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PRÍHOVOR

Pred pár dňami sme dostali priamu otázku, čo Liga proti rakovine vlastne robí. Jednoduchá otázka, náročnejšia odpoveď...
Niekedy v januári nám zazvonil telefón a mladá dáma si od nás pýtala radu. Má vraj dosť dlhé vlasy a chcela by ich darovať na novú parochňu pre
onkologickú pacientku. Jej malý braček podľahol rakovine a preto cítila
túžbu pomôcť inej rodine. Práve po tomto telefonáte sa zrodila myšlienka zbierať vlasy na parochne, čo v júli tohto roku viedlo k celoslovenskému projektu Vystrihaj sa Slovensko. Projekt inspiroval viac ako dve
stovky dievčat a na podporu pacientiek sa vzdali svojej koruny krásy.
V auguste k nám do Centra pomoci v Bratislave prišlo 15-ročné dievča.
Prekonala rakovinu ústnej dutiny, bola po operácii a pred sebou mala
ešte dlhú cestu. Okrem parochne si vybrala aj kreatívny kurz v Centre
pomoci, ktorý navštevovala a svojím pozitívnym myslením ovplyvňovala všetkých návštevníkov centra...
Ale to už predbiehame. Ak sa vrátime k prvým mesiacom roka, radi by
sme vyzdvihli marec. Mesiac, v ktorom sa v najúžasnejšom rozsahu prejavila sila Slovenska podporiť onkologických pacientov počas našej jedinej zbierky – Deň narcisov. Za 19 rokov organizovania tejto zbierky
sme si stále nezvykli a veríme, že nás to bude stále prekvapovať, ako súdržní môžeme byť. Možno sme neprekonali žiaden z rekordov, o ktorých
radi píšu médiá. Ale jeden tu predsa bol. V skutočne nepriaznivom počasí sme aj po devätnástich rokoch mali za sebou státisíce ľudí, ktorí prejavom spolupatričnosti vyjadrili podporu pacientom a uinančným príspevkom v prospech programov pre nich ocenili našu prácu.
V júni sme dostali list: „Prešiel týždeň od návratu z týždňovky v Trenčianskych Tepliciach a rada by som sa s Vami podelila o moju osobnú
skúsenosť. Tešila som sa na oddych a zmenu prostredia a dostala som
oveľa viac. Bola tam zvláštne dobrá atmosféra. Mala som pocit bezpečia
a že je o mňa postarané. Nenormálne veľa som sa tam nasmiala :-)“, napísala Dada, jedna z cca 500 pacientov a účastníkov relaxačného pobytu. Onkologickí pacienti nemajú na tomto pobyte žiadne výdavky, a to
vďaka práve skôr spomínanému Dňu narcisov.
Ak sme sa niečo počas 25-tich rokov našej práce naučili tak určite jednu vec – šťastný život je aktívny život. V každej situácii a v rámci možností každého človeka. Predstavte si 80 ľudí s nádorovým ochorením
rôzneho druhu a rozsahu ako súťažia v niekoľkých športových disciplínach. Presne o tom bol v októbri náš pilotný ročník OnkOlympiády. A presne táto súťaživosť vypovedá o väčšine pacientov s rakovinou asi najviac
– bojovať a nevzdávať sa. Nájsť si cestu k naplneniu svojho cieľa, zabudnúť na chorobu a vrátiť sa späť do života pred...
Ako tieto jednotlivé príbehy spolu súvisia? Keby sme sa mali vrátiť na
začiatok k otázke, čo Liga proti rakovine vlastne robí, zhrnuli by sme to
veľmi jednoducho. Liga nie je záchranca sveta, ani automat na šťastie.
Naším cieľom je pretaviť do reality to, čo vo väčšine ľudí už je – snaha
pomôcť druhým.
Prežili sme 25-ty rok od svojho založenia. Sumarizujeme život našej organizácie a konštatujeme, že každý jeden rok je hodný sumarizovania.
Všetky tieto príbehy sme prežívali v roku 2015 a tých nevypovedaných
príbehov je na stovky, tisíce...
Ďakujeme, že ste s nami boli aj počas tohto intenzívneho roku. Ďakujeme, že ste boli s ľuďmi, ktorí vašu pomoc cítili a ocenili ju.
Prajeme Vám, aby ste v novom roku dávali ostatným to, čo potrebujú
a nebáli sa pýtať pre seba to, čo potrebujete pre zmenu vy. A prajeme
vám, aby ste mali okolo seba tých správnych ľudí na vzájomné obohacovanie.
Kolektív Ligy proti rakovine
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NA ÚVOD

Tušenie lásky

04 Naše príbehy

Stanislav Vajcík

– Môj príbeh
– Náhody neexistujú
– Cesta nekončí
– Rozhovor so Simonou Kutišovou

V živote stále hľadáme.
Túžime po večnej kráse.
Do prachu zeme padáme.
Začíname znova zase.

07 Tvoríme

– Vianočný stromček
z odličovacích tampónov
– Bohémske Vianoce

Život je lásky hľadanie.
Bez nej by nebol tento svet.
Život je krásno-múdre poznanie:
Bez lásky plného života niet.
Na lásku čaká duša ľudská každá
ako suchá zem na kvapôčku dažďa.
Ako keď ružička večer prosí,
by ráno žiarila striebrom rosy.

09 Radíme si navzájom

– Varíme radi, varíme zdravo...
s receptármi z Račieho klubu
Košice
– Život s MM (mnohopočetným
myelómom)

Neboj sa! Už blíži sa to ráno,
na otázku máš rád, riekneš: áno.
Život je najkrajší s láskou v duši.
Aj ty to tušíš, aj ty to tušíš...
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10 Odborníci radia

– Zásady správnej výživy
– Niečo o zelenine
– Postoj WHO k zisteniam IARC
o červenom mäse
– O chemoterapii
– Nebojte sa chemoterapie
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Môj príbeh

13 Zo života Ligy proti rakovine

Miroslav Košťany

Rozhodol som sa napísať o svojom trápení na ťažkom bojisku – s chorobami.
Najmä starší ľudia majú túto tému na
programe ako skyvu každodenného chleba. Rozprávajú si o tom na lavičkách,
v sanitkách či v čakárňach pred ambulanciami.
Aj ja mám svoj príbeh. Ale neplačem.
Kalendár ukazoval koniec januára 2011.
S manželkou sme si doma sadli k obedu.
Zrazu som pocítil v bruchu silné kŕče,
ktoré prešli do koliky. Bežal som na záchod, ale od veľkej bolesti som padol
v chodbe na kamennú dlažbu, kde mi napodiv bolo najlepšie, ale aj tak som kričal, že chcem zomrieť. Ležal som tam
okolo hodiny, nakoniec bolesti odišli ako
prišli.
To bol signál na návštevu lekára, kde som
nebol dlhé roky. Zrazu som si spomenul
na MUDr. Štefana Šafára, ktorý ordinoval v Šali a v minulosti som o ňom písal
v Hlase ľudu. Zaoberal sa vyšetrením žalúdka a hrubého čreva. V tom čase mi
ukazoval ako vyzerá rakovina, pripomínajúc mi karuiol. Striasol som sa. Teraz
som na rade asi ja. Odobral mi z hrubého čreva vzorku a zaslal ju na vyšetrenie do Bratislavy. Výsledok? Bol najvyš-

OBSAH

ší čas ísť do nemocnice. Vybral som si
Fakultnú nemocnicu v Trnave. Podstúpil som operáciu hrubého čreva. Aj laikovi musí byť jasné – mám rakovinu.
Operoval ma prof. MUDr. Miroslav Danaj. Už o niekoľko dní som ho spoznal aj
ako spisovateľa (dodnes si vzájomne chodíme na prezentácie svojich kníh). Vyžaruje z neho obrovský humanizmus
a cit s trpiacimi, ktorý vie dávať človeku
úctu, porozumenie i nádej na uzdravenie. Nepotešil ma iba v jednom. Musel
mi spraviť vývod! Každý deň som si túto novú „súčiastku“ menil i viac razy. Bola to nutná, ale nechutná práca, na ktorú som si len ťažko zvykal. Ale aj na môj
stav, to som ešte nevedel, či vývod nebudem mať do smrti.
Po operácii som každé tri týždne chodil
do starej nemocnice v Trnave na chemoterapiu. Bol som tam „iba“ pätnásťkrát. Nasledovali vyšetrenia na CT. Žiaľ,
nič nepomáhalo. Rakovina nezmizla. Naopak. Rozpínala sa v mojom tele ďalej.
Čo s tým robiť? Z chemoterapie ma
MUDr. Erika Grmanová odporučila do
rúk lekárom v Bratislave. Nasledovala
konzultácia o mojej chorobe a potom prvá operácia na Hrudníkovej chirurgii

– Relaxačné týždňovky
– Piate výročie založenia Centra
pomoci Ligy proti rakovine
v Martine
– Študenti na pochode. Workshop
pre študentov a učiteľov
Onkologickej výchovy
– Beháme pre zdravie
– Týždeň proti rakovine
s kampaňou „Žabáky za zdravie“
– OZ Viktorky a Týždeň proti
rakovine
– Onkolympiáda 2015
– Vystrihaj sa Slovensko

13 Príloha: Poviedka

– Srdce na strome nebolí
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Zľava: prof. MUDr. Miroslav Danaj a Miroslav Košťany

v Ružinove. Vybrali mi prvú léziu a o rok
ďalšiu. Keď sa jednalo o vybratie ešte
ďalšej lézie, už operácia laparoskopicky
neprichádzala do úvahy, museli mi ju vybrať v auguste 2014 rádiofrekvenčnou
abláciou (FRA).
To sme však už ďaleko. Mesiac pred Vianocami 2011 mi prof. MUDr. Miroslav
Danaj vývod z tela odstránil. Od šťastia
a radosti som takmer vyskakoval z kože. To bola úľava! Radosť mi trošku skalila skutočnosť, že som musel ísť v marci 2013 na operáciu hernie, ale po ubezpečení, že sa jedná o nenáročnú operáciu, som sa s tým zmieril. Opäť mal pán
profesor prácu, ale nešlo o ľahkú operáciu, zase mi ubudli sily. Najhoršie však
malo ešte len prísť. O 3 mesiace som
dostal znovu silné kolikové bolesti, ktoré ma skoro stáli život. Odmietol som
rýchlu pomoc, ale ledva som vydržal
víkend a v pondelok som už bol opäť na
operačnom stole prof. Danaja. Neskutočné. Musel mi spraviť resekciu tenké-

ho čreva a tento špás ma stál 10 kg váhy. Vtedy som prvý raz začal používať
opornú paličku, ktorá sa nakoniec stala
mojou vernou spoločníčkou. Moja rekonvalescencia bola dlhá, ale nakoniec
úspešná. Vďaka!
Vrátim sa však i k chemoterapii, ktorú
som dostával a dostávam i teraz na
POKO v Trnave. Do Trnavy a späť cestujem sanitkou a vždy ma musí sprevádzať
manželka. Hneď ráno idem na odber
krvi, manželka odnesie vzorky do laboratória a potom pravidelne niekedy i viac
ako dve hodiny čakáme na lekárku. Tá
ma po vyšetrení pošle na infúziu (chemo), ktorá tiež trvá asi dve hodiny. Dozvedel som sa, že chemoterapia ma bu-

