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PRÍHOVOR�

Asi pred mesiacom sme skupinka štyroch ľudí išli z divadla domov. Bolo
to v deň, kedy sa v Bratislave v priebehu troch hodín ochladilo viac ako o
desať stupňov a posledné známky slnečného počasia bolo vidieť len na
ľahkom oblečení opálených ľudí. Aj my sme boli oblečení elegantne, letne,
počasiu protirečivo. Okolo nás zúrila depresívna víchrica.

Autobusy, trolejbusy, električky... všetky linky postupne vynechávali svoj
dopravný plán. Operátori v 12-ich bratislavských taxislužbách už princi-
piálne telefóny nedvíhali. Ľudia na ulici sa pridržiavali fasád budov poz -
dĺž chodníka, aby sa dostali na zastávku a tam sa ocitli pred So�iinou voľ-
bou – čakať (nevedno ako dlho) s topánkami v 3 centimetrovej kaluži na
zastávke alebo čeliť nárazom monzúnov v okolí zastávky?

Ostali sme v kaluži a dodnes neviem určiť, ako dlho sme tam čakali. Prav-
depodobne to bolo len niekoľko minút, no v našich mysliach sme tam strá-
vili asi tri dni. A v tom prišiel. Poloprázdny autobus 63, jediný svojho dru-
hu široko-ďaleko. My a iný nešťastný premrznutý hlúčik ľudí, ktorí z tej zi-
my pomaly zabudli nastúpiť, sme vkročili do autobusu.

Dvere zavŕzgali, autobus sa pohol a my sme sa ocitli v inom svete. Vo sve-
te tepla, suchých sedačiek a všade vôkol nás boli usmiate a prívetivé tvá-
re. Boli sme ako cudzinci v obkľúčení srdečných domorodcov. Ocitli sme sa
na jednej lodi s ľuďmi s rovnakým osudom, s rovnako mokrými topánka-
mi a drkotajúcimi zubami. A nik sa nesťažoval na počasie, nik nenadával
šoférovi že mešká, nik nemal v ruke mobil, ani slúchadlá na ušiach. Lebo
všetci boli šťastní, že sú v autobuse. Šofér to pravdepodobne vycítil a do
autorádia vsunul mix Leto 1996. Verte či nie, pri prvých tónoch Makare-
ny už nik nesedel na sedačkách ale všetci jednotne tancovali do španiel-
skych rytmov.

Bola to absurdná situácia. No tak sme to cítili, bolo to okolo nás. Malá oá-
za radosti, pokoja a súdržnosti v nehostinnom prostredí za oknom zúria-
cej víchrice.

Nejakým spôsobom mi táto situácia pripomenula našu zbierku – Deň 
nar cisov. Nehostinné prostredie a množstvo ľudí, ktorí stratili chuť bojo-
vať s počasím – rakovinou. My, ako šofér, môžeme viezť autobus, môžeme
sa postarať o suché sedačky a zvýšiť ohrievanie, no bez ľudí, ktorí darujú
kúsok seba, svojho komfortu, lásky a úsmevu na Deň narcisov, by to nešlo.

Máme za sebou 19-ty ročník Dňa narcisov. A v mene celého tímu Ligy pro-
ti rakovine a v mene všetkých pacientov čakajúcich na pomoc v búrke vám
úprimne ĎAKUJEME.

redakcia
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Milí čitatelia, chceme sa s Vami, my – členky Ligy proti rakovine, pobočka Banská
Bystrica, skupina žien z mesta Hriňová, podeliť o naše zážitky. 19.3.2015 sme sa
rozhodli navštíviť Centrum pomoci v Martine a oboznámiť sa s jeho fungovaním.
Privítali nás „ako sa patrí“, previedli priestormi, niektoré sme dostali vyskúšali aj
lymfomasáž, zúčastnili sme sa kreatívneho kurzu – maľovanie na hodváb, občers -
tvili nás a vymenili sme si mnoho skúseností v oblasti pomoci onkologickým pa-
cientom. Odchádzali sme s povzdychom „škoda, že je z Hriňovej do Martina taká
diaľka, radi by sme tu boli aj častejšie - pookrieť na tele aj na duši“.

Ing. Mária Sýkorová

Milá redakcia, nestihli ste ísť na Flóru 2015? Naša skupinka pacientov CP v MT si
ju nenechala ujsť a stihli sme oveľa viac ☺. Po vlaňajšej návšteve Flóry v Olomouci
sme chceli porovnať úroveň výstavy FLÓRY v Bratislave. Využili sme bezplatnú že-
lezničnú dopravu a o pol jedenástej sme už boli v hlavnom pavilóne výstavy. Volili
sme termín 1. máj, aby sme si vychutnali slávnostnú atmosféru Sviatku práce v Bra-
tislave a tiež sme predpokladali menšiu vyťaženosť vlakov. Dvadsať účastníkov ob-
divovalo prácu aranžérov kvetín v hlavnom pavilóne. Počas trojhodinovej prehliadky
sme si našli čas aj na občerstvenie a drobné nákupy. Nakúpiť sa dalo aj pred pavi-
lónom. Pešo sme prešli cez most SNP ku Chrámu sv. Martina. Hodinová prehliadka
interiéru na nás urobila obrovský dojem. Potom sme prešli časťou Starého mesta,
kde sme videli rôzne atrakcie a kultúrne vystúpenia. Pomaly sme sa presunuli k
Prezidentskému palácu, odkiaľ sme sa odviezli autobusom na hlavnú stanicu. Po-
časie nám prialo a o 15:55 hod. sme odchádzali rýchlikom domov.

Mgr. Milan Tomka, CP LPR Martin
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Môj príbeh
Soňa Dóšová

K tomuto časopisu som sa dostala len ne-
dávno, na odporúčanie môjho manžela, kto-
rý je už niekoľko rokov onkologickým pa-
cientom. Prečítala som si všetky čísla, kto-
ré dosiaľ vyšli. Najviac ma zaujímali kon-
krétne príbehy pacientov, najmä ako sa vy-
rovnávali s počiatočnou správou o ochore-
ní, ako znášali jednotlivé terapie a ako žijú
v nasledujúcich rokoch, keď hrozba návra-
tu choroby stále trvá.
Do roku 2015 som žila štandardným živo-
tom slovenskej ženy. S manželom a za vý-
datnej pomoci mojej mamy sme vychovali
5 detí, 3 vlastné a 2 z detského domova. Po-
pri tom sme obidvaja pracovali, ja ako stre-
doškolská učiteľka odborných elektro pred-
metov a manžel ako súkromný podnikateľ
v oblasti stavebných strojov. V septembri r.
2010 som nastúpila na predčasný dôcho-
dok, s úmyslom konečne si trochu oddých-
nuť od celoživotnej naháňačky a venovať sa
svojim záľubám. Moja pohoda netrvala dlho,
manželovi v októbri 2010 diagnostikovali
nádor na žalúdku a v novembri už išiel na
radikálnu operáciu do NOÚ v Bratislave. Po-
tom nasledovala rádioterapia a chemotera-
pia. Nádor bol na hranici 2. a 3. štádia a pod-
ľa štatistiky z internetu sa pacienti s touto
diagnózou dožívajú v priemere 11-12 me-
siacov. Ani nemusím vysvetľovať, čo to uro-
bilo s manželovou psychikou. Začal si dávať
do poriadku svoje súkromné aj pracovné
záležitosti pre prípad, ak by sa choroba sprá-
vala podľa štatistiky. Po uplynutí druhého
roku po operácii začal veriť tomu, že liečba
bola úspešná a ako veriaci človek si uvedo-
mil, že Boh zrejme má s ním ešte nejaké plá-
ny na tomto svete. Okrem toho pri kontrol-
ných vyšetreniach mu našli nádorové ocho-
renie lymfatického systému, ktoré však po
vybratí pozitívnych uzlín nevyžadovalo ak-
tívnu liečbu.
V súčasnosti beží piaty rok od operácie a
manžel sa cíti pomerne dobre. Počas liečby
schudol zo 100kg na 73kg, čím vlastne stra-
til nadváhu a ľahšie sa pohybuje. Všetko zlé
je na niečo dobré. Musí si dávať pozor na
stravu, ktoré jedlá je schopný jeho náhrad-
ný žalúdok zvládnuť.
V súčasnosti je na invalidnom dôchodku a
spolu sa staráme o naše mamy, ktoré sú tak-
mer imobilné. Okrem toho máme na starosti
najmladšie 17-ročné dieťa s mentálnym po-
stihnutím, ktoré navštevuje špeciálnu ško-
lu a nezaopatrenú dcéru, študujúcu na VŠ.
Hovorila som si, ako je to dobre, že aspoň ja
som zdravá, až na menšie problémy s kĺba-
mi a cievami. Dúfala som, že budem mať aj
naďalej dosť síl na doopatrovanie mojej 87-
ročnej mamy a 80-ročnej svokry, zabezpe-
čenie detí a prípadné zvládnutie zhoršenia
zdravotného stavu manžela.
Prvé pochybnosti prišli koncom roku 2014,

keď som pri pokuse o zníženie nadváhy ne-
čakane schudla za dva mesiace až 16 kg. To
sa mi dovtedy nikdy nepodarilo. Najskôr som
bola hrdá na vylepšenú postavu a možnosť
využitia dávno odloženého oblečenia. Po-
tom som si v decembri všimla malú prelia-
čeninu na pravom prsníku a pripisovala som
to rýchlemu a nerovnomernému chudnutiu.
Pri bližšom skúmaní som si nahmatala hrčku
valcovitého tvaru, ale sama seba som pre-
sviedčala, že to bude nejaká zhrubnutá mlieč-
na žľaza. Potom prišli Vianoce a vtedy ne-
majú ženy čas na seba, pretože sa schádza
celá rodina a treba sa o všetkých postarať.
Ale s príchodom nového roku mi moja hrčka
nedala pokoja, až som sa koncom januára
vychystala ku svojej gynekologičke. Tá na-
šťastie nad tým dlho nemeditovala a ihneď
mi dala odporučenie na mamogra�iu. Chce-
la som sa objednať na čo najskorší termín.
V najbližšej nemocnici mali termín až o 3
mesiace, tak som hľadala iné pracovisko s
prijateľnejším termínom. V Novom Meste
nad Váhom mi empatická sestrička ponúk-
la možnosť prísť na druhý deň ráno, ešte
pred začiatkom pracovnej doby, vraj „aby
som sa kvôli tomu netrápila“. Zrejme zbada-
la pri snímkovaní, že niečo nie je v poriad-
ku, tak ma poslala za pani doktorkou, ktorá
mi snímky okamžite vyhodnotila a s citom
mi oznámila, že mám pozitívny nález, ale za-
tiaľ je malý. Odporučila mi čo najskôr na-
vštíviť onkologické pracovisko. Na základe
pozitívnych skúseností môjho manžela s prí-
stupom lekárov, sestričiek a ostatného per-
sonálu som si tiež zvolila NOÚ. Tak som hneď
na ďalší deň cestovala do Bratislavy a už to
išlo ako na rýchliku. Najskôr rôzne vyšetre-
nia, pri ktorých sa zistilo, že nádory sú dva,
neďaleko od seba. CT vyšetrenie neodhalilo
žiadne iné nádory v tele, čo bola v tom oka-
mihu veľmi pozitívna správa.
Dostala som termín nástupu na operáciu a
dva dni predtým som absolvovala vyšetre-
nie pomocou magnetickej rezonancie. Pri-
šla som v určenom termíne, duševne na všet-
ko pripravená a dozvedela som sa, že mám
dva nálezy aj v ľavom prsníku, do ktorých
bude pred operáciou potrebné zaviesť ten-
ké drôtiky na určenie presnej polohy. Ten-
to výkon bol limitovaný možnosťami špe-
cializovaného pracoviska a preto mi muse-
li termín operácie posunúť o mesiac. Rodi-
na zostala prekvapená, keď som sa večer
vrátila domov. 
V tomto mesiaci sme stihli ešte absolvovať
predsezónnu dovolenku v Egypte, veď čo
keď to bude posledná normálna dovolenka
v najbližších rokoch? Aj najmladšej dcére
sme už dávnejšie sľubovali, že pôjde s nami
k moru, ktoré dovtedy nevidela.
Ďalší termín operácie sa podarilo dodržať,
nevyskytli sa žiadne nepredvídateľné okol-

