvorbu vitamínu D, ktorý naše telo
potrebuje pre rast a pevnosť kostí.
Stačí, aby priame slnečné svetlo len
niekoľko minút denne dopadalo na
naše ruky a tvár a získame tak
potrebnú dennú dávku tohto vitamínu.
Slnečné lúče pôsobia pozitívne aj na
náš nervový systém. Zlepšujú náladu
väčšine ľudí a slnečné žiarenie
pravdepodobne zvyšuje aj tvorbu
endor
ínov (hormónov šťastia) v
našom mozgu. Teplo sprevádzajúce
slnečné žiarenie uvoľňuje svaly a
napomáha tak relaxácii svalstva a k
pocitu spokojnosti. Dôkazom
priaznivého účinku slnečného svetla
na psychickú pohodu ľudí je zvýšený
výskyt smútku, až depresie v období
jesene a zimy, kedy je málo slnečných
dní. 
V dermatológii sa využívajú priaznivé
účinky slnečného žiarenia pri liečbe
viacerých kožných chorôb. Slnečné
svetlo sa využíva pri liečbe ľahších
foriem novorodeneckej žltačky.
Primerané množstvo slnečného

žiarenia dodáva koži pružnosť,
hladkosť a zlepšuje jej vzhľad. Mierne
opálený človek pôsobí zdravším a
vitálnejším dojmom. Slnečné žiarenie
pôsobí tiež antisepticky a jeho
vplyvom sa zvyšuje odolnosť kože voči
chorobám. 

Negatívne účinky slnečného
žiarenia na zdravie 

Slnečné žiarenie môže podobne, ako
ďalšie liečebné prostriedky,
nepriaznivo pôsobiť na zdravie ľudí
pri jeho nesprávnom dávkovaní. Pri
nadmernom opaľovaní môžu slnečné
lúče zdraviu človeka značne škodiť.
Všeobecne známym faktom je, že
ozónová vrstva, ktorá tvorí ochranný
obal Zeme, je významne zredukovaná.
Slnečné žiarenie dopadajúce na
zemský povrch je omnoho
intenzívnejšie a voči našej pokožke
značne agresívnejšie. Ak nie sme
dostatočne chránení, pri dlhšom
pobyte na slnku môže dôjsť až k
spáleniu kože. K príznakom spálenia
patrí začervenanie kože, opuch a
bolesť. U postihnutého jedinca sa
môže pridružiť aj úpal, ktorý je
výsledkom celkového  prehriatia
organizmu. Úpal sa prejaví následnými
bolesťami hlavy, únavou, nevoľnosťou
až vracaním. Intenzívne slnečné
žiarenie dopadajúce na nechránené oči
môže spôsobiť zápal očných spojiviek.
Pri dlhoročnom intenzívnom pôsobení
slnečného žiarenia môže vznikať až
chronické poškodenie štruktúr kože,
ktoré sa prejaví predčasným starnutím
a tvorbou vrások. 

Slnečné žiarenie
a rakovina kože

Najvážnejším poškodením, ktoré môže
v dôsledku nadmerného pôsobenia
slnečného žiarenia vzniknúť, je
rakovina kože. Nadmerné pôsobenie
ultra
ialového žiarenia môže priamo
poškodzovať kožné bunky, ktoré sa za
určitých podmienok začnú
nekontrolovateľne množiť a vznikne
tak rakovina kože. Ohrození sú najmä
ľudia so svetlým typom pokožky,
svetlými vlasmi a očami. Osobitne
ohrozenou skupinou sú deti. 
Rakovina kože znamená vážne
ohrozenie, ktorému môžeme do
značnej miery predísť preventívnymi
opatreniami. Opatrnosťou a
prevenciou ju môžeme zachytiť vo
včasných štádiách, kedy sú dobré
vyhliadky na jej úplné vyliečenie. K
významným preventívnym

