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PRÍHOVOR�

Záväzky, sľuby, predsavzatia... Poznáte to - každý z nás si ich dáva, chce ich
splniť a dodržať, ale väčšina z nás nestíha, ospravedlňuje to rôznymi viac či
menej pádnymi dôvodmi.  A presne tak to je i v mojom prípade v súvislosti
s napísaním tohto príhovoru, o ktorý ma kolegyňa požiadala v dostatočnom
časovom predstihu. Tešila som sa, že mám veľa času a nebude problém. Teraz
ten príspevok píšem deň po termíne medzi dvoma dôležitými stretnutiami
s partnermi, na ktorých nám záleží a ktorých chceme získať. 

Mala som predsavzatie, že tento príhovor bude veľmi dobrý, osloví vás... Aktuálne
však v pracovnom nasadení, ktoré v Lige máme, nenachádzam čas a priestor
na veľké a múdre myšlienky. Dni sú krátke a podriadené možnostiam našich
partnerov, ktorých oslovujeme s prosbou o podporu projektov Ligy proti
rakovine. Tých projektov a programov, ktoré počas celého roka pripravujeme
pre vás -  našich návštevníkov, čitateľov, sympatizantov. Tejto práci venujeme
i počas roka veľa úsilia a veríme, že dôkazom úspešnosti našej snahy získavať
partnerov je i to, že v januári zavŕšime 25-ty rok činnosti Ligy proti rakovine
na Slovensku. Činnosti, o ktorej sme presvedčení, že nebola zbytočná, že priniesla
mnoho úžitku a efektu všetkým, ktorí sa na nás obrátili s prosbou o pomoc,
ale i tým, ktorých sme oslovovali s dobrými radami tak, aby našu pomoc
v budúcnosti nepotrebovali...

Dovoľte mi preto v tomto príhovore využiť slová a myšlienky ľudí, ktorí sú
svojimi múdrymi a životom overenými názormi známi a nimi vyslovené nestráca
hodnotu a platnosť v akejkoľvek dobe. Ponúkam Vám na zamyslenie slová
Dalailamu, ktorý na otázku, čo ho najviac na ľudstve/ľudskosti prekvapuje,
odpovedal:

„ĽUDIA. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze,
aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si
neužívajú prítomnosť... A tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti. A žijú
tak, akoby nikdy nemali zomrieť a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.“

V kontexte vypovedaného Vám želám, aby Vaše zdravie bolo v hodnotovom
rebríčku vždy na prvom mieste. Aby ste mali vždy aspoň taký dostatok peňazí,
ktorý Vám umožní zabezpečiť každodenné potreby i trochu navyše  - na
obstaranie vecí pre potešenie. Aby ste žili prítomnosť, ktorá vyúsťuje do šťastnej
a pohodovej budúcnosti. Aby ste pri hodnotení svojho života mohli s pokojným
svedomím povedať, že ste ho prežili plnohodnotne a užitočne.

Ďakujeme za vašu priazeň, za váš záujem. Tešíme sa, že v 25-ty rok existencie
Ligy proti rakovine si môžeme povedať: naša práca má zmysel, sme spokojní
s tým, čo sme dokázali a veríme, že tu ešte dlho rokov budeme tak pre tých,
ktorým môžeme pomôcť ako i pre tých, ktorí si možno ešte význam našej
pomoci neuvedomujú... Želáme Vám krásne Vianoce a úspešný štart do nového
roka.

Ing. Eva Kováčová
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Venuše z Považskej Bystrice využili po-
byt a relaxáciu v kúpeľoch Nimnica na
100% ...
Vďaka �inančnému príspevku od Ligy pro-
ti rakovine SR v sume 1500€, z výnosu Dňa
narcisov 2014, sa členky OZ Venuša zú-
častnili pobytu, ktorý si naplánovali za-
čiatkom roka, znova zažili spoločnú at-
mosféru, relaxovali v plaveckom bazéne,
vychutnali si masáž chrbtice a myšlienky
skľudnili v soľnej jaskyni. Príjemný per-
sonál, racionálna strava tiež prispeli k po-
zitívnemu hodnoteniu pobytu. Takáto spoločná terapia pomohla k psychickej po-
hode, ktorú ženy s onkologickým ochorením veľmi potrebujú.
Ešte raz Vám patrí naša veľká vďaka, za členky OZ výbor klubu 

Onkologickým pacientom som od roku 2011. Dovtedy moje informácie v tomto sme-
re boli takmer nulové a nemocnicu som väčšinou videl iba z vonku. Chcem niečo
napísať o tých, ktorí sa o nás starajú, liečia nás. Podakovať sa im touto cestou za
všetko čo pre nás denodenne konajú... Súčasťou nemocnice s poliklinikou v Trste-
nej je aj onkologické oddelenie pozostávajúce z lôžkovej časti a samotnej ambu-
lancie, kde prebieha aj ambulantné podávanie chemoterapie. V čele celého kolek-
tívu je primárka MUDr. Ľudmila Preťová, teraz už Guspanová. Chcem touto cestou
vyjadriť hlbokú vdaku za poskytovanie vysoko profesionálnej starostlivosti. Zvlášť
by som rád vyzdvihol ľudský rozmer tejto starostlivosti. Tento hlboko ľudský roz-
mer často dá chorému človeku viac ako všetky medikamenty spolu. Nedá mi ne-
spomenúť, že i napriek stiesneným priestorovým možnostiam v ambulantnej čas-
ti je ich starostlivosť vždy príkladná. Myslím že vedenie nemocnice by mohlo po-
rozmýšľať o priestorových možnostiach ambulantnej časti, aby prostredie bolo
dôstojné pre ľudí liečiacich sa na onkologické ochorenie. 
V závere chcem ešte raz im všetkým podakovať, pozdraviť a hlavne popriať veľa
zdravia, aby ešte dlho venovali odbornú ale aj ľudskú starostlivosť ľudom ktorí ju
tak veľmi potrebujú.

Jaroslav Pariš

Len tak...
Nie som v pracovnom pomere. Keby som bola, som PN. Liečim sa.
Priestor na leňošenie. Oddychujem, bilancujem. Kadečo...
Čerstvá spomienka, udalosť nie každodenná – pobyt vo Vysokých Tatrách.
Preto sa k tomu vraciam. Pre dokonalý efekt beriem do rúk knihu s bohatou foto-
dokumentáciou z Vysokých Tatier a spomínam na dni od 21. do 27. septembra 2014,
kedy aj moja noha kráčala po chodníkoch krásnej tatranskej prírody.
Tatry mám rada. Vraciam sa tam často. 
Táto návšteva mala ale osobitnú príchuť: okorenená kolektívnym duchom. Ak by sa
toto korenie dalo zabaliť, naporciovať, dala by som mu názov „Osudová“. Áno, bolo
to stretnutie ľudí s podobným osudom. 99 žien z rôznych kútov Slovenska. Stretli
sme sa vďaka aktivitám jedinečnej organizácie – LPR. Kto povrchným nazeraním
doteraz nedocenil jej úžasné poslanie, mal by viac sledovať jej činnosť, ktorú koná
v prospech liečených aj zdravých – osvetu. Kto by bol zvedavý – dala by som mu
k dispozícii písomné materiály, ktoré vydáva LPR (aspoň tie, ktoré mám ja), určite
by viac nezapochyboval, pre zmúdrenie by sa dozvedel všetko...
Rozpísala som sa o spoločnom pobyte v Tatrách. O jeho prínose niet čo viac napí-
sať, ako napísala o podobnej akcii p. Gratz v otvorenom liste uverejnenom v maga-
zíne nielen pre pacientov s onkologickým ochorením La Speranza č.02/2014.
Chválim silu osvety!
Z nášho OZ Viktorky Banská Bystrica sa rekondičného pobytu zúčastnilo 5 členiek.
Zapadli sme do kolektívu. Užili sme si vybočenie z bežných starostí. Načerpali sme
potrebnú energiu. Na nami zvládnuté túry sme sa poistili. Chvalabohu, zbytočne. 
Nezatúlali sme sa, nestretli sme medveďa... 

Vďaka za príležitosť!

Zaspomínala si Viera Botková
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Nikdy nehovor: „Mňa sa to netýka!“
Mária Molová

Sedím v záhrade na lavičke, vychutná-
vam si krásny jesenný deň a hlavou mi
víria spomienky. Vybavuje sa mi jeden
deň pred 15 rokmi...

Ja, začiatok apríla. Prichádzam s kolek-
tívom našej �irmy do Bratislavy na vý-
stavu. Aj naša �irma vystavuje výrobky.
Celý týždeň som na našom stánku. Spoz-
návam veľa ľudí a okrem iných stretá-
vam pani Sirackú. Prvýkrát na živo. Po-
čúvam ju ako zanietene rozpráva o na-
dácii, v ktorej pôsobí, informuje nás vy-
stavovateľov o dni narcisov, hovorí nám
o rakovine, o ľuďoch, ktorí ochoreli na
túto zákernú chorobu, o prevencii, o tom
ako nadácia pomáha ženám s rakovinou
prsníka, necháva nám letáčiky... Je to
úplne iné, ako  keď som p. Sirackú  vi-
dela v televízii. Obdivujem túto ženu, kto-
rá tak odhodlane pomáha iným, aj nás
zdravých upozorňuje, aby sme nezabú-
dali na seba, rozpráva o pani, ktorá prá-
ve ochorela na rakovinu prsníka. Do oči
sa mi tlačia slzy... V duchu si hovorím:
„mňa sa to netýka, ja som zdravá.“ Cítim
však potrebu niečo urobiť, niečo pre tých,
ktorí potrebujú pomôcť. Obchádzam
stánky a komunikujem s ostatnými...
„Áno, podporíme deň narcisov!“ A na-
ozaj, v deň narcisov prispievame nadá-
cii a na každom stole vo váze sú narcisy
– symbol boja proti rakovine. Od tohto
dňa každý rok prispievam do zbierky.

Vtedy som ešte nevedela, čo ma čaká...
Netušila som, že tá nevyslovená myš -
lienka „mňa sa to netýka...“ ma raz tak
bude páliť.

Čas rýchlo uteká. O 12 rokov neskôr
v jednej firme spoznávam mladú ženu.
Má 28 rokov, bola dlho práceneschop-
ná. Rozpráva mi, čím prešla. Je onkolo-
gická pacientka, hovorí mi o všetkom,
o operácii v Bratislave, o chemoterapii,
o tom ako jej rodičia po každej chemo-
terapii kupovali darčeky, že ju zvládla,
o tom ako jej vypadali vlasy, ako si ku-
povala parochňu..., neviem ani vyjadriť
slovami pocity, ktoré ma vtedy ovládli.
Obidve sme sa rozplakali. 

O 4 mesiace neskôr som u lekára a po-
čúvam moju diagnózu – karcinóm prs-
níka. Zisťujem, že nič o chorobe neviem,
v hlave mám prázdno ... jediné, čo ma
napadá – je smrť.

Zrazu som ako v začarovanom kruhu,
neviem z neho nájsť cestu, neviem, kde
začať, ako sa pozberať... Hľadám infor-
mácie na internete. Ako prvé nachá-
dzam stránku nadácie Ligy proti rako-
vine, tu nachádzam brožúrky s obsa-
hom, ktorý mi dáva odpovede na moje
otázky...

Som po operácii, na moje prekvapenie,
prežila som. Uvedomujem si, čo všetko

ma čaká. Pripravujem rodinu aj na to naj-
horšie. Všetci mi pomáhajú – rodina, prí-
buzní aj známi. Zisťujem, ako veľmi ich
všetkých potrebujem. Nie, aby ma ľuto-
vali, ale aby ma dobíjali energiou, aby
ma psychicky podržali. A oni to robia,
počúvajú ma, chystajú mi prekvapenia,
plnia mi moje malé sny. Nútia ma robiť
veci, ktoré som nerobila. Ťahajú ma me-
dzi ľudí, nosia mi darčeky, posielajú mi
fotočky, sms-ky, e-maily, telefonujú mi.
Ani nevedia ako veľmi mi tým pomáha-
jú. Všetkým som za to veľmi vďačná. Bez
ich pomoci by som to nezvládla.

Rozprávam im o všetkom, prežívajú so
mnou každú chvíľu - liečbu, moje dobré
aj zlé dni ... chcem, aby všetci vedeli o tej-
to zákernej chorobe čo najviac, aby ve-
deli ako sa cítim, ako mi je, aby boli pri-
pravení, keby náhodou to stretlo aj ich.

Zvládla som chemoterapiu, rádioterapiu,
vypadané vlasy, nosenie parochne, dep -
resie... stálo to veľa úsilia, neraz som to
chcela vzdať, ale nevzdala... Uvedomujem
si, že liečba mi dáva šancu prežitia... Viem,
že zatiaľ sa rakovina nedá vyliečiť... ale
som vďačná za každý deň života...

Teraz už viem, že nikdy viac nepoviem
vetu: „mňa sa to netýka...“, ani len v myš -
lienkach, lebo všetko sa týka nás všet-
kých, len nevieme, kedy sa nás to do-
tkne tak zblízka.

S optimizmom aj proti rakovine
Stanislava Ševčíková

Najdôležitejšia vec v živote každého
človeka – bez ohľadu na to či je zdravý,
chorý, optimista či pesimista – je pozi-
tívne myslenie. Nám stačilo jediné stret-
nutie s 23-ročnou Stankou Ševčíkovou,
aby sme to pochopili. 

Stanka je krásna, veselá, milovaná a mi-
lujúca mamička a bývalá onkologická
pacientka. Rakovinu jej diagnostikova-
li, keď mala 12 rokov. „Všetko sa zača-
lo tak, že mi často bývalo zle. Trvalo to
asi pol roka a doktorka mi dávala do-
okola len živočíšne uhlie, že som niečo
zlé zjedla“, začína rozprávanie Stanka.
Potom jej našli nádor na pečeni o veľ-
kosti 6x6 cm. Vraj v hodine 12-tej. Na-
sledovala riskantná operácia. „Opero-

vali ma veľmi blízko tepny prechádza-
júcej cez pečeň. Pri jej prerezaní som
mohla vykrvácať do dvoch minút. Deň
pred operáciou som našla mamu pla-
kať na nemocničnom balkóne - pamä-
tám si to dodnes. Objala som ju a po-
vedala, že ja im svoju krv nedám... A tak
to nakoniec aj bolo. Počas 9-hodinovej
operácie som stratila len 3 dcl krvi, čo
prekvapilo aj samotných lekárov ☺“. 

Postupne začali aj Stanke vypadávať
vlasy, čo najprv znášala dosť zle. „Nie
je to príjemný pocit, keď má človek dlhé
vlasy a len čo sa ich chytí, je ich plná ru-
ka, posteľ, sedačka, zem... Chcelo to
skrátka ostrihať, lebo už ma nebavilo
zbierať ich všade,“ spomína Stanka. „Vy-

pýtala som si pani psychologičku Hli-
vovú, ktorá bola na oddelení našim me-
novaným kaderníkom.  Mama sa toho
obávala, lebo deti to tam brali ťažko,
mali depky keď ich oholili a uzavierali
sa do seba - hlavne dievčatá. Ja mám na
ten deň parádne spomienky, najprv som
si nechala spraviť poriadneho pankáča
pre srandu a až potom sme to dali celé
dole. Ako som tak kráčala ku zrkadlu aj
s pumpou a hadičkami v ruke, mama
ani nedýchala zo strachu čo nastane,
keď sa uvidím. No keď som sa uvidela,
začala som sa neskutočne smiať na hlas,
až mama nevedela čo si má myslieť. Do-
padlo tak, že sme sa tam všetky tri re-
hotali ako malé ☺ Neviem prečo, pri-
padala som si strašne smiešna.“
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V septembri 2004 otvorila Liga proti
rakovine ubytovňu pre rodičov onko-
logických pacientov. Stanka na to spo-
mína ako na príjemnú zmenu. „Najprv
sa mi nepozdávalo, že mama bude od-
chádzať niekam na ubytovňu (bolo to
len cez cestu od nemocnice), ale neskôr
som to prijala s otvorenou náručou -
mama mi tam mohla vyvárať domáce
jedlá a už som nemusela jesť tie ne-
mocničné. Keď som dostala na niečo
chuť, hoci aj na koláčik, tak mama šla
upiecť. Pomohlo to aj mne aj jej, lebo
mala myseľ trošku inde. A ako tvrdila
moja doktorka - dajte telu čo si žiada.
Tak sme dávali a hneď to bolo poznať
v podobe lepších výsledkov ☺

Posledná liečba Stanke vychádzala na
Vianoce. „Vtedy som sa bála, že budem
mať zlé výsledky, ako to vždy so mnou
bolo, a Vianoce strávime na onkológii.
Naše „modlitby“ však boli vyslyšané.
Ráno 20. decembra sme nastúpili do
nemocnice, kvôli dobrým výsledkom

mi hneď nasadili liečbu a domov sme
sa dostali večer pred Vianocami. Všet-
ci sme boli nesmierne šťastní a pod via-
nočný stromček som si vtedy sadla ako
darček ja – s veľkou mašľou na hlave –
pre moju rodinu to bol vraj najkrajší
vianočný darček.“

Stanka hovorí, že rakovina jej dala viac,
ako zobrala. „Každé ráno, keď sa zo-
budím, teším sa na naše malé zlatíčko,
ako na mňa bude vykrikovať "mama,
mama", aby som sa s ním pritúlila eš-
te v posteli, ako sa hneď usmieva a po-
rozpráva mi všetko čo mu napadne,
a moja obľúbená (jeho klasická) od-
poveď na všetko: auto. Hlavne keď sa
ho opýtam, čo ideme robiť, čo ideme
jesť, tak vždy auto :-) A tá iskrička v je-
ho očkách keď to tak potmehútsky ho-
vorí, lebo sám dobre vie, čo hovorí a je
mu to smiešne :-) Preto sa vždy teším
na nový deň, čo nové ma zase čaká,
a aký bude ten deň s rodinou zas krás-
ny...