nosti. Nie je totiž ľahké ochrániť sa pred
možnosťou infekcie v čakárňach u lekárov,
keď je potrebné vybaviť si predoperačné
vyšetrenia, v mojom prípade opakovane,
kvôli odloženiu termínu operácie. Operácie
som sa nebála, veď ma operoval sám pán
primár, ktorý má už veľa skúseností. Pô-
vodný návrh bol na odobratie celého pra-
vého prsníka, pre väčšiu istotu, že sa poda-
rí odstrániť všetko zhubné tkanivo. Na mo-
ju veľkú radosť som po prebudení z narkó-
zy zistila, že volili menej radikálne riešenie
a nebude potrebná rekonštrukčná operá-
cia. Z ľavého prsníka mi odobrali iba podoz-
rivé tkanivo, ktoré sa pri histologickom vy-
šetrení ukázalo ako nezhubné. 
Ďalšou fázou liečenia sú rôzne terapie, kto-
ré určuje onkológ, špecializovaný na prsia.
Po zahojení operačných rán na lekárskom
konzíliu rozhodli, že absolvujem rádiotera-
piu a následne budem užívať hormonálne
tabletky. To bola ďalšia radostná správa, že
sa vyhnem chemoterapii. Mám totiž v živej
pamäti, ako chemoterapia oslabila môjho
manžela a ako sa pri tom zle cítil. Rádiote-
rapia ma ešte len čaká, tak možno niekedy
v ďalšom čísle tohoto časopisu sa čitateľom
zverím s ďalšími skúsenosťami z boja proti
tejto zákernej chorobe.
Z mojich skúseností vyplývajú nasledovné
poučenia pre ženy:
1. Nemali by podceňovať preventívne ma-

mogra�ické vyšetrenia. Ja som si dala pau-
zu medzi vyšetreniami 3,5 roka a práve
vtedy sa mi „vyliahli“ spomínané nádory,
ktoré mohli byť zachytené skôr. Nádoru
chýbalo len pár milimetrov a už by som
bola v 2. štádiu, keď sa nedá liečiť bez che-
moterapie.

2. Po nahmataní hrčky neváhať, ihneď na-
vštíviť gynekológa a domáhať sa dôklad-
ného vyšetrenia. Máme v rodine prípad,
keď lekárka podcenila nález, odkladala
odborné vyšetrenia a pacientka potom
prišla o obidva prsníky.

3. Po zistení pozitívneho nálezu ihneď za-
čať s liečbou rôznych infekcií zubov, hrdla
a pod. Tieto infekty môžu v čase zníženej
imunity spôsobiť, že po operácii pacient-
ka dostane rôzne zápaly, ktoré môžu spô-
sobiť až fatálne následky.

4. Termín operácie sa môže zmeniť v dô-
sledku rôznych okolností, ktoré sa zistia po-
čas predoperačných vyšetrení.

5. Rodinu treba so situáciou oboznámiť po-
stupne „po kvapkách“ a to najmä deti a slab-
šie povahy. Aspoň jeden člen rodiny ale mu-
sí byť pre pacientku oporou fyzickou aj psy-
chickou. Mne pomáhal manžel so zabezpe-
čením fungovania rodiny v čase mojej ne-
prítomnosti.
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Bariéry a kategórie
MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Je to v podstate taká veľmi všeobecná až
prirodzená vlastnosť človeka vytvárať si
kategórie ľudí a bariéry medzi nimi. Celá
história je plná kategórií a bariér. A aj kru-
tosti medzi kategóriami. Vraždenie kres-
ťanov v starom Ríme, upaľovanie ľudí z ná-
boženských dôvodov v stredoveku, vytvá-
ranie hermeticky uzavretých hraníc a plo-
tov a ostnatých drôtov a strieľanie na hra-
niciach príslušníkov kategórie iného zmýš-
ľania ako bola prikázaná dogma. Človek 
vytvára kategórie ľudí. Dobrí, zlí, čestní,
bieli, čierni, šikmookí, člen strany a bez-
partajní– včera aj dnes. Je zlé, ak si ľudia
vytvoria z týchto charakteristík akési ne-
menné kategórie. Farba, rasa, národnosť a
aj náboženstvo. Všetci, tak trochu podve-
dome, si vytvárame akési kategórie ľudí z
nášho mikrosveta.
V jednom historickom magazíne bola uve-
rejnená krátka, možno pravdivá, možno vy-
myslená príhoda. O probléme antisemitiz-
mu debatovali šéf leningradskej �ilharmó-
nie so šéfom londýnskej �ilharmónie. Le-
ningradský šéf povedal – v našom orchestri
máme 8 židov, koľko máte vy? Londýnsky
šéf povedal – ja neviem. Celý náš svet je v
podstate plný bariér a kategórií. Mnohé sú
len úsmevné. Mnohé vážne, smutné aj tra-
gické.
V Biblii je spomínaná jedna rozpoznateľná
vzácna kategória ľudí. „Poznali na nich, že
bývali s Ježišom.“ (SK.4,13)
Mnohé tieto v minulosti vytvorené barié-
ry sa tradíciou často posúvajú až do sú-
časnosti. V najrozšírenejšom denníku v An-
glicku„The Times“ je každý deň rubrika
„home news“ – domáce novosti a „overseas
news“ – zámorské novosti. Tie zámorské,
to je už aj Belgicko a Francúzsko – zá-
morské, ale úplne na dohľad. Pre nás ter-
mín zámorský znamená niečo, čo je veľmi
ďaleko za morom. Je aj taký krásny úsmev-
ný termín, ktorý sa ešte aj dnes v Anglicku
používa. Pravidelne dostávam jeden brit-
ský magazín, kde je na obálke lokalizácia –
„Slovakia, Rest of the World“ – zvyšok sve-
ta. Je to taký úsmevný pozostatok chápa-
nia sveta v najväčšom rozkvete britského
impéria. Británia a to ostatné je „zvyšok
sveta“.
Jedna historická a symbolická bariéra je v
Britskom parlamente. Pri vstupe do parla-
mentnej sály je namaľovaná čiara, ktorá
znamená hranice oblasti parlamentu. Po-
slanec má právo zasahovať do riešenia pro-
blémov, len keď je vo vnútru za čiarou. Von-
ku za čiarou je už obyčajný občan a nemô-
že zasahovať do diania v parlamente. Ta-
ká krásna historická chvíľa bola na tejto
čiare, keď sa Winston Churchil sa lúčil po
50-tich rokoch trvajúcom parlamentom ži-
vote. Odchádzal, postavil sa na túto čiaru

a pohľadom sa lúčil s parlamentom. Bolo
úplné ticho, všetky debaty sa zastavili a to
ticho trvalo, lebo nikto nechcel prerušiť tú-
to historickú chvíľu. Krásna historická ba-
riéra. Angličania sú tiež sentimentálni aj
keď sú mlčanliví alebo veľmi struční pre
prejavenie vlastnej citovej oblasti.
Spomínam si, keď som pracoval na jednej
klinike v Berlíne, v tej komunistickej časti,
že som bol prekvapený, ako sa stále do-
držiavali skôr úsmevné, zvyklostné kate-
gorizovania V jedálni sa dodržiavalo, že ur-
čité stoly boli pre vedúcich lekárov kliniky,
druhé pre primárov a tie ostatné pre všet-
kých ostatných. A vrcholne zaujímavé bo-
lo, že pri umývaní rúk k operácii boli tak-
to zvyklostne rozdelené aj umývadlá. A pán
profesor mal umývadlo v takom ohraniče-
nom kútiku. Také úsmevné historické ri-
tuály, ktoré prežili najrôznejšie politické
systémy.
V onkológii sa často stretávame s problé-
mom bariér a segregácie onkologických pa-
cientov. Aj v rodine, v spoločnosti, v za-
mestnaní. Vytváranie kategórie pozname-
naných ľudí. Tak akosi stále pretrváva ná-
zor, že rakovina je nevyliečiteľná a skepsa
aj pre vyliečených pacientov. To sú mnoho
razy veľké problémy v zamestnaní, pri hľa-
daní zamestnania. Psychosociálna proble-
matika je dnes v popredí pomoci pri rie-
šení týchto problémov. A je aj akási vnú-
torná bariéra u onkologických pacientov.
Na diagnózu rakoviny sa zabúda len veľmi
ťažko a veľmi dlho. Pacient žije vlastne stá-
le s tým, že mal rakovinu. Je vyliečený, ale
podvedomí tá diagnóza ostáva.
V onkológii je ešte stále veľmi mnoho prob-
lémov na objasnenie. Veľmi mnoho otá-
zok „prečo“ v každodennom styku s onko-
logickým pacientom. Prečo  sa ten kožný
karcinóm sa vylieči u 90% pacientov, ale
nie aj tých 10%. Prečo úplne identický typ
nádoru, identická lokalizácia, jeho rozsah
aj mikroskopická štruktúra aj veková ka-
tegória a jeden sa vylieči pri podávaní iden-
tickej liečby a druhý nie. A nevieme do-
predu povedať, ako bude ktorý z nich od-
povedať na ožarovanie, chemoterapiu. Dnes
už vieme odpovedať na veľa otázok. Mole-
kulárne biologickými mechanizmami. Niek-
toré problémy však ostávajú. Je veľa skú-
seností v liečbe rakoviny. Celosvetové šta-
tistiky celkom spoľahlivo udávajú úspešné
spôsoby liečby nádorov. Celosvetové výs -
ledky, to je štatistická pravda, ale nie je to
jednoznačná odpoveď na problém, akú lieč-
bu zvoliť u toho konkrétneho pacienta, kto-
rého máme pred sebou. Aj v klinickej on-
kológii tvoríme kategórie. Vždy si ale spo-
mínam na jedno 18-ročné dievča, ktoré na
našom oddelení zomieralo. Malo rozsiah-
ly zhubný nádor v malej panve. Ten nález

bol úplne inkurabilný. Ani operácia, ani oža-
rovanie, ani chemoterapia. Ticho ležala, pri
vizite povedala len – bolí, nič viac. Tak v du-
ši som to považoval za strašnú nespravod-
livosť. Prečo, však len začínala život. Ne-
vieme, nerozumieme. Na druhej strane má-
me tak trochu spoľahlivú vytvorenú kate-
góriu vysoko rizikových ľudí pre vznik ra-
koviny pľúc, ktorí v živote vyfajčili už viac
ako 100 000 cigariet. Nechcem povedať, že
je to spravodlivé, že ten konkrétny fajčiar
už má rakovinu pľúc. To by bolo strašne ne-
správne a zjednodušené hodnotenie vecí,
ktorým nerozumieme, ktoré sú mimo náš-
ho chápania spravodlivosti a nespravodli-
vosti. Rakovinu pľúc majú aj nefajčiari, aj
keď zriedkavo.
Akí vlastne sú tí naši pacienti. Obtiažna a
komplikovaná je kategória takých do-
gmatických pacientov. Nie je jednoduchý
kontakt s nimi. Niektorí kategoricky od-
mietajú transfúziu krvi, hoci aj v kritických
situáciách. Alebo odmietajú akúkoľvek lieč-
bu s argumentáciou – všemohúci dopustil
vznik choroby, on ju bez nášho pričinenia
vylieči. A rozmáha sa kategória veľmi mú-
drych „internetových“ pacientov. Všetky,
aj najnovšie ešte len experimentálne ve-
decké výsledky ovládajú a niekedy upad-
nú do internetového samoliečenia. Spra-
vidla so smutným koncom. A sú pacienti,
kde diagnóza rakoviny vyvolala hlbokú de-
presiu až úplnú apatiu. A sú aj úplne opti-
mistickí pacienti. Je to často výsledok po-
žehnanej nevedomosti biologického a kli-
nického dosahu našej onkologickej termi-
nológie – metastáza, recidíva, in�iltrácia,
anaplastický. Akým spôsobom vyvolať u
pacienta nádej a prekonať bariéru bezná-
deje? Je to mnoho razy veľmi ťažké zhod-
notiť, ako bude konkrétny pacient prijí-
mať našu formuláciu jeho ochorenia. On-
kologický pacient to nie je len nádor, skal-
pel, ožarovanie, chemoterapia. Onkolo-
gický pacient je možno v najťažšom ob-
dobí svojho života a ja som pri ňom. Čo mu
mám povedať? Pacient má právo vedieť
onkologickú diagnózu, ale má právo aj ne-
vedieť. Pacient v prvom rade potrebuje ná-
dej. Naša formulácia diagnózy môže byť
úplne zastierajúca, ale predsa len natoľko
alarmujúca, aby pacient to ochorenie za-
se nebagatelizoval.
Akí sme my - lekári. Ten náš pacient, to nie
je len onkologická diagnóza a liečenie. Je
to chorý človek. Má množstvo problémov,
starostí, obáv z budúcnosti, problémy v ro-
dine, v zamestnaní. Potrebuje nádej a pov-
zbudenie. Niekedy na to zabúdame. Moja
mama mi v týchto súvislostiach často pri-
pomínala jeden verš z Biblie: „Kto činí mi-
losrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou
a ochotne“. (RIM., 12,8)
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Boj o život a tsunami
Mária Haršániová

Akú cenu má ľudský život? Tí, ktorí už
raz zvádzali boj o život hádam vedia od-
poveď na tuto otázku. Ako dlho sa dá vy-
držať urputný boj s chorobou, nehodou,
prírodou?
Je to jeden z ľudských inštinktov – keď
sa pozeráme smrti do očí, robíme to há-
dam automaticky – bojujeme s ňou.
Chceme žiť viac než kedykoľvek pred-
tým. Ideme do toho boja. Dáme do neho
všetko - celú našu silu, energiu, ak je tre-
ba oddýchneme si a znova sa pustíme do
boja. Stiahneme so sebou naše okolie,
ľudí, ktorí nás majú radi.