MUDr. Erika Grmanová

de sprevádzať až do smrti, lebo skalpel
sa ma už dotknúť nesmie kvôli mnohým
doterajším operáciám.
Chemoterapia má – a to je veľmi zlé –
i vedľajšie účinky. Každé i to najlepšie
jedlo sa mi protiví, je mi na zvracanie,
točí sa mi hlava, chudnem a chytajú ma
bolesti v sakrálnej oblasti, kde sa mi objavil ďalší nález. Teraz budem nedočkavo čakať na nové vyšetrenie CT, ktoré
ukáže, ako som na tom. Objavila sa u mňa
aj alergia. Telo už nezvládalo toľko chemoterapie, bolo už presýtené týmito látkami. Dlane rúk mi silne očerveneli a začali sa šúpať ako keby som mal psoriázu. To isté som mal na šľapajach nôh.
Nechty mi rástli ako divé, pri mastení mi
celé odpadávali a chlpov na rukách mám
viac ako na hlave.
Svoj posledný pobyt v nemocnici som
absolvoval po konzultácii v Národnom
onkologickom ústave v Bratislave. Počas
hospitalizácie som dostal 10 ožiarov na
driekovú chrbticu. Bola a je tu vysoká
odborná starostlivosť spolu s inými službami pre každého pacienta. Vracal som
sa odtiaľto s tými najlepšími pocitmi,
najmä keď každý deň prichádzala za
mnou manželka a ošetrovala mi chemoterapiou zničené nohy mastičkou Kerasal a ruky Panthenolom.
Teraz mám „prestávku“. Chodím každý
druhý deň na POKO – dostávam povzbudzujúce infúzie. Už onedlho ma čaká aj ďalšie šesťhodinové vyšetrenie na
Poliklinike Družba v Trnave – scintigrauia skeletu.
Nezúfam.

Náhody neexistujú
Eva Bacigalová

Bola to naozaj náhoda, že celkom prvýkrát ma Noro Meszároš fotografoval pri
fontáne pred Slovenským národným divadlom v Bratislave. Stretli sme sa tam
8. mája 2013, bol voľný deň, a tak mal aj
Noro viac času, ktorý mi mohol venovať.
Pomohol mi, už keď sa moja viac ako rok
trvajúca liečba len začínala, s vkusom sebe vlastným mi vtedy vybral mimoriadne dobre vyzerajúcu parochňu. A neodmietol ani prosbu, aby mi spravil pár záberov len týždeň po tom, čo som sa s čerstvými ultrakrátkymi vlasmi rozhodla
parochňu deuinitívne odložiť. Chcela som
mať hmatateľnú spomienku na časy, ktoré (stále tomu pevne verím) sa už nikdy
nevrátia.
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Tie fotograuie sú skutočne unikátne. Nielen preto, že mám na nich „strih“, ku ktorému sa takisto neplánujem vrátiť, no
predovšetkým preto, lebo sú trvalou pamiatkou na to jedinečné štádium rekonvalescencie, keď mám ešte smútok
a strach v očiach, no súčasne je v nich
nádej, že to celé predsa len môže dobre
dopadnúť.
Do roka a do dňa som Nora znova poprosila o pomoc. Vychádzala mi kniha
„Mal som (vždy) šťastie“ zachytávajúca
príbeh paralympionika Jána Riapoša, potrebovala som do nej aktuálnu fotku s
vlasmi o rok dlhšími. Noro sa pozrel do
kalendára a znova mu to úplnou náhodou vyšlo na Deň víťazstva nad fašiz-

mom. A po dobrej skúsenosti s fotogenickou divadelnou fontánou spravil nové snímky opäť pri nej.
V tom období sa stalo veľa iných dobrých
vecí:
• Moje blogy o chorobe a všetkom, čo
mi do života priniesla, začali spájať
podobne zmýšľajúce ženy a dievčatá
s rovnakou onkologickou skúsenosťou.
• Založili sme spolu pacientske združenie Amazonky združujúce práve ženy
s karcinómom prsníka. Stretávame sa,
vymieňame si skúsenosti a zážitky, ktorým rozumejú len tí, čo prešli drastickou chemickou liečbou, pomáhame
„čerstvým“ pacientkam.

NAŠE PRÍBEHY

• Vydali sme knihu Rok Amazonky s výberom tých najlepších blogov. Aby sa
aj v tejto forme dostali k ďalším čitateľom (pacientom, ich blízkym, psychológom, onkologickým lekárom). Aby
im osvetlili, čo sa deje v hlave človeka
s diagnózou rakovina a akú pomoc a
podporu naozaj ocení.

Častejšie ako Amazonky sa oslovujeme
„onkokamarátky“. Alebo chvalabohu už
„len“ kamarátky. Uvedomujeme si, že onkologická príhoda mala v našich životoch význam a za mnohé sme jej vďačné. Veď vieme veľmi dobre, že nebyť nej,
nikdy by sme sa nespoznali. Vrátili sme
sa do práce, k bežnému životu a jeho ra-

dostiam. Lebo slovo starosti sme vyhodili z nášho slovníka.
Mám rada tie naše seansy. Počas liečby
som intenzívne vnímala, ako som na
všetko sama – chorá medzi zdravými,
ktorí ma vedeli „povzbudiť“ len všeobecnou frázou ty si silná, ty to zvládneš.
Oveľa silnejšia sa cítim, práve keď sme
spolu. Niekto by možno čakal, že na stretnutí onkologických pacientov ho čaká
akurát tak fruľanie, nariekanie, skepsa,
odovzdanosť a pasivita, ale garantujem
vám, že aj to všetko sme vyhodili z našich slovníkov aj našich životov.
Chceme žiť a chceme žiť lepšie a optimistickejšie. V tom sme všetky Amazonky rovnaké. Preto som Nora Meszároša opäť presvedčila, aby si našiel čas,
tentoraz nielen na
mňa, ale na NÁS.
Veď by to bolo úžasné, ak by z náhodného fotenia pri fontáne vznikla tradícia,
že každý rok 8. mája
sa pri nej zídu ženy,
ktoré rakovina spojila. A ony sa jej vysmiali do ksichtu!
Noro bez váhania
súhlasil. Napokon,
ako manažér slo-

G

venských Beatles - skupiny Backwards,
či Evy Mázikovej je na veselých ľudí zvyknutý. :-) Myšlienka nadchla aj Ivanu
Christovú, takisto bez nároku na akýkoľvek honorár nás hýčkala vo svojom
salóne a nalíčila. Krásne na zožratie sme
sa presunuli na bratislavské nábrežie a
užívali si spolu jeden z prvých naozaj letných dní.
O rok sa pri fontáne stretávame opäť a
asi nás bude znova viac. Lebo choroba
si nevyberá a aj pacientok s karcinómom
prsníka bude len pribúdať. Ale bolesť,
strach a úzkosť už nemusia prežívať samé. S odvážnymi Amazonkami to zvládnu ľahšie. :-)
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Cesta nekončí
Dagmar Kusá

Súčasný duchovný učiteľ a autor Eckhart
Tolle vo svojej knihe Sila prítomného okamihu píše: “Zostupný cyklus je úplne nevyhnutný pre duchovnú realizáciu. Aby
vás začala priťahovať duchovná dimenzia, musíte spraviť na nejakej úrovni veľkú chybu alebo zažiť veľkú stratu či bolesť.”
Túto knihu a tieto slová v nej som si prečítala až po 7.rokoch od potvrdenia diagnózy rakoviny prsníka. Bolo to v čase Vianoc roku 2008 a bol to vtedy úder pod pás.
Šok, strach, videla som čierny tunel pre-

V plynutí času a následnej liečby po návrate choroby som pocítila, že si už nemôžem nechať narásť svoje dlhé tmavé
vlasy. Bolo pre mňa nepredstaviteľné vyzerať tak, ako predtým, pretože nič nie je
také, ako bývalo. Ja sama už vôbec nie. Skúšala som si dať parochňu, ktorá bola veľmi podobná mojim skutočným vlasom.
Pocity pri pozeraní sa do zrkadla boli neuveriteľne silné a jednoznačné. Nechcela
som sa na seba pozerať v tejto podobe.
Nepáčila som sa sama sebe. Niekto pre
mňa už neznámy sa na mňa díval z minu-

do mnou a svetlo v tom okamihu žiadne.
V mojej mysli nastal chaos. Jedinou istotou bol môj manžel, ktorý napriek veľkej
vnútornej bolesti dokázal premýšľať aj za
mňa a zorganizoval najlepšie možné spôsoby liečby. Nasledovala operácia, 6 mesiacov chemoterapie, potom rádioterapia.
Nebolo to ľahké obdobie, všetci s podobnou diagnózou to veľmi dobre vieme. Po
skončení liečby som sa opatrne nadýchla
a začala sa tešiť zo života. Po 15 mesiacoch sa rakovina vrátila. Prišla som o prsník a následne som opäť čelila chemoterapii.
Opisovať prežívanie liečby nie je mojím
zámerom. Rada by som napísala o prínosoch celého tohto ťažkého obdobia, ktoré spôsobilo, že svoju chorobu dnes nevnímam negatívne, ale naopak, vnímam
ju ako príležitosť na svoj osobný rast a
zmenu vnímania sveta.
Moja vnútorná premena začala v deň, kedy som si musela oholiť hlavu, pretože
som počas prvej chemoterapie stratila vlasy. Bolo to také oslobodzujúce nemať na
starosti česanie, umývanie, sušenie, keď
som ledva prežívala. A navyše, pri pohľade do zrkadla sa na mňa díval niekto iný,
koho som síce nepoznala, ale vnútorne
som sa s ním začala stotožňovať.