Čakanie na termín vyšetrenia ma stresuje
Mgr. Lucia Alakšová, onko-psychologička

Neraz sa stretávam s pocitmi strachu,
úzkosti a stresu mojich pacientov. Jed-
nou z tém, ktoré prinášajú na naše se-
denia, je stres z očakávaného termínu
vyšetrenia u onkológa. Pýtajú sa ma, ako
s tým majú bojovať, čo proti takému
stresu a strachu majú robiť a či to nie-
kedy prejde. V takýchto prípadoch je na-
šou spoločnou snahou zvládnuť pa-
cientove pocity tak, aby prestali byť za-
ťažujúcimi.

Ako teda nebyť v strese s nadchádzajú-
ceho vyšetrenia? Tu je niekoľko rád, ako
pracovať s takýmto stresom:
• vyčleňte si čas, kedy sa budete „stre-

sovať“ – nenechajte sa pohltiť na celý
deň stresom z vyšetrenia. Povedzte
svojmu stresu, že sa mu budete veno-
vať napr. po práci o 16:30. Pravdepo-
dobne nakoniec o 16:30 budete robiť
niečo celkom iné :-);

• uvedomte si, že vyšetrenie a Vaše výs-
ledky neovplyvníte tým, či budete pred-
tým mesiac v strese alebo nie - priebeh
vyšetrenia môže byť práve hladší, ak
budete vo väčšej psychickej pohode;

• skúste si odpovedať na otázku: „Čo mi
to dáva, že mám v hlave stále výkrič-
ník, že ma čaká vyšetrenie?“;

• skúste si odpovedať aj na ďalšiu otáz-
ku: „Aké to má pre mňa (resp. moje
okolie) výhody, že som v strese a ner-
vózna/y?“;

• zamestnajte sa aktivitami, ktoré máte
radi;

• zamestnajte sa akýmikoľvek aktivita-
mi, ktoré vyplnia Váš čas a zabezpečia
to, že budete mať menej času na roz-
mýšľanie o vyšetrení;

• doprajte si niečo chutné, labužnícke,
niečo mňam :-);

• urobte si radosť;
• stretnite sa s ľuďmi, ktorí Vás majú ra-

di a dokážu Vás dobiť pozitívnou ener-
giou;

• stretávajte sa s ľuďmi, ktorí Vás vedia
rozveseliť a ktorí sa smejú;

• usmievajte sa;
• navštívte psychológa osobne.
Takéto obavy a stres sa netýkajú len on-
kologických pacientov. Všetci prežívame
určitú mieru stresu, pokiaľ náš čaká ne-
jaké vyšetrenie. Je prirodzené mať strach
o vlastné zdravie. Preto je vhodné prijať
strach a stres, ktorý sa nám počas čaka-
nia na termín vynorí. Život je to najpod-
statnejšie a najdôležitejšie čo máme. Je
prirodzené, že máme strach o ľudí, veci
a situácie, na ktorých nám záleží. Je pri-
rodzené, že máme strach o náš život, po-
kiaľ nám na ňom záleží. Netreba však
týmto obavám nechať veľa priestoru, ne-
treba nechať veľa priestoru našim
úzkostným myšlienkam. 
Dni do termínu vyšetrenia môžeme strá-
viť rôzne. Je len našim rozhodnutím, či
si dni užijeme naplno (v rámci našich
zdravotných možností) alebo zameria-
me svoju pozornosť na pondelok 18. de-
cember 2014 08:30 (termín vyšetrenia),
hoci dnes máme 10.11.2014. Tak ako aj
v iných prípadoch platí, že pokiaľ sme
myšlienkami v budúcnosti alebo sa vra-
ciame stále do minulosti, uniká nám prí-
tomný okamih, rovnako to platí aj pri
strese z nadchádzajúceho vyšetrenia. Tá-
to chvíľa, tento okamih, keď čítate tieto
riadky, je jediná istota a skutočný pocit,
ktorý máme. 
Prajem Vám veľa zdaru pri snahe o po-
zitívne myšlienky a pri úspešnom od-
búravaní stresu :-).
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Rakovina krčka maternice
MUDr. Pavel Herman, Michalovce

V Slovenskej republike denne zomrie
na rakovinu krčka maternice jedna že-
na. Vo svete je toto ochorenie treťou naj-
častejšou príčinou úmrtia u žien v hit-
paráde zhubných nádorov (prvenstvo
má rakovina prsníka, druhé miesto za-
berá rakovina pľúc).
Rakovina krčka maternice je druhá naj-
rozšírenejšia forma zhubných nádorov
u žien do veku 45 rokov. Svet zazname-
náva ročne 270 000 úmrtí na toto ocho-
renie. Táto hrozba postihuje stále veľké
množstvo žien.
Rozmenené na drobné – na Slovensku
zomrie každých 44 hodín jedna žena
na toto ochorenie, ročne je to 200 žien.

Preto je potrebné o tomto hovoriť na via-
cerých úrovniach, sústavne a opakova-
ne vzdelávať verejnosť..
Ochorenie je veľmi dobre preventa-
bilné, nakoľko vieme znížiť jeho vý-
skyt:
1. správnou prevenciou
2. včasným záchytom
3. podporou imunity – očkovaním
Z údajov, ktoré majú výpovednú hodno-
tu, môžeme poukázať na štandardizo-

vanú úmrtnosť. Je to úmrtnosť prepočí-
taná (štandardizovaná) na 100 000 žien
a porovnať. 
V roku 2008 to vyzeralo nasledovne:
SLOVENSKO   21,6 %
ČESKO            19,5 %
SRN                9,5 %
RAKÚSKO       9,0 %
IZRAEL            5,3 %
Vysoká štandardizovaná úmrtnosť zna-
mená, že pacientka prišla neskoro. 
Prečo?  Pretože o tomto ochorení nevie,
že ho má, neprikladá mu vysokú váž-
nosť a má strach.

ŽENY PRICHÁDZAJÚ
NESKORO

Preto veľký význam v pre-
vencii ochorenia má pôso-
benie na mladé dievčatá,
edukačné stretnutia s leká-
rom, články v ženských ča-
sopisoch, mládežníckych ča-
sopisoch, aby každých 44
hodí nezomrela dalšia Slo-
venka. Nemusela by...
Etiológia ochorenia – víru-
sová infekcia. Práve preto je
osveta ľahšia. Ide o HPV in-
fekciu, ktorej nosičstvo však
nemusí znamenať rakovinu.
Ale 99,7 % žien s rakovinou
krčka maternice má etiolo-
gický faktor HPV infekciu.
Vírusy – sú staré ako ľudstvo
samo, HPV v preklade zna-
mená ľudský (humánny) pa-
pilómový vírus. Žije v orga-
nizme, niektoré jeho geno-
typy majú onkogénny po-
tenciál, vedia spustiť onko-
logické ochorenie. Nie je
možné získať ho od iného
živočíšneho druhu, neexi-
stuje tzv. medzidruhový pre-
nos. (pre ilustráciu: vysky-
tuje sa aj u koní)
Poznáme asi 143 genotypov
HPV, z nich len 20 spôso-
buje nádorové bujnenie.

POZNÁME PREVENCIU
1. primárna prevencia: prenos je se-

xuálnym stykom, v USA v roku 2010
bolo toto ochorenie na prvom mieste
v počte sexuálne prenosných ochore-
ní. Vírus je taký malý, že prechádza aj
kondómom, ktorý jeho prestupu
nezabráni. Raritne sa prenáša HPV
vírus aj dotykmi genitálii, nesterilizo-
vanými vyšetrovacími nástrojmi. Tak-
že tu je priestor na zamyslenie.

2. zabránenie promiskuity – aj ženskej
aj mužskej (neželaný darček doma od
neverného muža)

Promiskuitné správanie zvyšuje % rizi-
ko získania ochorenia. Pri poklese pro-
tinádorovej imunity sa môže HPV pre-
javiť. Znižovanie imunity je tiež ovplyv-
nené fajčením, konzumáciou alkoholu,
vyšší počet pôrodov, dlhodobé užívanie
hormonálnej antikoncepcie a samozrej-
me užívanie drog.
HPV v organizme v bunkách krčka ma-
ternice zakóduje informáciu v DNA,
transformuje bunku na nádorovú!!!
V súčasnosti existujú očkovacie látky
proti rakovine krčka maternice, ako vô-
bec prvé očkovanie proti nádorom. Lát-
ka vie na 99% zamedziť rozvoju nádo-
rového ochorenia, je nutné podchytiť
dievča pred začiatkom sexuálneho ži-
vota. Cieľom je skupina dievčat 9 – 10
ročných, v súčasnosti je lepšia dostup-
nosť a prijateľná spoluúčasť pacientka
na tejto látke. Podanie znamená apliká-
cia troch dávok podľa rozpisu v príba-
lovom letáku, všetko po získaní infor-
mácii na ženskej alebo detskej ambu-
lancii v spáde.
V tele pacientky sa následne utvorí imu-
nitná odpoveď, na stretnutie s vírusom.
Takéto očkovanie je vhodný dar pre
vlastné dieťa na celý život.
Tiež za dôležité považujeme, aby si kaž-
dá žena založila gynekologickú kartu
a pravidelne absolvovala gynekologic-
ké prehliadky. Tie zabezpečia včasnú
záchytnosť ochorenia, ktoré je veľmi
zákerné, pretože dlho je skryté a ne-
bolí. Prvé prejavy: špinenie, krváca-
nie – prvé varovné signály. Jedenkrát
ročne návšteva u gynekológa znamená
asi 20 minút času pre svoje zdravie. Pri
prehliadke je zabezpečená včasná zá-
chytnosť ochorenia v nižšom štádiu kto-
rá zabezpečí lepšiu liečiteľnosť. (+ cy-
toster)
Keďže toto ochorenie postihuje najpro-
duktívnejšiu skupinu žien: 20 – 35 ro-
kov, preto je potrebný aj cytoster. Vyšet-
renie v zmysle gynekologickej prehliad-
ky je doménou ambulancii prvého kon-
taktu, jedenkrát ročne. Pokiaľ by ste sa
opýtali na dedičnosť tohto ochorenia,
priamy dôkaz neexistuje.
Záverom je treba povedať, že ochorenie
je dobre preventabilné, poznáme etio-
logický činiteľ, vieme cielene očkovať,
s dostupnými očkovacími látkami, s pri-
jateľnou cenou, pri pravidelnej návšte-
ve je záchytnosť v nižšom štádiu ocho-
renia, ale to všetko len v prípade, že že-
na o tom vie a chce ochoreniu pred-
chádzať.
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Časté otázky týkajúce sa pacientov
s karcinómom pľúc – I.časť
MUDr. Elena Kavcová, PhD., Centrum pomoci LPR, Martin

V dýchacích orgánoch môžu byť prí-
tomné  primárne benígne - nezhubné
a malígne – zhubné nádory, ktoré môžu
mať pôvod v akejkoľvek pľúcnej štruk-
túre najčastejšie však v prieduškách. Pľú-
ca sú tiež orgánom často postihnutým aj
sekundárnymi zhubnými nádormi - me-
tastázami  primárnych nádorov vzdia-
lených orgánov a tkanív.

Karcinóm pľúc (KP) - stretnete sa aj so
nasledovnými synonymami: broncho-
génny karcinóm, bronchopulmonálny
karcinóm, rakovina pľúc. KP je primár-
ny pľúcny zhubný nádor a zahŕňa viac
ako 90 % všetkých nádorov dýchacích
orgánov. Je to zhubné nádorové ochore-
nie, ktoré nepredstavuje z hľadiska bio-
logického, vývojového, histopatologic-
kého a klinického jeden nádor, ale sku-
pinu nádorov (karcinómov) s dobre de-
�inovanými klinickými a histopatologic-
kými parametrami.
Na začiatku 20. storočia bol KP zriedka-
vým ochorením, avšak v roku 2008 ob-
sadil v rebríčku výskytu zhubných nádo-
rov (ZN) vo svete vedúce miesto s 1,61
milióna nových prípadov. V rozvinutých
krajinách v posledných dekádach minu-
lého storočia došlo k poklesu výskytu KP
u mužov, ale k plynulému vzostupu u žien.
Vo svetovom meradle je najčastejšou prí-
činou úmrtia na zhubné nádory.

Pýtate sa, či fajčenie cigariet alebo aj
pasívne fajčenie v rodine a na praco-
viskách môže zapríčiniť vznik KP,
a ktoré sú ostatné rizikové faktory KP.
Príčiny vzniku KP. Vedecké poznatky do-
kázali, že KP je ochorenie s komplexnou
multifaktoriálnou etiológiou (príčinami)
s uplatnením komplexu endogénnych -
vnútorných aj exogénnych- vonkajších
faktorov. Genetické a environmentálne
faktory zásadne ovplyvňujú riziko jeho
vzniku, pričom molekulárna patofyzio-
lógia geneticko-environmentálnej inter-
akcie je komplexná a doteraz nie je úplne
poznaná. K exogénnym faktorom radí-
me chemické, fyzikálne a biologické fak-
tory. Medzi najhlavnejšie vonkajšie rizi-
kové faktory patrí dlhodobá - chronická
expozícia osoby karcinogénom cigare-
tového dymu, teda viacročné aktívne aj
pasívne fajčenie. U aktívneho fajčiara je
dôležitá nielen intenzita fajčenia (počet
vyfajčených cigariet, hĺbka inhalácie),
ale aj celková doba fajčenia a vek, keď
začal pacient fajčiť. V neposlednom ra-
de aj druh tabakových výrobkov (ciga-

reta, fajka), obsah dechtu a typu cigare-
ty (s �iltrom, bez �iltra). V množstve štú-
dií z celého sveta sa potvrdila úzka ko-
relácia hodnôt týchto parametrov s rizi-
kom vzniku KP. Zvýšené riziko majú pra-
covníci v baroch a iných zariadeniach,
kde je povolené fajčenie. U exfajčiarov
klesá riziko ochorenia s dobou nefajče-
nia. Avšak aj po 15-tich rokoch nefajče-
nia je u nich raz také riziko v porovnaní
s celoživotným nefajčiarom. 
V poslednom období stúpa výskyt KP
u nefajčiarov, v ktorého etiológii sa ne-
vylučuje úloha ľudských papilomavíru-
sov (HPV), niektorých zložiek stravy ako
aj látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia
pri pražení oleja, naopak protektívny
vplyv má strava bohatá na zeleninu.
Podľa SZO aj niektoré profesionálne
škodliviny sú zodpovedné  za vznik oko-
lo 10 – 15 % KP u mužov a 5 % u žien.
Medzi tieto patria napr.: polycyklické aro-
matické uhľovodíky, azbest, arzén,
chróm, nikel, polyvinylchlorid, dieselo-
vé plyny, berýlium, kadmium, kremeň
ale aj ionizujúce žiarenie, napr. v baniach
prítomný vyšší obsah radónu. Rizikovým
faktorom KP môže byť aj chronická ex-
pozícia osoby na karcinogény životného
prostredia. Vo vzduchu obytných miest-
ností môžu byť prítomné splodiny kú-
renia uhlím alebo drevom. Expozícia po-
lycyklickým aromatickým uhľovodíkom
(PAU) môže pochádzať z varenia potra-
vín s použitím ohňa.
Medzi vnútorné faktory patria genetic-
ké (zdedené, vrodené) predispozície,
imunologické, hormonálne a metabolic-
ké špeci�iká organizmu. Rôzna citlivosť
ku karcinogénom môže vyplývať z vro-
dených rozdielov ich metabolizmu a de-
toxikácie, ako aj rozdielov v DNA repa-
račnej schopnosti organizmu. Tiež sú po-
písané rôzne chromozómové aberácie
spojené s častejším výskytom KP. Niek-
toré poznané mutácie génov KP (pred-
liečebné určenie napr. prítomnosti mu-
tácie génu EGFR) využívame k biologic-
kej, takzvanej personi�ikovanej liečbe KP.