A potom to príde. Ak vyhráme, príde zra-
zu pocit šťastia, nekonečnej úľavy a ra-
dosti. Vážime si život viac ako kedykoľ-
vek predtým. Na všetko sa pozeráme zra-
zu inými, novými očami. Sme stále vysi-
lení, sme zoslabnutí a potrebujeme na-
čerpať novej sily, energiu. Na to, aby sme
znova začali žiť. To je život po súboji o
život. Tak, vitajte v ňom.
Všetko je akési iné, nové. Po tej obrov-
skej úľave nad skončením boja, príde,
ako som spomínala, radosť zo života.
Sme tu. Žijeme. Všetko je krásne. Avšak
nikto nám nediktuje čo máme robiť ďa-
lej. Práve naopak, my sme tí, ktorí sa mu-
sia pozrieť do očí novej realite, čeliť no-
vým výzvam, novému životu. Všetko je
iné. Postupne opadá ten ošiaľ radosti.
Hoci všetci naokolo nás naďalej obska-
kujú, predsa len, uvedomujeme si veľmi
dobre, že to nie je všetko. Že sme nebo-
jovali preto, aby to takto skončilo. Aby
sme nakoniec boli iba obskakovaní ale-
bo práve naopak, padli do starej rutiny
a zvykov.
Život po súboji o život dokáže byť tvrdý,
pretože vieme viac než ostatní. Pretože
stokrát môže niekto čítať, počuť, vidieť

v telke, ale zažiť na vlastnej koži je nie-
čo celkom iné.
Celkom na začiatku písania tohto člán-
ku som nevedela, čo som chcela presne
povedať, vedela som iba, že som chce-
la vypísať nejakú časť mňa, ktorá zos-
tala trochu zaseknutá, akoby paralyzo-
vaná stále v tom čase boja – operácia,
chemoterapia, ožarovanie. Medzitým
všetkým čakanie na výsledky a dúfanie
v to, že toto ešte nie je v tridsiatich sied-
mich rokoch života môj koniec. A pred-
sa. Aj po mesiacoch rekonvalescencie,
úspešnej rehabilitácii, zvládnutia oža-

rovania a začiatku hormonálnej liečby
sa mi zdalo, akoby som stále bola na jed-
nom mieste a nemohla sa stále pohnúť.
Čokoľvek som robila, keď som sa poz -
rela cez plece, videla som ten obrov-
ský úsmev pani Zubatej. To, že som ju
vôbec nečakala, je jedna vec. To že sme
si to vysvetlili a zatiaľ odložila svoju ko-
su a pobrala sa kade ľahšie, to je vec iná.
A predsa. Len tak som sedela a nemoh-
la som sa pohnúť. Potrebovala som stá-
le čas? Všetci naokolo ma obdivovali,
oslavovali, proste si ma akoby vážili za
všetko, cez čo som prešla. Stále to ne-
stačilo. A postaviť sa a ísť ďalej za svo-
jimi povinnosťami, len pretože sa to mu-
sí, ale ani to, nestačilo. Potrebovala som
počuť niečo, nejaký podnet, niečo cel-
kom nové, čo by ma ubezpečilo v tom,
že ten boj za to stál. Paradoxom bolo aj
to, že som stále nevedela a neviem, ako
vlastne dopadnem. To, čo sa zdá jedné-
ho dňa dobré, na druhý deň nemusí
existovať. Ani uvedomenie si tejto sku-
točnosti nestačilo.
A vtedy, celkom náhodou, som sa dosta-
la k �ilmu o žene, ktorá vyhrala boj nad
tsunami v Sri Lanke v roku 2004. Bol to

španielsky �ilm s anglickou herečkou Na-
omi Watts v hlavnej úlohe, nakrútený
podľa skutočných udalostí a do sloven-
činy bol preložený jednoducho a výstiž-
ne: „Nič nás nerozdelí.“ Bol to úžasný �ilm
s úžasnými hereckými výkonmi a �ilmo-
vými efektmi. Nebyť reklám, myslím si,
že by som celý �ilm presedela s padnu-
tou sánkou.
A predsa. Moment keď sa priblížilo tsu-
nami a zalialo celé pobrežie bol ohrom-
ný. Keď sa herečka vynorila z vody a na-
dýchla sa, po urputnom boji pod vodou,
bolo to niečo, čo mi v momente pripo-

menulo moju situáciu. Ibaže – nemala to
stále vyhraté. Stále musela plávať, ošet-
rovať si svoje rany, hľadať v tom chaose
svojich najbližších a starať sa o svojich
najbližších.
Mala som v tom momente pocit, akoby
aj mňa zalialo obrovské tsunami, s kto-
rým som sa musela popasovať. Ide o to,
keď sa vynoríte. Uvedomujete si, že ste
nažive. Zhlboka sa nadýchnete. A potom
začnete vnímať, čo sa vlastne stalo. Ne-
bol to sen, ale skutočnosť. Bojovali ste.
A ďalšia skutočnosť je aj to, že ste boj vy-
hrali.
Teraz sa treba tiež popasovať, ale s iný-
mi vecami. So životom. S vecami, ktoré
sa nám zdali kedysi ťažké, teraz sa nám
zdajú banálne. Možno aj naopak. Pokra-
čovať so svojimi povinnosťami. So vzťah-
mi. Vo výchove detí, či vnukov. Zbaviť sa
tých negatívnych vzťahov, ľudí, či návy-
kov a takisto prijať pozitívne. To, čo sme
prežili nám nikto nezoberie. Keď sme v
zhone a víre tých každodenných malič-
kostí a detailov, občas si to pripomenúť.
Tak ako sme si verili pri tom boji, musí-
me si veriť aj teraz. Viera v seba je dôle-
žitá. Musíme veriť, že sme víťazi.



Strata vlasov počas chemoterapie psy-
chicky zatrasie každou onkologickou
pacientkou. Keďže kúpa novej paroch-
ne znamená pre rodinu ďalšiu �inanč-
nú záťaž, pacientky sa častokrát radšej
zrieknu tohto výdavku, čo vedie k stra-
te sebadôvery, psychickej pohody a chu-
ti do života.
Liga proti rakovine preto rozbehla no-
vú aktivitu - „darovania parochne“, vďa-
ka ktorej sa každá žena môže cítiť opäť
krásna. Stačí prísť do Centra pomoci v
Bratislave a osobne si jednu vybrať. Ak
pacientka nie je z Bratislavy, parochňa
je zaslaná do najbližšej pobočky Ligy
proti rakovine na Slovensku. 

Momentálne si pacientky môžu vybrať
približne z desiatich kvalitných pa-
rochní. Pochádzajú prevažne od pa-
cientiek, ktoré svoj boj už vyhrali a aj
týmto spôsobom chcú povzbudiť ostat-
né ženy, aby ich choroba neobrala o
chuť žiť svoj život naplno.
Zapojte sa aj Vy do tohto projektu. Ak
máte nepoužitú alebo málo používanú
parochňu, alebo naopak, ste onkolo-
gická pacientka, ktorá by parochňu oce-
nila, kontaktujte Ligu proti rakovine -
02/ 5270 2904 alebo na pr@lpr.sk.
Ďalšie informácie nájdete na www.lpr.sk,
alebo na Facebook stránke LIGA PROTI
RAKOVINE.
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Semienkové chleby
JUDr. Marcela Morsztýnová

Semienkové chleby sú výborné, veľmi
zdravé, bez lepku a príprava trvá mož-
no 10 minút a nezašpiníte si žiadne
hrnce a mixéry, takže máte poriadok v
kuchyni a žiadne dolepence od cesta. Veľ-
kou výhodou je, že urobíte základný
chlieb raz a potom môžete experimen-
tovať, že zakaždým ho urobíte inak, 
napr. aj ako pozornosť ľudom, ktorých
máte radi. Veď kto nemá rád niečo do-
máce a upečené s láskou :-).

ĽANOVÝ CHLEBÍK BEZ MÚKY

Je plný vlákniny a 3 omega mastných ky-
selín. O liečebných účinkoch ľanových
semienok ste už isto počuli a patria me-
dzi najzdravšie potraviny. Upravuje nám
trávenie, črevnú mikro�lóru, zlepšuje
imunitu, detoxikuje, zlepšuje pleť a hlav-
ne má protirakovinové účinky. Tento
chlebík je absolútne dokonalý, jemný a
mäkučký.

Postup: 200g ľanových semienok zo-
meliete na kávovom mlynčeku najem-
no (budete prekvapení, koľko toho bu-
de). Pridáte lyžičku soli a polovicu ky-
priaceho prášku, lyžicu ovsených otrúb,
a ak máte, lyžicu slnečnicových semie-
nok. Do premiešanej sypkej zmesi pri-
dajte dve kopcovité lyžice mäkkého tva-
rohu, tri lyžice olivového oleja a dve väč-
šie vajcia.
Podľa potreby prilejte asi deci vody tak,
aby ste mali husté jemné cestíčko, kto-
ré vyformujete do bochníka a dáte piecť,
napr. v dvoch hlinených miskách na müs-
li, keďže môžete mať  obavy, či sa cesto
neroztečie. Bochníky narastú do výšky.
Misky treba vytrieť olejom a vysypať
otrubami. Pečte na 200 °C 15 minút. Po-
tom ešte 30 minút na 180 °C.
Cesto sa nelepí, vymiešate ho lyžicou a
bochník sa ľahko tvaruje. Je to rýchle a
jednoduché. 
odľahčená verzia: Namiesto oleja dajte
do zmesi za hrsť cukiny a za hrsť strúha-
nej mrkvy. 

MAKOVÝ CHLIEB
Odoberte trochu semienok a nahraď-
te nemletým makom. Olej takisto ne-
treba.

SEMIENKOVÝ CHLEBÍK
2 šálky rôznych semienok (slnečnica,
tekvica, chia, orechy, ľan), lyžička ky-
priaceho prášku, soľ, 3 vajíčka, lyžička
octu, lyžica tvarohu. Všetky ingredien-
cie zmixujete v kuchynskom robote,
zmes nalejete do formy vystlanej pa-
pierom na pečenie a pečiete na 180 °C
hodinu.