losti a ja som sa do nej nechcela vrátiť.
V súčasnosti viem, že moje dnešné veľmi
krátke blond vlasy mi majú pripomínať
cestu, ktorou som počas liečby prešla a
vyšla z nej ako nová bytosť vylúpnutá z
tvrdej škrupiny, ktorú som s vlasmi zahodila.
Tá cesta nekončí, som stále na nej, hľadám,
učím sa, poznávam nových ľudí, som odvážna, otvorená novým názorom a skúsenostiam. Veľmi ma to oslobodzuje, posilňuje, očisťuje a dáva mi nový rozmer
samej seba. A pri každodennom pohľade
do zrkadla mi moje vlasy demonštrujú
všetko, čo sa so mnou udialo a stále sa deje. Takmer každý deň si uvedomujem, že
moja snaha napredovať ďalej je procesom,
ktorý si musím strážiť, aby som neskĺzla
do rutiny každodenného života žitého
predtým. Najdôležitejšie sú myšlienky,
ktoré produkuje myseľ. Tam je základ toho, ako konám, ako vyzerám. Preto si myšlienky strážim.
Som vďačná za moju chorobu, ktorá ma
upozornila, že niečo v mojom živote robím nesprávne. Obohatila môj život o nový rozmer, dala mi dôvod nachádzať radosť v každom dni, ktorý mi je dopriaty
prežiť s mojou rodinou. Verím v samu seba, vo svoju vnútornú silu a svoju “božs-
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kosť, ktorú odhaľujem v bežných životných situáciách. Vyžaduje si to veľkú pokoru, pravdivosť a úprimnosť k sebe a ľuďom okolo mňa.
Čo mi najviac pomohlo nájsť silu čeliť chorobe?
Prekonať STRACH. Strach je niečo neznáme, čo nás desí. Keď som prijala svoju chorobu a dôsledky liečby, prestala som
sa báť. Jednoducho raz v noci som a opýtala samej seba. Čoho sa vlastne bojím?
Že zomriem? No a? Čo to znamená zomrieť? Predstavovala som si vlastnú smrť,
pozorovala som svoje pocity. Videla som
svojich blízkych ako smútia, seba ako nie
som na tomto svete. Bolo to smutné, ale
nič viac. Strach sa vytratil. Pozrela som sa
mu do očí a on sa zľakol.
Takto nejako intuitívne krok za krokom
som postupovala po imaginárnej ceste,
ktorá sa predo mnou otvárala a ponúkala nové výzvy. Čelila som im pomocou múdrych kníh, hlbokým liečivým dýchaním
a rozhovormi s pacientmi, ako súčasť onkoskupiny, ktorú viedla a dodnes vedie
onkopsychologička Majka Andrášiová. Podarilo sa mi nájsť silu a dôležitý pokoj a
vieru v seba. Pochopila som, že všetko sa
dá prekonať. Len nie naraz, rýchlo, hneď.
To nejde. Je to proces, ktorý treba zažiť,
precítiť, aby zanechal stopu, takú hlbokú,
aby mohla začať zmena potrebná na odstránenie príčin vzniku choroby.
U mňa tá stopa stále je a ja sa jej nechcem
vzdať. Uchovávam si ju ako niečo draho
získané a cenné, ako pripomienku, že som
na správnej ceste k sebe samej.
Dočítala som sa, aké je dôležité odpúšťať,
nenosiť v sebe staré krivdy, nesúdiť a ani
neodsudzovať. A tak som začala. Odpúšťala som všetkým, na koho som si spomenula. Najťažšie boli chvíle, keď prišiel
rad na mňa. Tam som nachádzala veľmi
bolestné okamihy. Skúšala som to znova
a znova, až kým všetky emócie neprešli a
ja som ostala s minulosťou vyrovnaná.
Ostala som v prítomnosti, všetky ťažké
kamene som odhodila a cítila som sa ako
pierko.
Dnes žijem svoj život tak, že prijímam všetko, čo mi prinesie. Bez rozmýšľania, či je
to dobré alebo zlé. S dobrého sa teším a
zlé rozpúšťam, neukladám si ho a nepestujem. Odpúšťam. Som zodpovedná sama za seba, nesiem následky svojich rozhodnutí.
Som šťastná.
V tomto roku sa mi narodila vnučka, ktorá je zázračná, dokonalá. Jej prítomnosť
ma napĺňa vďačnosťou k Univerzu za to,
že táto prenádherná, milovaná malá bytosť je súčasťou mojej rodiny, súčasťou
mňa.

NAŠE PRÍBEHY
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Rozhovor so Simonou Kutišovou
spisovateľka, animátorka a dobrovoľníčka Ligy proti rakovine

spracovala PaedDr. Jana Horváthová, PhD., projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine
Určite to poznáte... aj vy máte okolo seba množstvo skvelých ľudí a u nás v Lige to nie je inak.
Dovoľte nám predstaviť Vám našu týždňovkovú animátorku Simonku, ktorá vo
svojom živote rozdáva úsmev a radosť
a nielen to...

Aby som bola konkrétnejšia, v jeden
sychravý, naozaj škaredý deň, som stretla veľmi sympatického muža a on sa na
mňa krásne usmial a zaželal mi pekný
deň. Srdečne, hoci ma nepoznal osobne.
(Odvtedy som ho stretala pravidelnej-

ale dobrovoľníčiš aj v Klube Detskej Nádeje a chodíš za chorými deťmi do nemocnice. Prosím Ťa, kedy to všetko stíhaš?
Ako sa vraví, všetko sa dá, keď sa chce,
a keď človek robí to, čo ho baví, čas si

šie. :-)) To mi tak zdvihlo náladu, že som
sa potrebovala z toho vypísať. Mala to
byť krátka poviedka o mužovi, ktorý mal
krásny úsmev a dievčina ho náhodne
stretla. Aké však bolo moje prekvapenie, keď sa na mňa po zverejnení tejto
časti na internete zosypalo množstvo
komentárov, že je to super, ide z toho
pozitívna energia a že niektorým dievčatám to v ten škaredý a upršaný deň
nesmierne zdvihlo náladu a ony chcú isto-iste pokračovanie! Tomu sa nedalo
odolať. A tak sa v mojej hlave začal automaticky rozvíjať príbeh na pokračovanie, ktorý sa poriadne rozrástol. Každý deň som pridávala ďalšiu kapitolu a
reakcie mi dávali najavo, že je to super.
Nečakala som taký úspech. A keď som
po polroku (tesne pred začiatkom VŠ)
skončila epilógom, baby ma nahovárali, nech to pošlem do vydavateľstva, že
príbeh zaslúži pevnú väzbu. Vraj sa dá
pri ňom perfektne relaxovať a nasmiať
sa. Odhodlávala som sa tri roky, neverila som si... Nakoniec som ho vytiahla zo
šuulíka, urobila zmeny, niektoré scény
prepracovala a... skúsila som to. A vyplatilo sa.

nájde určite. Keďže študujem psychológiu, takéto aktivity sú pre mňa zároveň príprava na povolanie, ktoré si to
priam pýta. Teraz nepíšem pravidelne
žiadny príbeh, lebo času je menej, keďže sa naplno venujem škole a tam mám
toho písať viac než dosť – seminárne
práce, teraz diplomovú prácu – tak sa
prednostne venujem im. V nemocnici to
človeka nabije energiou, keď vidí, že sa
deti potešili prítomnosti niekoho, kto sa
s nimi zahrá, s kým môžu na chvíľu zabudnúť, že sú v nemocnici bez mamičky či ocka s niečím boľavým. A v Lige
proti rakovine to je rovnako. To vedomie byť užitočnou a potrebnou, môcť
spoznať nových ľudí, načerpať nové skúsenosti, to sa nedá ničím nahradiť, je to
na nezaplatenie. A keďže by som po
skončení školy rada pracovala v tejto oblasti, zážitky a praktické skúsenosti sú
tiež niečo, čo mi môže pomôcť objaviť
svoje slabšie i silnejšie stránky, vďaka
čomu sa môžem zlepšovať, aby som potom svoju prácu vykonávala čo najkvalitnejšie. :-)

Simonka, kto si, čo si, predstav sa :-)
Som študentka psychológie na Trnavskej univerzite, milovníčka kníh, najmä
beletrie (historické romány, dobrodružné romány, občas i romány zo súčasnosti). Samozrejme, nesmiem opomenúť odbornú literatúru, teraz predovšetkým tú, čo potrebujem k diplomovej práci a štátniciam. Mám rada hudbu a prechádzky na jar. Verím, že aj keď
sme na úplnom dne a nevidíme nič vo
farebných odtieňoch, dá sa aj v tých najťažších chvíľach objaviť svetlo na konci
temného tunela. Možno aj preto si v takých chvíľach snažím opakovať jeden z
mojich obľúbených výrokov od Shopenhauera: „Vždy by sme mali mať na
pamäti, že dnešný deň príde len raz a už
sa nikdy nevráti!“

Ako si sa dostala k písaniu?
Tak serióznejšie sa rozvinulo počas
strednej školy. Čítala som veľa FanFiction príbehov zo sveta Harryho Pottera a
v jednu noc sa mi sníval veľmi akčný sen,
ktorý by bola škoda nedať na papier. Tak
som ho spísala a pridala na stránku Priori-Incantatem.sk, kde vtedy podobné
príbehy leteli. A to bol môj začiatok. Odvtedy som sa do písania zamilovala a neprešiel deň, kedy by som nenapísala aspoň riadok. Spočiatku to boli jednorazovky, resp. krátke poviedky, potom som
prešla k dlhším útvarom, no a už sa zo
mňa romány sypali jedna radosť. Keďže
som vtedy mala asi jedno z najzáťažovejších a najsmutnejších životných období v mojom živote, bol to pre mňa perfektný únik, stratiť sa vo vlastnom svete. Na základe reakcií iných ľudí som vedela, že je to čitateľné, dychtivo čakali
na ďalšiu kapitolu, pri príbehoch podľa ich slov plakali od smútku i od smiechu. V tom období tiež vznikla moja prvá kniha Adonis v tričku, s pôvodným
názvom Keď sa na mňa usmeje.

Prečo nakoniec Adonis?
Prečo Adonis? Pretože hlavný hrdina bol
krásny ako Adonis. A pretože každé mladé dievča sníva o krásnom „sexi“ mužovi, ktorý by mal oči len pre ňu, a pri ktorom by sa cítila ako princezná a ono by
mu odpustilo aj tie najťažšie hriechy...

Skvelé :-) Blahoželáme.
Si študentka, spisovateľka, dobrovoľníčka, a to nielen v Lige proti rakovine

Simonka, držíme palce a želáme Ti,
aby sa Ti darilo a čoskoro vyšla Tvoja ďalšia knižka... možno dostane
česť nejaký zážitok z týždňovky. Vieme, že Tvoje oči sú stále otvorené...

MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM
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Vianočný stromček z odličovacích tampónov
Zuzana Bendíková, lektorka Centra pomoci v Košiciach

Pripravíme si lepiacu tavnú pištoľ, nožnice, polystyrénový kužeľ, farebné guľôčky na zdobenie, tampóny na odličovanie
Tampóny si nožnicami rozdelíme na polovicu a zlepíme rožkami k sebe. Pripravíme si čo najviac, aby sme vedeli lepiť už len na kužeľ.
Začíname lepiť odspodu - jeden tampón
vedľa druhého - jemne, nepučiť, aby nám
ostal pekný tvar, do ktorého budeme vlepovať guľôčky. Polepíme celý kužeľ.
Po oblepení celého kužeľu, prilepíme do
tampónov guľôčky alebo rôzne iné ozdoby. Na špic si prilepíme hviezdičku.

Bohémske Vianoce
Lenka & Monika, Ateliér Papaver, www.kvetinovaskola.sk

Potrebujeme:
• keramickú nádobu (ideálne v tvare loďky)
• sviečku
• uloristickú hmotu na živé rezané kvety
• záhradné kliešte
• drôtiky a nožnice na drôt
• tavnú pištoľ s náplňami
• zapalovač
• čečinu
• bordový populus
• ružový schinus
• viackveté ružičky
• malé vianočné ozdoby a suché plody
• granátové jablko
• luminaria a potočená vŕba

Postup prác:

Namočenú uloristickú hmotu vyrežeme
podľa tvaru nádoby. Hmotu zarežeme
tak, aby bola zarovno okraja nádoby.
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Nožnicami na drôt nastriháme drôtik na
cca. 8cm dlhé časti. Koniec drôtika nahrejeme nad plameňom a zapichneme
do sviečky. Jednotlivé drôtiky zapichujeme do sviečky v tvare trojuholníka, aby
mala sviečka lepšiu stabilitu v aranžovacej hmote.

Začneme od krajov a pokračujeme až tesne ku sviečke. Následne doplníme zatočené vŕbové prúty, lumináriu aj bordový populus.

Sviečku s drôtmi môžeme takto zapichnúť do hmoty (odporúčame do stredu).