Pýtate sa aké sú rôzne typy rakoviny
pľúc a ako sa líšia a preto tu sú ich
hlavné krátke charakteristiky.
Charakteristiky histologických typov KP.
Malobunkový karcinóm tiež SCLC (Small
Cell Lung Cancer) predstavuje 15-20 %
všetkých KP. Je najagresívnejším typom
KP s rýchlym rastom, včasným metasta-
zovaním, a tým obmedzeným možnostiam
chirurgickej liečby, horšou prognózou

a s prítomnosťou tzv. paraneoplastických
syndrómov. Je citlivý - senzitívny na che-
moterapiu a rádioterapiu, ale doba odpo-
vede na liečbu býva limitovaná.
Skupina nemalobunkových karcinómov
- NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer) má
pomalší rast, a tým má v praxi viac vy-
užiteľné chirurgické metódy liečby, ak je
diagnostikovaný vo včasnejších klinic-
kých štádiách. Epidermoidný karcinóm
(synonymá- skvamocelulárny karcinóm
(ca), plochobunkový ca, spinocelulárny
ca) (30% KP) často vzniká vo veľkých
prieduškách. Rýchlosť jeho rastu a me-
tastázovania je menšia ako u ostatných
typov NSCLC. Adenokarcinóm - karcinóm
zo žľazového epitelu (40 % KP). Najčas-
tejšie je uložený na periférii pľúc. Je v sú-
časnosti najčastejším typom KP v rozvi-
nutých krajinách sveta a jeho výskyt stú-
pa najmä u žien. Predliečbná molekulár-
na a génová analýza tohto typu tumoru
hrá dôležitú úlohu v indikácii stratégie
jeho terapie. Veľkobunkový karcinóm je
nízko diferencovaný karcinóm, ktorý je
menej častý a zavčasu  metastazuje.

Veľmi časté sú otázky týkajúce sa roz-
sahu a pokročilosti KP a ich  vplyvu
na liečbu a prognózu pacientov.
Hlavným podkladom stanovenia rozsa-
hu a pokročilosti rakoviny pľúc je jej pres-
né predliečebné zaradenie do jednotli-
vých klinických štádií. Táto tzv. klasi�iká-
cia KP je a je jedným z hlavných faktorov
rozhodnutia o stratégii liečby pacienta
v jednotlivých štádiách. Je potrebné sta-
noviť rozsah a šírenie primárneho tu-
moru (T), postihnutia lymfatických uzlín
(N), a či sú alebo nie sú prítomné vzdia-
lené metastázy (M) tumoru, teda sa ur-
čuje tzv. TNM klasi�ikácia. Rozsah ocho-
renia sa stanovuje na základe fyzikálne-
ho vyšetrenia a využitím potrebných diag-
nostických metód (zobrazovacie - CT, PET;
endoskopické – bronchoskopia; biopsií
tumoru event LU a iných relevantných vy-
šetrení). Podľa TNM KP nasledovné kli-
nické štádiá: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB a štá-
dium IV. Čím vyššie štádium tým je ocho-
renie pokročilejšie, rozsiahlejšie. 

Časté sú otázky týkajúce sa príznakov
rakoviny pľúc a jej včasnej diagnosti-
ky ale aj príznakov  počas ochorenia.  
Problematika príznakov - klinickej symp-
tomatológie pacientov s KP a jeho diag-
nostika. Rozpoznanie príznakov a zna-
kov pacientov s KP hlavne spolu s le-
kárskym fyzikálnym vyšetrením sú pr-
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vým stupienkom smerom k správnej
diagnóze. Avšak KP nemá včasné špeci-
�ické varovné klinické signály, ktoré by
umožnili jeho diagnostiku v počiatoč-
nom štádiu. V prvej aj druhej fáze jeho
vývoja je klinicky tichý a až tretia fáza je
obdobím klinickej manifestácie nádoru.
Charakter príznakov závisí od faktorov
ako sú: lokálny rozsah nádoru, preras-
tanie do okolia (medzihrudia, hrudnej
steny, priľahlých orgánov), vznik, loka-

lizácia a rozsah metastáz (lymfatickou
cestou metastázuje do hilových, me-
diastinálnych a iných LU a krvnou ces-
tou do pečene, kostí, nadobličiek, kost-
nej drene, mozgu a ďalších orgánov). Je
potrebné zdôrazniť, že pridružené ocho-
renia, ktoré má pacient, môžu ovplyvniť
nielen príznaky ale aj funkčný a výkon-
nostný stav pacienta.
Symptomatológiu pacientov s KP možno
rozdeliť do troch nasledovných skupín. 
1. Všeobecné symptómy zhubného ocho-
renia sú vlastne paraneoplastické prí-
znaky združené s malígnymi nádormi.
Ich príčiny sú väčšinou multifaktorové.
Podieľajú sa na nich biologicky aktívne
látky produkované malígnymi bunkami
(hormóny, cytokíny, prostaglandíny, in-
terleukíny, rastové faktory, enzýmy), ale
aj produkcia ektopických receptorov, ako
aj autoimunitné procesy. Pri niektorých
sú príčiny a mechanizmus vzniku nejas-
né. Medzi najčastejšie patria: nechuten-
stvo (hlavne na bielkoviny), odpor k jed-
lu, pocit na zvracanie, úbytok telesnej
hmotnosti až nádorová kachexia, slabosť,
zvýšené teploty. Vo väčšine prípadov sú
prítomné až pri pokročilom KP. 

2. Vnútrohrudné príznaky a znaky ná-
doru. Kašeľ novovzniknutý, pretrváva-
júci viac ako 3-4 týždne ale u fajčiarov
aj kvantitatívna alebo kvalitatívna zme-
na charakteru chronického fajčiarske-
ho kašľa produktívneho alebo suchého;
vykašliavanie krvi alebo krvavého spú-
ta – hemoptýza; pocit sťaženého dý-
chania - dýchavica; piskoty v pľúcach;
bolesť na hrudníku; zachrípnutie; prí-
znaky zápalu pľúc môžu byť príznakmi

aj rakoviny pľúc. Pri
prerastaní tumoru do
orgánov medzihrudia
môžu byť prítomné
kardiálne príznaky,
bolesti pri prehĺtaní
potravy, bolesti za
hrudnou kosťou, cya-
nóza a opuch tváre
a krku s dilatovanou
podkožnou žilovou
kresbou na hrudníku
pri šírení nádoru do
hornej dutej žily. Ná-
dor pľúcneho hrotu,
inváziou nervových
štruktúr, sa môže pre-
javiť bolesťami rame-
na a ruky ako aj oč-
ných príznakov a stra-
ty potenia tváre na
strane tumoru. Po-
hrudnicové výpotky
pri KP sa klinicky pre-
javujú najčastejšie bo-

lesťami, dýchavicou, kašľom, teplotou,
potením.
3. Extratorakálne metastatické symptó-
my. Klinická manifestácia príznakov zá-
visí od lokalizácie a rozsahu metastáz
(MTS) v jednotlivých orgánoch a od špe-
ci�ickej dysfunkcie orgánu indukovanej
MTS postihnutím. KP môže metastázo-
vať do rôznych orgánov, najčastejšie do
lymfatických uzlín (LU), heparu, kostí,
mozgu, miechy, kože, nadobličiek, ale aj
pľúc. SCLC má tendenciu metastázovať
už vo včasných štádiách jeho klinického
priebehu. 
U časti osôb, ktoré sú bez príznakov, mô-
že byť KP diagnostikovaný náhodne, 
napr. pri preventívnej prehliadke, alebo
pri vyšetrovaní pre iné ochorenia. Tak-
to sa môžu zachytiť včasné klinické štá-
diá (najčastejšie na rtg zachytený soli-
tárny pľúcny uzol) s možnosťou využi-
tia kuratívnej liečby.

Ďalšia otázka je: Prečo sa väčšine pa-
cientov diagnostikuje až pokročilé
štádium KP?
Áno, až 60-70 % pacientov má diag-
nostikované pokročilé klinické štádium
KP (III a IV.št.) Prečo? Medzi faktory, kto-

ré ovplyvňujú včasnú diagnózu, okrem
iného, patrí aj neprítomnosť včasných
špeci�ických varovných signálov. Spô-
sobujú to tieto príčiny: anatómia hrud-
níka dovoľuje, aby tumor rástol dlhší čas
bez toho, aby sa prejavili symptómy;
pľúca sa vyznačujú veľkou kompenzač-
nou schopnosťou a ak sa symptómy pre-
javia, sú väčšinou nešpeci�ické. Pľúcny
parenchým s viscerálnou popľúcnicou
je vybavený nervovými aferentnými C
vláknami, ktoré prenášajú len vnímanie
napätia, teda samotné pľúca nebolia -
a tak vnútropľúcne tumory zostávajú
často asymptomatické – bezpríznako-
vé. Ďalším faktorom prispievajúci k ne-
skorej diagnostike KP je, že na röntge-
novej (rtg) snímke je nádor rozpozna-
teľný, ak je jeho veľkosť najmenej 1 cm.
Avšak nádor veľkosti 1 cm3 obsahuje
približne 109 buniek a môže mať už 2/3
rastu za sebou. Teoreticky je KP „klinicky
tichý“ počas väčšiny jeho rastu od jed-
notlivej malígnej bunky až po deteko-
vateľnú léziu. Teda KP je často bez prí-
znakov počas dlhého času svojho pri-
rodzeného vývoja. Možno konštatovať,
že táto choroba má tri fázy. V prvej fá-
ze, tzv. nedetekovateľného obdobia, sa
nádorové bujnenie prejavuje len na bun-
kovej úrovni. V druhej fáze, tzv. pred-
klinického, bezpríznakového obdobia,
keď je nádor veľký do 1 cm je ho mož-
né detegovať len na kvalitnej rtg sním-
ke a v niektorých prípadoch cytologic-
kou detekciou malígnych buniek v spú-
te. Až tretia fáza je obdobím klinickej
manifestácie nádoru. 
Dnes sa intenzívne študujú zmeny vo všet-
kých fázach vývoja KP. Neuspokojivé cel-
kové prežívanie pacientov s pokročilým
KP sú dôvodom úsilia vedcov celého sve-
ta o objavenie nových metód včasnej diag-
nostiky a aj jeho skríningu. Predpokladá
sa, že špeci�ické molekulárne biomarke-
ry KP by mohli prispieť k včasnej diag-
nostike a aj k jeho skríningu, prípadne aj
stanoviť mieru rizika vzniku KP u jedno-
tlivých osôb. Zatiaľ však, ak sú už u pa-
cienta prítomné symptómy, ide väčšinou
o pokročilé ochorenie.
Komorbidity - prítomnosť iných ochore-
ní - môžu prekrývať príznaky KP. Súčas-
ný výskyt niektorých chronických respi-
račných ochorení, ako je napr. chronická
obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), mô-
že byť príčinou toho, že aj v prítomnosti
symptómu, ako je kašeľ, sa nemyslí na KP.
Kašeľ sa pripisuje tomuto chronickému
ochoreniu alebo jeho zhoršeniu. Tu je dô-
ležité si všimnúť „zmenu charakteru kaš-
ľa“ alebo zmeny charakteru chronických
ťažkostí. Údaje opakovaných zápalov pľúc
by mali vzbudiť podozrenie aj na to, že
sa môže jednať o KP.
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„Nový prsník“. Dnešné možnosti
rekonštrukcie po liečbe pre Ca prsníka
MUDr. Martin Boháč, PhD., FEBOPRAS, Klinika plastickej estetickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU
a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UNB Ružinov
MUDr. Vladimír Bella, PhD., Mamologické oddelenie Onkologického ústavu Svätej Alžbety

Rekonštrukcia prsníka je chirurgic-
ký zákrok, ktorého cieľom je zno-
vuvytvorenie prsníka po jeho re-
sekcii. V súčasnosti je rekonštruk-
cia prsníka považovaná za integrál-
nu šúčasť komplexnej liečby rako-
viny prsníka v rozvinutých kraji-
nách. Je totiž dokázané, že pre ženu
vedomie vlastnej fyzickej deformi-
ty, nekomplexnosti, može mať na jej
psyché a život zničujúci dopad. Že-
ny už viac nechcú len prežiť rako-
vinu prsníka, ale chcú tiež žiť nor-
málny život po rakovine prsníka. 
V rámci rekonštrukčných možnos-
tí prsníka, ktoré sú v súčastnosti
k dispozícii, rozoznávame tri hlav-
né metódy:
1. rekonštrukcia objemu pomocou
implantátov resp. expanader-im-
plantátov
2. rekonštrukcia objemu pomocou
tkaniva zapožičaného z inej časti tela
3. rekonštrukcia objemu pomocou kom-
binácie vyššieuvedených dvoch metód
Pokiaľ pacientka podstúpila rekon-
štrukciu objemu nového prsníka, zvy-
čajne ju ešte čaká úprava prsníka na dru-
hej strane. Tá sa realizuje zväčša formou
redukcie väčšieho prsníka alebo zdvih-
nutím poklesnutého prsníka. Na záver
rekonštrukčného procesu sa vytvára no-
vá bradavka s dvorcom na novom prs -
níku. Typ zvolenej rekonštrukcie prsní-
ka je obvykle výsledkom dohovoru me-
dzi pacientkou a operatérom, pričom sa
berie do úvahy lokálny nález na hrudní-

ku pacientky, liečebný proces pacientky
a tiež výhody a nevýhody jednotlivých
možností rekonštrukcie, s ktorými je pa-
cientka v rozhodovacom procese oboz-
námená.

Kto môže podstúpiť
rekonštrukciu prsníka?

Väčšina žien, bez ohľadu na vek, ktoré
sú v dobrom zdravotnom stave a potre-
bujú rekonštrukciu po operácii rakovi-
ny prsníka. Ženy s vysokým rizikom ra-
koviny, ktoré si nechajú prsníky odstrá-
niť v rámci preventívnych opatrení. Že-
ny s vrodenými defektami.

Kedy môže byť vykonaná
rekonštrukcia prsníka?

V minulosti bola rekonštrukcia prsníka
odložená na určitý čas, aby sa ženy do-
kázali zotaviť z operácie nádoru ako emo-
cionálne, tak fyzicky. Teraz sa čoraz čas-
tejšie rekonštrukcia prsníka vykonáva-
ná spolu s odstránením nádoru (okam-
žitá rekonštrukcia). To však nemení nič
na tom, že rekonštrukcia môže byť stále
vykonaná mesiace či roky po operácii pr-
sníka (odložená rekonštrukcia).
Ideálne je, ak sa ženy, ktoré majú absol-
vovať mastektómiu dozvedia o svojich
možnostiach rekonštrukcie prsníka od
svojich všeobecných lekárov alebo on-
kológov pred podstúpením operácie prs-
níka. Niektorí lekári tvrdia, že je lepšie

rekonštrukciu oddialiť v prípade,
že po operácii bude potrebná che-
moterapia alebo rádioterapia, ale-
bo ak je u pacientky vysoké riziko
komplikácií pri hojení rán (fajčiar-
ky, diabetičky, obézne ženy alebo
ženy s veľkými prsiami). Niektoré
ženy preferujú odloženú rekon-
štrukciu, aby mali viac času zvážiť
si svoje možnosti.
Rozhodnutie o rekonštrukcii prsní-
ka by mali ženy urobiť po porade so
špecialistami, ktorí sú oboznámení
s jej prípadom ako je onkológ, on-
kochirurg a plastický chirurg.

Kto hradí rekonštrukciu
prsníka?

Rekonštrukciu prsníka hradí pois-
ťovňa, ale iba na odporúčanie špe-
cialistu.

Na záver sa dá povedať, že rekonštruk-
cia prsníka po resekcii pre rakovinu, je
jednou z najdôveryhodnejších operácií,
ktoré žena môže podstúpiť. Už samotná
diagnóza rakoviny prsníka je častokrát
desivá, ba priam zničujúca. Avšak s včas-

nou detekciou, liečbou a následnou re-
konštrukciou prsníka môže žena získať
späť svoj prirodzený tvar a obnoviť dô-
veru vo svoje zdravie a svoj vzhľad.

Viac informácii môžete nájsť na strán-
ke www.newmamma.eu.