Parochňa pre každú ženu s rakovinou
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Kožným reakciám pri ožarovaní
je možné predchádzať
Napriek tomu, že medicína už pokročila v mnohých oblastiach
veľmi ďaleko, rakovina je ešte stále ochorením, s ktorým si
často nevie rady. Jedinou možnosťou tak býva podstúpenie
zdĺhavej a fyzicky náročnej liečby. V prípade karcinómu prs -
níka je to predovšetkým rádioterapia (ožarovanie), u ktorej
sa vedľajšie účinky môžu objavovať až po ukončení liečby a
niekedy dokonca i po niekoľkých rokoch. Ožarovanie bohu-
žiaľ nepoškodzuje len nádorové bunky, ale taktiež okolité zdra-
vé tkanivo, a preto je extrémne náročné na presnosť. Aby bo-
la rádioterapia bezpečná, musí byť dodržaný stanovený po-
stup, ktorého nevyhnutnou súčasťou je precízna príprava pred
ožarovaním, vďaka ktorej sa minimalizuje množstvo zasiah-
nutých zdravých buniek. 
Množstvo žiarenia  potrebné k zničeniu nádorových buniek
sa rozdelí do jednotlivých dávok, tzv. frakcií. Tým sa ožarova-
nie stáva pre pacientku znesiteľnejším a zároveň sa znižuje
pravdepodobnosť oneskorených zmien po ožarovaní. 
Lúče sú cielené presne na miesto určenia a dávka v okolí oža-
rovanej oblasti prudko klesá – pár centimetrov od nej je už
zanedbateľná. Pravdepodobnosť celkového poškodenia or-
ganizmu žiarením je pri dodržaní predpísaného postupu nu-
lová a dodržovanie všetkých krokov je zaistené systémom viac-
stupňovej kontroly. Tolerancia rádioterapie je individuálna a
nežiaduce účinky sa môžu prejaviť v rôznej miere.

Podporné prostriedky 
Najčastejšou akútne vzniknutou miestnou komplikáciou je
kožný erytém. Je závislý na individuálnej citlivosti kože a po-
dobá sa solárnej reakcii, koža je citlivá na dotyk, často sa ob-
javuje pruritus (svrbenie), v ďalšom stupni potom zdrsnenie
či vysychanie kože – suchá deskvamácia alebo následne vy-
rážka a tvorba pľuzgierikov, kedy dochádza k vlhkej deskva-
mácii – mokvanie kože a vzniku otvorenej rany. Skorý erytém
na koži vzniká u citlivých jedincov už 2. až 3. deň od započa-
tia ožarovania.
Oneskorený erytém sa objavuje medzi 2. až 4. týždňom, je vý-
razne tmavší a prechádza do pigmentácie a suchej deskva-
mácie (koža je suchšia, jemne sa olupuje) alebo tiež prechá-
dza do reakcie 2. stupňa  - vlhkej deskvamácie.
Tieto prejavy sú veľmi časté a podľa dostupných údajov po-
stihujú 9 z 10 žien, ktoré podstupujú rádioterapiu pre karci-
nóm prsníka.
Našťastie existujú prostriedky, ktoré tieto nežiaduce efekty
veľmi výrazne minimalizujú. Pacientky by mali byť predo-
všetkým poučené, aby nevhodným konaním stav kože v oža-
rovanej oblasti nezhoršili. Kožu je potrebné chrániť pred me-
chanickým a iným dráždením (tesný či nepriedušný odev, škra-
banie, náplaste, maste, mydlá, parfémy). Ožarované miesta sa
neodporúča umývať mydlom. Odporúča sa nosiť voľné, vzduš-
né oblečenie z prírodných látok, ktoré dobre saje pot. Opaľo-
vanie je nevhodné. Na ochranu kože ako preventívne opatre-
nie je dnes možné taktiež použiť niektoré moderné prípravky
na hojenie rán. Na trhu je napríklad špeciálne transparentné
krytie Mepitel® Film so silikónovou vrstvou Safetac®, ktoré
podľa najnovších klinických štúdií znižuje výskyt takýchto kož-
ných reakcií až o 90 % a pomáha predchádzať vzniku vlhkého
olupovania kože. Mepitel® Film sa aplikuje pred ožarovaním a
kožu chráni. Vďaka transparentnosti je možné ho používať po-
čas celého obdobia rádioterapie. Tento �ilm je veľmi tenký a
maximálne pohodlný. Je vodeodolný, takže pacientky neob-
medzuje pri bežnej dennej hygiene. Jeho použitiu by mala vždy

predchádzať konzultácia s ošetrujúcim onkológom alebo rá-
diológom, ktorý poradí s jeho aplikáciou.
V prípade, že sa predsa len vyskytne mokvajúca kožná reak-
cia, je klinicky potvrdená účinnosť taktiež niektorých ďalších
moderných prípravkov – napr. mäkké penové krytie so sili-
kónom - Mepilex® E.M. Tento prostriedok účinne napomáha
rýchlemu hojeniu rany a vďaka silikónovej vrstve Safetac®

umožňuje pacientkám jednoduchú manipuláciu a bezbolest-
né preväzy bez prischnutia do rany. Jeho použitie je opäť vhod-
né konzultovať s ošetrujúcim lekárom, príp. lekárnikom.

Ošetrovanie poradiačnej reakcie vždy konzultujte so svojim
lekárom. Ožarovanie môže mať vplyv na krvotvorbu, môže
dôjsť  ku zníženiu počtu krviniek, predovšetkým bielych. Vďa-
ka týmto zmenám v krvnom obraze môžete mať väčšiu ná-
chylnosť k infekčným ochoreniam, preto je vhodné obmedziť
návštevy veľkých kolektívov a je taktiež nutné vyhýbať sa ľu-
ďom so známkami infekčných ochorení (nádcha, kašeľ, apod.).

Vplyv na psychiku 
Kožné reakcie spojené s rádioterapiou majú významný fy-
zický, ale taktiež psychický dopad na väčšinu pacientiek s kar-
cinómom prsníka. V ťažkých chvíľach, kedy bojujú s ochore-
ním, narúšajú ich sebavedomie a zhoršujú duševné rozpolo-
ženie. Vďaka novým materiálom a vedeckému výskumu je tak
možné týmto vedľajším účinkom rádioterapie účinne pred-
chádzať.

Referencie: 1. Herst Patries M. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiationinduced 
moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer 
patients. Radiotherapy and Oncology 2014.

Veríme, že Mepitel® Film 
predstavuje riešenie pre 
prevenciu poradiačných 
kožných reakcií.

Verte dôkazom
Randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia, ktorá 
bola publikovaná v roku 2014 preukázala, že preventívne 
používanie krytia Mepitel® Film znižuje výskyt kožných 
reakcií o 92% a pomáha predchádzať vzniku vlhkých 
deskvamácií.1 78 pacientok v štúdii používalo Mepitel® 
Film na jednu polovicu ožarovanej oblasti, zatiaľ čo 
druhá polovica bola ošetrovaná bežnými krémami.

Mepitel® Film znižoval 
výskyt kožných reakcií 
o 92% v porovnaní 
s bežnými krémami.

Nebol zaznamenaný žiadny 
výskyt vlhkých deskvamácií (0%) 
u Mepitel® Film v porovnaní s 26% 
výskytom u bežných krémov.
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Kvapkové náušnice s perlou
Jarmila Klisenbauerová, lektorka kreatívnych kurzov, Centrum pomoci LPR Martin

POTREBUJEME:
1. 4 ks oblúkové rúrky (á 3 cm)
2. 2 ks náušnice
3. 14 ks postriebrené guličky (Ø 2 mm)
4. 2 ks biele perličky (Ø 6 mm)
5. postriebrený drôt (Ø 0,8 mm)

POSTUP:

1. Na drôt postupne navliekame v tomto
poradí:
– postriebrenú guličku, zaoblenú rúr-

ku, dve postriebrené guličky, perlič-
ku, dve postriebrené guličky, zaoble-
nú rúrku a postriebrenú guličku.

2. Oba konce drôtov uzavrieme do slzič-
ky a jeden koniec drôtu omotáme oko-
lo druhého a odštikneme.

3. Na zostávajúci drôt navlečieme po-
striebrenú guličku a urobíme na ňom
uzatvorené očko, konce drôtov sta-
rostlivo zapracujeme.

4. Na náušniciach otvoríme očko sme-
rom nabok, navlečieme náušnicu a oč-
ko uzatvoríme.

Náušnice sú hotové. Na titulnom obráz-
ku  vidíme, že podobným spôsobom si
môžeme vyrobiť aj náhrdelník.

Všetok materiál sme zakúpili v interne-
tovom obchode s bižutérnymi kompo-
nentmi bellady.sk



10 LA SPERANZA 02/2015

ODBORNÍCI RADIA�

Rekonštrukcia prsníka po rakovine
a jej vzťah ku kvalite života pacientiek
MUDr. Martin Boháč, Ph.D.

Na Slovensku ochorie na rakovinu pr-
sníka vyše 2 500 žien každý rok a toto
číslo má neustále stúpajúci tendenciu.
Približne tretina týchto pacientiek v
rámci liečby podstúpi mastektómiu
(kompletné odstránenie prsníka),
ostatné dve tretiny majú odstránenú
len časť prsníka s jeho následnou de-
formitou. Po operácii prsníka často ča-
ká na pacientky náročná liečba spoje-
ná s chemoterapiou alebo rádioterapi-
ou. Diagnóza a liečba karcinómu pr-

sníka je spojená so závažnou psycho-
logickou a sociálnou morbiditou.
Okrem strachu zápasia s pocitmi úzkos-
ti, depresiami a stratou sebavedomia,
čo ovplyvňuje ich uzdravovanie a za-
radenie sa do bežného života. Ako do-
kumentujú výskumné štúdie, výskyt
psychosociálnych problémov u nich je
veľmi vysoký, stretávame sa s nimi až
u 50 % pacientiek.
Väčšina štúdií zachytáva až jednotreti-
nový výskyt depresie, anxiety alebo
adaptačných problémov u pacientov po
diagnostikovaní karcinómu prsníka.
Karcinóm prsníka vo vzťahu k psy-
chickému prežívaniu pacientiek je špe-
cifický v tom, že pacientky prežívajú
úzkosť a depresie zo straty a zmeny te-
lesnej schémy. Vplýva to na ich sebaob-
raz a sebavedomie. Fyzický výzor je pre
mnohé ženy dôležitou hodnotou a zá-
roveň je tu aj určitý kultúrny tlak spo-

ločnosti. Prsia sú atribút ženstva. Vo
výtvarnom umení už od paleolitu zná-
zorňovanie pŕs zdôrazňovalo ženskosť.
Telesná atraktivita často súvisí s pri-
rovnávaním sa k ideálu krasy. Pociťujú
obavy nielen z charakteru nádoru, ale
aj z nutnosti chirurgickej intervencie,
jej výsledného terapeutického i koz-
metického efektu. V psychologickej pra-
xi sa často vyskytujú pacientky, ktoré
sa obávajú o svoj výzor po operácii. Pre
niektoré je táto predstava natoľko trau-

matizujúca, že sa u nich prejaví klinic-
ká depresia. Tieto pacientky často od-
kladajú operáciu a liečbu, čo celú si-
tuáciu iba zhoršuje. Ojedinelé nie sú
ani poruchy afektivity a psychiatrické
diagnózy. Ďalšie problémy, ktoré pre-
žívajú pacientky s karcinómom prsní-
ka, sa týkajú manželského a sexuálne-
ho spolužitia. Pacientky prežívajú po-
city hanby zo svojho výzoru, niektoré
sa niekoľko mesiacov ukrývajú pri ob-
nažovaní, aby ich partner nevidel. Na
základe skúseností z praxe si dovolíme
konštatovať, že diagnóza karcinómu pr-
sníka je pre ženu vysoko traumatizu-
júca. Má dopad na širokú oblasť kvali-
ty života: telesné fungovanie a sociál-
ne fungovanie (blízke vzťahy) a hlavne
sebaobraz. 
Súčasná medicínska prax poskytuje
možnosti pre zlepšenie psychického
stavu pacientiek. Počas liečby výrazne