opatreniam, ktoré môže realizovať
každý z nás, je pravidelné
samovyšetrovanie kože, minimálne 2-
krát ročne. Všímame si každý nový
útvar na koži, ktorý sa viac ako 3 - 4
týždne nehojí. Treba si všímať každú
neobvyklú hrčku, či šupinatú vyrážku.
Pri sledovaní pigmentových
znamienok sa zameriavame najmä na
také, ktoré majú priemer väčší ako 5
mm, nie sú ostro ohraničené, sú
nerovnako sfarbené a sú v úrovni kože.
Tu si všímame, či sa nemení farba,
veľkosť a tvar, či znamienko nesvrbí,
nemokvá alebo nekrváca. Ak zistíme
niektorú z vyššie uvedených zmien, je
potrebné navštíviť kožného lekára,
ktorý určí následnú diagnostiku a
liečbu. Najčastejšie sa pristúpi k
chirurgickému odstráneniu znamienka
a k jeho histologickému vyšetreniu. V
prípade, že sa potvrdí rakovina kože,
lekár rozhodne o ďalšom liečebnom
postupe. 
V rámci prevencie rakoviny kože je
dôležité chrániť všetky znamienka
pred mechanickým dráždením. Ak sa
znamienko nachádza na miestach, kde
dochádza k pravidelnému treniu
oblečením (golier košele, pás nohavíc,
okraje podprsenky a pod.) je vhodné
ho preventívne odstrániť. Tiež
vytrhávanie chĺpkov zo znamienka sa
neodporúča, nakoľko ide o pravidelné
mechanické dráždenie.
Najdôležitejším preventívnym
opatrením pred rakovinou kože je
ochrana pred nadmerným slnečným
žiarením. 
Zásady ochrany pred nadmerným
slnečným žiarením:
- v lete noste ľahký, vzdušný odev
svetlej farby, ktorý chráni väčšiu časť
tela pred slnečnými lúčmi, hlavu si
chráňte klobúkom, resp. šiltovkou,
- noste kvalitné slnečné okuliare s UV

iltrom a tmavšími sklami (kvalitu
potrebného 
iltra možno overiť
meraním v očnej optike),
- medzi 11. a 15. hodinou obmedzujte
pobyt na slnku, vtedy je žiarenie
najintenzívnejšie,
- ak sa rozhodnete opaľovať, prvý
pobyt na slnku má byť krátky, jeho
dĺžka závisí od fototypu kože a
opatrne ho možno v ďalších dňoch
predlžovať,
- fototyp kože si môžete sami zistiť
porovnávaním s tabuľkami, ktoré sú
uvedené pri kvalitných opaľovacích
prípravkoch,
- pri opaľovaní používajte ochranné
prípravky s UVA a UVB 
iltrom, ak
opaľovanie striedate s kúpaním,
používajte prípravky odolné voči vode,

TIPY ODBORNÍKOV�

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. a PhDr. Eva Dobiášová, PhD.
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- výber čísla ochranného faktora závisí
od vášho kožného fototypu, od lokality,
kde sa slníte (zemepisná šírka,
nadmorská výška), od počasia,
ročného obdobia a pod., 
- ochranný prípravok nanášajte
minimálne 30 minút pred začiatkom
slnenia na zdravú, suchú a čistú kožu,
rovnomerne ho rozotrite tak, aby boli
pokryté všetky nechránené miesta
pokožky,
- pravidelne obnovujte vrstvu
ochranného prípravku najmä vtedy, ak
sa kúpete,
- keď vyjdete z vody, osušte si mokrú
pokožku, pretože kvapky vody pôsobia
na pokožke ako zväčšovacie sklo a
zosilňujú účinok slnečného žiarenia na
koži,
- po skončení slnenia sa osprchujte a
ošetrite kožu hydratačnými,
upokojujúcimi prípravkami,
- počas opaľovania nepoužívajte
kozmetické výrobky, ako sú
deodoranty, antiperspiranty, voňavky,

tie by mohli v spojení so slnečným
žiarením spôsobiť na koži pigmentové
škvrny,
- ochranné prípravky používajte aj
vtedy, keď je zamračené, v tieni, či pod
slnečníkom,
- pri užívaní niektorých druhov liekov
sa neodporúča slnenie, preto treba
čítať príbalové letáky k liekom,
prípadne sa poradiť s lekárom.
Všetky uvedené opatrenia sú
zamerané na to, aby sme zabránili
spáleniu kože. Keď sa pri pobyte na
slnku spálite, chlaďte kožu chladnou
vodou, ošetrite prípravkom s
chladivým a protizápalovým účinkom
a pite veľa tekutín. Pri ťažšom spálení
vyhľadajte lekára. 
Pred letnou sezónou, na ktorú sa všetci
tešíme, Vám želáme, aby ste si v zdraví
a v pohode užili letnú atmosféru.
Želáme Vám, aby sa spomienky na
tohtoročné leto spájali len s príjemnými
zážitkami, ku ktorým určite patrí aj
slnko, voda, zážitky a oddych.
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Psychologička Mgr. Lucia Alakšová