Obr.1 Pacientka po mastektómii vľavo pre kar-
cionóm prsníka (Autor)

Obr.2 Pacientka po rekonštrukcii prsníka vľa-
vo pomocou vlastného tkaniva (stopkovaný
TRAM lalok) (Autor) 
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Liga proti rakovine ocenená cenou
Superbrands Award 2014
Mgr. Miroslava Džupinová, PR manažérka Ligy proti rakovine SR

Naša dlhoročná a vytrvalá aktivita, kto-
rej primárnym záujmom je zlepšovanie
života onkologických pacientov a ich ro-
dín, viedla k vybudovaniu silnej a spo-
ľahlivej značky Ligy proti rakovine. Sme
veľmi radi, že sú za nami vidieť výsled-
ky úsilia, ktoré denne vynakladáme na
to, aby ľudia, ktorí sa s rakovinou bez-
prostredne stretli, mohli viesť pokojný,
vyrovnaný a dôstojný život. 
Znakom toho, že naše úsilie nie je zby-
točné, je skutočná dôvera našej značke.
Preto nás potešila informácia, že Lige
proti rakovine bolo pridelené význam-
né ocenenie Superbrands Award Slo-
vakia 2014. 
Superbrands je medzinárodný program
nezávislého hodnotenia značiek. Každý
rok prejde vyše milión značiek trojfázo-
vým výberom, z ktorého vyjde približne
40 víťazných. Cenu Superbrands Award
získavajú najlepšie značky na základe

preferencií zákazníkov a následne pod-
ľa hodnotenia odbornej poroty. Toto oce-
nenie je znakom dobrého mena a silné-
ho povedomia o značke – či už v očiach
odborníkov, ale predovšetkým v očiach
„obyčajných“ ľudí.
Ocenené značky predstavujú veľké spo-
ločnosti z rôznych odvetví (kozmetické
prípravky, potravinové výrobky, zodpo-
vedné mediálne spoločnosti, atď...). Liga
proti rakovine bola spomedzi ocenených
jedinou neziskovou organizáciou.
Myšlienka programu Superbrands vy-
chádza z celosvetového trendu, ktorý sta-
via budovanie povedomia o značke – tzv.
branding, do stále silnejšej pozície v rám-
ci marketingovej stratégie �iriem. „Na
dobrý branding nie je exkluzívny recept.
Keby bol, každý by to robil rovnako. Dob-
rý branding je to, keď je spoločnosť vi-
diteľne schopná stotožňovať sa so svo-
jim výrobkom, cíti záväzok voči produk-

tu a je schopná to správne komunikovať,“
vysvetľuje  Andras Wiszkidenszky, re-
gionálny riaditeľ Superbrands pre Stred-
nú a Východnú Európu. 

Z ocenenia Supebrands Award 2014 má-
me o to väčšiu radosť, že prišlo v obdo-
bí, kedy si pripomíname aj keď nároč-
ných, ale napriek tomu krásnych, 25 ro-
kov pôsobenia na Slovensku. Táto cena
je pre nás jedným z dôkazov, že naša prá-
ca má zmysel.

Význam klubov stomikov
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD., predseda RO SLOVILCO

Stómia je vážnym zásahom do života člo-
veka. Úsilie o úspešné začlenenie stomi-
ka do bežného života viedlo k vzniku klu-
bov stomikov. Prvá takáto skupina vznik-
la v 50-tych rokoch minulého storočia
v USA a Dánsku (1951). Na Slovensku bol
založený prvý svojpomocný klub stomi-
kov v Bratislave dňa 17.3.1988. Doteraz
bolo u nás založených 31 ILCO klubov sto-
mikov. Dnes aktívne pracuje 24 klubov.
Tvoria základnú organizačnú jednotku
SLOVILCA – Slovenského združenia sto-
mikov, ktoré bolo založené 14.10.1991
v Bratislave.
Názov ILCO je vytvorený zo začiatku slov
ILeostomik (vývod tenkého čreva) a CO-
lostomik (vývod hrubého čreva). Je sa-
mozrejmé, že členmi organizácie sú aj
urostomici (vývod močových ciest). 25
ročné praktické skúsenosti jednoznačne
dokázali, že kluby stomikov majú veľký
význam. Operáciou, ktorá vedie ku stómii
sa predĺži pacientovi život. Nemožno však
zamieňať kvantitu života s kvalitou živo-
ta, ktorá zahŕňa oblasť sociálnu, psycho-
logickú, ekonomickú, citovú, kultúrnu, ná-
boženskú, sexuálnu a ďalšie. Treba si v pr-
vom rade uvedomiť, že ide o osobu so stó-
miou, t.j. človeka a nie o stómiu na osobe.

STOMIK je zdravotne postihnutý občan,
ktorý má dočasne alebo trvale vyvedený
dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé
črevo, tenké črevo alebo močové cesty, čím
dochádza k zmene základných fyziolo-
gických funkcií, k neovládateľnému vy-
prázdňovaniu stolice, tenkočrevného ob-
sahu alebo moču neprirodzenou cestou
s nutnosťou používania stomických po-
môcok, dôsledkom čoho je výrazné zhor-
šenie celkovej kvality života (Lúčan, 1966).
Na Slovensku je približne 8 000 stomi-
kov a stále ich pribúda. Organizovanosť
v stomických kluboch je iba 8%, čo je
málo. Na Slovensku by malo existovať
45 klubov, aby bolo postarané o všetkých
stomikov, ktorí majú o to záujem. Pri
transformácii stomikov do spoločnosti
je potrebné riešiť veľa problémov. Pre
zdravotníkov je ťažké určiť čo pacienti
skutočne potrebujú, aby sa zlepšila kva-
lita ich života. Vedia to najlepšie pacien-
ti sami. Stomici, ktorí sa stretávajú, si na-
vzájom radia a pomáhajú. Veď najlepšie
vie poradiť ten, ktorý je rovnako po-
stihnutý, ktorý sa so svojím ochorením
vyrovnal. Oboznámenie stomika s naj-
dôležitejším dokumentom IOA (Medzi-
národnej asociácie stomikov) - Chartou

práv stomikov, je významné pre rehabi-
litáciu stomikov na celom svete.
Vzhľadom k súčasnej situácii v stomic-
kom hnutí na Slovensku, ktoré čiastoč-
ne stagnuje, som rozmýšľal ako tento
stav zlepšiť. Jednoznačne treba udržať
a skvalitniť existujúce vymoženosti, kto-
ré sme pre stomikov spoločným mno-
horočným úsilím dosiahli. Je to možné,
ak sa na tom budú znovu adekvátne po-
dieľať všetky zložky, ktoré prichádzajú
do styku so stomikmi.
V prvom rade sú to zdravotníci – lekári
a stomasestry, ktorí sú dominantní v ce-
lom procese.
Dôležitú úlohu majú zástupcovia jedno-
tlivých �iriem, ktoré u nás zabezpečujú
stomické pomôcky, ktoré významne zlep-
šili kvalitu života našich stomikov. Ich �i-
nančná pomoc pri rozvoji ILCO klubov
a SLOVILCA bola a je veľmi dôležitá.
Nemalú úlohu zohrávajú samotní sto-
mici a ich rodinní príslušníci. Vedúci jed-
notlivých klubov venujú množstvo prá-
ce v prospech všetkých stomikov. Bez
dobrej spolupráce s ostatnými zložkami
je to ale ťažké.
Súčasťou komplexnej starostlivosti je aj
prístup sociálnych zamestnancov na úra-
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doch, ktorí by mali ovládať základnú sto-
mickú problematiku. Spolupráca s jed-
notlivými ministerstvami často zlyháva.
Nové požiadavky sa ťažko presadzujú
a často už získané sa rušia, napr. prí-
spevok na rekondičné pobyty.

Kde a čím začať aby sa
situácia zlepšila?

Za prioritné považujem zvýšiť organizo-
vanosť stomikov v existujúcich 24 ILCO
kluboch. Je to úloha predovšetkým pre
stomasestry a chirurgov. Pacientov, u kto-
rých končí operácia stómiou, treba opa-
kovane poučiť o existencii a význame sto-
mických klubov, ktorých sídlo je najbliž-
šie k ich bydlisku. Ak majú záujem a slo-
bodne dajú súhlas, stomasestra pošle ad-
resu nového stomika do ILCO klubu sto-
mikov. Klub zaistí ďalšiu komunikáciu so
stomikom. Z doterajších skúseností vy-
plýva, že stomik, ktorý príde aspoň raz
na stretnutie zistí, že nik mu tak dobre
neporadí ako stomici, ktorí s vývodom ži-
jú už dlhšie.
Pri existujúcich kluboch treba zinten-
zívniť alebo obnoviť prácu stomických
poradní. Okrem pravidelných onkolo-
gických kontrol by mal existovať aj dis-
penzár stomikov. Tam treba riešiť pre-
dovšetkým komplikácie stómií, ktoré sa
vyskytujú u viac ako polovice stomikov
a väčšinou sú riešiteľné.
Rada odborníkov SLOVILCO, ktorá uro-
bila mnoho záslužnej práce v prospech

stomikov by mala obnoviť spoločné za-
sadnutia chirurgov a stomasestier aspoň
z miest, kde sú ILCO kluby a riešiť aktu-
álne problémy. V dnešnej dobe a pri dneš-
nom systéme zdravotníctva, pracovnom
vyťažení zdravotníkov v nemocniciach je
to veľmi ťažké ale o to viac potrebné. Veď
práve oni sú rozhodujúci pri obhajovaní
záujmov stomikov na rokovaniach so štát-
nymi orgánmi a inštitúciami. 
Na Slovensku t.č. existujú štyria distri-
bútori pomôcok – Convatec, Coloplast,
Hartman Rico s.r.o(Dansac) a Versium
s.r.o.. B Braun prestal poskytovať služ-
by. Obchodní zástupcovia �iriem vý-
znamne pomáhali stomikom od začiat-
ku. Ich pomôcky sú rozhodujúce pre kva-
litný život stomikov. Pomôcky sa stále
inovujú, vylepšujú a je ich široký sorti-
ment. Okrem tejto základnej veci sa �ir-
my podieľajú na vzdelávaní stomasestier
a stretávaní sa lekárov aj pacientov na
seminároch, kde si vymieňajú skúsenosti.
Zástupcovia �iriem chodia aj do jedno-
tlivých klubov a na rekondičné pobyty,
kde propagujú nové stomické výrobky.
Pri porovnaní aktivít �iriem v minulosti
s dneškom sú tieto ich aktivity rezervo-
vanejšie a jednostranné. Finančná vý-
pomoc pre SLOVILCO by mala byť vyš-
šia a všestrannejšia. Bolo obdobie, keď
napr. Celoslovenské dni stomikov orga-
nizovali a �inancovali všetky �irmy, keď
každá �irma prispievala nemalou sumou
na činnosť SLOVILCA. Zo symbolického
členského a sponzorského sa vyžiť ne-

dá. Verím, že �irmy prehodnotia a skva-
litnia prístup ku SLOVILCU aj v tejto ob-
lasti. Veď stomické �irmy a stomici ne-
môžu existovať jeden bez druhého.
Skvalitniť treba prácu aj v jednotlivých
ILCO kluboch. Dodržiavať a plniť poky-
ny SLOVILCA – či už pri aktualizácii zoz-
namov členov, prihlášok na rekondičné
pobyty, rešpektovaní zápisníc, posiela-
nie príspevkov z vlastných skúseností
do celoslovenského časopisu SLOVILCO
a dodržiavanie dohodnutých termínov.
Iba drobná mravčia práca nás posunie
dopredu.
Stomici sú väčšinou onkologickí pacien-
ti (90%). S Ligou proti rakovine (LPR)
je už tradične dobrá spolupráca. Rekon-
dičné pobyty pre stomikov by sme bez
jej �inančnej pomoci neuskutočnili.
V centre pomoci LPR v Martine sa usku-
točňujú celoslovenské zasadnutia Rady
združenia SLOVILCA.
Kluby stomikov sú a budú potrebné. Je to
jediné miesto, kde sa navzájom  stretá-
vajú a čerpajú sily a povzbudenie do ďal-
šieho života. Existujúce kluby treba roz-
víjať a ďalšie zakladať. Naši stomici si za-
slúžia, aby každý dostal to, čo pre svoj
bežný, obyčajný život potrebuje. Vďaka
všetkým, ktorí nám v tomto pomôžu.
Mojim krédom je, že lekár okrem svojej
práce by mal pre svojich pacientov uro-
biť aj niečo naviac, čo zlepší kvalitu ich
každodenného života. A to platí obzvlášť
pre stomikov.

ILCO klub Žilina
Peter Balaži
Vojtašáka č.9
010 08 Žilina
mobil : +421904390499
balazipeter@post.sk
ILCO klub Bratislava
Ing. Eva Benžová
Callayová č.33
941 02 Bratislava
mobil : +421907504629
tel.: +421264367370
e.benzova@gmail.com
ILCO klub Liptovský Mikuláš
Dagmar Drábeková
Nábr. A. Stodolu č.11
031 01 Liptovský Mikuláš
mobil : +421903284021
tel.:+421445620108
ILCO klub Galanta
Milan Feješ
Kazincyho č.1262/9
925 21 Sladkovičovo
mobil : +421903302859
milanfejes@centrum.sk
ILCO klub Dolný Kubín
Pavol Hrnčiarik
Zásjalická č.718/2
026 01 Dolný Kubín
mobil : +421940779013

ILCO klub Banská Bystrica
Mgr. Nadežda Kollárová
Radvanská č.17
974 05 Banská Bystrica
mobil: +421908242830
tel.:+421484102061
nkollarova@gmail.com
ILCO klub Bardejov
Ľudovít Máčej
Bartošovce č.76
086 42 Bartošovce
mobil : +421907055569
tel. : +421544791363
macej.l@pobox.sk
ILCO klub Považská Bystrica
Ing. Mária Pecinová
Hliny č.1419/15
017 01 Považská Bystrica
mobil : +421903561118
tel.: +421424330532
pecinova@post.sk
ILCO klub Levice
Lubomír Polák
Družstevná č.17/194
935 37 Dolný Pial
mobil : +421905731182
tel. : +421366386109
polak.levice@gmail.com

ILCO klub Ilava
Anton Uríček
Továrenská č.544/15
019 64 Košeca
mobil : +421905862440
tourko2@gmail.com
ILCO klub Poprad
Jozef Šoltís
Magurská č.1, 
058 01 Poprad
mobil : +421907511798
tel. : +421527767701
sona.soltisova@gmail.com
ILCO klub Martin
Ján Tusjak
Kozmonautov č.25
036 01 Martin
mobil : +421944145622
tel. : +421434289206
jan.tusjak@gmail.com
ILCO klub Veľký Krtíš
Imrich Bartoš
Lučenska č.45
990 01 Veľký Krtíš
tel.:+421474821032
ILCO klub Gelnica
Ján Červený
Kojšov č.233
055 52 Kojšov
mobil: +421915326492

ILCO klub Nitra
František Elgyütt
Jelenec č.201, 951 73 Jelenec
mobil : +421907388739
elgyutt.frantisek@zoznam.sk
ILCO klub Trenčín
JUDr. Peter Heglas
Skalka Nad Váhom č.2/102
13 31 Skalka nad Váhom
mobil : +421905631851
pheglas@orangemail.sk
ILCO klub Prešov
Alžbeta Jenčová
Víťaz č. 447
082 38 Prešov
Tel. : +421517916245
alzbeta.jencova@centrum.sk
ILCO klub Trnava
Mária Lančaričová
Voderady č.177
919 42 Voderady
mobil : +421908070643
tel.: +421335590063
marta.lancar@gmail.com
ILCO klub Prievidza
Ing. Emil Očenáš
Sadová č.4
972 01 Bojnice
mobil : +421903725302
ilcoprievidza@gmail.com

ILCO klub Nové Zámky
Alžbeta Pinčeková
Veľké Lovce č.48
941 42 Veľké Lovce
mobil: +421915776179
tel. : +421356589210
alzbeta.pincekova@gmail.com
ILCO klub Smižany
Michal Bobko
Pribinová č.39
053 11 Smižany
mobil : +421907478643
pribina39@gmail.com
ILCO klub Košice
Andrej Šaroši
Buzulucká č.22
040 22 Košice
tel.: +421556718630
ILCO klub Topoľčany
Anna Trenčanska
Kapucínska č.350/3
955 01 Nemčice
mobil : +421908785771
annatrencanska123@gmail.com
ILCO klub Michalovce
Ing. Mochal Varga
Tušická Nová Ves č.19
072 02 Tušická Nová Ves
mobil :+421908138078
tel.: +421566495603

ILCO kluby Slovilco (zdroj: www.slovilco.sk)
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Mladí ľudia a ich životný štýl
PhDr. Eva Dobiášová, PhD., odborná asistentka, Lekárska fakulta UK Bratislava
Mgr. Michaela Arbetová, projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine SR
PhDr. Ivana Vojteková, PhD., odborná asistentka, Lekárska fakulta UK Bratislava