Záhradnými kliešťami nastriháme vetvičky čečiny na cca. 10cm kúsky a postupne ich zapichujeme do hmoty.

Ružový strapec schinusu uložíme tak,
aby jemne prevísal. Tavnou pištoľou lepíme ostatné vianočné ozdoby, začneme
však granátovým jablkom pretože je najväčšie teda dominantné.
MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM
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RADÍME SI NAVZÁJOM

Varíme radi, varíme zdravo...
s receptármi z Račieho klubu Košice
Ema Balážová, pobočka LPR Košice
Sadla som si za stôl v kuchyni, pripravila som si receptáre z Račieho klubu na
kôpku a čakala na inšpiráciu. Chcela som
nasať tú pravú tvorivú atmosféru. Listovala som a čítala tie najzaujímavejšie
recepty, ktoré už dávno poznám.
Predstavím vám sedem receptárov, ktoré doteraz vyšli pri príležitosti Pacientskych seminárov, ktoré sú súčasťou košických Chemoterapeutických
dní. Hlavnou organizátorkou tohoto podujatia je doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. a MUDr. Karol Jutka. Seminár
má odborno populárnu úroveň a je
miestom stretnutia dvoch svetov - sveta lekárov a sveta onkologických pacientov, ich priateľov a rodín. Na seminároch sa aktívne podieľajú naše členky svojimi príspevkami a pomáhajú
priamo pri jeho organizácii. Pobočka
LPR Košice sa predstavuje aj svojou činnosťou a prezentáciou tvorivých ručných prác členiek pobočky.
Prvé číslo, Malý receptár z Račieho klubu a niečo naviac … vyšiel k III. Pacientskemu semináru. Zuzana Nemešová pozbierala top recepty členiek, odskúšané, tradičné a chutné. Receptár mal
veľký úspech a pri príprave ďalšieho ročníka seminára, sme sa rozhodli pokračovať v jeho vydávaní. Receptáre dostali svoju tému. Pera sa ujala Darina Mikulová a pripravila vydanie Špenátového receptára z račieho klubu a Receptára našich starých materí. Druhý
menovaný mal zaujímavý obal. Boli použité autorkine fotograuie dobových kuchýň zo skanzenu Zuberec, ktoré dotvorili atmosféru prípravy jedál našich starých materí.

Ďalších receptárov sa chopila s veľkým
entuziazmom Anna Patzová, ktorá im
dala systém a formu. Zaujímavý a obsažný je úvod, pár vtipov k danej téme,
samozrejme všetky recepty od predjedla, polievok, hlavného jedla, šalátov,
nátierok až po zákusky. Receptáre majú z roka na rok vyššiu úroveň, sú gra-

uicky aj obsahovo jednoducho skvelé.
Prispievateľky posielajú recepty mailom, čo má zároveň priaznivý účinok na
zvýšenie počítačového povedomia členiek. Anka, vášnivá hubárka, začala svojou srdcovou záležitosťou, a tak sa nikto nečudoval, že bol na svete Hubový
receptár z račieho klubu. Receptami
tentokrát prispeli členky nielen z Košíc, ale aj z Bratislavy, Pezinka a Piešťan.
Tri prekrásne hríby na obale a receptár
chcel mať každý. Zeleninový receptár
z račieho klubu obsahuje samé zdravé
receptíky. Aj odborníčka na zdravú výživu, MUDr. Mária Fulová zo Školy verejného zdravia, doplnila receptár netradičnými zeleninovými jedlami. Anka
receptár okorenila vtipom:

U lekára:
– Ste veľmi obézny, máte vysoký tlak
a cholesterol. Musíte schudnúť!
– A čo mám robiť, pán doktor?
– Musíte jesť veľa ovocia a zeleniny.
– A to pred obedom alebo po obede, pán
doktor?
Vianočný receptár z račieho klubu zaujal svojím načasovaním. Napriek tradičným jedlám, čo kraj, to iný recept na
kapustnicu a vianočné pochúťky.
Toho roku sa XI. Pacientsky seminár v
Košiciach koná 28.11.2015. Pri tejto príležitosti je už pripravený ôsmy – Zemiakový receptár z račieho klubu.
Chcela som od autorky Anky vymámiť
nejaký receptík, alebo aspoň vtip, ktorým ho okorení. Nič neprezradila. Všetko sa vraj dozvieme na Pacientskom seminári a budeme sa tešiť z receptára,
ktorý dostane každý účastník.
Po dobrom obede sa dá odpustiť každému, aj vlastným príbuzným. (Oskar
Wilde)
Poďakovanie patrí:
doc. MUDr. Márii Wagnerovej, CSc. za
skvelé úvody a odborné poradenstvo
MUDr. Karolovi Jutkovi za odbornú spoluprácu
Anne Patzovej za autorstvo, inšpiráciu a
fotograuie
Ženám prispievateľkám za dôveru, že
prezradili svoje skvelé a tajné recepty
PhDr. Helene Kukurovej za recenziu a jazykovú úpravu
Ing. Zvonimírovi Zavišovi za vydavateľskú činnosť a dlhoročnú spoluprácu
Ak máte o receptáre záujem, kontaktujte redakciu – magazin@lpr.sk.

Život s MM (mnohopočetným myelómom)
Zuzana Mária Švecová, SMyS – Klub pacientov Eliáš
Pred piatimi rokmi som sa stala pacientkou onkohematológie. Na oddelelení, ktoré nazývam Čakáreň pred bránami neba
som sa stala členom veľkej rodiny svojich
pokrvných bratov a sestier, s ktorými ma
spája „pokrvné bratstvo“ a naša pani doktorkou je našou priateľkou až do špiku
kostí .
Vo uilmoch sa okohematologickí pacienti
zvyčajne zobrazujú ako vyblednutí, vetchí,... odkrvení ľudia bez života, hodni súcitu (také býva uinále choroby). Mnohopočetný myelóm je beh na dlhé trate – ma-
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ratón o čas na zemi. Pri stretnutí sú nezainteresovaní prekvapení, ako dobre vyzeráme :-)
Radi sa stretávame, priateľstvá nám dávajú silu a dobíjajú baterky. Milujeme život, bojujeme do krvi, poznávacie znamenie: rúško, obľúbený nápoj - pohár červeného vínka, na krv dobrá medecínka,
typické rituály: kdekoľvek prídeme, dezinuikujeme si ruky, lyžičky, vidličky,... až
naháňame personálu strach, či nie sme
inšpekcia z hygieny. Vieme si zo seba a
všetkých obmedzujúcich situácií robiť

žarty na svoj účet. Máme medzi sebou mimoriadnych spolupacientov: Igora s troma transplantáciami kmeňotvorných buniek, Jožka, čo utiekol hrobárovi z lopaty,
šachového majstra Juraja, Eda, športovca
a vysokohorského vodcu. Evky lámu rekordy meridiánu prežitia.
Takí sme my pacienti – „Eliášovci“ – pacienti z klubu Eliáš. Nezabúdame na tých,
ktorí zostali v našich srdciach. Modlíme
sa za seba, 19.1.2015 sme mali stretnutie
u františkánov v Trnave s omšou za nás
všetkých. V apríli nás reprezentovala ro-

RADÍME SI NAVZÁJOM

dina Franeková na medzinárodnom stretnutí v Dubrovníku. V Bratislave 22.5.2015
sme u františkánov mali pacientské vzdelávacie popoludnie s prednáškami, kde sa
Milka Franeková podelila o skúsenosti z
Dubrovníka. V septembri sme sa stretli na
pacientskej sobote v Nitre, kde sme si obzreli vzácne historické klenoty mesta a
nášho historického dedičstva a prežili nádherný deň so slniečkom v srdci.
Každoročne sa stretávame so spolupacientami – spolubojovníkmi na Škole myelómu pre pacientov. Tento rok sa konala
v dňoch 16. – 17. 10. 2015 v Liptovskom
Jáne, mala hodnotný vzdelávací program
obohatený o možnosť nadviazania nových
hematologických kamarátstiev. V decembri mávame mikulášsko – vianočné
stretnutie, kde nám spríjemňujú atmosféru tematickým programom žiaci zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi z Bratislavy pod vedením ich obetavých pani učiteliek.
V tomto roku sa nám podarilo rozbehnúť
dobrovoľnícky pacientský projekt Pacient pacientovi, kde sa snažíme byť nápomocní spolupacientom a ich členom rodiny formou telefonického, mailového alebo osobného kontaktu.

PACIENT PACIENTOVI
<Ɲ¶Ɩ ƛ Ę ś ś÷ ĺœÂŝ÷ÂĈ ¦òƎøĊģſ² ąÂ¹ ģĈ ĺģśůƎÂĘƖ ƛģª÷öƎģª÷ ƎÂœ¶÷ąůſ ¶÷äĘĤƛƕ ĒĘģòģĺģªÂůĘƖ ĒƕÂĈĤĒŀ
s ĺģª÷ůģªĘÂă ĘÂƎÂ¶ģĒģśů÷ śĒÂ ģ¦ÂĘ÷Ĉ÷ œ¶ƕ śąƁśÂĘÂăŝø¦ò śĺģĈſģăģƎĘøąģƎ² ąůģœø Ę Ē ĺģ¶Ĉ÷ ĺģĒģ¦ĘƁ œſąſ²
ĺģœģƛĺœ ƎĈ÷ śƎģă ĺœøÂò² ƎÂĘģƎĈ÷ śƎģă ªśŀ ĘÂś ĺģ¶ ƎĒÂ ĺģĒģ¦ĘƁ œſąƕ Ēƕ Ð ĒĦƝÂůÂ ąģòģąģĊƎÂą ƛ Ę ś
ąģĘůąůģƎű Ē÷ĈģĒ² ůÂĈÂØģĘ÷¦ąƕ² ģśģĘÂŀ

%ROE

YJGs

Jozef

BRATISLAVA

Anna Záhoranská

Jozef Novotný

Kontakt: ƟĝƟÊ ŻƟŴ ƟƟŤ ¥ Ē÷Ĉ± ƛòģœĘśąäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± Ĉ÷ůÂœůƁœ² ƎĘƁªůą ² Ǝƕ¦ò ¶ƛąƕ Ǝ ĺœøœģ¶Â² ĺœ÷ůÂĈ÷

Kontakt: ƟĝƟŴ ÚƟŨ ŤÚà ¥ Ē÷Ĉ± ĘģƎģůĘƕăģƛģäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± ƎĘƁªůą ² ĺœ÷ůÂĈ÷² ƛ òœ¶ą œªÂĘ÷Â²
śĺÂƎ Ð ¶ĈòģœģªĘƖ śĺÂƎ ą ¦òœ ĒģƎÃòģ ƛģœſ Ǝ >Ēª÷

/EXOE

/>/E

Igor

BRATISLAVA

<ůœøĘ 'ÂœģƎ

Igor Baráni

Kontakt: ƟĝƟŤ Úĭĝ ŤŨŤ ¥ Ē÷Ĉ± ąůąŀäÂœģƎäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± ƎÂĊą œģ¶÷Ęą ś ƎĘƁªůąĒ÷² Ĉ÷ůÂœůƁœ² Ĉů÷Ęª÷Ę²
ĺœøœģ¶² ĺœ÷ůÂĈ÷

Kontakt: ƟĝƟŴ ĝŨŤ ŴŻƟ ¥ Ē÷Ĉ± œĘ÷ŀ÷äģœäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± ƛ òœ¶ą œªÂĘ÷Â² ĺœ÷ůÂĈ÷² ƛĒƕśÂĈ ĺœÂ òſĒģœ
Poznámka: /äģœ ăÂ śůůģªĘƖ ģăģƎĘøą² ąůģœƖ ś ĘÂƎƛ¶ Ǝŀ

Juraj

V mene všetkých svojich spolupacientov chcem vyjadriť vďaku Lige proti rakovine, ktorá Rinančným príspevkom
z Dňa narcisov umožnila pacientom s
celého Slovenska rekondičný pobyt v
kúpeľoch Nimnica. Prebehol v júli a auguste -v dvoch turnusoch. Pre mnohých
to bola jediná možnosť navštíviť takéto
zariadenie, vzhľadom k ochoreniu – zdravotnému stavu, ktoré dáva limity a bariéry a prežiť tak týždeň, plný neopakovateľných chvíľ a zážitkov v spoločenstve
„seberovných“.
Úprimná vďaka všetkým, ktorí nás
podporujete, pomáhate nám a stojíte
pri nás v ťažkých chvíľach.