Zapojenie rodiny do podpory onkologického
pacienta, alebo – ako nebyť na chorobu sám

Podpora rodiny, pocit blízkosti a
spolupatričnosti tých najbližších je
tým najcennejším a najdôležitejším
oporným bodom každého človeka.
Zvlášť to platí pri záťažových
situáciách, kedy človek potrebuje cítiť,
že na svoje problémy nie je sám, že pri
ňom stoja ľudia, ktorí ho podržia a
vytvoria prostredie, ktoré obnoví a
zreorganizuje funkciu rodiny, v ktorej
sa pacient nebude cítiť zbytočným, ale

platným členom nielen rodiny, ale aj
spoločnosti.
Nádorové ochorenie so sebou prináša
nespočetné množstvo zmien v
ľudskom živote, na ktoré sa
jednotlivec, ale aj jeho rodina, musí
adaptovať. Celá rodina je vystavená
zaťažkávajúcej skúške, ktorá pre ňu
predstavuje zlom, deliaci život na
obdobie „pred“ a „po“.
Jednotlivci, ktorí trpia chorobou, alebo
sú v diagnostickom procese, potrebujú
uspokojovať potreby bezpečia a istoty
omnoho výraznejšie. V takýchto
prípadoch sa do popredia dostáva rola
podporných osôb. Sociálna opora býva
označovaná ako základná copingová
stratégia, pričom sa zdôrazňuje, že už
sám fakt, že niekto nemá možnosť
sociálnej opory, je sám osebe
stresorom. Základom sociálnej opory
je podporujúce správanie, teda prejavy
zainteresovaných osôb, ktoré u
pacienta: 

� zvyšujú pocit istoty a bezpečia, 
� podporujú prežívanie spolupatrič-

nosti a citovej zainteresovanosti, 
� spevňujú a stabilizujú sebahodnote-

nie, 
� pomáhajú utvárať náhľad do aktuál-

nej životnej situácie, 
� pomáhajú objavovať možné riešenia

problémov. 
Podporujúce správanie zahŕňa
emocionálnu podporu, podporu

ocenením, podporu spolupatričnosti.
Zvládanie ochorenia je ovplyvňované
kvalitou sociálnych interakcií,
dostupnosťou zdrojov sociálnej
opory, dôverou vo vzťahoch a
udržiavaním frekvencie kontaktov s
príbuznými. 
Výskumy, ktoré sa zaoberali vzťahmi
medzi sociálnou oporou a zdravotným
stavom žien vyššieho veku, ukázali
významne kladné korelácie medzi
množstvom sociálnej podpory, najmä
zo strany rodinných príslušníkov, a
zdravotným stavom žien, ktoré
vyžadujú vo zvýšenej miere sociálny
záujem svojich blízkych. 
Povzbudzujúco a podporne na
pacienta pôsobí aj „obyčajné“
objatie a vedomie, že so svojimi
pocitmi neistoty, strachu a obavami
z budúcnosti nie je človek sám.
Pacienti, ktorým je poskytnutá
dostatočná emocionálna podpora zo
strany rodiny a priateľov, sú v