Zdravý životný štýl je v súčasnosti mo-
derný a používaný pojem. Všetci o ňom
hovoríme, ale naše predstavy o tom, čo
tvorí jeho podstatu, sa významne líšia.
Všetci sme viac-menej ovplyvnení mé-
diami a reklamou. V internetovom vy-
hľadávači toto slovné spojenie pôsobí
občas ako marketingové zaklínadlo. Tla-
čové i elektronické médiá nás zahŕňajú
zaručenými správami o tom, čo priazni-
vo ovplyvňuje naše zdravie. Často nás
informujú aj o tom, čo by sme mali pre
zdravie podniknúť, kúpiť, či objednať.
Vyznať sa v záplave informácií, odlíšiť
užitočné rady od poloprávd až klamstiev,
je ťažké aj pre dospelú verejnosť. Oveľa
väčšie škody môžu takéto polopravdy
napáchať u mladých ľudí. Dospievajúci
jedinci v snahe odlíšiť sa ľahšie podlie-
hajú mediálnym vplyvom.
Postoje a správanie sa človeka k vlast-
nému zdraviu sa formujú od útleho dets-
tva. Najsilnejší výchovný vplyv má jed-
noznačne rodina. Postoje rodičov k zdra-
viu a rodinné tradície vytvárajú pozitív-
ne vzorce správania, ktoré si jedinec pre-
náša z detstva do dospelosti. Alebo na-
opak, môže to byť rodina, kto vytvára
spleť nevhodných výchovných vplyvov
a deti ich považujú za samozrejmú sú-
časť životného štýlu. Pri prekonávaní
škodlivých zvykov osvojených v detstve
musí dospelý jedinec vynakladať pod-
statne väčšiu námahu, aby prelomil hra-
nice povestnej „železnej košele“. 
V období dospievania sa mladý človek
podstatne viac prispôsobuje sociálnemu
prostrediu. Mladí ľudia sú otvorení von-
kajším vplyvom. Život „vonku“, za hra-
nicami rodiny, v tomto veku nadobúda
atraktívnosť aj za cenu odmietania ro-
dinných hodnôt. Snaha odpútať sa od ro-
dičovského vplyvu je jedným z prejavov
budovania vlastnej identity. Mladí ľudia
potrebujú hľadať vlastnú cestu, a tak pri-
chádza k prehodnocovaniu názorov, kto-
ré v detstve mladý človek od rodičov
s dôverou prijímal. Podporu pri riešení
vnútorných pocitov z dospievania jed-
notlivci hľadajú v spojení s vrstovnícky-
mi skupinami, s ktorými sa potrebujú
identi�ikovať. Ak vo vrstovníckej skupi-
ne prevládajú rizikové návyky, jednotli-
vec ich prijíma často bez toho, aby o nich
uvažoval, alebo pochyboval.
Liga proti rakovine patrí k významným
propagátorom onkologickej prevencie
a k dlhoročným realizátorom onkolo-
gickej výchovy zameranej na zdravý ži-
votný štýl. Napĺňa jeden zo svojich zá-
kladných cieľov, ku ktorým patrí „vý-

chova, informovanosť a prevencia“
(www.lpr.sk). Spektrum preventívnych
aktivít dopĺňajú interaktívne prednášky
v Centre pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave, ktoré sme už zmieňovali na
stránkach časopisu (La Speranza 2012).
Sú určené najmä mladým ľuďom. Pri-
márnou cieľovou skupinou sú žiaci dru-
hého stupňa základných škôl (7. – 9. roč-
ník) a študenti stredných škôl v Brati-
slavskom kraji. Ide o cieľovú skupinu je-
dincov, ktorí sa nachádzajú v zložitom
vývinovom období. Stoja na prahu dos -
pelosti a učia sa preberať zodpovednosť
za vlastné zdravie a jeho ochranu. 
Obsah prednášok je orientovaný na rôz-
ne oblasti a riziká životného štýlu. V sú-
časnosti tento program prebieha, už pia-
ty rok, v spolupráci s dvomi asistentka-
mi Ústavu sociálneho lekárstva a lekárs -
kej etiky Lekárskej fakulty UK v Brati-
slave (od školského roku 2010/2011).
V ponuke preventívneho programu bo-
li spočiatku zaradené dve témy predná-
šok - „Zdravý životný štýl“ a „Fajčenie
a zdravie“. Neskôr pribudla prednáška
na tému „Slnko, voda a zdravie“. Na zá-
klade požiadaviek pedagógov zo zú-

častnených škôl sme postupne rozšírili
ponuku tém. Pribudli prednášky zame-
rané osobitne na problematiku výživy -
„Výživa, pohyb a zdravie“ a „Poruchy prí-
jmu potravy“. Vyhoveli sme školám a sna-
žíme sa pomôcť pri orientácii v proble-
matike onkologickej prevencie. Preto
sme do programu zaradili aj tému „On-
kologické ochorenia a prevencia“.
Ako naznačuje tabuľka, počas uplynulých
štyroch rokov odznelo 196 prednášok
a celkom sa ich zúčastnilo 3771 mladých
ľudí. Najviac účastníkov bolo zo stred-
ných škôl (2765 študentov). Zo základ-
ných škôl sa zúčastnilo celkom 856 žia-
kov a spolupracovali sme aj so školami
vzdelávajúcimi mladých ľudí so špeciál-
nymi potrebami (150 žiakov). Mali sme

možnosť pracovať so žiakmi s porucha-
mi komunikácie, s poruchami sluchu,
s mladými ľuďmi s telesným, či mentál-
nym postihnutím, s deťmi s poruchami
autistického spektra. Aj pre nás - lekto-
rov sú prednášky zdrojom cenných skú-
seností a informácií, čo mladých ľudí
ovplyvňuje pri vytváraní postojov k vlast-
nému zdraviu. V kontakte s nimi sme sa
učili prispôsobovať odbornú komuniká-
ciu o témach zdravia vnímaniu týchto
mladých ľudí. Získali sme mnoho cenných
poznatkov o ich životnom štýle. 
Dospievanie je náročné pre každého. Aj
títo mladí ľudia prežívajú rovnaké prob-
lémy, ako ich vrstovníci. Chcú patriť do
vrstovníckej skupiny, potrebujú si po-
tvrdzovať svoju hodnotu v kontakte so
sociálnym prostredím. Podliehajú rov-
nakým vplyvom prostredia a možno
v snahe prispôsobiť sa, napriek svojmu
znevýhodneniu, sú viac vystavení rizi-
kovým návykom správania sa. Po-
tvrdzujú nám to pedagógovia z týchto
škôl, ktorí uvádzajú napríklad intenzív-
ny výskyt fajčenia u mladých ľudí. 
O prednášky so zameraním na zdravý ži-
votný štýl a možnosti prevencie onkolo-

gických ochorení prejavili záujem aj spo-
ločnosti, ktoré spolupracujú s Ligou pro-
ti rakovine. Pripravili sme prednášky
o zdravom životnom štýle pre zamest-
nancov spoločností HP Slovensko (He-
vlet Packard), Swiss Re Bussiness Ser-
vices Slovakia, IBM Slovensko. Ako sme
zistili v kontakte s cieľovou skupinou do-
spelých, prevažne mladých poslucháčov,
aj dospelí jedinci majú problém orien-
tovať sa v otázkach zdravého životného
štýlu a podpory zdravia. Informačný bo-
om o zdraví vyvoláva v ľuďoch potrebu
naučiť sa selektovať a vyberať si infor-
mácie prospešné pre vlastné zdravie.
V rámci preventívneho programu sme rea-
lizovali prieskum názorov a postojov mla-
dých ľudí k životnému štýlu a k rizikové-

Prehľad účastníkov preventívneho programu v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave

Školský
rok

Základné školy Stredné školy Školy pre deti so
špeciálnymi potrebami Celkový počet

Počet skupín Počet žiakov Počet skupín Počet žiakov Počet skupín Počet žiakov Počet skupín Počet žiakov

2010/2011 23 489 55 1 115 5 80 83 1 684

2011/2012 7 126 18 342 2 38 27 506

2012/2013 4 45 24 425 0 0 28 470

2013/2014 11 196 45 883 2 32 58 1 111

Spolu 45 856 142 2765 9 150 196 3 771

Arbetová, M. Zdroj: Interná štatistika Ligy proti rakovine SR
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mu správaniu, ktoré môže ohroziť ich zdra-
vie. Viaceré výsledky sme už tiež uvádza-
li (La Speranza 2011, 2012). V pamäti nám
nezostávajú štatistické ukazovatele, ale
spomienky na konkrétnych mladých ľudí,
ktorí naše prednášky využívajú aj na in-
dividuálne konzultácie o svojich problé-
moch. Prostredie v Centre pomoci Ligy
proti rakovine v Bratislave posilňuje dô-
veru poslucháčov. Prednáška bez účasti
pedagógov zrejme dodáva odvahu pýtať
sa na mnohé problémy, s ktorými si neve-
dia rady. Musíme uznať, že byť dospieva-
júcim jedincom v súčasnosti vôbec nie je
jednoduché. Vplyv prostredia a vrstovní-
kov kladie nároky na prispôsobenie sa
a tlačí jednotlivca k prijatiu skupinových

hodnôt, aj keď sú spojené s rizikovým sprá-
vaním, s fajčením, či pitím alkoholu. Mno-
hí mladí ľudia vyjadrujú obavy o zdravie
rodičov - fajčiarov, alebo riešia, ako po-
môcť rodičovi s vážnou chorobou, či s roz-
vinutou závislosťou od alkoholu. Rešpek-
tujeme dôvernosť rozhovorov, ale občas
by sme rodičom dopriali počúvať, čo ho-
voria ich vlastné, niekedy príliš dospelo
uvažujúce deti. 
Za štyri roky práce v preventívnom pro-
grame si uvedomujeme, že významná
časť účastníkov prednášok prekročila
hranicu dospelosti. Z našich poslucháčov
sú dospelí mladí ľudia, ktorí si, dúfajme,
cielene riadia svoj život. Veríme, že sme
ich postoj k vlastnému zdraviu ovplyv-

nili aspoň do takej miery, aby si uvedo-
movali jeho hodnotu. Prevencia a výchova
k zdraviu vyžadujú dlhodobú, trpezlivú
prácu, ktorej výsledky nemožno okam-
žite odmerať. Ak sme pomohli zlepšiť
niečo v životnom štýle aspoň jedného
mladého človeka, tak potom toto snaže-
nie má zmysel. 
Kontakt s mladými ľuďmi prináša pozi-
tívnu energiu, elán a mnoho nových ná-
padov. Mladí ľudia nás učia dívať sa na
svet a na veci v ňom novým, netradič-
ným spôsobom. V nadchádzajúcom ča-
se vianočných sviatkov vám želáme, aby
ste si užívali pohodu aj v spoločnosti mla-
dých ľudí.
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Prevencia je vždy dôležitá, smerom
k mladým je však najviac efektívna
Mgr. Lucia Budáčová, projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine SR

Onkologická výchova je výnimočný
projekt. Už viac ako 15 rokov funguje
predovšetkým vďaka motivácii učiteľov
nie len vedomostne vzdelávať študen-
tov, ale učiť ich žiť, a vďaka zvedavosti
a dychtivosti  študentov nie len absol-
vovať nevyhnutné predmety, ale dozve-
dať sa a robiť viac. Onkologická výcho-
va je dobrovoľná. Je spojením aktivity
žiakov a zodpovedného záujmu vyuču-
júcich o mladú generáciu - svojich štu-
dentov. 
Viac ako 60 škôl z rôznych miest Slo-
venska sa venuje takémuto vzdelávaniu
študentov. Vedie ich k správnym voľbám
v oblasti zdravia, k životnému štýlu, kto-
rým sa nebudú na zdraví ohrozovať, učí
ich vzdávať sa fajčenia i alkoholu nie for-
mou zákazu, ale prostredníctvom dô-
sledného porozumenia toho, ako sa ta-
kéto zlozvyky podpisujú na ich vlastnom
tele. Výskumy na školách, projekty pre-
vencie pre ďalších spolužiakov, šírenie
osvety a informácií aj za múrmi školy, to
všetko je súčasťou projektu Onkologic-
ká výchova, ktorým Liga proti rakovine
oslovuje mladých. 

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
NA WORKSHOPOCH

Okrem výučby počas roka sa študenti i vy-
učujúci majú možnosť spolu stretnúť as-
poň dvakrát v roku na tradičných WORKS-
HOPOCH Ligy proti rakovine. Pos-
ledný workshop sa konal v Starom Smo-
kovci cez víkend 10. – 12. októbra 2014. 
Nie je výnimočné, že sa na workshope zí-
deme viac v zastúpené dievčat – téma
zdravia a starostlivosti o ľudí je častejšie
vyhľadávaná nežným pohlavím. A keďže
ani tento raz tomu nebolo inak, témy
workshopu sme volili tak, aby zaujali a bo-
li prínosné práve pre takéto publikum. 

Reč bola predovšetkým
o prevencii

Pravidelné návštevy u gynekológa sú naj-
lepším spôsobom predchádzania rako-
vine krčka maternice, no zvlášť mladým
dievčatám v takejto forme prevencie mô-
že brániť úzkosť a stres spojený s gyne-
kologickou prehliadkou. Tá môže byť
skutočne nepríjemná a i stresujúca,
zvlášť pre dievčatá, ktoré nevedia, ako
takáto prehliadka prebieha a čo obnáša.
Práve preto sme hovorili o špeci�ikách
prvej gynekologickej prehliadky, o tom,
kedy je na ňu ten správny čas, na čo sa

pripraviť a z čoho nemať stres či úzkosť.
Prednášku a diskusiu si pre študentov
pripravila a viedla Petra Pružinská z Mar-
tinského klubu medikov. 

V téme sme pokračovali aj ďalej: Zuzka
Kovaľová zo spoločnosti Medirex, s.r.o. sa
podelila so študentmi a vyučujúcimi o za-
ujímavé zistenia z ich aktuálneho prie-
skumu o postoji slovenských žien k pre-
vencii rakoviny krčka maternice. Disku-
tovali sme o tom, podľa čoho si zvyčajne
ženy vyberajú svojho gynekológa a pre-
čo je dôvera k lekárovi dôležitá pre zdra-

votnú starostlivosť práve v tejto oblasti.
Okrem dôvery boli významnými pod-
mienkami pri voľbe lekára aj dobré re-
ferencie, citlivý prístup, komunikatívnosť
a zrozumiteľnosť v komunikácii. 
Pri téme zdravia v spojitosti so ženskou
časťou populácie sme ešte ostali. Mgr. Mi-
riam Bobrovská z Úradu verejného zdra-
votníctva v Martine otvorila diskusiu na
tému „alkohol a ženy“ a hovorili sme
o špeci�ikách užívania alkoholu ako aj
charakteristikách alkoholizmu rozvinu-
tého u žien. 
Keďže ale Onkologická výchova nie len
o prevencii, ale venuje sa i témam on-
kologického ochorenia a rôznym jeho as-
pektom, hovorili sme i o tom, aký mno-
horaký dopad máva zvyčajne onkolo-
gické ochorenie na človeka a jeho oko-
lie, a čo všetko je potrebné riešiť počas
liečby i po liečbe. Rehabilitácia pacien-
tov je veľmi aktuálnou témou v onkoló-
gii i na medzinárodných fórach. Preto
sme potrebu rehabilitácie a i jej formy
predstavili účastníkom workshopu. Na-
šim cieľom bolo, aby nadobudli lepšiu
predstavu o tom, s čím sa onkologickí
pacienti často musia vysporiadavať
a s čím potrebujú pomoc „z vonku“, teda
od lekárov, zdravotného systému, od štá-
tu, ale často i od tretieho sektora a teda
i od Ligy proti rakovine. V súvislosti s di-
skutovanou témou sme hovorili práve
o tých programoch Ligy proti rakovine,
ktoré pomáhajú pacientom vrátiť sa späť
do života, ktorých cieľom je fyzická, psy-
chická a i sociálna rehabilitácia: hovori-
li sme o Centrách pomoci pre pacientov,
o relaxačných týždňovkách, o sieti psy-
chológov a mnohých ďalších. 

Účastníci z jednotlivých škôl sa vzájomne pred-
stavili prezentáciou o svojej práci a aktivitách
v rámci výučby Onkologickej výchovy

Zaslúžený výlet - Krásne jesenné Tatry vytvorili ideálne miesto pre aktívny relax
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Kvalita života
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine SR

Po práci zaslúžený oddych

Samozrejme, takýto workshop má vždy
dva hlavné ciele. Štúdium, diskusie s od-
borníkmi a zaujímavými hosťami je len
jedným z nich. Stretnutie, spoznanie sa,
výmena skúseností a prepojenie škôl
a ich následná spolupráca sú nemenej
dôležité. A v Tatrách je príležitostí na
rozhovory a spoznávanie sa dostatok. 

Súťažný kvíz
Časť programu sme preto strávili pri tu-
ristike, prechádzkach a výlete. I tie boli
však pre študentov prepojené s využi-
tím vedomostí a informácií, ktoré počas
odborných prednášok a diskusií nado-

budli. Kvíz, ktorý bolo možné úspešne
vyriešiť len vtedy, ak riešiteľ skutočne
rozumie problematike rozvoja a vzniku
rakoviny krčka maternice, bol i pre nás
ideálnou spätnou väzbou a uistil nás
o tom, že diskutované témy boli nie len
pasívne vypočuté, ale že padli na úrod-
nú pôdu a že im študenti porozumeli. Sú-
ťažilo sa v zmiešaných skupinách zlože-
ných vždy z účastníkov z rôznych škôl,
takže bolo zabezpečené nie len diskuto-
vanie na témy prevencie medzi štu-
dentmi, ale aj ich vzájomné spoznanie
sa vytvorenie možno dlhodobejších kon-
taktov. 
Hovoriť o prevencii má význam v kaž-
dom veku a Liga proti rakovine v tom-

to smere vyvíja každoročne viacero ak-
tivít. No i my vnímame, že najefektív-
nejšie je zasievať semienka poznania
tam, kde majú čas sa ujať, vyvíjať sa
a pevne sa zrásť s životným štýlom člo-
veka. Vštepovanie nie len vedomostí,
ale najmä postojov k sebe v zmysle sta-
rostlivosti a záujmu o svoje zdravie mô-
že raz rozhodnúť o tom, či budú onko-
logické ochorenia na vzostupe alebo na-
opak, prestanú pribúdať. Zdravý život-
ný štýl – vyhýbanie sa fajčeniu, alkoho-
lu, dostatok pohybu i oddychu a mno-
ho ďalších možno nepatrných rozhod-
nutí v živote človeka zaváži a môže roz-
hodnúť o tom, či rakovina bude aj je-
ho/jej problém.