prispievajú možnosti psychologického
manažmentu sprievodných príznakov
liečby a rehabilitácie, ktoré zmierňujú
bolesť spojenú s ochorením. Po liečbe
je k dispozícii možnosť rekonštrukcie
prsníka (prsníkov), ktorá vracia telu
takmer jeho pôvodný vzhľad. U mno-
hých je rekonštrukcia prsníka jedinou
cestou k eliminácii rizika vzniku úzkos-
ti a depresií, posttraumatickej streso-
vej poruchy, samovražedného konania
či straty záujmu o sexuálny život. Pre-
to, bez ohľadu na to, či ženy rekon-
štrukciu prsníka podstúpia alebo nie,
by mali o nej minimálne vedieť, nakoľ-
ko ide o jeden z nástrojov, ktorým ich
život naďalej ostáva v ich rukách. 
Rekonštrukcie prsníka môžu význam-
ne pomôcť v oblasti prežívania a kva-
lity  života pacientiek a ich blízkych čle-
nom rodiny. Sebahodnota ženy a pozi-
tívny fyzický obraz seba zostanú ne-
poškodené čo sa prejaví na ich radosti
zo života, pozitívnych sociálnych vzťa-
hov a tým pádom aj znížením ich psy-
chického stresu. Vyššie uvedené fakty
vytvárajúce psychický stres u pacien-
tiek po operácii prsníkov môžu viesť
tiež z dlhodobého hľadiska k závažným
aj nepsychickým ochoreniam u postih-
nutých pacientiek. Totiž psychický stres
a biologický stres veľmi úzko súvisia. 
V rámci iniciatívy NEW MAMMA na Slo-
vensku bol realizovaný prieskumu po-
rovnávania kvality života pred a po re-
konštrukcii prsníka. V rámci neho bo-
lo zistené, že spokojnosť s novým po-
prsím a sexuálna spokojnosť sa u pa-
cientiek po rekonštrukcii zvýšila o
200%, teda až dvojnásobne než bola
pred zákrokom. Psychosociálna spo-
kojnosť u týchto žien narástla o 150%,
teda o 1,5 násobok. Netreba pri tom za-
búdať, že zákrok je pre pacientky s on-
kologickým ochorením prsníka plne
uhrádzaný zdravotnou poisťovňou a že
rekonštrukcia prsníka, bez ohľadu na
dôvody, pre ktoré ju pacientky podstu-
pujú, žiadnym spôsobom nenarušuje
liečbu rakoviny ani sledovanie jej mož-
nej recidívy. 
Občianske združenia New Mamma nad-
viazalo minulý rok spoluprácu s Ligou
proti rakovine a v rámci nej LPR fi-
nančne hradí vydávanie informačných
letákov a zastrešuje ich distribúciu v
rámci SR, v spolupráci oboch združení
sú realizované informačné prednášky
pre dotknutú skupinu pacientiek.
Viac informácii môžete nájsť na strán-
ke www.newmamma.eu.
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Rakovina obličiek
prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

V priebehu ostatných dvoch desaťročí sa pod-
statne zlepšili poznatky o biológii, klinickom
správaní a prognostických faktoroch rako-
viny obličiek. Lepšie porozumenie biológie
rakoviny obličiek viedlo k zlepšeniu diag-
nostických a liečebných postupov.  

Výskyt
Rakovina obličiek je s podielom 2-3 % na
všetkých nádoroch skôr zriedkavá, predsa
po rakovine prostaty a nádoroch močové-
ho mechúra je tretím najčastejším urolo-
gickým malígnym nádorom. Na Slovensku
sa každoročne vyskytuje približne 600 no-
vých karcinómov obličiek, z nich 25 % sa
stále prezentuje príznakmi z metastáz. Ra-
kovina obličiek postihuje dvakrát častejšie
mužov ako ženy s najvyšším výskytom me-
dzi 50-70 rokom života.

Rizikové faktory
Riziko rakoviny obličiek sa zvyšuje s vekom.
Výskumy ukazujú, že u fajčiarov sa rakovi-
na obličky vyskytne dvakrát častejšie ako
nefajčiarov. Čím dlhšie osoba fajčí, tým je
väčšie riziko vzniku rakoviny obličiek. Pod-
ľa najnovších poznatkov tučnota je jedným
z rizikových  faktorov  vzniku rakoviny ob-
ličiek. Medzi rizikovými faktormi sa zistil
vysoký krvný tlak, prípadne lieky používa-
né na liečbu vysokého tlaku, ďalšie faktory
spojené so vznikom rakoviny obličiek sú ex-
pozícia ťažkým kovom a azbestu.

Druhy rakoviny obličiek
Obličku a jej obaly tvoria rôzne tkanivá, z
ktorých môžu vychádzať viaceré druhy ná-
dorov. Najčastejšie nádory vznikajú z dos -
pelých obličkových buniek, ktoré �iltrujú krv
a tvoria moč.
Väčšinu (95 %) z nich tvoria zhubné nádo-
ry (karcinómy); benígne nádory sa vysky-
tujú zriedka. Podľa súčasnej klasi�ikácie exi-
stujú tri veľké podtypy karcinómov obličiek:
z jasných, svetlých buniek (80-90 %), papi-
lárny (10-15 %) a chromofóbny (4-5 %).
Rôzne podtypy majú odlišné biologické sprá-
vanie a odlišnú odpoveď  na liečbu. Oblič-
kovú panvičku vystiela špeciálna sliznica, z
ktorej vyrastajú nádory podobné nádorom
močového mechúra. Najčastejší typ rakovi-
ny obličiek u detí je nefroblastóm.
Najčastejšou lokalizáciou metastáz karci-
nómu obličky sú pľúca (50-60 %), kosti (30-
40 %), pečeň (30-40 %) a mozog (5 %).

Príznaky
V skorých štádiách rakovina obličiek ob-
vykle nespôsobuje žiadne príznaky. Rastom
nádoru do obličkovej panvičky sa objaví krv
v moči (hematúria). V niektorých prípadoch
možno vidieť krvavý moč, alebo krv sa mô-
že nájsť pri vyšetrení moču. Prerastanie ná-

doru do obalov obličky spôsobuje bolesti v
krajine obličky, prípadne sa zistí hmatateľ-
ný nádor. Typické príznaky rakoviny oblič-
ky hematúria, bolesti v krajine obličky a
hmatateľný nádor sú v súčasnosti zriedka-
vejšie a všetky tri sa nájdu iba výnimočne.
Menej často sa pacienti dostavia s príznak-
mi z metastáz ako sú bolesti v kostiach ale-
bo ťažkosti pri dýchaní. To platí aj o všeo-
becných príznakoch nádoru (únava, nechu-
tenstvo, strata na hmotnosti, zvýšené tep-
loty). Príchodom ultrasonogra�ického vy-
šetrenia do medicíny vzrástol počet náhodne
zistených nádorov obličiek, tzv. incidentál-
nych a postupne klesal počet pacientov, kto-
rí v čase diagnózy mali metastázy.
Krv v moči predstavuje dôležitý príznak, tre-
ba mu venovať pozornosť, lebo aj celkom
krátkotrvajúca hematúria, ktorú zistí pa-
cient len pri jednom močení, môže signali-
zovať závažnú urologickú chorobu. Krvavé
sfarbenie moču je veľa ráz jediný príznak,
ktorý privádza pacienta k lekárovi.
Platí zásada, že každá, aj dočasná a krát-
kotrvajúca hematúria vyžaduje urolo-
gické vyšetrenie, aby sa zistila jej príči-
na. Hematúria môže byť spojená s inými
príznakmi. Najčastejšou príčinou bez-
bolestnej hematúrie je rakovina obličky
alebo močového mechúra. Po niekoľkých
hodinách alebo dňoch krvácanie môže
prestať, ale po čase sa zjaví znova. Zasta-
venie krvácania či už  spontánne alebo
po neodôvodnenej „liečbe“ spôsobí, že sa
hematúrii nepripisuje väčší význam. Pri
každej hematúrii je potrebné vyšetriť pa-
cienta a zistiť príčinu krvácania.

Diagnostika
Cieľom diagnostických postupov okrem uro-
benia diagnózy nádoru v obličke je určiť je-
ho rozšírenie v organizme.
Pomocou ultrasonogra�ického vyšetrenia
(USG) sa dá zistiť väčšina dôležitých poz -
natkov o karcinóme obličky, ako je veľkosť
a lokalizácia nádoru v obličke a odlíšenie od
cysty (mechúrik naplnený tekutinou). Počí-
tačová tomogra�ia (CT) predstavuje najspo-
ľahlivejší spôsob diagnostiky rozsahu nádo-
ru. Je odôvodnená u pacientov, ktorým USG
vyšetrenie neprinieslo dostatok informácií.
Magnetická rezonancia (MR) je rovnako hod-
notná pri určovaní rozsahu, navyše je spo-
ľahlivá pri hodnotení nádorového trombu v
dolnej dutej žile. Urogra�ia sa robí na posú-
denie funkcie druhej, nádorom nepostihnu-
tej obličky. Táto informácia je potrebná pred
odstránením obličky zmenenej nádorom.
Diagnostika metastáz: v súčasnosti nie je
známy nádorový marker v krvi svedčiaci
pre prítomnosť rakoviny obličky. Každé-
mu pacientovi s nádorom obličky sa robí
röntgenová snímka pľúc a USG vyšetrenie

pečene, vyšetrenie kostí a mozgu sa robí
iba pacientom, ktorí sa sťažujú na bolesti
kostí a hlavy. 

Liečba
Liečba rakoviny obličky závisí od štádia cho-
roby, celkového zdravotného stavu, pridru-
žených chorôb a veku pacienta. Pred ope-
ráciou treba pacienta zaradiť do klinického
štádia. Rozhodujúce pre výber adekvátnej
liečby je, či ide o lokálne ohraničený alebo
metastatický karcinóm obličky.
U pacientov s lokalizovaným karcinómom
a s normálnou druhou obličkou je indiko-
vaná tzv.  radikálna nefrektómia, chirur-
gické odstránenie obličky s obalmi a tu-
kom, regionálnymi lymfatickými uzlinami
a u niektorých pacientov s nadobličkou.
Pri karcinóme sa oblička odstraňuje z re-
zu cez prednú brušnú stenu, na rozdiel od
bočného prístupu používaného pri operá-
ciách obličiek robených pre iné choroby.
Po odstránení nádorom zmenenej obličky
je druhá (kontralaterálna) oblička schop-
ná urobiť prácu za obe obličky. U pacien-
tov bez dokázateľných metastáz sa odpo-
rúča iba pravidelné sledovanie.
Pri nádoroch v anatomicky alebo funkčne
solitárnej obličke (druhá oblička nie je prí-
tomná alebo má nedostatočnú funkciu) sa
odporúča odstrániť iba časť obličky s ná-
dorom, tzv. nefrón šetriaca operácia. Ten-
to postup sa používa aj u pacientov so zdra-
vou kontralaterálnou obličkou pri nádo-
roch, ktorých priemer neprekračuje v prie-
mere 7 cm. 
Pre liečbu malých nádorov obličiek (men-
ších ako 4 cm) v ostatných rokoch sa robí
tzv. fokálna liečba, ktorá používa na zniče-
nie nádorových buniek teplo alebo chlad
(rádiofrekvenčná ablácia a kryoablácia).
Metastatický karcinóm obličky neodpo-
vedá na chemoterapiu (liečbu rakoviny cy-
tostatikami) a rádioterapiu. Liečba je ne-
úspešná, ak chirurgické postupy nie sú
schopné odstrániť prítomný nádor s me-
tastázami. Nedávne úspechy v molekulo-
vej biológii viedli k vývoju látok, ktoré na
rozdiel od klasických cytostatík nezasa-
hujú do bunkového cyklu, ale ovplyvňujú
presný cieľ v nádorovej bunke, tzv. ciele-
nou liečbou inhibítormi tyrozín kinázy, kto-
rú riadi onkológ.

Sledovanie pacientov
Sledovanie pacientov sa zameriava na zis-
tenie pooperačných komplikácií, funkciu
obličky, zistenie recidívy nádoru a vznik
metastáz vo vzdialených orgánoch. Lokál-
ny návrat nádoru, tzv. recidíva je zriedka-
vý (menej ako 2 % operovaných, podobne
ako vznik nádoru v druhej (kontralaterál-
nej) obličke (okolo 1 %).
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Návrat k �itness aktivitám
po onkologickej liečbe
PaedDr. Mgr. Ľubomír Majstrák

Častou otázkou pacientov po onkologic-
kej liečbe, hlavne tých mladších je, či sa
môžu vrátiť k  pôvodným �itness aktivi-
tám. Mnohokrát sa stretávame snázorom,
nielen laickej verejnosti, ale aj odborní-
kov, ktorí samozrejme, v dobrom úmysle
vyzývajú pacientov k opatrnosti návratu
do �itness centier, resp. ho zakazujú. V úvo-
de je dôležitý multidisciplinárny prístup
jednotlivých odborníkov (onkológ, inter-
nista, rádiológ, psychológ, psychiater, re-
habilitačný lekár, fyzioterapeut a iní). Imu-
nitná nedostatočnosť, hematologický pro-
�il, kondícia kardiorespiračného systému,
pridružené ochorenia, typ nádoru, loka-

lizácia, štádium atd. sú dôvody, na ktoré
potrebujete vyjadrenie odborníka. 
Cieľom článku nie je suplovať vyjadrenia
jednotlivých odborností, ale poskytnúť
vám informácie ako čo najefektívnejšie,
najzdravšie a najbezpečnejšie pristupo-
vať k starostlivosti o vaše zdravie v kaž-
dej jeho fáze: prima, sekunda a terci po-
mocou �itness a odporových cvičení, keď
dostanete zelenú.
V úvode sa oboznámime s dôležitosťou
rozvoja sily, silových schopností, ktoré do-
siahneme pomocou odporových cvičení.
Zdôrazňujem že sa jedná o zdravotný �it-
ness, nie výkonnostný a vrcholový, kedy
prístupy v  rozvoji sily sú diametrálne od-
lišné. 
(F.Hat�ield) krásne vyjadril jej význam ba
až vzťah k nej onej ☺. Sila je pojem, z kto-
rého vznikajú legendy. Element, ktorý za-
hrňuje všetky formy pohybu človeka. Fak-
tor obsiahnutý v pohybe ruky, nesúci k
ústam sústo potravy, vykonávajúci jemnú
operáciu oka alebo zdvíhajúci kosti drvia-
ce váhy. Bez sily by sme neboli ničím“.