procese liečby často aktívnejší,
motivovanejší bojovať, neopúšťať sa
a lepšie sa vyrovnávať so záťažovými
situáciami vyplývajúcimi zo zmien v
oblasti ich zdravia. Rodina trpí
strachom a úzkosťou, ako dopadne
ochorenie, zažíva strach zakaždým,
keď sa stav chorého člena rodiny
zhorší, alebo keď musí absolvovať
chemoterapiu alebo rádioterapiu,
rovnako ako samotný pacient.
Negatívny dopad na rodinu môže mať
aj strata zamestnania z dôvodu
invalidizácie pacienta, za čo si
častokrát pripisuje vinu, pocity
zbytočnosti a neužitočnosti, stráca
zmysel bytia a života. Takáto dlhšie
trvajúca situácia môže vyvolať v
rodine až frustráciu, zmenu
životného štýlu jednotlivých členov
rodiny. Neostať sám, cítiť podporu
rodiny, zažiť si pocit, že vás vo vašom
trápení má kto držať za ruku,
povedať Vám, že všetko bude fajn a
neotočí sa Vám chrbtom, je pre
onkologického pacienta balzamom na
jeho naštrbenú psychiku. 
Nie každý pacient sa môže
spoľahnúť na pomoc a pozitívnu
väzbu členov svojej rodiny. Ak sa
pacient nemôže oprieť o najbližších,
pomoc a podporu mu môže poskytnúť
inštitucionalizovaná forma sociálnej
opory prostredníctvom  tzv.
pomáhajúcich profesií (zdravotná
sestra, lekár, psychológ, terapeut), ktoré
pomáhajú pacientom v ich trápeniach
možno na prvý pohľad menej osobne,
intímne, no za to rovnako zodpovedne,
kvalitne, intenzívne a efektívne. Ďalšou
z možností, kde môžu nájsť pacienti
ochranné krídla, pocit spolupatričnosti
s inými onkologicky chorými pacientmi,
sú pacientske stretnutia, či kluby
pacientov, ktoré pomáhajú
spolupracovať s rodinnými
príslušníkmi a príbuznými pacientov,
nachádzať zmysluplnosť aj počas života
s rakovinou, jednoducho sa snažia
zabrániť tomu, aby pacient zostal so
svojimi ťažkosťami sám. Či už hovoríme
o podpore zo strany rodiny, priateľov
alebo o podpore zo strany pracovníkov
pomáhajúcich profesií, netreba sa báť o
pomoc požiadať, pretože vo dvojici sa
problémy a ťažké životné situácie
zvládajú ľahšie. 
Strach, smútok, bezmocnosť, beznádej,
poddanie sa ochoreniu jeho priebeh
zhoršujú, naopak odvaha, odhodlanie,
nádej, zmysel pre humor, snaha o
hľadanie a naplnenie zmyslu života aj v
tých najťažších chvíľach, aktivita a
pocit vlastnej zodpovednosti majú
na liečbu výrazne pozitívny vplyv.

„Je len jedno hrdinstvo na svete: Vidieť svet taký, aký je, a predsa
ho milovať!“

(J. Lennon)
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Liga proti rakovine je organizácia s
celoslovenským pôsobením. Svoju
činnosť organizuje a vykonáva v
rôznych mestách Slovenska aj vďaka
svojím pobočkám, klubom a
spolupracujúcim kolektívnym členom.
Čo znamená byť pobočkou Ligy proti
rakovine?
Pobočka je organizačná zložka, ktorá
zabezpečuje činnosť Ligy proti
rakovine v súlade s jej poslaním a
cieľmi na regionálnej úrovni, najmä
kvali
ikovaným informovaním
verejnosti o rizikových faktoroch,
ktoré sa podieľajú na vzniku nádorov,
o včasných príznakoch onkologických
ochorení, o pokrokoch onkologického
výskumu, pomocou pri organizovaní
preventívnych akcií a informačných
kampaní pre zdravú populáciu,
poskytovaním všestrannej najmä
psychosociálnej pomoci onkologickým
pacientom a ich rodinným
príslušníkom, osvetovou a
poradenskou činnosťou pomáhať pri
ochorení, liečbe a rekonvalescencii
členov.
Čo je považované za Klub Ligy proti
rakovine?
Klub je organizačná zložka, ktorá
zabezpečuje činnosť Ligy proti
rakovine najmä na záujmovej báze.
Pobočky a kluby združujú občanov s
onkologickým ochorením, príbuzných
pacientov a iné spriaznené osoby,
ktoré prejavia ochotu pomáhať si pri
prekonávaní spoločenských, rodinných
a sociálnych bariér pri návrate do
bežných podmienok, doliečení a
zabránení recidívam ochorení.
Liga proti rakovine SR združuje a
zastrešuje celkovo 18 pobočiek a
klubov (organizačných zložiek) v
rámci celého Slovenska, ktoré nemajú
samostatnú právnu subjektivitu,
hospodária na základe Zásad

inančného hospodárenia
vypracovaných centrálou LPR
Bratislava.
Okrem našich pobočiek a klubov
máme i kolektívnych členov. Tieto
kluby majú vlastnú právnu
subjektivitu, samostatný program,
hospodária s vlastnými zdrojmi a v
rámci svojich aktivít sa podieľajú na
programe a poslaní Ligy proti
rakovine. Patria sem:
• Turčianske Venuše Martin
• Klub IRIS Nové Zámky
• Slovenské združenie stomikov –