V uplynulých desaťročiach sa upriamila
onkologická liečba na odstránenie ale-
bo zmiernenie zhubného nádorového
ochorenia, s cieľom zachrániť alebo pre-
dĺžiť život. To, aký ho prežívajúci pacienti
budú mať, nebolo vtedy predmetom me-
dicínskeho záujmu. Postupne sa sledo-
vaniu osudu pacientov po liečbe dostá-
valo väčšej pozornosti a záujem sa za-
meral na nový fenomén – kvalita života.
Tento dal podnet k mnohým konferen-
ciám, sympóziám, poradám a publiká-
ciám, ktoré začali odhaľovať množstvo
rôznych problémov i návrhov na ich rie-
šenie.
Pred viacerými rokmi sa realizoval v Eu-
rópe projekt EUROCAN PLUS, ktorý ini-
ciovala Medzinárodná agentúra pre výs-
kum rakoviny – IARC a �inancovala ho
Európska komisia. Jeho cieľom bolo pri-
praviť stratégiu pre koordináciu výsku-
mu rakoviny v Európe. Jednou z jeho čas-
tí bol aj výskum kvality života onkolo-
gických pacientov. Zapojilo sa do neho
veľa odborníkov z celej Európy a Liga
proti rakovine bola prizvaná ako part-
ner, ktorý mal v programe psychoso-
ciálnej starostlivosti už určité skúsenosti.
Prvé výsledky viacerých štúdií ukázali,
že v jednotlivých krajinách Európy exi-
stujú v tejto oblasti značné rozdiely a že
bude preto potrebné, aby sa tento pro-
blém riešil na širokej báze multidiscip -
linárnej a medzinárodnej spolupráce. Jed-
ným z prvých krokov k úspešnému roz-
voju tejto iniciatívy bol návrh na jej za-
radenie do pregraduálnej výchovy a jej
pokračovanie školením všetkých zú-

častnených odborníkov z viacerých dis-
ciplín, v spolupráci s pacientskými orga-
nizáciami. Ešte dnes si  mnohí zdravot-
nícki pracovníci neuvedomujú, že kvali-
ta života pacientov a ich rodín je mimo-
riadne dôležitou súčasťou komplexnej
liečby a starostlivosti. Žiaľ, nedostatoč-
ný záujem z medicínskych kruhov bol
často príčinou, že sa toto úsilie v uply-
nulom období iba pomaly rozbiehalo.
Veľká zmena nastala vďaka zrodu novej
disciplíny -  psychosociálna onkológia,
ktorá sa stala aj jednou z úloh stratégie
programu Európskej asociácie líg proti
rakovine (ECL) a na ich riešení sa veľ-
kou mierou angažovala Liga proti rako-
vine. Prostredníctvom pracovných sku-
pín začali sa na európskej úrovni riešiť
tie problematické oblasti, ktoré život pa-
cientov a ich rodín veľmi nepriaznivo
ovplyvňujú. Bolo pre nás cťou, že vďaka
nášmu psychosociálnemu programu,
ktorý už viacero rokov pomáha k návratu
pacientov do života bola naša spolupra-
covníčka Mgr. Lucia Budačová poverená
prezídiom ECL predsedníctvom tejto ce-
loeurópskej pracovnej skupiny.
Aké sú prekážky a vyhliadky na dobrú
kvalitu života? Lekár informuje pacien-
ta, že má zhubný nádor, ktorý treba lie-
čiť, i ako ho treba liečiť, ale väčšinou ne-
má dosť času, aby túto informáciu po-
dával obšírne a zrozumiteľne. Keďže pa-
cient nemá potrebné odborné znalosti
a nie je žiadnym expertom, podobná in-
formácia vyvolá i u neho strach a bez-
nádej a úplne mu zmení život. Život po
liečbe akéhokoľvek druhu nie je jedno-

duchý a prináša veľké množstvo osob-
ných i rodinných problémov. Zdravot-
nícke inštitúcie vo všeobecnosti nema-
jú možnosť starať sa o pacienta, keď už
je po liečbe doma a často ani nemajú
predstavu, ako ťažko sa musí prežívajú-
ci pacient tomuto novému stavu prispô-
sobovať. Pre neho je veľmi ťažké hľadať
nejakú pomoc, ktorá by jeho problémy
súvisiace s liečbou i po ukončení liečby
riešila.
Kvalita života sa nemení iba u pacienta,
ale aj u jeho rodiny. Rodina vlastne ne-
vie, čo bude potrebovať, aké zmeny v nej
nastanú, nevedia, čo treba robiť a nema-
jú žiadne skúsenosti. Dochádza často
k úplne zúfalej situácii, ktorú je treba
zvládnuť, čo bez pomoci iných nie je mys-
liteľné. 
Liga proti rakovine ponúka práve v tých -
to prípadoch pomoc v rôznych formách
psychosociálnej i zdravotnej podpory.
Sú to projekty, v ktorých sa poskytujú
nielen rady, ale aj množstvo služieb ve-
dúcich k zotaveniu a vyrovnaniu sa s cho-
robou. Táto podpora s veľkým množ-
stvom riešení a pomoci pre pacientov
a ich rodiny nahradzuje to, čo sa od ná-
rodných zdravotníckych služieb  nedá
vždy očakávať. Preto sa všade vo svete
veľmi zdôrazňuje, že táto disciplína mu-
sí byť súčasťou národných onkologic-
kých plánov.
Nás teší, že mnohé projekty tohto prog -
ramu Ligy proti rakovine neostali v eu-
rópskom úsilí boja proti rakovine bez
povšimnutia  a že niektoré z nich sa sta-
li aj vzorom pre jeho rozvoj.
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Liga proti rakovine ako ju možno nepoznáte
Mgr. Lucia Budáčová, projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine SR

„Riešiť rakovinu“ chce stratégiu, dlho-
dobé ciele a veľa trpezlivosti posúvať
sa mravčími krokmi

Ligu proti rakovine (LPR) ľudia vníma-
jú cez jej aktivity konkrétnej pomoci pos-
kytovanej pacientom. Cez programy, kto-
ré pre pacientov chystá, cez Centrá po-
moci, ktoré pre pacientov otvorila, cez
relaxačné týždňovky, kde poskytuje
priestor pre rehabilitáciu pacientov, cez
denne poskytované poradenstvo a prak-
tickú podporu. A to je dobré, veď práve
na to sme tu. 
No Liga proti rakovine je zároveň i sú-
časťou niečoho väčšieho. Zmenšovať ťa-
žobu, s akou rakovina na ľudí v krajine
dolieha, si vyžaduje viac než len zasaho-
vať v konkrétnych prípadoch, kedy ľudia
pomoc potrebujú. Takéto poslanie vyža-
duje i vyššiu stratégiu, dlhodobé pláno-
vanie zmien v myslení spoločnosti, a mať
na mysli ciele, ktoré sa nedajú dosiahnuť
zo dňa na deň. Dosahujú sa postupnou
mravčou prácou, opakovanými pokusmi
o potrebné zmeny a kroky vpred. Liga
proti rakovine je i organizáciou, ktorá
myslí na budúcnosť a vidí bremeno ra-
koviny širšie a zložitejšie ako sú kon-
krétne ťažké prípady ochorenia jedno-
tlivcov. Rakovina je problémom jedno-
tlivcov, a zároveň problémom spoločnosti.
A preto ju treba i celospoločensky riešiť. 
Tento rok – od 14. do 17. októbra - sa
v Bratislave uskutočnilo významné stret-
nutie zástupcov európskych líg a orga-
nizácií bojujúcich s rakovinou. Presne
tak – je nás viac - v každej krajine sú ľu-
dia a organizácie, ktorí pomáhajú obo-
ma spôsobmi: na jednej strane posky-
tujú konkrétnu pomoc konkrétnym pa-
cientom, a na druhej strane bojujú za pa-
cientské práva, za zmenu nevýhodných
nastavení v zdravotníckom či sociálnom
systéme, za zohľadnenie potrieb a vý-
ziev, s ktorými sa onkologickí pacienti
v spoločnosti potýkajú a s ktorými mu-
sia žiť v rozbehnutom svete. I Liga pro-
ti rakovine na Slovensku je súčasťou eu-
rópskej asociácie rovnakých organizá-
cií: Association of European Cancer Lea-
gues (ECL), ktorej výročné stretnutie sa

v tomto roku konalo práve u nás na Slo-
vensku. Jeho súčasťou bola konferencia,
ktorú otvoril prezident Slovenska - An-
drej Kiska, valné zhromaždenie, ale aj
stretnutie pracovnej skupiny pre pod-
poru pacientov.

ECL

Vízia ECL znie jednoducho: Európa bez
rakoviny. A hoci je zrejmé, že takýto krás-
ny cieľ je nemožné dosiahnuť, snaha ma-
lými krokmi sa k nemu približovať má ne-
smierny význam. ECL vytvára výborný
priestor pre spoluprácu medzi ligami z eu-
rópskych krajín a jej hlavnou úlohou je
vytváranie tlaku a ovplyvňovanie európ-
skej zdravotnej politiky a postupov tak,
aby pomohli jednak zmenšovať výskyt ra-
koviny (prevenciou a včasným diagnosti-
kovaním ochorení) a zároveň zmierňovať
dôsledky ochorenia pre pacientov a vy-
tvárať lepšie prostredie pre ich plnohod-
notné fungovanie v spoločnosti a zohľad-
ňovanie ich špeci�ických potrieb. 

Pracovná skupina na
podporu pacientov (PSWG)

Jedným z konkrétnych nástrojov ECL
v praxi je Pracovná skupina na podporu
pacientov (Patient support working
group), ktorá je zložená z dobrovoľní-
kov z európskych líg, ktorí si vzájomne
nie len vymieňajú skúsenosti z každo-
dennej práce s pacientmi v ich krajine,
ale predovšetkým hľadajú cesty na rie-
šenie problémov spoločných pre pa-
cientov všetkých krajín. Liga proti rako-
vine je v pracovnej skupine aktívna od
jej vzniku (2007) a v januári 2013 sa jej
dostalo významnej cti a príležitosti pred-
sedania a moderovania tejto aktívne pra-
cujúcej skupiny odborníkov a ľudí s vý-
bornými skúsenosťami a expertízou
z dlhoročnej práce. Predsedajúcou je Lu-
cia Budáčová, ktorá je projektovou ma-
nažérkou LPR od januára 2010.
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Pripomenuli sme si 10. výročie ubytovacieho zariadenia pre
rodičov detských onkologických pacientov na Kramároch

Mgr. Michaela Arbetová, projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine SR

Psychosociálna podpora, návrat pa-
cienta do práce, problémy pri získa-
ní súkromného poistenia ... to všetko
sú témy, ktoré pália pacientov naprieč
Európu
Pracovná skupina sa snaží dosiahnuť
zmeny v najpálčivejších oblastiach. Ho-
ci sa nám môže často zdať, že poskyt-
nutie psychologickej podpory onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym nie je
automatické už len u nás, nie je tomu
tak. I v rozvinutejších krajinách smerom
na západ je potreba presadiť lepšiu psy-
chologickú starostlivosť pre pacientov
bežnou praxou. Podobne je to i s návra-
tom do práce: vytváranie podmienok,
ktoré by umožnili pacientom plynule sa
vrátiť do zamestnania, zohľadňovali
dlhodobé následky náročnej liečby či
častejšie absencie kvôli kontrolám či
vedľajším účinkom liečby nie je len vý-
zvou týkajúcou sa slovenských pacien-
tov. Ba dokonca, problém s nemožnos-
ťou onkologických pacientov získať sú-
kromné zdravotné, cestovné či životné
poistenie je ešte naliehavejší v krajinách
západu ako u nás. Všetci sme na jednej
lodi a preto i riešenia spoločných pro-
blémov môžu byť úspešnejšie, ak náš
hlas po zmene a zlepšení je silný a jed-
notný. Preto je spolupráca medzi orga-
nizáciami ako je Liga proti rakovine ne-
smierne dôležitá.

Rehabilitácia ruka v ruke
s liečbou
Aktuálne najčerstvejšou témou, na ktorej
pracovná skupina začala aktívne praco-
vať v decembri 2013, je téma rehabilitá-
cie. Dnes už nie je žiadnou novinkou, že
onkologická liečba prináša so sebou veľa
dôsledkov, ktoré treba po ideálne už po-
čas jej priebehu odstraňovať alebo zmier-
ňovať. Rehabilitácia je pre onkologického
pacienta nemenej dôležitá, ako liečba sa-
motná. No dnes vieme už i to, že keď ho-
voríme o rehabilitácii, nemáme na mysli
len rehabilitáciu tela. Rehabilitácia je po-
jem, ktorý v sebe má a musí zahŕňať viac:
rehabilitáciu psychologickú, sociálnu
a i ekonomickú. Onkologické ochorenie
totiž prináša celú hromadu nových zmien,
výziev a problémov. Fyzická stránka je len
jednou z nich. Depresia, úzkosť, strach,
zvykanie si na iný denný režim, iné stra-
vovanie, zmena sociálnych rolí doma, zme-
na v komunikácii s najbližšími, plánova-

nie budúcnosti, iné perspektívy, ale i no-
vonadobudnuté hodnoty či pohľad na ži-
vot ako taký. Je mnoho oblastí, ktoré osta-
nú náročným ochorením zasiahnuté a kto-
ré je potrebné zohľadňovať a asistovať pri
ich riešení. Rehabilitácia pacienta v ta-
kejto podobe je novou a naliehavou témou
v starostlivosti o onkologických pacien-
tov všade na svete. 

Rakovina je choroba celej
spoločnosti

Partnerstvo a spolupráca s organizáciami
, ako je tá naša, je pre nás nesmierne prí-
nosná. Spoločná snaha a spoločné rieše-
nia dávajú väčšiu nádej na lepšie „zajtra“
v probléme rakoviny v každej krajine. Je
potrebné vedieť, že rakovina nie je len ve-
cou jednotlivcov a rodín. Rakovina je cho-
roba celej spoločnosti. Onkologických pa-
cientov z roka na rok pribúda, a preto je
nevyhnutné hľadať také riešenia, ktoré
znížia bremeno tohto náročného ochore-
nia pre všetkých. A snáď, keď všetci po-
chopíme, aké vážne je toto ochorenie – pre
pacientov samotných a i pre spoločnosť,
budeme všetci chcieť investovať ešte viac
energie do preventívnych riešení, do šíre-
nia informácií o tom, ako sa starať o svo-
je zdravie, a zároveň hľadať cesty, ako uľah-
čiť život tým, ktorým sa náročné onkolo-
gické ochorenie nevyhlo.

V septembri, pri príležitosti 10. výročia
vzniku Ubytovacieho zariadenia, sme
spoločne so súčasnými či minulými uží-
vateľmi zaspomínali na dlhú existenciu
tohto projektu Ligy proti rakovine. Ko-
morné posedenie spojené so spoločen-
ským programom spríjemnilo septem-
brové popoludnie. 