Profesor Leonid Matvejev kategoricky
tvrdí: "Sila je základom pre rozvoj ostat-
ných fyzických vlastností, má prioritu
pred všetkými ostatnými: vytrvalosťou,
�lexibilitou, etc, etc.“
Sila a jej vonkajšie prejavy sú základným
funkčným predpokladom zdravého or-
ganizmu. Veď už dávno pred naším le-
topočtom poukazoval Hipokrates na
funkciu pohybu, ako na nutnú a nena-
hraditeľnú súčasť života. I napriek ča-
sovému odstupu a rozdielu je vo všeo-
becnosti táto priorita zachovaná a stále
platí a aj bude. Jeho odkaz, orgán, ktorý
je určený k funkcii musí ju vykonávať,
inak umiera.  Jeho nástupca Galen hlá-
sal, že každý lekár musí ovládať teloc-
vik, pretože ním nielen lieči, ale aj pred-
chádza ochoreniam sa ujal až v novove-
ku. Je zaujímavé, že na počiatku druhé-
ho tisícročia Avicena kritizoval väčšinu
Galenových záverov. K zvratu a k obno-
ve antických princípov došlo v roku 1569
v diele De arte gymnastica libri VI od be-
nátskeho lekára Mercurialia.
Fyzioterapia a príbuzné odbory v rám-
ci funkčnej diagnostiky vyšetrujú pohyb
v jeho rozsahu, stabilite, kvalite, ale aj
sile. Na rozvoj sily sa využívajú rôzne
moderné princípy a metódy vychádza-
júce z podložených vedeckých štúdií.
Problematike rozvoja sily sa samozrej-
me viac venujú príslušné vedy o športe
pre jej efektívny rozvoj vo vrcholovom a
výkonnostnom športe. Poznatky získa-
né z týchto vedných odborov môžeme
použiť v rehabilitácií stratených funkcií
v prevencii a liečbe úrazov, prípadne
chronických ochorení, kde pohyb zo-
hráva významnú rolu v terapeutickej
stratégii.
Pohyb, pohybová liečba je rovnocenným
partnerom farmakoterapie a preto mu-
sí byť organizovaná prísne individuál-
ne. Individuálny prístup rešpektuje vý-
chodiskový stav pacienta po zdravotnej
a kondičnej stránke. Podrobná anamné-
za nám pomôže zostaviť jeho optimál-
ne dávkovanie, ktoré v sebe zahŕňa: vý-
ber cvikov, rozsahu pohybu pri ich vy-
konávaní, objem, intenzitu, frekvenciu –
ako často, správna následnosť jednotli-
vých cvikov atď. 
V stratégii liečby  postupujeme od bu-
dovania základu stredu tela a postup-
ne prechádzame na periférnejšie sva-
lové skupiny. Stredom tela myslíme tým
svalové skupiny v oblasti brušnej ste-
ny a panvy. Ďalej sa venujem oblasti

okolo pletenca hornej končatiny, sku-
pine svalov zabezpečujúcejsprávne po-
stavenie lopatiek, svalstvu hrudníka,
prechádzame na sedacie svaly – dolná
časť a svaly okolo kolien tzv. extenzo-
rov (vystieračov kolenného kĺbu) a na-
koniec prednej skupine svalov krku.
Pridávame cviky ktorými terapeuticky
ovplyvňujeme postihnutý segment,
inak povedané oblasť ktorá je pred-
metom liečby.
Počet opakovaní cviku v jednej sérii má
svoje presne vymedzené pravidlá a pred-
stavuje dôležitý faktor v tréningu za-
meranom na návrat sily. Voľba počtu
opakovaní má korelovať s precíznou
technikou vykonávania cviku a optimál-
nym východiskovým postavením tela –
posturou. U nás sa osvedčil bezpečný po-
čet opakovaní cviku v jednej sérii, 10-12
s dôrazom na koordináciu pohybu s dý-
chaním.
Dýchanie - ďalšia dôležitá súčasť zdra-
vého a bezpečného tréningu. Každý cvik
má zdôvodnený svoj nádych a výdych.
Vo väčšine v pozitívnej fáze cviku čiže
koncentrickej je výdych v negatívnej ex-
centrickej nádych. Dbáme na pravidel-
nosť rytmu dýchania k tomu prispôso-
bujeme aj rýchlosť pohybu. Vyhýbame
sa zadržiavaniu dychu z dôvodu zvyšo-
vania intrakraniálneho a vnútrobrušné-
ho tlaku.
Rýchlosť pohybu: zvyčajne sa odporúča
stredná rýchlosť. Pomer medzi konce-
trickou a excentrickou fázou pohybuje
je 2-4 u pomalých a 5-10 u super poma-
lých opakovaní, ktoré sa odporúčajú v
začiatkoch kvôli stabilizácii techniky a
lepšej koncentrácii.
Frekvencia cvičení: vzhľadom na nie vý-
razne silové nároky sa v rehabilitácii vy-
užívajú skôr cvičenia s nízkou intenzi-
tou, ktoré nemajú vysoké energetické
krytie a môžu sa opakovať aj viackrát
denne.
Zle zaužívaný názor, že dvíhanie činiek
nie je zdraviu veľmi prospešné je dúfam
už minulosťou. Vieme pracovať s obje-
mom, intenzitou, frekvenciou cvičení,
výberom cvikov a všetko to prispôso-
bovať zdravotnému stavu. Silovo-zdra-
votný tréning môže predchádzať alebo
redukovať aj nádorovú kachexiu – cho-
robný úbytok hmotnosti. Verím, že dô-
ležitá medzi odborová spolupráca urči-
te napomôže k bezpečnej indikácii silo-
vo-terapeutického programu a tým k
skvalitneniu života pacientov.
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Stihli sme vyhodnotiť
Deň narcisov 2015
Mgr. Miroslava Džupinová, PR manažérka Ligy proti rakovine
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Ani nepriaznivé počasie neovplyvnilo
zásadne výsledok zbierky. Výnos je síce
o niečo nižší, no priebeh samotného Dňa
narcisov bol prvýkrát po niekoľkých ro-
koch bez „falošných dobrovoľníkov“- pre-
dovšetkým vďaka novému zákonu o ve-
rejných zbierkach, iniciátorom ktorého
bola práve Liga proti rakovine. 
Výsledok 19. ročníka Dňa narcisov vyjad-
ruje neustálu podporu verejnosti a pre-
jav dôvery v jej prácu predovšetkým pre
onkologických pacientov a ich rodiny. Na
druhej strane je prejavom uvedomenia
si bremena tejto choroby na jednotlivca
i rodinu, s ktorou sa nielen na Slovens-
ku stretáva rastúci počet ľudí. 
Obnos, pozostávajúci z dobrovoľných
príspevkov od verejnosti v rámci jedi-
ného dňa je o to cennejší, že Deň narci-
sov si tento rok prešiel skúškou počasia
aj dátumu. Deň narcisov bol tento rok
posunutý z apríla na marec z dôvodov
blížiacej sa Veľkej noci aj očakávaného
skoršieho príchodu jari. Na väčšine úze-
mia Slovenska však pršalo a zúril silný
vietor. Jeho výber súvisel i s pripome-
nutím si 25. výročia vzniku Ligy proti ra-
kovine prostredníctvom priblíženia jej
práce cez TV prenos, vysielaný týždeň
pred samotným Dňom narcisov. 
25 rokov činnosti OZ Liga proti rako-
vine a celoslovensky známy a 19 ro-
kov organizovaný Deň narcisov sa od-
zrkadlil vo vyzbieranej sume:
835.086,93 EUR.
(suma bude pri �inálnom zúčtovaní vo-
či MV SR upravená o konečnú bilanciu
sms mobilnými operátormi, ktorí majú
90 dní na konečné zúčtovanie)
Uvedený �inančný obnos pozostáva z na-
sledovných hodnôt:
– v pokladničkách dobrovoľníkov sa na-

chádzalo 788.000,25 EUR 
– v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848

prispeli klienti všetkých troch mobil-
ných operátorov sumou 39.148,00
EUR*, 

– priamo na účet Dňa narcisov bolo za-
slaných 7.223,68 EUR

* Výnosy uvádzané mobilnými ope-
rátormi sú zatiaľ predbežné. Pres-
ná hodnota zbierky v rámci SMS bu-
de známa do 90 dní od konania
zbierky, keď dôjde k reálnej úhrade
zaslaných SMS zo strany zákazníkov
a poskytnutí konečného zúčtovania
partnermi – mobilnými operátormi. 

V jednotlivých krajoch Slovenska bo-
li nasledovné výnosy: 

Bratislavský kraj 187.181,18
z toho BA 148.670,56
Trnavský kraj 92.447,83
Trenčiansky kraj 86.723,46
Nitriansky kraj 100.145,39
Banskobystrický kraj 75.494,79
Žilinský kraj 79.576,81
Košický kraj 88.201,63
Prešovský kraj 78.229,16
Spolu: 788.000,25 EUR

Predbežný hrubý výnos Dňa narcisov
predstavuje hodnotu 835.086,93 EUR. 
(Súčet vyzbieraných �inancií do poklad-
ničiek+SMS+príspevky na účet DN)
Z výnosu zbierky sú uplatňované nákla-

dy vo výške 63.377,37 EUR. V rámci me-
diálnej komunikácie výraznými zľavami
(65% - 100%) prispeli mediálni partne-
ri. Náklady na materiálne zabezpečenie
(narcisy, identi�ikátory pre dobrovoľní-
kov) boli hradené z výnosu DN 2014.
Predbežný čistý výnos zbierky pred-
stavuje sumu: 771.709,56 EUR. (je po-
čítané s jej navýšením po �inálnom uza-
vretí bilancie sms príspevkov mobilný-
mi operátormi)

Oblasti podpory a konkrétna
pomoc zo strany LPR

Počas 25 rokov existencie Ligy proti ra-
kovine sú všetky získané �inančné pros-
triedky (zo Dňa narcisov, 2% asignácie

dane z príjmu, anonymné príspevky FO,
účelové príspevky PO) používané na rea-
lizáciu a �inancovanie projektov pre on-
kologických pacientov a ich rodiny, na
vzdelávanie a prevenciu, na podporu me-
dicínskych a výskumných projektov či
na podporu menších partnerských ob-
čianskych združení a spolkov. 
Napriek faktu, že Liga proti rakovine je
občianske združenie, ktoré vykonáva
vlastnú činnosť vo vyššie spomenutých
oblastiach, z výnosu Dňa narcisov už tra-
dične podporuje grantovou formou i ne-
mocničné a zdravotnícke zariadenia, hos-
pice či menšie pacientske združenia. 
O rozdelení a použití výnosu Dňa narci-
sov v roku 2015 rozhodla 11-členná Ge-
nerálna rada Ligy proti rakovine pred-
bežne takto:

1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ 
PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY 
A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ

149.700,00 EUR
2. PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV 
A ICH RODINY 338.900,00 EUR

3.PROJEKTY A PROGRAMY 
SMERUJÚCE K ROZVOJU VÝCHOVY,
INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA

238.109,56 EUR
4. ČIASTKA PONECHANÁ NA 

ZABEZPEČENIE REGIONÁLNYCH
POTRIEB A PODPORU PACIENTOV 
V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH 
LPR SR: 45.000,00 EUR

Spolu 771.709,56 EUR
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V zmysle nového zákona o verejných
zbierkach, platného od júla 2014, bude
exaktné vyúčtovanie pripravené a pred-
ložené MV SR – subjektu evidujúcemu
zbierku, do 12 mesiacov od jej konania.
Počas tohto obdobia sa zdroje získané
zbierkou budú používať na vyššie uve-
dené oblasti, ktoré boli zatiaľ zade�ino-
vané na základe odhadov z predošlého
roka. 
Aktuálne sú detailnejšie v prílohe uvede-
né údaje o pridelení časti �inančných pros-
triedkov iným subjektom formou daru. 