SLOVILCO Martin
• Občianske združenie NARCIS Vranov

nad Topľou
• Združenie pacientov s onkologickým

a ŤZP – KLINČEK Čadca

ZOZNAM POBOČIEK A KLUBOV LPR SR
POBOČKA ADRESA TEL. Č. KONT. OSOBA

LPR Bardejov Nám. Sv. Jakuba 21
085 04  Bardejov
Komenského 15
085 01 Bardejov

054/4788 314
0904 645 790
0904 500 282

MUDr. Jozef Chovanec 
p. Helena Kuzmišinová 
0949 323 083
p. Raticová

LPR Nitra Onkologická ambulancia
Čajkovského 46
949 11  Nitra 

037/6425454
037/7333824

Dr. Krošláková Daniela
0905 860 005
Irena Kollárová  0908 843 362 Tr.A. Hlinku 8,
949 01 Nitra

LPR Piešťany Ul. D. Tatarku 15
921 01  Piešťany

033/7725 636 Irena Michnová
0908 582 483

LPR Topoľčany Brezová 223 
(súkr. adr.)
955 01  Topoľčany

038/5326 948 RNDr. Oľga Krivošíková
0908 785 254

LPR Trebišov M. R. Štefánika
3782/25/A
075 01 Trebišov

MUDr. Alica Malá
0902 206 599

LPR Trnava Sibírska 15
917 00  Trnava

033/550 3850 Mária Valentová
0904 689 828

LPR Žilina P. O. Box 31
010 07  Žilina

041/5110705

041/ 5110722

MUDr. Richard Hrubý, PhD.
tajomníčka
p. Tvrdá Gabriela  0905 839 279

LPR B. Bystrica
+ klub Viktória

FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 07  B.Bystrica

048/4413 267
048/441 3263
0907/856 471

MUDr. Branislav Sépeši
0905 931 829, blsepesi@gmail.com
p. Lániková, preds. klubu Viktória
Stavebná 4, 974 01  B. Bystrica
Regina Mišániová  0908 933 742
Mgr. Jana Kučerová  0907 476 981
Mgr. Soňa Prandlová 0903 236 356

LPR Košice
+ klub Viktória

Klinika rádioter. a onkol. VOÚ
Rastislavova 43
041 91  Košice

055/6152 500
Linka pomoci
055/625 6234
fax Doc. 
055/6438 127
055/6437 486
055/6853 546

Doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
0905 943 962
maria.wagnerova@vou.sk
MUDr. Nagyová 0907 232 257 ekoreal@post.sk
p. Karabinošová  0907 430 895
MUDr. Jutka  0903 625 644
Fujerík  0902 250 743

LPR Lučenec
+ klub Venuša

NsP, Nám. Republiky 14
984 03  Lučenec

047/4311427 MUDr. Jaroslava Machanová

LPR Michalovce
+ klub Venuša

Odd. onkológie a rádioter.
NsP Š. Kukuru, Špitálska 1
071 01  Michalovce

056/641 6111, 400
056/641 6401, 412,
415

MUDr. Gabriela Hermanová
0907 921 081

Klub Lýdia Skalica Predmestie 141
901 01  Skalica

034/664 9180 Ing. Eleonóra Bernhauserová  0905 681 074
bernahausereleonora@stonline.sk

Klub Nezábudka Partizánske Nám. SNP 212/19
958 01  Partizánske

038/749 43 73
038/749 29 68

Lošonská Alena
Margita Ondrejková, 0917 547 571 Agátová
646/91, 958 04  PA

Klub Venuša Bratislava Plickova 3
831 06  Bratislava

02/207 00 669
02/6252 4291
02/4446 1900
02/5477 4767
02/643 621 36

RNDr. Marta Vozárová     0903/919 610
vozarova.marta@gmail.com
Veronika Hubačová
Gabriela Stohlová
J. Grúberová  0904 622 071

Klub Venuša Lipt. Mikuláš Nábrežie A. Stodolu 1585/21
031 01  Lipt. Mikuláš

044/5221 000 
(súkr. číslo)
0910 255 843
044/552 5572
044/553 4356
súrne

Danka Dudášová 044/553 1804  0902 178 170
Senická 626/8, 031 04  L. Mikuláš
Mária Rybanská 
Anna Talapková 0915 535 764

Klub Venuša Pezinok Slnečná 30
902 01  Pezinok

033/640 2461 Anna Štihlamerová
0908 792 382

Klub Venuša Prešov Požiarnická 17
080 01  Prešov

051/7722326 Magdaléna Mihaľová               0907 667 845 
p. Bronicková  0905 488 837