G

MARTIN

.SĽOS

TRNAVA-BOLERÁZ

Juraj Zavarský

:ģƛÂØ  ĒøĈ÷ &œĘÂąģƎ¦÷

Kontakt: ƟĝƟà ĝŨÊ ŴŴŨ ¥ Ē÷Ĉ± ăƛƎœśąƕäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± ŝ¦òƕöŝ¦òƕöŝ¦òƕ Ð ĒÂ¶ƛ÷Ę œģ¶ĘƖ ĺœÂģœĘøą²
ĺœøœģ¶² ĺœ÷ůÂĈ÷

Kontakt: D÷Ĉą Ɵĝĭĭ ĭÊŨ àŻŨ ¥ Ē÷Ĉ± ØœĘÂąģƎƎſăÂŀśą
 Ċſƕ± ĺœøœģ¶² ƛ òœ¶ą² :ģƝąģ Ð ĺģůſĈąƕ ĈÂśģĒ² ØſůĈ²
Ē÷Ēģœ÷¶Ęƕ ƛĒƕśÂĈ ĺœÂ òſĒģœ² ƎÂĊąƖ ģąœſò ĺœ÷ůÂĊģƎ²
Ĉ śą ą ĺÂąĘÂă śĈģƎÂĘśąÂă ĺÂśĘ÷ªąÂ  ØģĈąĈĤœſ

+VªXOE

GALANTA

Edo

TRNAVA

Margaréta Bartošová

Eduard Volek

Kontakt: ƟĝĭÚ ŤĝÚ ŴƟà ¥ Ē÷Ĉ± ĒœäœÂůŀœůģśģƎ
äĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 Ċſƕ± ¶ģœø ĺœ÷ůÂĈ÷² ¶ģœ ąĘ÷ò² ¶ģœ Ǝƕ¦ò ¶ƛą
Ǝ ĺœøăÂĒĘģĒ ĺģªśø
Poznámka: 'œÃůą Ē ƛĘĈģśů÷ ƛ ģĈśů÷ ƛ¶œƎģůĘø¦ůƎ
ļĺģƎģĈĘ÷Â Yc' ś÷śůÂĘůĽŀ

Kontakt: ƟĝĭŤ ĝÊÚ ĝĝŻ ¥ Ē÷Ĉ± ƎģĈÂąÂ¶ģäĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
 ſăĒƕ± ŝĺģœů² ĺœøœģ¶  ØģůģäœØģƎĘ÷Â Ð Âò² ¦ƕąĈ÷śů÷ą²
śą÷Ĉĺ÷Ę÷ƛĒſś² ĈƕƝģƎĘ÷Â² ůſœ÷śů÷ą² Ǝƕśģąģòģœśą ůſœ÷śů÷ąŀŀŀ
Poznámka: ¶ąģ ăÂ òģœśąƖĒ Ǝģ¶¦ģĒ  ůœÃĘÂœģĒ Ð Ǝ÷Â
Âœſ¶ģƎĘÂ ĺģœ¶÷ű ƛ ƎĈśůĘÂă śąƁśÂĘģśů÷ Ǝ ģĈśů÷ œÂąģĘƎĈÂś¦ÂĘ¦÷Â  ĺģòƕģƎƖ¦ò ąů÷Ǝøůŀ

)ZOE

NITRA

Mária

Koordinátorka
Pacientskeho klubu Eliáš

Ǝ œĘģƎ÷ªģƎ

Zuzana Mária Švecová

Kontakt: ƟĝƟÊ ĭĝŴ àÚŴ
 ſăĒƕ± ƎĘƁªůą ² ĘÂƛ÷ŝůĘ ĺģĒģ¦ ĈøƝĘÂĒſ² ¶ģœ
ąĘ÷òŀŀŀ

Kontakt: ƟĝƟŴ ÚŤƟ àĭŻ
¥ Ē÷Ĉ± ĒĒśƎÂ¦äĒ÷Ĉŀ¦ģĒ
Poznámka: ģśģĘƖ ąģĘůąů
Ǝ œÂä÷ĤĘÂ cœĘƎ² ,ĈģòģƎÂ¦ŀ
WģśąƕůĘſů÷Â ÷ĘØģ ģ ĺ¦÷ÂĘůśąƖ¦ò
ąů÷Ǝ÷ů ¦òŀ
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Zásady správnej výživy
Vypracovala Bc. Katarína Čibová, asistent výživy
Správna výživa je taká, ktorá poskytuje
človeku primerané množstvo živín (bielkovín, tukov, sacharidov, minerálnych látok, vitamínov, vody, vlákniny) a pritom
obsahuje čo najmenej cudzorodých látok.
Zloženie správnej výživy – individuálne
prispôsobené (pohlavie, vek, výška, zdravotnému stavu...) pričom platia tieto všeobecné zásady:
• má primeranú energetickú hodnotu =
EH (primeraný obsah základných živín)
• EH takú, aby kryla energetický výdaj,
ktorý sa skladá z bazálneho výdaja BVE
a pracovného výdaja energie + 10% špeciuický dynamický účinok živín
• dôležitý je pomer hlavných živín, má byť:
14% Bielkoviny, 30 % Tuky 56% Sacharidy
• Výber zdrojov bielkovín má byť taký, aby
bol zabezpečený dostatočný prísun esenciálnych aminokyselín (8+2). Preto je
vhodné, ak aspoň polovica prijímaných
bielkovín sú bielkoviny plnohodnotné
živošíšne, avšak aj správnou kombináciou rastlinných zdrojov – dostatočný
prísun esenciálnych aminokyselín.
• Výber zdrojov tukov má byť taký, aby
bol zabezpečený dostatočný prísun esenciálnych mastných kyselín (kyselina linolová, linolénová)
• Väčšina sacharidov by mala byť primerane vo forme posysacharidov, ktoré postupne trávené a vstrebávané, čím nedochádza k výrazným, náhlym výkyvom
glykémie. (hladiny glukózy v krvi)
• Primeraný prísun vitamínov aby nedochádzalo k hypo ani hypervitaminózam
• Primeraný prísun minerálov tak, aby nevznikol nadbytok, ani nedostatok (minerálne látky – makroelementy (Ca, P,
Mg, Na, Cl), mikroelementy ( Fe, Se, Zn,
Cu, F, I))
• Primeraný prísun vlákniny
• Vláknina podporuje peristaltiku, čistí
črevo, znižuje resorpciu nadbytku monosacharidov a cholesterolu, daná dávka 18-30 g /deň
• Primeraný prísun vody, za normálnych
podmienok 2 – 2,5 l.
1-2 litre vo forme tekutín, zvyšok v tuhej
potrave, ktorá tiež obsahuje isté % vody.
• Čo najmenej cudzorodých látok, zdraviu
škodlivých a podozrivých xenobiotík,
najlepšie žiadne
• správny výber potravín, spôsoby skladovania, konzervácie a prípravy
• ľahko stráviteľná,
• jedlá majú byť chuťovo čuchovo, zrakovo lákavé.
Dodržaním všetkých uvedených zásad (ktoré možno dosiahnuť ak budeme potraviny nielen správne vyberať, ale aj správne skladovať a pri-
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pravovať spolu s tým, že jedlo budeme prijímať s príjemnými emóciami,
v pokoji nám umožní naplniť Hippokratovým heslom: nech je jedlo vaším
liekom.“ :-)
Zásady správnej výživy:
1. Úprava hmotnosti tela na normálne
hodnoty alebo u pacientov s pokročilou obezitou zníženie hmotnosti aspoň
o 10-20 %.
2. Obmedziť príjem sodíka na 1,0 g/deň

čomu zodpovedá 2,5 g kuchynskej soli
denne. V niektorých prípadoch je najvhodnejšie prestať soliť všetky pokrmy.
(neslaná diéta).
3. Zvýšiť príjem draslíka zvýšením konzumácie ovocia a zeleniny.
4. Vylúčiť príjem alkoholu.
5. Zvýšiť príjem magnézia a vápnika.
6. Strážiť príjem lipidov (tukov) a sacharidov (cukrov).
7. Príjem proteínov (bielkovín) sa reguluje podľa funkcie obličiek, pri normálnom náleze je to 0,8 g/kg/deň a pri
zmenenej funkcii obličiek sa príjem bielkovín znižuje na hodnoty 0,6 g/kg/deň
alebo aj nižšie.
Na záver 10 bodov, ako si udržať zdravie:
• Jedzte pravidelne, v malých dávkach, najlepšie 5 krát denne. Nebudete mať pocit hladu, zabránite nárazovému prejedaniu a následnému priberaniu.
• Snažte sa, aby Váš energetický príjem
bol vyšší ako výdaj. Určite nepriberiete
na hmotnosti, ak pridáte pravidelný pohyb, kilá pôjdu dolu.
• Nedovoľte, aby tuky tvorili ako 30% Vášho denného energetického príjmu. Zabránite predčasnému vzniku ateroskle-

rózy a ľahšie si udržíte optimálnu hmotnosť.
• Živočíšne tuky ako je maslo a masť obmedzte alebo úplne vynechajte. Namiesto nich používajte rastlinné tuky a
oleje, budete lepšie chránení pred srdcovými a cievnymi chorobami.
• Pokúste sa, aby ovocie a zelenina tvorili súčasť každého jedla, nielen jeho ozdobou. Vitamíny, minerálne látky a ďalšie
aktívne súčasti rastlín sú najlepšou pre-

venciou predčasného starnutia a civilizačných chorôb.
• Nahraďte potraviny z bielej múky celozrnnými, tučné mliečne výrobky kyslomliečnymi nízkotučnými. Preferujte chudé biele mäso pred červeným tučným.
Váš organizmus bude zásobený látkami
s protirakovinovým pôsobením.
• Sladkosti, slané pochutiny a údeniny sú
potraviny, bez ktorých sa celkom určite
zaobídete. Vyhnete sa prijímaniu prázdnych kalórií.
• Nebojte sa ochutnávať nové druhy potravín a skúšať nízkotučné obmeny tradičných pokrmov. Vyhnete sa stereotypu a budete môcť jesť Vaše obľúbené
jedlá,, ale bez rizika priberania.
• Tekutiny sú rovnako dôležité ako kvalitná strava – prijímajte ich aspoň 2 – 2,5
litra/deň. Najlepšie voda. (tekutiny prijímať v nesladenej podobe)
• Zdravé stravovacie zvyklosti si najľahšie vypestujete u svojich detí, ktoré sú
bez predsudkov. Je to z Vašej strany ten
najlepší darček do života.
Motto: ,,Neexistujú dobré a zlé potraviny. Tajomstvo spočíva v umení ich
kombinovať a jesť s mierou.“