Moderátorkou tohto podujatia bola Adela
Banášová, ktorá spolu s umelcami prijala
pozvanie.  Sima Martausová, improvizač-
ná divadelná skupina Kapor na scéne, det-
ský tanečný súbor a detský orchester Vir-
tuoso prispeli k vytvoreniu skvelej atmos-
féry, ktorá sa niesla celým podujatím. Všet-
ci zúčastnení sa rozhodli prispieť svojou

účasťou na programe bez náro-
ku na honorár a za to im patrí  na-
ša veľká vďaka. 
Veľmi si vážime podporu, kto-
rú sme získali od partnerov pri
realizácii  tejto spomienkovej
slávnosti.  Ešte raz úprimné po-
ďakovanie patrí spoločnosti Ar-
ca Capital, Avon, Bagetka na
Račku, cukrárni Danela, Fruxi,
Kofola, Martinus, NaturaMed,
Prvá stavebná sporiteľňa a Ra-
disson Carlton.
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Martinčania na MMM v Košiciach
Mgr. Milan TOMKA

Do Košíc chodíme pravidelne na diva-
delné predstavenia, ale na jeseň sme sa
rozhodli, že si vychutnáme atmosféru ju-
bilejného 90.-teho maratónu v Košiciach.
Bola to určitá paralela: na jednej strane
maratónci, ktorí bojovali s nástrahami
vyše 42 km trate a na druhej strane  my
onkologickí pacienti, ktorým silou vôle
za pomoci zdravotníkov sa darí bojovať
so zákernou chorobou. Preto sme chce-
li pozdraviť vyše 10 000 maratóncov
všetkých vekových kategórií a povzbu-
dzovať ich pri splnení svojho bežecké-
ho cieľa. 
Prvá cesta zo železničnej stanice viedla
k stánku Ligy proti rakovine, kde sme sa
stretli s našimi košickými kolegami.
V priestore štartu a cieľa sme mohli sle-

dovať bohatý kultúrny program a stihli
sme si prehliadnuť aj Košický Dóm. Po
skončení maratónu sme navštívili Tech-
nické múzeum, kde sme okrem technic-
kých pamiatok obdivovali aj výstavu fo-
togra�ií nášho exprezidenta – cestova-
teľa Rudolfa Schustera z jeho ciest po Ka-
nade. 
Na záver vydareného dňa sme si dali
chutný obed a o štvrtej popoludní sme
sa pobrali na cestu domov. Väčšina z nás
videla naživo zápolenie maratóncov po
prvý raz a to zanechalo v nás hlboký zá-
žitok.
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Ľudmilina planéta
Dávid "Šandapal" Hamran

Kedysi bývala Ľudmila jedna z tých krásnych žien, ktoré my
chlapi radi nazývame krv a mlieko. Oči jej krášili poskakujú-
ce ohníky, pleť mala ružovkastú a vlasy husté. To však platilo
iba do chvíle, kým sa mladá žena nedozvedela hroznú správu.
Ochorela a podľa toho čo jej lekári povedali, nebola to choro-
ba, ktorá sa dá vyležať za týždeň. Nespozorovala na sebe nič
až do chvíle kým nenastúpila bolesť. Celé sa to začalo analge-
tikom.
Skončilo chemoterapiou.
Svet sa jej zosypal. Zo sekundy na sekundu. Mala byť silná?
Mala samu seba presviedčať, že jej nič nie je? Presviedčajú
snáď sami seba trosky domu, že sú krásnou rezidenciou?! 
Každý si pri pohľade na ňu všimol, že čosi nie je v poriadku.
Začala chradnúť okamžite. Jej pekné krivky sa stratili, lesk
z očí razom prestal žiariť a úsmev nadobro pobalil kufre. Krát-
ko potom ako ju začali liečiť jej vypadali všetky vlasy. Tým bo-
la jej niekdajšia krása nenávratne preč. Schudla na kosť a ži-
vot sa obmedzil len na štyri steny.
Vo svojej izbe bola zatvorená neustále. Tak sa hanbila za to
ako vyzerá, že celkom prestala vychádzať. Skúmala sa v zrkad-
le, snažila sa zistiť kto je žena v odraze a kam sa podela tá, čo
sa v ňom objavovala donedávna. Manžela vysťahovala, zavre-
la dvere a nikoho nevpúšťala dnu. Ostatní nech si robia čo chcú.
Svet nech si robí čo chce...
Málokedy vetrala, preto sa v jej izbe usídlil nepríjemný pach,
na ktorý si zvykla a sama ho už necítila. Ľudmila ležala v pe-
rinách a sledovala nemý nočný stolík zaprataný mnohoraký-
mi liekmi, sirupmi, kvapkami, náplasťami proti bolesti. Vedľa
stolíka stála �ľaša minerálky a plastové vedro pre prípad, že
by jej náhle prišlo zle.
Normálne jedlo už nemohla ani cítiť. Denné menu sa obme-
dzilo na pár suchárov bez chute. Takto plynul jej život deň čo
deň a žiadna zmena neprichádzala. Až raz...

Bola noc. Sídliská sa ponorili do neobyčajného ticha. Ešte aj
hašterivé mačky v kontajneroch si dali na dnes večer pokoj
a niekam pomizli. Všetci spokojne odfukovali v teplých po-
steliach.
Jedine Ľudmila vnímala čosi zvláštne. Nedokázala zažmúriť
oči, nieto ešte zaspať. V túto noc mala väčšie bolesti než ino-
kedy. Slzy jej stekali po lícach. Sem tam sa ich snažila zotrieť,
no nedalo sa. Rada by sa aspoň prehadzovala, ale ani to sa ne-
dalo. Bola tak zoslabnutá, že keby sa chcela otočiť na druhý
bok musel by niekto prísť a pomôcť jej. Mohla zakričať na
svojho manžela, mohla ho zobudiť a otravovať. Zas a znova.
Každú chvíľu! Nie, dnes nie. Aj on si musí oddýchnuť. Rozhodla
sa zostať sama a hľadieť na nábytok tak dlho ako to len pôjde.
V modrastej tme sa zdalo, že zariadenie izby každú chvíľu oži-
je. Akoby sa sledovali navzájom.
Začula pohyb. Trošku nadvihla lysú hlavu a pozrela smerom
k zavretým dverám. Na chodbe ktosi bol. Počula bosé nohy
ťapkať po dlážke. Uprela zrak na kľučku. "Vlado?" šepla. Do-
tyčný stál za dverami. Neodpovedal. "Ty si to?"
Čiasi ruka prešla po dreve. Kľučka sa pohla...
Už už čakala, že sa dvere otvoria, keď sa zrazu ozvalo – „Ahoj.“
Takmer sa jej zastavilo srdce. Vedľa stolíka stálo drobné diev-
čatko v nočnej košeli a pozorovalo ju.
„Prepánajána, čo robíš v mojej izbe?!“ zvolala vyľakane.
„Som tu na návšteve.“
„Neviem o tom, že by u nás niekto bol. Kto si? Prečo si tu?“
„Chcem vedieť ako sa máš...“
„Vidíš sama," smrkla. Tvárila sa, že z opuchnutých očí nikdy
žiadne slzy netiekli.

„Posaď sa, chcem sa rozprávať Ľudmila...“
„Nechcem, aby si ma takto videla. Veľmi sa han...“ nedopove-
dala, pretože dievča bez slova prišlo k jej posteli, odhrnula pri-
krývku a pomohla jej posadiť sa. Ľudmila by si ani v najhor-
šej nočnej more nebola myslela, že posadiť sa môže tak bo-
lieť.
„Mne nevadí ako vyzeráš. Chcem sa s tebou rozprávať. Musí-
me prebrať nesmierne dôležitú vec,“ povedala.
Ľudmila sa začudovala: „Kto vlastne si? Prečo sa chceš so mnou
rozprávať?“
„Cítila som, že sa s tebou musím stretnúť. Tak som prišla.“
„Máš mi niečo dôležité odkázať? Lebo, ak nie, rada by som si
ľahla.“
„Mohla by som ti niečo zaujímavé ukázať, ak by si chcela. Zá-
visí to len od teba.“
Ľudmila sa nadýchla.
„Prečo? Si anjel? Zomrela som a prišla si po mňa?“
„Nie som anjel...“
„Nepočula som ťa vojsť dverami.“
„Dvere som na to nepotrebovala.“
„Si duch? Si Smrť?!“ zvolala Ľudmila.
„Nie nie,“ krútilo dievčatko hlavou. „Duchovia sú bez tela. Ja
som celkom živá. A nie som ani smrť. To sa ku mne nehodí.“
„Si zvláštna. Trochu sa ťa bojím?“
„Prečo?“
„Ja neviem. Povedz ty!“
„Nič na svete nestojí za to, aby si sa bála.“
"To sa ti hovorí."
Na chvíľu zostalo ticho, potom Ľudmila pokračovala: „Pove-
dala si, že mi môžeš niečo ukázať.“
„To stále platí. Chceš?“
Prikývla.
„Tak sa postav!“
Ľudmila sa chodidlami dotkla koberca. Nohy mala len ako ta-
ké bezvládne paličky. Čakala, že dievčatko vytiahne spoza
chrbta nejakú hračku a bude jej ju predvádzať, no nestalo sa
tak. Namiesto toho ju chytila za ruku. Nato Ľudmila prestala
cítiť mäkkosť koberca pod chodidlami.
„Čo to...?“
Dievčatko ju držalo a ona visela vo vzduchu ako osika na ko-
náriku. Išli k balkónovým dverám, dievčatko ich otvorilo a spo-
ločne vyšli von. Zaprel sa do nich svieži nočný vzduch.
„Čo to robíš?“ zvolala Ľudmila.
„Neľakaj sa! Budeme letieť.“ Dievčatko ju utešilo a samo sa
vznieslo nad zem. Ani sa nenazdali a už obe leteli ponad mes-
to... Bolo to ľahučké. Mesto bolo ako bežiaci pás mihajúci sa
pod hviezdami. Keď vyleteli vyššie Ľudmila nevoľky zvýsk-
la. Na ploché strechy panelákov sa pozerali zvrchu. Videli an-
tény, satelity, výťahové strojovne... Po chvíli sa pred nimi zja-
vila vysoká kostolná veža. Len, čo k nej prileteli, zosadli a pev-
ne sa chytili veľkého železného kríža, ktorý sa týčil na sa-
mom vrchole. Hlboko pod nimi sa rozprestieralo obdĺžniko-
vé námestie so sochou svätej trojice a fontánou. Celé mesto
mali ako na dlani. Z kostolnej veže dovideli ďaleko preďale-
ko.
„Pozri sa hore!“ povedalo dievčatko a Ľudmila zdvihla hlavu.
Tak blízko k nebu ešte nebola. Tisícky hviezd sa jej zdali na
dosah.
„Však sú krásne?“
Ľudmila prikývla. „Poďme dolu... Neudržím sa.“
„Ešte som ti neukázala, čo som chcela.“
„Toto nestačí?“ opáčila, no dievčatko neodpovedalo. Namies-
to toho zdvihlo ruku k jednej zo žiariacich bodiek.
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„Tamto je tvoja planéta.“
„Moja planéta? Prečo moja? Čo na nej je? Už sa naozaj nevlá-
dzem držať!“
„Zatvor oči a podaj mi ruku.“
V momente ako tak Ľudmila spravila, zakričala. Cítila ako sa
jej telo odpojilo od kostolnej veže a vyletelo smerom k nebu.
Netrvalo to ani zlomok sekundy. Naraz pod nohami zacítila
pevnú zem. Okrem toho sa jej zdalo, že ju na tvári hreje slnko.
To bolo teda rýchle... „Môžem otvoriť?“ hlesla nesmelo.
„Otvor! Už sme tu.“
Keď od seba odlepila viečka, hneď ich aj zavrela. Takto to spra-
vila niekoľko krát, pretože miesto kam sa dostala bolo to naj-
podivuhodnejšie na akom kedy bola. Chodidlami opáčila či je
zem skutočne zemou. Dievčatko sa Ľudmilinmu žmurkaniu
a dupkaniu muselo za-
smiať. „Vítam ťa na tvojej
planéte."
Pred návštevníčkami sa
otvorila nekonečná kraji-
na. Bola však iná ako tá,
ktorú bežne vidíme na Ze-
mi. Boli na nej lúky ob-
rastené farebnými kvet-
mi. Tisícky hlávok pekne
jedna vedľa druhej. Vyze-
rali ako veľké farebné
more. Cez zelené kopce si
cestu razili tenké pásy po-
tokov a v pozadí sa neba
dotýkali čierne hory. Na
toto všetko žiaril mdlý
slnečný jas. Nikde žiadny
panelák, dom ani auto či
motorka. Keď Ľudmila
zdvihla hlavu, uzrela ne-
bo. Ale nie modré, hoci na
strane odkiaľ svietilo slnko naberalo indigový odtieň. Toto ne-
bo bolo tmavé a z miesta kde stála videla priamo do vesmíru.
Všetky hviezdy a planéty pôsobili bližšie. „Je to pekná plané-
ta, ale zvláštna. Tá krajina vyzerá celkom ináč, než na akú som
zvyknutá. Nesníva sa mi to?“
Dievča pokrútilo hlavou: „Všetko, čo vidíš je pravé. Poď, prej-
deme sa!“ Chytila ju za ruku a už aj ťahala naprieč farebnou
lúkou.
„Počkaj, ja nevládzem tak rýchlo...“ zanariekala Ľudmila, no už
po pár krokoch zistila, že nohy má akési silnejšie.
„Čakala si, že v tvojom vlastnom svete bude niečo fungovať
zle?“
„Priznávam, že áno. Som predsa chorá.“
Dievčatko zosmutnelo: „To je problém mnohých,“ potom zno-
vu podišlo k nej, „ver, že tvoje telo bude fungovať dokonale.
Ak to tak nebude, môžme si vynadať.“ usmialo sa: „Teraz bu-
deme bežať.“
Ich ruky sa znovu spojili. Dievčatko bolo ohľaduplné, preto
utekalo pomaly. Ľudmila potrebovala chvíľku na to, aby si
zvykla na bezbolestný pohyb. Čím dlhšie však bežali, tým rý-
chlejšie sa im nohy prepletali. Unavené kútiky úst sa obraca-
li do hora. Ľudmilu naraz opustili obavy, pustila sa dievčatka
a rozbehla sa tak rýchlo, že ešte aj nočná košeľa za ňou viala
ako vlajka vo vetre. Na tvári ucítila jemný vánok a za sebou
započula smiech dievčatka. Chvíľu len tak pobehovali, nahá-
ňali sa a preskakovali potoky. Keď zadýchané ustali, ľahli si do
kvetov. Okolo nich začali poletovať motýle.
„Milujem motýle. Dávno som ich toľkých pokope nevidela. Vieš
ako je to v meste. Nikde žiaden kvet,“ začala Ľudmila a natiahla

k nim ruku, akoby chcela nech si na ňu posadajú. Motýle si
však žili svoj svet.
„Aj ja ich zbožňujem,“ odpovedalo dievčatko, „jeden múdry pán
napísal, že motýle sú kvety, ktoré vyleteli vysoko do vzduchu
a mávali okvetnými lístkami až sa im premenili na krídla.“
„Viem kto to napísal, poznám tú rozprávku.“
Na okamih obe zmĺkli a sledovali pestrofarebné poletujúce
kvety. Potom sa však stalo ešte čosi zvláštnejšie. Celá zem sa
pohla. Zdalo sa, že sa zatočila. Planéty na nebi sa priblížili tak
blízko, že bolo vidieť priamo na ich povrch. Ľudmila zatajila
dych: „Čo sa to deje?“
„Nič. Vesmír sa mení. Planéty sa točia, približujú a vzďaľujú.
Tak to chodí.“
„Ale prečo sú tak blízko?“

„Aby si ich dobre videla.“
Mali rôzne farby a veľ-
kosti. Jedna bola obras-
tená trávou, ďalšia ukrý-
vala mnoho kamenných
jaskýň a sopiek. Iná zasa
nemala miesto pre stro-
my. Boli na nej len �irmy
a paneláky. Na jednej
smetisko, na ďalšej hro-
mady počítačov... istá
planéta bola celkom po-
krytá bankovkami. Tie
dokonca pršali.
Ľudmila po chvíli ticho
prerušila: „Aha! Na tam-
tej sa hrajú deti. A tam
zas niekto okopáva zá-
hradku...“ preskakovala
pohľadom. „Sleduj! Tam-
ten chlapík čosi kradne.“
Pozrela na dievčatko.