Zduženie Žirana Poprad Široká 81
058 01  Poprad

052/7767 444 
fax 052/7889 751

Elena Krausová  (9:00-14:00)
0907 175608

Pobočky a kluby Ligy proti rakovine SR
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ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI 15. ROČNÍK DŇA NARCISOV�

Ing. Mgr. Martina Myjavcová, PR manažérka Ligy proti rakovine

Jubilejný 15. ročník Dňa narcisov
Zapojením sa do Dňa narcisov a
jeho podporou, práve v piatok
15. apríla 2011, ste prejavili
spolupatričnosť, vyslovili nádej a
podaním pomocnej ruky umožnili
Lige proti rakovine realizovať a
�inancovať projekty pre
onkologických pacientov, či pôsobiť
v oblasti prevencie aj pre ďalšie
obdobie. 
Deň narcisov je jedinou verejno-
prospešnou 
inančnou zbierkou Ligy
proti rakovine, ktorá umožňuje
získavať 
inančné prostriedky na
projekty a programy pre
onkologických pacientov, pôsobiť v
oblasti prevencie i výskumu. Začal sa
pred pätnástimi rokmi ako malá
zbierka v 4 mestách a postupne sa
dostal do povedomia celej verejnosti. 
Na samotný jubilejný Deň narcisov a
dátum jeho konania verejnosť
upozorňoval prostredníctvom
printových i elektronických médií,
outdoorových i indoorových nosičov, aj
headline:
„15. apríla 2011, už po 15. krát!“ 

spolu s posolstvom: 
„Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj
dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku
iných...
A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“

Podať ste ju mohli hneď tromi
spôsobmi – dobrovoľným príspevkom
do pokladničiek dobrovoľníkov v deň
zbierky 15. apríla 2011, zaslaním
prázdnej SMS v hodnote 2 € na číslo
848 v sieti všetkých mobilných

operátorov v období 4.4.- 18.4.2011,
alebo prispením na účet Dňa narcisov
2629740400/1100 v období 4.4.-
25.4.2011. 
Do tohtoročného Dňa narcisov sa
zapojilo prostredníctvom 667
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spoluorganizátorov 16 114
dobrovoľníkov Ligy proti rakovine z
radov materských, základných,
stredných a vysokých škôl, mestských
a obecných úradov, spolkov
Slovenského červeného kríža,
skautských oddielov, nemocníc a
zdravotníckych zariadení, ale aj rôzne
záujmové kluby a združenia,
organizačné zložky Ligy proti rakovine
i jednotlivci, ktorí pomáhali pri
samotnom organizačnom zabezpečení
zbierky. 
Dobrovoľníci Ligy proti rakovine boli
označení špeciálnym identi
ikátorom,
aby boli ľahko rozpoznateľní. 

Výnos Dňa narcisov 2011
Už v máji sme mohli verejnosti
oznámiť o�iciálny výsledok výnosu
15. ročníka Dňa narcisov na
Slovensku, ktorý predstavuje sumu
965 270.43,- EUR. 
Je to najvyššia suma, ktorú sa
podarilo počas 15-ročnej histórie
Dňa narcisov na Slovensku
vyzbierať. 
Celoslovenský výnos Dňa narcisov
2011 sa skladá z nasledovných
hodnôt: 
- do pokladničiek dobrovoľníkov sa

dostalo 923 741,90 EUR,
- v rámci mobilnej SMS zbierky na č.

848 prispeli klienti všetkých troch
mobilných operátorov sumou 38
716,- EUR*, 

*Výnosy uvádzané mobilnými
operátormi sú zatiaľ predbežné, ich
presná hodnota bude známa o niekoľko
mesiacov, po konečnom zúčtovaní
partnermi – mobilnými operátormi.“ 
- priamo na účet Dňa narcisov bolo

zaslaných 2 812,53 EUR.

Vyzbierané 
inančné prostriedky počas
Dňa narcisov používa Liga proti
rakovine na 
inancovanie a
realizovanie vlastných programov a
projektov na podporu onkologických
pacientov i širokej verejnosti.
Nezanedbateľná je však aj podpora
zdravotníckych a nemocničných
zariadení, hospicov či paliatívnych
oddelení nemocníc prostredníctvom

inancií, venovaných na nevyhnutné
prístrojové vybavenie, a podpora
klinických a výskumných projektov. 

LIGA PROTI RAKOVINE ĎAKUJE
PRISPIEVATEĽOM, PARTNEROM,
SPOLUORGANIZÁTOROM,
DOBROVOĽNÍKOM, ... VÁM VŠETKÝM
ZA PREJAVENÚ DÔVERU A
PODPORU UŽ 15. KRÁT!