ODBORNÍCI RADIA
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Niečo o zelenine...
Vypracovala Bc. Katarína Čibová, asistent výživy
Zelenina
Zloženie zeleniny, najmä obsah jednotlivých živín závisí od:
• druhu (listová, koreňová, napr. mrkva)
• odrody (jarná, neskorá, skorá karotka)
• spôsobu pestovania (zimná, jarná)
• pôvodného zloženia (napr. selén)
• hnojenia (prídavné chemické látky)
• klimatických podmienok (teplota, ai.)
• stupňa zrelosti (kel, karuiol, zrelé)
• zberu, skladovania+ prípravných prác +
technologická príprava pokrmov.
Zelenina obsahuje všetky živiny:
• Bielkoviny rastlinného pôvodu= 0,5-5
% z celkového množstva.
• Tuky: 0,1-0,4 % minimálne množstvo.
• Sacharidy: sú zastúpené vo forme jednoduchých cukrov (glukózy a fruktózy),
disacharidov (sacharóza)a polysacharidov (škrob a inulín), obsah kolíše od 39 %.
• Veľmi užitočnou zložkou je vláknina 0,5
-2 %.
Okrem celulózy, hemicelulózy a licínu sú
v nej zastúpené aj pektínové látky (0,5 %),
ktoré pomáhajú znižovať koncentráciu
cholesterolu a priaznivo pôsobia pri ateroskleróze.
• Vitamíny sú ďalšou dôležitou zložkou
zeleniny.
Vitamín A síce neobsahuje, ale nachádza
sa v nej jeho provitamín – betakarotén –
najmä v mrkve, rajčinách, špenáte.
Komplex vitamínov skupiny B je obsiahnutý v dostatočnom množstve:
• Vitamín B1: hrášok, cibuľa špenát, rajčiny...
• Vitamín B2: fazuľkové listy, špenát, hrášok, karuiol. Hlávkový šalát
• Vitamín B6: hlávkový šalát, zemiaky, hrášok, kapusta, rajčiny
Vitamín PP (niacín): hrášok, kyselina listová, špenát, karuiol, petržlen, tekvica...
Vitamín C: paprika, kyslá kapusta, kapusta, kaleráb, karuiol, kel, listová zelenina,
zelené vňate, kôpor...
Vitamín E: minimálne množstvo – hlávkový šalát, špenát, chren, petržlenová vňať
Vitamín K: listová zelenina
Minerálne látky – 0,4 – 3 %
Síra je obsiahnutá v siliciach zeleniny, v
cibuli, cesnaku, reďkvičke, chrene...
Vápnik: petržlen, mrkva, kapusta, špenát
Magnesium: listová zelenina
• Okrem základných živín obsahuje zelenina biologicky aktívne a farmakologicky účinné látky. Najvýznamnejšie sú fytoncídy s antibakteriálnym účinkom (alicín, alizalin v cibuli, cesnaku, tomatín –
v rajčinách).
• Glykozidy – ovplyvňujúce peristaltiku
čriev.
• Silice – dodávajú najmä chlorofyl, karotén.
• Lykopén a ulavonové farbivá.

Tieto látky sa nachádzajú v rastlinách, v
liečivých bylinách a koreňoch.
Význam zeleniny:
• Bohatý zdroj vitamínov a minerálnych
látok.
• Dodáva organizmu vodu a podporuje vylučovanie tráviacich štiav a žlče.
• Podporuje črevnú peristaltiku a znižuje vstrebávanie škodlivín.
• Upravuje zloženie črevnej mikroulóry.
• Prevahou zásaditých prvkov upravuje
acidobazickú rovnováhu.
• Pre nízky energetický obsah je vhodná
pri prevencii obezity.
• Zlepšuje funkciu obličiek a znižuje krvný
tlak.
• Má ochranný účinok proti ateroskleróze.
• Má ochranný účinok proti nádorovým
ochoreniam.
Použitie a príprava zeleniny
Zeleninu môžeme používať surovú vo forme šalátov ako oblohu, alebo lisovanú vo
forme štiav. Môžeme ju tepelne spracovávať: varením vo vode, v pare, dusením,
pečením, zapekaním.
Pravidlá pri príprave zeleniny:
• Príprava musí byť šetrná, odstraňujeme
zvädnuté a nepoužiteľné časti zeleniny.
• Umývame ju pod studenou tečúcou vodou, nenamáčame a niektoré druhy neumývame vôbec (kel, kapusta)
• Dĺžka tepelného spracovania musí byť
čo najkratšia.
• Používame vhodné nástroje – nerezový
nôž, nerezová škrabka, riady, sklo, porcelán.
• Zeleninu pripravujeme tesne pred podávaním.
• Ak ju máme nakrájanú skôr, prikryjeme
ju druhou nádobou.
• Zbytočne zeleninu neprihrievame a pripravujeme ju bez výrazných korenín.
• Zeleninu vkladáme vždy do vriacej vody.
• Tepelne spracúvame vždy pod pokrievkou okrem kapusty a kelu.
• Nikdy nepridávame na zmäknutie sódu
bikarbónu. Ničí sa vitamín B a C.
• Vňate nikdy nevaríme, krájame ich, sekáme ich tesne pred podávaním a jemné šaláty len trháme.
• Zeleninu kupujeme vždy čerstvú, nepoškodenú, nevysušenú, neporanenú, neprasknutú, bez škvŕn a hnilých častí.
Predbežná príprava zeleniny
Umývanie: Umývame ju pod studenou tečúcou vodou.
Čistenie: Nerezovou škrabkou, nerezovým
nožom, alebo lúpeme, krájame, strúhame,
melieme, lisujeme, sekáme.
Technologická príprava zeleniny
• Príprava surovej zeleniny: šaláty, šťavy
• Varenie – vo vode, v pare: šaláty, polievky

• Dusenie: prílohy, prívarky, omáčky
• Pečenie – hlavné jedlá – tekvica, patizón, baklažán
• Vyprážanie a grilovanie
• Zapekanie napr. karuiol, zeleninové nákypy
• Sterilizovanie (zaváranie)
• Sušenie (vňate)
• Zmrazovanie.
Pred mrazením sa musí zelenina obvariť,
aby nepúšťala veľa tekutiny.
Príprava šalátov zo surovej zeleniny
Používame skoro všetky druhy zeleniny
v surovom stave. Tie druhy zeleniny, ktoré obsahujú viac vody len dochutíme soľou, cukrom, octom, citrónovou alebo pomarančovou šťavou. Na suchšie druhy zeleniny pripravujeme nálev zo studenej,
resp. prevarenej vody + voda, cukor, soľ,
citrónová šťava. Nálev môže byť z kyslej
smotany, jogurtu...
Na zjemnenie a zvýšenie biologickej hodnoty pridávame do šalátov kvalitný olivový olej.
Zeleninu vkladáme vždy do vriacej osolenej vody, keď je človek zdravý. V neslanej diéte sa vkladá len do vriacej vody.
Dusenie zeleniny – zeleninu pridávame
pri dusení na rozohriaty tuk a podlievame.
Zeleninu len s prípravnými prácami vkladáme na vymastený plech, jánsku misu.
Podlievame podľa potreby vriacou vodou.
Vyprážanie – niektoré druhy zeleniny musíme pred vyprážaním tepelne spracovať
(karuiol, zeler)
Zapekanie – nádoby na zapekanie musíme najprv vymastiť tukom a posypať
strúhankou.
Sterilizácia – konzervovanie zeleniny určitým spôsobom.
Vňate sa musia dôkladne vymyť a nechať
postupne vysušiť.
Niektoré druhy zeleniny musíme obvariť
3-4 min., nechať vychladnúť a vysušiť a
uložiť do mikroténových vreciek.
Bylinky
zvyšujú biologickú hodnotu pokrmov,
zvýrazňujú jemnú chuť a vôňu a esteticky vylepšujú vzhľad pokrmu.
• Bazalka: do šalátov, na cestoviny, pizzu
• Bobkový list: do polievok, prívarkov, šalátov
• Fenikel: do polievok, omáčok
• Kôpor: do šalátov, omáčok, pri zaváraní
• Oregano: rizoto, pizza
• Pažítka: do polievok, omáčok, nátierok,
na zemiaky...
• Petržlenová vňať – skoro všade – vitamín C a Fe (železo)
• Rozmarín: na mäsá
• Zelerová vňať: do polievok a pri varení
zemiakov v šupke.
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Postoj WHO k zisteniam IARC o červenom mäse
Informáciu pripravila Kancelária WHO na Slovensku
26. októbra 2015 špecializovaná agentúra WHO pre výskum rakoviny (International Agency for Cancer Research,
IARC) vyhlásila, že existuje vzťah medzi
konzumáciou červeného mäsa a vznikom kolorektálneho karcinómu (rakovinou hrubého čreva a konečníka), pričom dôležitú úlohu zohráva množstvo a
kvalita skonzumovaného mäsa. Červené
mäso sú všetky druhy svalového mäsa z
cicavcov ako hovädzie, teľacie, bravčové, jahňacie, baranie, konské alebo kozie mäso.
IARC na základe uskutočnených štúdií
vyhlásila, že
• pre spracované červené mäso je dostatok dôkazov, aby bolo klasiuikované
ako ľudský karcinogén. Pod spracovaním rozumieme napríklad konzervovanie, údenie, fermentáciu, nadmerné
solenie. Rozsiahle štúdie dokazujú, že
už 50g spracovaného mäsa za deň môže zvýšiť výskyt rakoviny o takmer
dvadsať percent.
• pre surové červené mäso je dostatok
dôkazov, aby bolo klasiuikované ako potenciálny ľudský karcinogén.
Podľa IARCu pri tepelnom spracovaní
mäsa vznikajú heterocyklické aromatické amíny, nitrozamíny a polycyklické aromatické hydrokarbóny – všetko látky,

ktoré sú jednoznačne karcinnogénne.
Pre tie dnes platí odporúčanie, aby „ich
obsah bol v potravinových výrobkoch
minimalizovaný na najnižšiu možnú úroveň“ (odporúčanie JEFCA – Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives)
Úlohou WHO je zmysluplne uplatniť tieto nové vedecké poznatky do politík a
odporúčaní na ochranu zdravia pred odvrátiteľným poškodením.
WHO bude naďalej spolupracovať s odborníkmi z IARC-u a z členských štátov,
aby tam, kde je to potrebné, zadeuinovali
štandardizované postupy pre výrobu a
normy pre prítomnosť klasiuikovaných
škodlivých látok. WHO pripraví odpo-

rúčania pre členské štáty ako postupovať, aby zdravie ich občanov nebolo vystavené riziku, ktoré je vedecky podložené. Dnes má WHO viac dôkazov a argumentov, aby mohla vypracovať jednoznačnejšie odporúčania pre odbornú
aj laickú verejnosť.
WHO a FAO už v roku 2002 informovali, že nadmerná konzumácia mäsových
výrobkov zohráva úlohu v etiológii onkologických ochorení najmä ak ide o
spracované mäso. WHO upozorňovala
na tieto riziká vo svojich strategických
materiáloch týkajúcich sa výživy a prevencie chronických neprenosných ochorení, najmä onkologických.
Aj to bol dôvod, prečo sa IARC tejto problematike začala intenzívne venovať a
po viac než desiatich rokoch štúdií jej
pracovníci prezentovali vyššie uvedené
zistenia.
Viac informácií nájdete na:
h t t p : / / w w w. i a r c . f r / e n / m e d i a centre/iarcnews/pdf/MonographsQ&A.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

Zdroj:http://www.who.sk/postoj-whok-zisteniam-iarc-o-cervenom-mase/

O chemoterapii

MUDr. Jozef Šufliarsky., MUDr. Eva Oravcová, PhD.
Chemoterapia je spôsob liečby rakovinových ochorení pomocou rôznych liekov, ktoré majú protinádorový účinok,
majú schopnosť zničiť nádorovú bunku.
Tieto lieky sa označujú ako cytostatiká
(cytostatická liečba).