„Vidia aj oni nás?“
„Niektorí sa pozerajú iba sem.“
„Prečo?“
„Myslia si, že tu je lepšie ako na ich planéte.“
„A je?“
Teraz aj dievčatko pozrelo na Ľudmilu: „To závisí od nás. Pá-
či sa nám tu?“
„Mne sa tu veľmi páči.“
„Aj mne. Tak potom je všetko v poriadku.“
Znovu pozreli na planéty. Ľudmila zvolala: „Tamtá vyzerá ako
naša! Sú na nej lúky plné kvetov. Niekto tam je. Stojí tam ne-
jaký pán... s malým chlapcom po boku. Vidíš ich?“
„Zakývajme mu,“ povedalo dievčatko a obe s úsmevom začali
mávať. O chvíľu im už tí dvaja kývali späť. Z vesmíru sa k nim
prihnalo priateľské ahoooj.
„Niektoré planéty,“ šeplo, „sú si navzájom veľmi podobné. Ak
by ten muž chcel, mohol by sa rozbehnúť, dobre sa odraziť
a preskočiť sem. Dokázal by tu žiť rovnako dobre ako u seba
doma, no v celom vesmíre nejestvujú dve planéty na vlas rov-
naké. Vždy sa nájde niečo, čo ich líši. Tie planéty sú výnimoč-
né, ale ľudia na nich sledujú druhé v nádeji, že aj tá ich bude
raz tak vyzerať. Keď to tak nie je, sú nešťastní. Ale nie sú to zlí
ľudia. Všetci robia to, čo je pre nich v danej situácii najlepšie.
Zapamätaj si to - každý robí to, čo považuje za najlepšie. 
Pôjdeme ďalej, chcem ťa zaviesť aj iné miesta," postavila sa.
Ľudmila dievčatko nasledovala. Za pár chvíľ prišli k drevenému,
slnkom zaliatemu altánku. „To, čo ti chcem ukázať je vnútri.“
Vojdúc dnu, Ľudmila sa rozhliadla. Jediné, čo altánok skrýval
bolo maliarske plátno, paletu s farbami a štetce. Zaúpela.
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„Kvôli čomu sme sem prišli?“
„Chcem, aby si maľovala.“ Dievčatko podišlo k plátnu, vzalo
štetec a už aj ho núkalo Ľudmile. Tá rázne pokrútila hlavou.
„Prečo?“ Stále držalo ruku so štetcom natiahnutú. „Len si ho
vezmi!“
„Nebudem maľovať!“
„Ale veď ty rada maľuješ...“
„Kedysi. Dnes už nie.“
Dievčatko nechápalo.
„Kedysi,“ pokračovala žena, „som chcela maľovať. Túžila som
mať presne takéto plátno, takéto štetce. Túžila som byť úspeš-
ná a uznávaná. Bola som asi v tvojom veku a verila som, že do-
kážem všetko...“
„Chcela si maľovať,“ zopakovalo dievčatko s akýmsi sklama-
ním a stiahlo ruku. „Verila si tomu. Tak mi povedz, čo sa sta-
lo, že si to takto zavrhla?“
„Nič sa nestalo. Jednoducho mi to nešlo.“
„Odkiaľ vieš? Tu máš. Skús to teraz!“ podávalo jej štetec. „Pre-
to som ťa sem priviedla. Je tu všetko čo potrebuješ...“
„Nechcem to! Nevyskúšam to! Daj mi s tým pokoj, prosím.“
„No tak. Nemôžeme takto skončiť. Sme spolu a všetko máme tu.“
„Prepáč...“
Do altánku vletelo niekoľko drobných motýľov, ponaháňali sa
a v skupinke znovu odleteli. Nato rozľútostené dievčatko pri-
skočili k plátnu, namočilo štetec do farieb a spravilo prvý ťah.
Popri maľovaní si hovorilo: „Mojim snom je maľovať a ja ve-
rím svojim snom!“
Ľudmila sa postavila za ňu a sledovala vznikajúce dielo. Aj keď
obraz na prvý pohľad nepôsobil dokonale, bol pekný. Na plát-
ne sa zaskveli presne také motýle, aké pred pár chvíľami pre-
leteli altánkom. Dievčatko položilo štetec a obrátilo sa. So slza-
mi povedalo: „Musela som to spraviť za teba. Nemôžeme tak-
to skončiť.“
„Ako skončiť?“ spýtala sa, no odpoveď nedostala. Napokon
len dodala: „Veľmi pekný obraz. Mala by si maľovať.“
Dievčatko sa konečne usmialo: „Musíme ísť.“
Len, čo sa opäť vydali na lúku, matný slnečný jas stratil na si-
le. Dokonca aj farebné kvety prestali žiariť. Zdalo sa, že nad
krajinu pritiahli mračná. Obloha však bola stále čistá. „Prečo
tak rýchlo prichádza šero?“ položila otázku Ľudmila a pozre-
la na dievčatko. V nemom úžase zastavila. Za pár chvíľ, čo sa
zmenila krajina, zmenilo sa i dievčatko. Hoci stále malo tú is-
tú nočnú košeľu, nevyzerala rovnako. Ona vyrástla, žasla Ľud-
mila. Naozaj. Z dievčatka zostalo dievča. Ba dokonca mladá
žena.
„Čo nás do toho, že prichádza šero?!“ povedala veľmi nevľúd-
ne.
Ľudmilu to zaskočilo. Takýmto tónom ju ešte nepočula hovo-
riť. „Prepáč, len...“ zastavila a začala celkom ináč. „Ty si vy-
rástla.“
„Bolo to nevyhnutné,“ utrúsilo dievča. „To, čo som ti chcela
ukázať už nie je ďaleko.“
„Takže je to celý rad vecí...“
„Samozrejme. Poďme! Nech to máme z krku.“
Ľudmile sa tón dievčaťa znepáčil a tak stála: „Prečo si taká
mrzutá?“
„Nechci vedieť,“ mávla rukami a bez zastavenia šla pevným
krokom ďalej.
„Povedz mi to...“
Dievča naveľa zastavilo, zvrtol sa a začalo: „Moja mama ma
nechápe. Povedala nech sa viac učím, že také sprostosti ako
maľovanie ma neuživia. Pohádali sme sa kvôli tomu. Zobrala
mi plátno a štetce rozlámala. Vždy mi robí napriek. Vždy!“
„Takže predsa maľuješ,“ šepla Ľudmila skôr pre seba než pre
ňu a počúvala ďalej.

„Maľovanie je môj život,“ dievča sa otočilo. Vlasy jej neposlušne
skákali do tváre. „Nič už nebude mať zmysel, ak mi to matka
celkom zatrhne.“
„Neboj sa. Vráti ti plátno.“
Dievča skrivilo ústa.
„Podľa jej názoru ma pokazil môj chlapec. Nechce ho k nám
ani pustiť. Tiež je maliar a ja ho ľúbim... povedal mi, že iba vte-
dy je človek šťastný a zdravý, keď robí to o čom sníval. Keď ro-
bí to, čo ho baví... Môžem byť šťastná a zdravá bez farieb?!
Možno to je pateticé, možno to je gýčové, všetky tie kvety na-
okolo, ale toto je moja planéta!“ Mladá žena si zastrčila nepo-
slušné pramene vlasov za uši.
Po týchto slovách Ľudmila stuhla. Prišla k nej a vzala jej tvár
do dlaní. Uprene jej pozrela do očí.
„To snáď nie je pravda. Ty... sa voláš Ľudmila.“
„Volajú ma Milka.“
Ľudmilu zistenie tak ohúrilo, že na riadne dlhú dobu nedoká-
zala povedať ani jediné slovko. Sadla si medzi vyblednuté kve-
ty a snažila sa utriediť rozvírené myšlienky. Znovu sa ozvalo
dievča: „No, neseď tu! Musíme ísť.“
„Ty si ja...“
Dievča neodpovedalo rozhodne kráčalo naprieč krajinu. Ľud-
mila ju musela dobehnúť.

***

„Aha. Tam je to miesto,“ ukázala mladá žena na veľký altánok.
Ľudmila sa poobzerala: „Ale veď tu sme už boli.“ Zdalo sa jej,
že širokým oblúkom sa vrátili späť.
„Neboli sme tu.“ Miesto síce vyzeralo rovnako, no na rozdiel
od prvého bolo šedé, kvety už nežiarili a aj drevo na altánku
pôsobilo staršie. Keď vošli dnu zbadali prázdne plátno, pale-
tu s farbami a štetce.
Ľudmila sa usmiala: „To je presne také plátno, aké si vždy chce-
la. Môžeš ho mať namiesto toho, ktoré ti vzala mama.“
Milka na Ľudmilu �ľochla, ale ona si to nevšímala. Vzala sadu
štetcov.
„Páči sa. Namaľuj niečo...“
„Nebudem maľovať!“
„No tak,“ vyčarila kŕčovitý úsmev, pristúpila bližšie a natiah-
la ruku. „Chcem, aby si maľovala. Si veľmi šikovná."
Dievča stále krútilo hlavou.
„Prosím...“
„NIE!“ skríkla, prekrížila ruky plná hnevu. "Keď nechce, aby
som maľovala tak nebudem. A hotovo! Keď to tak chce mať,
nech to tak má!“
Ľudmila počúvala všetky krivdy, ktoré sa jej znovu vybavo-
vali. Čím hnevlivejšie Milka rozprávala, tým prudší vietor sa
v altánku preháňal. Niečo bolo veľmi zle a Ľudmila to po-
chopila v momente, keď dnu vletelo niekoľko nočných molí.
Niektoré bezvládne popadali na zem, iné zatrepotali krídla-
mi, poobtierali sa ženám o tváre a odleteli. Ľudmila sa vzcho-
pila a sama šla k plátnu. Vietor neustával. Napriek tomu sa
za pár okamihov obraz rozžiaril farbami. Stalo sa však čosi
strašné.
„Je to zlé!“ zvolala Milka, schmatla obraz motýľov a prevrhla
ich na zem. Ľudmila preľaknuto odskočila. Dievča spadlo na
kolená, skrútilo sa do klbka a nahlas plakalo. Ľudmila sťažka
vzdychla. Zohla sa a vzala ju do náručia. Pozreli si do očí.
„Postaraj sa o to, aby sme takto neskončili,“ zaprosíkala mla-
dá žena. „Ešte jedno miesto, som ti chcela ukázať, no ja s te-
bou už nemôžem ísť.“
„Mala by si...“
„Keby som išla, vyzerala by som ako ty.“
„Ako to miesto nájdem?“
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„Príde k tebe. Nemusíš sa báť. Veci k nám vždy prídu samé.
Môžem ťa o niečo poprosiť?“
Ľudmila prikývla.
„Nabudúce ma prosím počúvaj...“
Nastalo ticho. Zostali v objatí až kým vysilené dievča nezas-
palo.

Položila Milke hlavu na zem a predtým ako opustila altánok
jej venovala vľúdny pohľad. Bola rozhodnutá spraviť všetko
preto, aby bola šťastná...
Kráčajúc planétou pozorovala výrazné zmeny. Šero sa meni-
lo na ťaživú čiernotu, lúka stratila farby. Kvetom ovisli hlávky.
Zostali z nich iba zoschnuté úbožiatka. Zurčanie vody v kory-
tách potokov nahradilo kŕkanie žiab brodiacich sa bahnom.
Ľudmilu mrazilo. Prestávalo sa jej tu páčiť. Túžobne čakala na
miesto, ktoré mala navštíviť, ale to nie a nie zjaviť sa. Musela
teda kráčať ďalej a sledovať hrôzu okolo seba.
Zastavila. Na obzore stál altánok. Rovnaký ako tie dva predo-
šlé. Avšak, hneď ako k nemu podišla bližšie, uvidela rozdiel.
Drevo, z ktorého bol vyrobený bolo vyschnuté a zošúverené,
akoby tu odolával vrtochom počasia niekoľko desaťročí. Vstú-
pila dnu...

Zmeravela. Prevrhnuté maliarske plátno, porozhadzované
štetce a farby pôsobili šedo. Všetko to bolo obotkané hustou
pavučinou. To, čo ju však vystrašilo viac bolo miesto, na kto-
rom nechala Milku spať. Zimomriavky jej vybehli na celom te-
le.
Stáli tam drevené máre s rakvou. V nej ležalo telo ženy pri-
kryté bielou čipkovou plachtou.
Ľudmila si prikryla ústa a začala plakať. V krku jej narástla
hrča, nedovolila jej preglgnúť. Nohy zmeraveli, brucho roz-
bolelo akoby pojedla sklo. Nechcela ani len pomyslieť na te-
lo, ktoré v rakve leží. Do altánku vletelo niekoľko netopierov
a zakrúžilo jej nad hlavou tak nízko, že sa musela prikrčiť. „Ne-
môžeme takto skončiť.“ Postavila sa, natiahla ruku k plachte,
schmatla ju a medzi nádychmi ju prudko strhla. Šok preletel
jej telom ako blesk. Pohľad jej spadol na červami obsypanú
mŕtvolu jej matky.
S výkrikom odskočila, zakopla o prevrhnuté plátno a spadla.
Vietor zaskučal ako besný pes. Posadila sa, na rukách cítila
šteklenie. S krikom vyskočila. Po ramenách sa jej rozliezali
rovnaké červy aké sa hostili na mŕtvole jej mamy. Plačky ich
rýchlo strhávala z kože, no vyzeralo to tak, že čím viac sa im
bráni, tým viac ich po nej lezie. Mala ich všade. Liezli jej po
krku, zjazvenej hrudi a tvári. Za chvíľu ich mala aj na bruchu
a nohách.
Čosi zapraskalo. Pozrela na rakvu. Prsty jej mamy sa pohli. Od
strachu sa skrčila v rohu altánku.
Dlaň zovrela okraje truhly a pomaly sa začala dvíhať. Červy
padali na biely vankúšik. 
Ľudmilu klepalo. Strach ju paralyzoval natoľko, že sa nedo-
kázala ani postaviť a utekať.
„Milka!“ prehovorila mŕtvola rovnako tvrdým tónom, akým to
dokázala iba jej mama. „Čo som ti povedala?! Žiadne maľova-
nie!“ zvýšila hlas a obrátila hlavu smerom k nej. Vyliezala z rak-
vy.
"Povedz mi, akú cenu má tvoj život? Zastaví sa snáď tep ulíc,
keď zaľahneš po mojom boku? Zastaví sa kvôli tebe planéta
aspoň na jediný jeden okamih?! Ponoria sa ľudia do ticha
s úprimným žiaľom?! Povedz mi, čo spravíš keď sa postavíš
pred Boha?"
"Mama, ja... bojím sa ťa."
"Odpovedz mi!"
"Neviem mama, možno... možno na tom nezáleží."

"Zlá odpoveď." Matka ju začala obviňovať z mnohých vecí, všet-
ky chyby jej pripomínala zas a znova. Spomenula všetky pre-
šľapy.
Cez to všetko Ľudmila vedela, že nemôže takto skončiť. Svo-
ju mamu rada nemala. Za života jej spravila mnohé prieky
a nedokázala jej odpustiť ani po smrti. Ich vzťah skutočne
nebol dobrý. Bola rada, keď sa konečne od nej odpútala. Te-
raz však bolo všetko iné. Mŕtvola jej mamy kráčala k nej a ška-
redo jej nadávala. Čím bola bližšie, tým väčší strach do nej
prenikal. Cítila ho aj v kostiach a bála sa, že jej už nič nepo-
môže.
Napriek tomu si spomenula na planéty, ktoré jej ukázala Mil-
ka. Vybavili sa jej posledné slová. „Ale nie sú to zlí ľudia. Všet-
ci robia to, čo je pre nich v danej situácii najlepšie.“ Vtedy si
Ľudmila uvedomila, že jej mama určite žila na inej planéte. Aj
keď nedokázala pochopiť tú jej, nechcela jej zle. Robila len to,
čo pokladala za správne. Vždy, keď ju karhala alebo niečo pri-
kazovala, nerobila to so zlým úmyslom. Chcela pre ňu to naj-
lepšie.
Premohla sa a siahla po prevrátenom plátne. "Nič na svete ne-
stojí za to, aby som sa bála." Rýchlo ho očistila od pavučín, zo-
brala zo zeme štetec a paletu farieb. Nadýchla sa. Spravila pr-
vý ťah. Snažila sa nevnímať kliatby jej mamy...
Mŕtvola sa blížila. Ak by sa Ľudmila nahla a pozrela ponad
plátno, hľadela by jej rovno do očí. Aspoň tak sa zdalo podľa
hlasu, ktorý k nej doliehal. Nepozrela sa tam. Tu je predsa na
svojej planéte! Nech ju každý nechá na pokoji. Rozmiešala far-
by v palete, snažila sa namaľovať obraz, na ktorý by bola pyš-
ná. Taký, ktorý potom vezme domov a ukáže všetkým, čo ju
majú radi. A snáď jej umenie aj patrične ocenia...
Čím viac sa ponárala do maľovania, tým pomalšie k nej
mŕtvola kráčala. Jej hlas postupne doliehal ako spoza hod-
vábnej opony. To, čo jej šlo oproti nebola jej mama. Bol to
strach. Obyčajný, stelesnený strach. Taký, aký ju kvári po ce-
lučičký čas.
Miešaním farieb Ľudmila vytvárala prekrásny obraz. Všetko
vôkol nej znovu ožívalo. Od prvého ťahu šťetcom sa zafarbila
časť lúky a biedne kvety zdvihli hlavy. Od druhého omodrela
obloha. Tretý vrátil zvuk potokom... Akoby planéta dostala na-
piť vody života. Štvrtý zmenil netopiere na motýle... Vďaka pia-
temu ťahu mladlo všetko staré... Keď skončila, spokojne si vy-
dýchla. Vystrčila hlavu ponad plátno ako keď zajac vychádza-
la zo svojho úkrytu. Poobzerala sa po okolí. Lúky zakvitali,
čiernotu nahradil slnečný jas a altánok opeknel. Vysilená sa
oprela o drevo altánku a zahľadela sa na obraz svojej mamič-
ky. Pochádzala z inej planéty, no aj tak ju Ľudmila namaľova-
la krásnu. Predsa len ju ľúbila...
Zavrela oči a...
Ráno sa Ľudmila prebudila vo svojej posteli zamotaná do pe-
rín, akoby sa celú noc kopala a metala. Cez žalúzie jej do izby
prenikalo svetlo. Stoj čo stoj si chcelo prekliesniť cestu k nej.
Vstala. Opatrne podišla k žalúziam a vpustila slnko dnu. Ne-
mohla sa zbaviť pocitu, že toto ráno je iné. Nové...
"Môžem byť...," šepla, "šťastná a zdravá bez farieb? Predsa, iba
vtedy je človek šťastný a zdravý, keď robí to, o čom sníval..."
Pootvárala okná a nechala vyvetrať izbu. Napriek tomu, že ju
telo začalo znovu bolieť, cítila sa inak. Vzala zo stolíka zrka-
dielko a pozrela doň. Tvár, ktorú videla nepatrila Ľudmile. To
ale neznamená, že to tak musí zostať.
Ešte v ten deň si dala priniesť plátno a začala maľovať...

Môžete sa tomu čudovať, povedať si, že toto je len rozprávka.
Že to tak nemôže byť, ale pravda je taká že sa Ľudmila napo-
kon vyliečila a už za pár rokov otvorila svoju prvú výstavu. 
A dievčatko? Iste bolo konečne šťastné...