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI 15. ROČNÍK DŇA NARCISOV �
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Stretnutie sa uskutočnilo
13.5.2011 v Centre pomoci Ligy
proti rakovine v Bratislave v počte
40 pacientov, priateľov, rodinných
príslušníkov a hostí. Termín
stretnutia bol medzi dvoma
láskyplnými nedeľami – Dňom matiek
a Dňom rodiny. Z tohto dôvodu bol aj
kultúrny program plný detí, ktoré
svojim vystúpením potešili,
rozradostili a dojali im vlastným

spôsobom. Mgr. Jana Horváthová,
projektová a programová manažérka
Centra pomoci LPR, predstavila
zúčastneným aktivity Centra pomoci a
spôsob, ako sa môžu onkologickí
pacienti do Centra prihlásiť a
bezplatne využívať všetky služby,
ktoré poskytuje. 
MUDr. Zdenka Štefániková
prezentovala pozitívne správy o
pokrokoch v liečbe ochorenia,

zavádzania nových a účinných liekov.
Voľná diskusia bolo toho názornou
ukážkou: príklady klubistov –
pacientov, čo do ambulancie ani
neprišli, ale ich doslovne priviezli so
zrútenými stavcami... Dnes si
pobehujú po lese ako veveričky ☺
Povzbudzujúcim je aj fakt, že medzi
klubistami sú pacienti včas
diagnostikovaní a dlhodobo
stabilizovaní.

Stretnutie Slovenskej myelómovej spoločnosti
– Klubu pacientov s MM v Centre pomoci v Bratislave.

Kontakty

Slovenská myelómová spoločnosť
Antolská 11, 851 07  Bratislava
www. myelom.sk 

Klub pacientov – Bratislava
*Mudr. Zdenka Štefániková, odborný garant
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
*Zuzana Mária Švecová, koordinátorka Klub-Bratislava 
0903 570 412, mmsvec@gmail.com
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MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

Liga proti rakovine realizuje relaxačné
pobyty pre onkologických pacientov
od roku 2009. Cieľom jednotlivých
pobytov je umožniť onkologickým
pacientom stráviť príjemne chvíle
v prírodnom prostredí, zrelaxovať telo
a myseľ zmenou domáceho prostredia,
spoznať nových ľudí a odreagovať sa
od negatívnych myšlienok. Pevne
veríme, že sa nám to podarilo počas
prvého relaxačného pobytu v tomto
roku, ktorý sa uskutočnil v termíne
14. – 20. mája v krásnom horskom
prostredí v Štrbe. Program v rámci
pobytu bol vystavaný rovnomerne,
aby účastníci mali možnosť aktívneho
pohybu, spoločenského a kultúrneho
vyžitia a na druhej strane pocitu
relaxu a príjemne stráveného oddychu. 
Prvého turnusu relaxačného pobytu sa
zúčastnilo 54 onkologických pacientov
a báseň od účastníčky Magdalény
Milej vyjadruje pocity a dojmy,
ktoré rezonovali u účastníkov počas
pobytu a nám hovoria za všetko:

Relaxačný týždenný pobyt
pre onkologických pacientov

Vyznanie

Budím sa zo snov – vonku svitá.
Na vŕšku oproti ma mohutný,
košatý strom voňavými kvetmi víta.
Obloha belavou farbou žiari,
zvonivý vtáčí spev ozýva sa po chotári.
Hukot vlaku z neďalekej trate,
akoby prekričať chcel potoky zurčiace,
čo poblízku si našli cestu
a náhlia sa k neznámemu miestu.
Myšlienky ožili a sny pobrali sa
k spánku,
kochám sa v prírode, teším sa
slnku i nežnému vánku. 
Premýšľam nad krásou tohto sveta,
snažím sa zabudnúť na zlo,
v ktorom sa dnešný život zmieta.

Rada som, že kúštiček z tejto
krásy sme tu u Vás mali,
v malebnej prírode pocity nás hriali,
v pozadí sa na nás Tatry usmievali.
Slnko svoje lúče ku nám posielalo,
v múzeu kežmarskom múry nezvládalo.
Trošku sme premrzli, pocity nás hriali,
v Červenom kláštore sme zas pookriali.
Nádherné spomienky z tohto kraja máme,
dookola vŕšky ako maľované.
I Vysoké Tatry sme zas navštívili,
kam sme ako deti zo školy chodili.