Ako chemoterapia pôsobí

Delenie, rast a odumieranie buniek v ľudskom tele je pod prísnou kontrolou. Keď
sa tento systém vymkne kontrole, bunky sa delia, stávajú sa abnormálnymi vzniká rakovina. Protirakovinové lieky
ničia tieto bunky tak, že zabraňujú ich
množeniu zásahom do niektorej fázy ich
rastového cyklu. Niektoré lieky sú účinnejšie ak sa podávajú v kombinácii s inými, preto sa chemoterapia podáva väčšinou ako kombinovaná liečba. V liečbe
sa používajú rôzne spôsoby. Chirurgickým zákrokom sa odstráni nádor alebo
sa zmiernia účinky jeho rastu. Liečba žiarením(rádioterapia) sa používa na
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usmrtenie nádorových buniek alebo
zmiernenie príznakov. Veľmi často sa používajú všetky tri spôsoby. V liečbe rakoviny sa uplatňuje aj hormonálna terapia, ktorej cieľom je blokovať účinok
hormónov podporujúcich rast nádoru,
prípadne tzv. biologická liečba, ktorou
sa podporuje obranyschopnosť organizmu.

Čo možno chemoterapiou
dosiahnuť

Podľa toho o aký nádor ide a v akom štádiu pokročilosti sa nachádza, sa dá chemoterapiou dosiahnuť:
– vyliečenie rakoviny
– spomalenie rastu rakoviny
– zničenie rakovinových buniek, ktoré
by sa z pôvodného nádoru mohli dostať do iných častí tela
– uľahčenie, zmiernenie, odstránenie príznakov spôsobených rakovinou.

Liečba chemoterapiou alebo
jej kombinácia s rádioterapiou
V niektorých prípadoch sa podáva chemoterapia ako samostatná a jediná liečba. Častejšie sa však podáva po, niekedy
pred chirurgickým zákrokom, alebo v
kombinácii s rádioterapiou. Je veľa dôvodov prečo sa podáva v týchto kombináciách. Chemoterapia má napríklad za
cieľ zmenšiť veľkosť nádoru pred chirurgickým zákrokom alebo pred rádioterapiou. Podávanie po operácii alebo
rádioterapii má za cieľ zlikvidovať možné prežívajúce bunky.

Aké lieky sa pri chemoterapii
podávajú, ako sa aplikujú

Lieky sa podávajú podľa druhu a rozsahu Vášho ochorenia a podľa Vášho celkového stavu. Vaši lekári rozhodnú o
vhodných a účinných liekoch. Podávajú
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sa v závislosti od druhu liekov a od rozhodnutia lekára - doma, ambulantne alebo v nemocnici. Na začiatku liečby treba niekedy ostať niekoľko dní v nemocnici, aby sa mohli sledovať vedľajšie - nežiaduce účinky a v prípade potreby ich
ovplyvniť. Dĺžka podávania chemoterapie závisí od druhu, typu a lokalizácie
nádoru, od cieľa liečby, od druhov liekov
a od toho ako bude Váš organizmus na
liečbu reagovať. Môže sa podávať denne, týždenne alebo mesačne. Podáva sa
často v cykloch lebo sú potrebné aj obdobia odpočinku, aby sa obnovil rast
zdravých buniek a zotavil sa organizmus.
O tom všetkom rozhoduje Váš lekár. Keď
predpíše určitú schému liečby, je potrebné ju dodržať, lebo ináč sa môže stať,
že sa nedosiahne želaný výsledok. Ak sa
určený termín vynechá, treba sa poradiť s lekárom. Niekedy však sám lekár
rozhodne o ďalšej liečbe alebo o jej prerušení na základe laboratórnych vyšetrení. Keď sa výsledky vyšetrení upravia,
môže sa v liečbe pokračovať, môže sa podávať i dlhodobo – kontinuálne.
Chemoterapia sa môže podávať podľa typu nádoru a lieku nasledovnými
spôsobmi:
– do žily (intravenóznou aplikáciou, i.v.)
sa liek podáva obvykle injekčnou ihlou
na predlaktí alebo na ruke, iný spôsob
je použitie katétra – tenkej hadičky zavedenej do hrubšej žily v niektorej oblasti tela, kde ostáva podľa potreby katéter aj dlhšie;
– ústami (orálne) vo forme tabletiek,
kapsúl alebo v tekutej forme, vtedy sa
liek iba prehltne;
– do svalu (intramuskulárne, im.), pod
kožu (subkutánne, s.c.) alebo injekciou priamo do nádoru, pri niektorých
kožných nádoroch priamo na kožu (lokálne);
– pomocou katétra alebo špeciálnych aplikátorov sa chemoterapia podáva do
niektorých častí tela priamo, napríklad do miechového kanála (intratekálne podávanie), do hrudnej, brušnej a
pánevnej dutiny (intrakavitálna aplikácia), do močového mechúra a pod.
Podávanie je väčšinou externými pumpami, ktoré kontrolujú veľkosť dávky.
Niektoré externé pumpy sú prenosné
a umožňujú pacientovi pohyb počas
výkonu pumpy, iné sú neprenosné a
obmedzujú pohyb.

Chemoterapia a bolesť

Podávanie chemoterapie ústami, injekciou alebo na kožu, sa nelíši od podávania iných liekov. Pri začiatku vnútrožilovej aplikácie udávajú niektorí pacienti pocit chladu alebo iné pocity. Treba o

nich informovať sestru alebo lekára, najmä ak cítite bolesť, pálenie alebo máte
iný nepríjemný pocit počas podávania
alebo v priebehu intrevenóznej aplikácie. Ak sú ťažkosti pri zavádzaní ihly do
žily, najmä pri opakovanej liečbe, používa sa venózny katéter. Centrálny venózny katéter (zavedený do žily na krku) nevyvolávajú žiadnu bolesť ak sú dobre
umiestnené, pacient si však ich prítomnosť uvedomuje. Ak sa objaví bolesť alebo nepríjemný pocit, treba informovať
sestru alebo lekára.

Užívanie iných liekov
počas chemoterapie

Súčasné užívanie niektorých liekov môže zmeniť účinky chemoterapie. Je pre-

to potrebné o všetkých liekoch, ktoré užívate informovať lekára. Nezabudnite ani
na tie, ktoré si občas kupujete v lekárni
– preháňadlá, lieky proti bolesti, vitamíny, lieky proti nachladnutiu. Lekár
Vám povie ktoré treba počas chemoterapie vynechať.

Možnosť pracovať
počas chemoterapie

Mnohí pacienti sú schopní pokračovať
v práci aj počas liečby. Niekedy sa možno dohodnúť s lekárom tak, aby sa čo
najmenej narúšala pracovná činnosť. Ak
sa vyskytne počas chemoterapie únava,
treba si svoj pracovný režim upraviť.

Ako sa presvedčiť
o účinnosti chemoterapie

Váš lekár má k dispozícii veľa metód, ktorými sleduje účinnosť liečby (laboratórne testy, röntgenové vyšetrenia, atď.).Nebojte sa lekára spýtať na výsledky vyšetrení. Liečba je často spojená s vedľajšími – nežiaducimi účinkami (pocit na
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zvracanie, zvracanie, strata vlasov). Niekedy si ľudia myslia, že ak sa takéto vedľajšie účinky neobjavia, chemoterapia nie
je účinná. Tieto nežiaduce účinky sa prejavujú rôzne nielen z prípadu na prípad,
ale aj podľa typu liekov a ich kombinácií.
Ak sa u Vás nežiaduce účinky prejavia,
je veľa spôsobov ako ich zmierniť. V nasledujúcich častiach Vás informujeme
o týchto spôsoboch a možnostiach.

Spôsoby a možnosti
vyrovnania sa s nežiadúcimi
účinkami chemoterapie

Mnohé príznaky, ktoré sa vyskytujú po
liečbe, môžu byť skutočne spôsobené
chemoterapiou. Veľmi dôležité je ale vedieť, že aj ochorenie samotné môže za

určitých okolností vyvolávať podobné
príznaky, a preto je veľmi dôležité o týchto príznakoch hovoriť s kvaliuikovaným personálom (sestry s vysokoškolským vzdelaním, lekári). Preto sa budeme pri uvádzaní jednotlivých príznakov
snažiť aj o primeranú informáciu o dôvodoch, ktoré okrem chemoterapie k uvedenému príznaku môžu viesť. Nežiadúce účinky cytostatík vznikajú v dôsledku
toho, že podaný liek nepôsobí len na
rýchlo sa deliace bunky nádoru, ale zasahuje aj do delenia zdravých buniek. Nežiadúce účinky preto najčastejšie postihujú bunky kostnej drene, sliznice zažívacieho systému a ostatných orgánov.
Rozdeľujú sa na akútne, ktoré vznikajú v
priebehu aplikácie chemoterapie a chronické, ktorých prejavy je možné pozorovať roky po ukončení chemoterapie, keď
je ochorenie v kompletnej remisii.

Text je súčasťou publikácie Ligy proti rakovine: Chemoterapia a Vy. Informácie dostupné pre onkologických
pacientov. Celá publikácia je dostupná na stránke www.lpr.sk.
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Nebojte sa chemoterapie

Mgr. Alena Madlena Rjabininová, certifikovaná psychoterapeutka, Nitra, sieť psychológov LPR
Chemoterapia je svinstvo, oberie ťa o vlasy aj o dôstojnosť.
Je to čistá chémia, to nie je pre telo prirodzené. Obráťte sa radšej na alternatívnu liečbu, bylinky, liečiteľov, žraločie chrupavky... to pomáha!
Stretli ste sa s takýmito názormi?
Predpokladám že nie raz.
Paradoxným „problémom“ tejto doby je záplava protichodných informácií.
Internet je plný nápadov čo by ste mali
robiť. Ďalšie záplavy „dobre mienených
rád“ idú od príbuzných a priateľov – ďalekých aj blízkych.
Ich motivácia je dobrá. Chcú pomôcť. Výsledok tej „pomoci“ až tak dobrý nie je.
Zmätok, neistota, nedôvera, nemožnosť sa rozhodnúť čo robiť a čo nie,
strach (možno by práve toto mohlo pomôcť, a keď to neurobím – čo bude?), výčitky (možno keby som sa držala tej dobre mienenej rady bolo by to inak ). Tú
poslednú vetu ste možno počuli nielen
vo svojom vnútri.
Možno práve v takomto období človek
porozumie prísloviu – cesta do pekla je
G

vydláždená dobrými úmyslami…
Často sa stretávam
u pacientov, ktorí
berú chemoterapiu
so strachom – čo mi
tá chemoterapia
všetko urobí? A nedôverou – je to čo
robím to najlepšie?
A mám potrebu sa k
tomu vyjadriť.