Nosné projekty LPR, �inancované
zo Dňa narcisov 2015

Liga proti rakovine aj vďaka �in. výnosu
na Deň narcisov každoročne organizuje
pre pacientov bezplatné relaxačné týžd-
ňové pobyty. Momentálne skončili dva
pobyty v Trenč. Tepliciach s účasťou 180
pacientov. Viac ako 300 pacientov sa te-
ší na ďalšie 2 týždňový pobyty v Starom
Smokovci a  pobyt v Smižanoch. Tak, ako
každý rok, výrazná �inančná podpora –
25.000 EUR je určená na tábory pre det-
ských onkologických pacientov z ce-
lej SR. 
Jednorazová �inančná pomoc bude na-
ďalej poskytovaná rodinám onkologic-
kých pacientom v hmotnej núdzi.
Naďalej sa pokračuje s poskytovaním
služieb 21 psychológov a psychotera-
peutov po celom Slovensku, ktorých
služby sú pre pacientov a ich rodiny bez-
platné. Prevádzkujú sa dve ubytovacie
zariadenia nazývané „Náhradný do-
mov“ pre rodičov detských onkologic-
kých pacientov, ktorí sú hospitalizovaní
na onkológii v Bratislave a v Košiciach. 
V troch centrách pomoci na Slovensku

(BA, KE, MT) sú onkologickí pacienti den-
ne zvyknutí využívať široké spektrum
ponúkaných služieb: pohybové, kreatív-
ne, jazykové kurzy, služby rehabilitač-
ných pracovníkov, vzdelávacie a pora-
denské prednášky. Pacienti majú tiež
možnosť využiť poradenstvo špecialis-
tov: onkológa, psychológa, výživového
poradcu či sociálneho pracovníka. Po-
radiť sa možno aj na telefonickej či in-
ternetovej poradni LPR. 
Výnos bude slúžiť aj na preventívne a
edukačné účely. Jednou z najvýznam-
nejších preventívnych aktivít Ligy proti
rakovine je nepovinný predmet „onko-
logická výchova“, ktorý sa 15 rokov vy-
učuje na 60-tich školách po celom Slo-
vensku. Vo svojich centrách pomoci or-

ganizuje pravidelne edukačné prednáš -
ky pre študentov. 
Liga proti rakovine podporuje aj ne-
mocnice, či zdravotnícke zariadenia.
V tomto roku prispeje napr. sumou
40.000 EUR na podporu výskumu gé-
novej liečby nádorov v OÚSA v Bratisla-
ve, 10.500,- EUR na kúpu sonogra�ické-
ho prístroja pre Univerzitnú nemocnicu
v Martine, či rôznym zdravotníckym a
hospicovým zariadeniam na Slovensku
na kúpu vybavenie, ktorým prispeje ku
kvalite liečby pacientov (napr. injekčné
dávkovače, antidekubitné matrace, po-
lohovateľné postele, sprchové lôžka ai).
Projektom, ktorý považuje LPR za dôle-
žitý, a ktorý by chcela v tomto roku zrea-
lizovať a rozbehnúť, je „komunikácia so
zdravotníckymi pracovníkmi“ vo forme
ponuky psychológov na stretnutia s ni-
mi. Ich účelom je sprostredkovať ľuďom
prvého kontaktu s pacientom jeho psy-
chické nastavenie, jeho očakávania a
usmerniť ich tak, aby vedeli správne
ovplyvňovať čo najlepšie psychické pre-
žívanie obdobia liečby a po liečbe. Záro-
veň v prípade potreby poradiť i samot-
ným zdravotníckym pracovníkom v otáz-
kach vlastnej psychohygieny.
Druhým uvažovaným projektov je v spo-
lupráci s partnerom – OZ Vŕba, ktorý bol
podporený z výnosu Dňa narcisov, roz-
behnúť službu dobrovoľníkov i mimo
nemocníc v hlavnom meste.
Všetky už realizované či uvažované
projekty je možné robiť len vďaka
podpore partnerov, prispievateľov,
dobrovoľníkov či sympatizantov Ligy
proti rakovine. V mene svojom i v me-
ne všetkých bene�icientov úprimne
ďakujeme.



INFORMUJEME VÁS �

MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM 15

Aktívna jar v Košiciach
Ing. Ľubica Slatina, správkyňa Centra pomoci v Košiciach

Marec – Narcisový beh

Koncom marca (27.03.) sa v uliciach
miest a obcí Slovenska uskutočnila
všetkým známa �inančná zbierka Deň
narcisov. V Košiciach bola podporená
špeciálnym podujatím, s ktorého nápa-
dom prišli športovci z komunity Active
life. A tak sme spoločne zorganizovali
nultý ročník „Narcisového behu“. Viac
ako stovka rekreačných bežcov a špo-

rtovcov prišla podporiť myšlienku Dňa
narcisov. Zapojili sa nielen dospelí, ale
aj deti – rýchla rota z MŠ Zupková pod
vedením pani učiteľky Lenky Turokovej.
Okrem dvojkilometrového behu čakalo
na športovcov mnoho ďalších zaujíma-
vostí. Nechýbali živé narcisy a sladká od-
mena v cieli, tombola či prehliadka prie-
storov Centra pomoci v Košiciach. S �i-
nančnou pomocou aj týchto športových
nadšencov bude môcť LPR naďalej rea-
lizovať aktivity v prospech onkolo-
gických pacientov. Ďakujeme!

Apríl – Dni zdravia
23.-24.04.2015 zorganizovala mestská
časť Košice – Nad jazerom podujatie s
názvom „Dni zdravia“. Bolo určené pre
každého, komu vlastné zdravie nie je

ľahostajné. Prvý deň organizovaný na
Miestnom úrade bol venovaný zdravot-
níckym pomôckam a poradenstvu v rám-
ci prevencie a liečby rôznych ochorení.
Nasledujúci deň v miestnom kultúrnom
stredisku poradenstvo zaujímavo
dopĺňal kultúrny program a ochutnáv-

ky rôznych zdravých potravín (kokosový
olej, koreniny, domáce marmelády, pravý
včelí med...).
Počas celého podujatia sa mohli návštev-
níci zastaviť aj v prezentačnom stánku
LPR a získať rôzne brožúry a časopisy s
tematikou zdravia. Zároveň sa mohli do-
zvedieť viac o práci LPR a Centre pomoci
v Košiciach.

Máj – slnko volá do prírody
Príjemné slnečné počasie nám dovolilo
konečne si posedieť v záhrade. V sobo-
tu 16.05. sme sa zapojili do aktivity „Res-
taurant day“ a premenili sme exteriér

Centra pomoci v Košiciach na akúsi po-
myselnú reštauráciu. Hostia mohli za
dobrovoľný príspevok ochutnať pravý
kotlíkový guľáš, grilované špeciality či
rôzne koláčiky. Atmosféra bola výborná.
Pre malých návštevníkov bol pripravený
aj detský kútik a maľovanie na tvár, do-
spelí si zatiaľ mohli prezrieť priestory
Centra pomoci a dozvedieť sa o možnos-
tiach pomoci a podpory pacientom.
Nasledujúci deň, v nedeľu 17.05. sme už
od ôsmej hodiny ráno podporili športo-
vé podujatie „Jazerská 50ka“. Bol to beh
jednotlivcov a tímov na 50km. Liga proti
rakovine mala zastúpenie v 7-člennom
tíme, kde každý bežec zabehol vo farbách
LPR 7km štafetovým spôsobom. Po-
sledným, 50-ty kilometer sme zabehli via-
cerí spolu. Súčasne naše dobrovoľníčky
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poskytovali informácie a brožúry v pre-
zentačnom stánku LPR, ktorý bol v blíz-
kosti štartu/cieľa preteku. Náš tím síce
nevyhral, ale radi sa zúčastníme aj o rok.
27.-28.05. Nemocnica Košice – Šaca zor-
ganizovala osvetovú aktivitu pre verej-
nosť – „Krásne a zdravé prsia“. Tím le-
károv a sestier z gynekologického od-
delenia ochotne vysvetľoval záujemcom,
prečo je samovyšetrenie prsníkov pre
ženu dôležité. Samotný spôsob samo-
vyšetrenia si návštevníci mohli vyskúšať
na dvoch maketách prsníkov, ktoré v se-
be obsahovali aj drobné hrčky.  Dámy z
radov návštevníkom dostali aj brožúry
a letáčiky s danou tematikou, mladšie
vekové ročníky aj menštruačný kalen-
dár. Obidva dni bola partnerom tejto 
prospešnej aktivity Liga proti rakovine.
Okrem aktivít pre verejnosť sme sa v
Centre pomoci v Košiciach nezabudli ve-
novať aj našim návštevníkom – onkolo-
gickým pacientom. 
V máji sme ponuku programov a aktivít
v Centre rozšírili o počítačový kurz. Za-
tiaľ sme začali s výučbou v dvoch sku-

pinách – začiatočníci a mierne pokročilí.
Záujem z radov pacientov je veľký a po
prvých hodinách je ich spokojnosť našou
odmenou. 
Aby sme trošku skrášlili aj okolie Cent-
ra pomoci, pustili sme sa do úpravy zá-
hrady. S pomocou študentov SOŠ poľno-
hospodárstva a služieb na vidieku v
Košiciach pod vedením majsterky Vali-

ky Vargovej sme vysadili nové kvetiny a
urobili jarnú údržbu v záhrade. 
Veríme, že naši návštevníci u nás strávia
pekné chvíle a ocenia útulnosť nášho
prostredia. 
PS: A aby sme nezabudli - v máji sme sa
stihli zapojiť aj to aktivity „Do práce na
bicykli“
Do skorého stretnutia, priatelia!
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Relaxačné týždňovky očami účastníkov
Prešiel týždeň od návratu z týždňovky v
Trenčianskych Tepliciach a rada by som
sa s Vami podelila o moju osobnú skú-
senosť, ktorá presiahla moje očakávania.
Tešila som sa na oddych a zmenu pros -
tredia a dostala som oveľa viac. Bola tam
zvláštne dobrá atmosféra. Všade okolo
veľa prírody – stromy, voda, dobrý
vzduch. Mala som pocit bezpečia, a že je
o mňa postarané. Nenormálne veľa som
sa tam nasmiala – to som fakt nečaka-
la :-)
Všetci účastníci, s ktorými som došla do
kontaktu (lebo pri tom množstve isto so
všetkými nie) boli uvoľnení, otvorení,
priateľskí a vytváralo to tam príjemnú
rodinnú atmosféru.
Janka, Miška a Vladko boli starostliví a zá-
roveň priateľskí, ako kamoši, a pri väčši-
ne aktivít sme mali srandu, čo je jedna z
vecí, ktoré mne pomáhajú momentálne
asi najviac a myslím, že nie som jediná.
Že Vám všetkým v Lige patrí vďaka za to,
čo robíte, je samozrejmé. Ale keď to člo-
vek pocíti na vlastnej koži a duši, tá vďa-
ka je oveľa intenzívnejšia a preto Vám
posielam aspoň týchto zopár slov. Ďa-
kujem a prajem Vám všetko dobré. (Da-
da, Bratislava)