Predsa je len krásne to Slovensko naše,
niet krajšieho miesta pre to srdce naše.

Ak vysloviť chceš vyznanie,
ťažko sa hľadajú slová vďaky,
ak ich nezachytíš perom,
rýchlo ti uletia ako vtáky.

Všetkým Vám vospolok vrúcne ďakujeme,
ak budeme zdraví, radi zas prídeme.
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Letné obdobie Vám prinesie
veľa voľnosti a radosti. Už
plánujete dovolenku a
rodina sa teší, aké
dobrodružstvo opäť
vymyslíte. Pozor na
ľahkovážne minuté peniaze.
Radšej si niekoľkokrát
premyslite, čo kúpite.

Finančná situácia sa začína
slimačím tempom
zlepšovať. Výborné obdobie
na partnerstvo. Skúste byť
tolerantnejší k slabostiam
druhých. Ponúkané
pozvanie v blízkej
budúcnosti určite prijmite.

Myšlienkami ste už na
dovolenke pri mori, ale
nezabudnite, že doma máte
ešte povinnosti. Začatú
prácu treba dokončiť, lebo
Vám hrozia nepríjemnosti a
to dlhodobé. Keď si splníte
povinnosti, čaká vás krásne
leto, plne zážitkov a radosti.

Dlho očakávaná pozitívna
zmena nastáva. Skúste
premeniť oheň na vodu, t.j.
emotívne výbuchy
predýchajte a stíšte. Na leto
uprednostnite dovolenku s
väčšou spoločnosťou, veľmi
vás to obohatí.

V lete vás čakajú dlhé cesty
do zahraničia. Budete v
blízkosti svojich najbližších
a to teraz potrebujete.
Naozaj si oddýchnite, lebo v
lete vás čaká veľa práce a
povinností. Budete
potrebovať veľa energie,
lebo zasa budete túžiť byť
najlepší a to vás bude stáť
nemálo síl.

Dobre si premyslite, čo
spravíte, lebo môžete
ublížiť. Držte sa pravidla:
nerob druhým to, čo
nechceš, aby robili tebe. V
lete sa venujte všetkým
činnostiam,  ktoré môžu byt
prospešné pre Váš
zdravotný stav.

Naozaj si už zaslúžite
oddych. V lete sa venujte
hlavne svojej rodinke, z nej
dokážete načerpať dostatok
energie. Nerobte veľké
zmeny v letnom období.
Zotrvajte tam, kde ste.

Aj keď slnko milujete, toto
leto to nepreháňajte s
opaľovaním. Skúste v
letnom období odľahčiť
tráviaci systém ľahkými
jedlami v trojhodinovom
intervale. Pozor na náhodné
intímne zbližovanie. Môže
to mať do budúcnosti
neblahé účinky.

Určite si dovolenku
naplánujte do prírody a
lesa. Nezabúdajte v lete na
pitný režim, jeho
nedodržiavanie Vám môže
spôsobiť zdravotné
problémy. Čakajú Vás
príjemné chvíle v kruhu
rodiny. Výborné obdobie na
novú lásku, alebo
prehĺbenie tej súčasnej.

Cez leto vás čaká ešte veľa
práce. Ozajstná dovolenka
vás čaká až koncom leta,
bude však stáť za to.
Nezabúdajte si každý deň
spraviť radosť z maličkosti.
Stretnete sa s človekom, na
ktorého dlhšie myslíte.
Bude to stretnutie pre
oboch veľmi prínosné.

Hurá leto, už ste netrpezlivo
čakali, kedy zavriete dvere
za svojou prácou. Čaká vás
leto plné dobrodružstiev a
výziev. Ešte v júni Vám
prídu peniaze, ktoré vás
mimoriadne potešia. Ak
začínate niečo nové,
nezabúdajte na naozaj
pevné základy.

Ešte vás čaká veľa
povinností do dovolenky.
Povinnosti však prinesú

inancie, na ktoré už dlhšie
čakáte. Leto strávite v kruhu
svojich priateľov. Dovolenka
pre vás je vhodná pri vode a
mori. Ideálne by bolo, keby
ste sa počas leta venovali
svojmu duchovnu a naučili
sa meditovať. Bol by to pre
Vás prínos.

ZÁBAVA�

Horoskop na leto pre Vás pripravila Zuzana Musilová
www.ezoterikazuzana.sk
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