� � �

Na pobyt som išla s malou dušičkou, plná
obáv čo ma tam čaká... No našla som tam

super prostredie, super ubytovanie, su-
per obsluhu, super stravu, super nové
kamarátky s podobným osudom, super
welnes - ktorý nemal chybu (ten som vy-
užívala azda najviac zo všetkých ponú-
kaných aktivít). Zapojila som sa aj do ma-
lej turistiky v okolí kúpeľov ako aj výle-
tu do Trenčína a na hrad, obdivovala som
výstavu ľudových remesiel a žasla nad
našimi šikovnými ženami, ktoré dokážu
vytvoriť zázračné torty - povedala som

im, že keby mne niekto takú tortu daro-
val, určite by som ju nedovolila rozkrá-
jať a zjesť.
Na ručné práce ja moc nie som, ale o to
viac som s úžasom obdivovala všetky vý-
tvory (a nebolo ich málo). Ale ako zbož-
ňujem plávanie, potrebujem aj pohyb
najlepšie tanec, na ten som sa u Vás in-
formovala hneď v prvý deň - ten som si
užívala tiež plnými dúškami v prekrás-
nom kúpeľnom mestečku. Nesmiem za-
budnúť na náš rozlúčkový večierok, kto-
rý ste Vy traja pre nás pripravili a ktorý
nemal chybu, kde som tancovala aj po
sediačky (aby nebolo smutno pani, kto-
rá iba sedela, ale nohy jej tancovali - tak
som jej povedala, že i ja si s ňou zatan-
cujem ten jej "taneček" - a tak sme spo-
lu tancovali od pása na hor a ruky hore
.Večierok si musela ukončiť až Ty, Janka,
znelkou Večerníčka, lebo my sme sa ba-
vili a nie a nie sa rozísť...
Moje veľké ĎAKUJEM patrí Vám všetkým
„ĽUĎOM“ z LIGY PROTI RAKOVINE, kto-
rým nie je ľahostajný náš ďalší život a
snažíte sa nám vždy ľudsky pomôcť, keď
to potrebujeme a stále hľadáte spôsoby
ako nám ten náš „nový život“ spríjem-
niť. Preto máte môj veľký obdiv a pra-
jem Vám veľa zdravia, šťastia, spokoj-
nosti a chuti hľadať stále niečo nové.
(Mirka, Martin)

� � �

Chcem sa poďakovať za pekný týždeň
v Trenčianskych Tepliciach, za to, že ste
na zobrali, dokonca aj s mojou „špe-
ciálnou“ požiadavkou - pobyt bez uby-
tovania. A vlastne aj ďalšou požiadav-
kou - že nejem bielu múku a skoro žiad-
ne mäso, lebo moje telo to všetko od-
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mieta. Aj vďaka tomu, že ste mi vyšli v
ústrety, som mohla asi po 5-6 rokoch
konečne na pár dní vypadnúť preč a tro-
chu si oddýchnuť. Hoci som večer cho-
dila domov, bolo to najlepšie, ako som
to mohla vyriešiť. Oddýchla som si, ale
zároveň som večer vždy skontrolovala,
že je doma všetko v poriadku, vydala
„organizačné pokyny“ na ďalší deň a
mohla zase oddychovať . Mám šťastie,
že konečne vládzem pracovať. 3 roky
po operáciách som bola stále taká una-
vená, že som ledva vládala vstať z pos -
tele. Doktori nevedeli, čo s tým. Až po-
tom som náhodou zistila, že keď nejem
bielu múku, tak je únava preč a ja vlá-
dzem normálne fungovať. Tak sa toho
držím. Skoro rok pracujem a zároveň sa
sama starám o rodičov, čo zaberá veľa
času. O to viac musím pracovať, keď
chcem čo najskôr splatiť dlhy z môjho
„rakovinového“ obdobia. Ozajstná do-
volenka, za vlastné, teda „nehrozí“ aj
preto, že nemám na koho nechať rodi-
čov a ani nechcem míňať peniaze na do-
volenku, kým nesplatím všetky dlhy.
Práve preto mi tak dobre padla mož-
nosť prežiť pár dní s vami, ale zároveň
blízko domu. 
Ďakujem za program, za to, že všetko
bolo dobrovoľné, to mi veľmi vyhovo-
valo, nemám rada povinné akcie. Páči-
lo sa mi, že si môžeme vybrať, čo bu-
deme robiť, ako strávime čas. Bazén a
sauna mi nič nehovoria, ale som rada,
že ste nás vytiahli na túru a ukázali nám
krásny výhľad, určite sa tam niekedy
vrátim. Prednáška o stravovaní presne
popisovala moje pokusy a omyly, keď
som zistila, že bez bielej múky sa cítim
neskutočne dobre a potom som hľada-
la, čo všetko môžem a čo nie. Vlastne
hľadám dodnes, ale som rada, že som
sa na tú cestu dala. Nemusím skoro
žiadne mäso, „zvieracie“ tuky dostávam
do tela vďaka maslu, bravčovej masti,
ktoré doma používam a vyhovujú mi.
Viac si telo nepýta. Som rada, že aj je-
dálny lístok obsahoval ľahšie jedlá. Na-
koniec som si tam vždy niečo našla, ho-
ci občas len prílohu, ale k tomu výbor-
né zeleninové šaláty, ovocie a to mi
úplne stačilo. Hladom som rozhodne
netrpela . Takže chválim aj hotel za prí-
stup, určite sa u nich občas zastavím
na obed, budem chodiť do mesta, lebo
som sa rovno zapísala do mestskej kniž-
nice.
Ešte raz ďakujem za krásny týždeň. Pra-
jem nám všetkým, aby ste mali čo naj-
menej ľudí, ktorí budú spĺňať podmien-
ky, aby mohli ísť na pobyt. Lebo to by
znamenalo, že sú zdraví, že rakovinu ne-
majú alebo tí, čo ju mali, že sa jej navždy
zbavili. (Sylvia, Ostratice)
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Pračlovek v okuliaroch 
Eva K. Gallová

Mladý riaditeľ vošiel do kancelárie a
sadol si. Na stole ležali noviny, nejaký
bulvárny plátok. Že to čítajú, nechápal.
Len tak bez záujmu ich vzal do rúk, ako
boli preložené. Nejaká fotka. No toto!
Napravil si okuliare, čo bolo znakom
toho, že je rozrušený. Na fotke bola je-
ho žena. Alebo bývalá žena? Nuž, pol
roka odmietala hovoriť s ním, doteraz
sa nedopátral prečo. Bola tam vyfote-
ná s nejakým výstredným mladým mu-
žom, mal cudzo znejúce meno, Patrik
Ihring. Vraj model, predvádza spodnú
bielizeň v Londýne. Taký znudený sop-
liak.
Tá Ivica nemá rozum. Ona, taká múdra
vzdelaná sa musí sa predvádzať s ta-
kýmto umelým panákom a ešte sa ne-
chá aj odfotiť. Všetci to tu asi pozerali
a smejú sa z neho. Aj jej rodičov sa to
dotkne. Je čudná, musí jej to povedať.
Do kancelárie vošiel, lebo sa chcel stret-
núť s jednou mladou kolegyňou. Asi by
sa mal s manželkou rozviesť a pohnúť
sa ďalej. Napíše jej odkaz.
„Moje drahé mačiatko! Musím odísť
niečo vybaviť. Neobávaj sa, vrátim sa,
si moje všetko, milujem ťa najviac na
svete.“ Ako sa podpíše? Netreba, ona
vie, kto jej píše. Odkaz vložil do jej zá-
suvky a išiel. Dopravou sa premiestnil
do bytovky, kde sa vtedy manželka od
neho bez vysvetlenia odsťahovala. Nik-
dy ho dnu nepustila.
Zazvonil a ona pootvorila. On šikovne
dal nohu medzi dvere, ale veľmi sluš-
ne, zdvorilo sa jej prihovoril.
„Servus! Prišiel som sa s tebou pozho-
várať.“
„Nemáme sa o čom!“ povedala a chce-
la zavrieť. On jej podával bonbonieru.
„Ivica, drahá, ja mám o čom.“ Hovoril
ticho a pokorne.“ Doniesol som ti ma-
čacie jazýčky, máš ich rada,“ podával a
ona ustupovala do obývačky. Bola na-
hnevaná a kričala na neho, aby neotra-
voval a aby sa pratal preč. Z druhej iz-
by vyšiel model Patrik Ihring v znač-
kových slipoch.
„Ty tu čo robíš?“ skríkol na neho po an-
glicky. „Nepribližuje sa k Ivici, lebo ťa
roztrhám v zuboch.“
„Čo chceš, kto si?“ pýtal sa tiež po an-
glicky.
„Teba do toho nič nie je,“ kričal na ne-
ho stále po anglicky a tresol ho po hla-
ve športovou taškou, vrhol sa na neho,
bil ho päsťami a kopal, ako pri thajskom
boxe.
„Prečo hovoríš po anglicky?“ pýtala sa
ho Ivica a snažila sa ich oddeliť od se-
ba. „A ako mám hovoriť s Angličanom?“
trieskal ho po hlave.

„Kto je tento divý pračlovek v okulia-
roch? pýtal sa model.
„Pračlovek v okuliaroch je môj manžel,“
odpovedala, lebo bola slušne vychova-
ná, ale neprestávala s nimi zápasiť a
sem tam aj ona schytala. „Vidíš Ľubo,
za toto ťa nenávidím, lebo ťa má každý
za divého. Hanbi sa! Na, tu máš! Ešte
jednu!“ bila ho znova a znova. On jej od-
strkoval ruky, ale neprestával biť  a ko-
pať Angličana.

„Taký primitív, že si ho chcela, Ivi, čudu-
jem sa ti,“ prilieval olej do ohňa. „Vzde-
laná žena a zahadzuješ sa s takýmto pri-
mitívnym nevzdelancom.“
„Nie je nevzdelanec, má doktorát z bio-
lógie,“ povedala automaticky, ale teraz
sa neštítila ani kopancov, a niekedy tra-
fila aj do krásneho tela svojho milenca.
„Au, Ivi, čo robíš? Prečo mňa biješ?“
„Prepáč,“ ospravedlnila sa mu, ale na-
smerovaný kopanec nedokázala zasta-
viť a ešte jeden dala do kolena.
„Prac sa domov, lebo ťa vyhodím z ok-
na,“ kričal na neho stále po anglicky
pračlovek v okuliaroch.
Spravil seriózny pokus o uchopenie tak-
mer holého nepriateľa, podkopol ho a
spadli. Strhli so sebou aj Ivicu, splete-
ní do klbka rúk a nôh sa ťarbavo roz-
pletali. Ľubo sa nevzdával, chcel ho nad-
vihnúť. Hádam ho naozaj nevyhodí z
okna?
„Ja na toto kašlem, idem domom! Nepo-
trebujem mať dobité telo, škrabance a
modriny,“ povedal model. Odišiel do iz-
by, nahádzal si veci do drahého kufríka

na kolieskach a tak, ako bol v slipoch od-
kráčal bez pocty do predizby.
„Zbohom, maj sa!“ vyšiel z bytu v sli-
poch a dvere sa zabuchli. Bol zvyknu-
tý chodiť po móle v slipoch, pre neho
to nebolo nič mimoriadne.
„Prečo Angličan hovorí po slovensky?“
zatváril sa nechápavo Ľubo, ale ďalej ho
to nezaujímalo. „Prepáč Ivica,“ začal ju
oprašovať, uhládzať šaty, naprávať od-
trhnutý rukáv a prstami prečesávať vla-

sy. „To som nechcel, prepáč láska!“ Ona
sa rozplakala, on ju zdvihol na ruky a
dlhými skokmi zamieril do postele, kto-
rú našiel intuitívne. Nič nemuseli ďalej
riešiť, misia bola splnená, divný chlapík
bol odstránený z Ivicinho života. Prišiel
presvedčiť ju, aby sa nepredvádzala s ta-
kým čudákom. Ten sa nevráti, neriskne
ďalšie modriny na krásnom tele, ktorým
zarába peniaze.
Ráno pozbieral šaty zo zeme a išiel do-
mov. Nevedel, či sa teraz pomerili, či sa
k sebe vrátia a čo bude s frajerkou. Vy-
bral sa za jej otcom, s ktorým dobre vy-
chádzali, potreboval sa poradiť. Hoci bol
vzdelaný, vyštudovaný dobrý odborník
a už v mladom veku bol riaditeľ, rady po-
treboval. „Čo povedala, prečo sa s tebou
tak dlho nerozprávala?“ pýtal sa svokor.
„Nepovedala, nevysvetlila. Vraj som sa
díval. Vieš tá ženská, keď tam okolo nás
holá behala.“
„A díval si sa?“ uškŕňal sa svokor. „No,
čo si?! Nuž teda, pozrel som sa.“
„Tak vidíš!“ smial sa.
„Videl som. Mám okuliare.“