Ak ste sa rozhodli pre chemoterapiu,
už to nespochybňujte. Neberte ju ako
niečo čo vteká do žíl aby vás to obralo o
silu – vlasy – dôstojnosť.
Vezmite ju ako pomocníčku, ktorá svojou silou pozabíja zlé bunky. Ako spolupracovníčku na vašom vyzdravení. Má
silu na boj, ktorú práve potrebujete.
Skúste si pri stekaní chemoterapie predstavovať ako každá kvapka, ktorá vám
vtečie do žíl útočí na rakovinové bunky
a povzbuďte dobré bunky, aby odolali. S
každým nádychom vnímajte silu, ktorá
prichádza do vášho tela spolu s chemoterapiou a s výdychom si predstavujte

uvoľnenie, ktoré prináša vybojovaný boj.
Nadychujte a vydychujte ako spolubojovníci. Každý prejav chemoterapie
vnímajte ako dôsledok vybojovaného boja (za obeť boja môže padnúť obsah žalúdka aj vlasy) a nebojte sa.
Vnímajte chemoterapiu ako dobrú pomoc k vyzdraveniu a nenechajte sa zneistiť názormi okolia.
Akoby vyzeral boj bojovníka, ktorý by
na jednej strane útočil na nepriateľa a
na druhej by zvažoval či neutečie z boja
? Alebo ak by stále rozmýšľal či táto
zbraň, ktorou bojuje je tá najlepšia, či by
nemal vyskúšať inú – nejakú, ktorú mu
niekto odporučil, lebo by ten boj možno
išiel ľahšie...
AK BOJUJETE NENECHAJTE SA ZNEISŤOVAŤ okolím či bojujete správne, alebo dosť. Vy najlepšie viete čo všetko do
boja dávate a vy jediní cítite silu nepriateľa, a poznáte čo vám dáva silu a čo nie.
Čo vám berie silu, toho sa stráňte.
Čo vám dáva silu, to robte.
Zachovajte si zdravý rozum.
A nenechajte sa zneistiť dobre mienenými radami.

ZO ŽIVOTA LIGY PROTI RAKOVINE

Relaxačné týždňovky

spracovala PaedDr. Jana Horváthová, PhD., projektová manažérka Ligy proti rakovine a koordinátorka
relaxačných týždňoviek
Relax, oddych, regenerácia tela i duše.
V tomto duchu sa niesli ďalšie relaxačné
pobyty, ktoré Liga proti rakovine organizuje od roku 2009. Celkovo sa na 28 pobytoch vystriedalo už 1 771 onkologických pacientov z kútov celého Slovenska.
Program účastníkom zabezpečujú animátori – dobrovoľníci s veľkým „D“. S veľkým srdcom, dobrom v duši a entuziazmom spraviť čokoľvek, aby sa pacienti na
pobyte cítili nie dobre ale výborne, a aby
si odniesli z pobytu len tie najkrajšie zážitky. Obetujú svoj voľný čas, dovolenku
v práci, opustia svoje rodiny a na týždeň
vbehnú do „týždňovkového kolotoča“.
Prečítajte si ako vnímajú svoju dobrovoľnícku „prácu“ oni sami :-) Od nás im patrí veľké Ď*A*K*U*J*E*M.

Simonka

Vzrušenie, more radosti, oceán očakávaní, štipka strachu, pocit užitočnosti. Toto
všetko a ešte mnoho iných emócií sa vo
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Simonka na túre s účastníkmi
(Čingov – Tomášovský výhľad)

mne miešalo pred nástupom (nielen) na
prvú týždňovku. Nevedela som, čo konkrétne očakávať, no keď som sa dozvedela o možnosti skúsiť si animátorstvo na
relaxačnej týždňovke, neváhala som ani
sekundu. S nadšením som odrátavala dni,
ktoré chýbali do začiatku. Možno boli prítomné i obavy, aké to bude, ale tie sa rozplynuli hneď, ako som prišla do kontaktu
so skvelou vedúcou Jankou a aj ďalšou animátorkou Dianou a množstvom účastníkov. Každý bol iný a originálny.

Vďaka týždňovkám, ktoré stále patria medzi jedny z najkrajších dní v mojom živote, som si mohla precvičiť komunikačné
zručnosti, ochotu načúvať, empatiu, získala som množstvo zážitkov, kreatívne
zručnosti, obehla som kus Slovenska. :-)
Janka mala všetko dokonalo premyslené,
program uičal ako po masle. A... bolo príjemné vedieť, že som užitočná a potrebná. Tešilo ma, keď som sa mohla pozhovárať s účastníkmi, dozvedieť sa niečo
viac, spoznať nové osudy, v prípade potreby pomôcť, nadviazať priateľstvá, získať nové skúsenosti. Každý jeden človek,
s ktorým som prišla do styku, bol výnimočný a niečo mi dal do života. Bavilo ma
to. Napĺňalo. Mohla som sa na chvíľu stať
súčasťou niečoho úžasného. Cítiť, že môj
život má zmysel, že mám čo ponúknuť
druhým. Spoločne sme sa učili prežívať
každý deň naplno a vážiť si to, čo máme.
Zdravie, život, priateľstvo i čas, ktorý nám
ten druhý venuje. Som rada, že Liga pro-

ZO ŽIVOTA LIGY PROTI RAKOVINE

ti rakovine robí to, čo robí. Verím, že sme
nejednému pacientovi pomohli prísť na
iné myšlienky, oddýchnuť si, zabaviť sa,
nadviazať nové priateľstvá. Ja môžem povedať už len jedno: ĎAKUJEM.

Diana

Týždňovka ako dobrovoľníčke mi dala toho veľa. Môžem potvrdiť, že práca s ľuďmi je tá najťažšia práca, ale zároveň aj najkrajšia! Spoznala som rôznych ľudí, no
najmä veľkých bojovníkov, ktorí napriek
chorobe nestrácajú optimizmus, energiu,

boli dospelí ľudia a hlavne v zrelom veku
a s mnohými životnými skúsenosťami. Pri
mnohých aktivitách som si mohla vypočuť príbeh niektorých zúčastnených, zlepšiť sa v komunikácii, ale aj trpezlivosti pri
práci s ľuďmi, podeliť sa s účastníkmi o
príjemné zážitky z aktivít a z výletov, :)
Pobyt, ktorého som sa mohla ako animátor zúčastniť mi dal veľa aj po ľudskej
stránke.

Monika

Čo mi dala relaxačná víkendovka: oddych,
relax, pohodu, dobrý pocit, že človek môže niečo spraviť aj pre druhého človeka,
veľa pekných spomienok. To jedno slo-
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mu, aby na tento pobyt pacienti spomínali, ako na obdobie kedy sa im aspoň na
chvíľu podarilo zabudnúť na problémy,
ktoré majú. Vďaka nám animátorom si pacienti môžu vyskúšať aktivity, ktoré nikdy predtým nerobili.
Na záver by som dodala, že každý z nás je
jedinečný a môže pomáhať druhému, ak
to sám chce.

Vladko

Týždňovky mi dali veľa nových skúsenosti
do života, priateľstvá. Hlavne radosť v
srdiečku, že môžeme pomôcť iným ľudom
v ťažkých chvíľach a ich úprimné poďakovanie na záver týždňovky.

Diana počas kreatívneho kurzu – servítková
metóda (druhá zľava)

radosť zo života. Z týždňoviek si odnášam veľa krásnych zážitkov, pozitívnej
energie a poznanie, že by sme sa mali viac
zaujímať a pomáhať druhým.

Lucia

Ako zdravotník, ktorý pracoval aj v nemocničnom zariadení aj v ambulancii hovorím - toto bola pre mňa veľmi dobrá a
pozitívna skúsenosť nakoľko som bola v
kontakte s pacientmi, ale v takom neformálnejšom poňatí. Vypočuť si príbehy ľudí, ktorí k nádorovému ochoreniu prišli,
ako sa s ním pasujú neboli tak časté. Väč-

Lucka počas rozlúčkovej zábavy a našej
"mašinky" (Lucka ako „rušeň“)

šinu času som sa s ľuďmi bavila ako s ľuďmi, ktorí napriek svojmu ochoreniu sú i
naďalej zaradení v sociálnej skupine či už
pracovnej alebo v domácom kruhu... po
týždňovke som prišla domov oddýchnutá a plná pozitívnej nálady a vnútornou
vďačnosťou za zdravie, ktoré mám. Hodnotím týždňovku ako dobrovoľník veľmi
pozitívne, a preto rada prispejem svojím
voľným časom kedykoľvek sa bude dať.

Macka

Pobyt s onkopacientmi bol pre mňa veľkým prínosom. Nakoľko som pedagóg a
venujem sa hlavne práci s deťmi, o to väčšia skúsenosť bol tento pobyt, keďže tu

Monika (vľavo) a Macka (vpravo) a ich vedomostný kvíz :-)

víčko vďaky za jeho prácu, dokáže utvrdiť
v tom, že čas, ktorý obetoval nebol zbytočný. Dobrovoľníctvo mne osobne dáva
viac, nie je o matérii, ale ľudskosti.

Majka

Počas roka robím kreatívne kurzy v LPR
v BA, takže cieľová skupina týždňoviek onkopacienti rôzneho veku - mi nebola

Majka počas hry "Kolotoč" (prvá sprava)

neznáma. Animačné aktivity na pobyte
som doteraz viedla len pre deti alebo teenagerov, na týždňovke som prvýkrát organizovala program pre dospelých až seniorov. A zistila som, že niekedy je to ťažšie ako pre deti :-)

Miška

Čas strávený s ľuďmi, ktorí majú svoje trápenie a predsa nie sú zatrpknutí a „otrávení“ zo života mi prináša iný pohľad na
svet. Pri nich si uvedomujem, že človek
ako taký je naozaj silný a ak chce zvládne
všetko. Samozrejme viem, že to nie je ľahké a každý z nich má svoje problémy a
konkrétne životné situácie.
Ďalší veľký prínos pre mňa je i to, že môžem vlastným pričinením pomôcť k to-

zľava: Miška a Vladko a spoločný výlet na
Trenčianskom hrade

A na záver ešte báseň, ktorá vznikla na
týždňovke.
Autorkou je pani Vierka.
Žijem, žijem, doma nesedávam,
chorá som a na svet nenadávam.
Samota ma už neľaká,
naša Liga ma už čaká,
dá nám iskru do života.
Sedia vrabce, sedia na konári,
v našej Lige dobre sa nám darí.
Z drôtika si tvoríme,
korálku doplníme
a servítku si nalepíme,
ráno sa rozcvičíme,
po obede chodíme,
večer si pamäť trénujeme.
v prírode sa zahráme,
Dunajec splavujeme,
večer sklíčka vyfarbujeme.
Učíme sa správne žiť,
zdravie svoje upevniť
a v bazéne zdravie utužiť.
Učíme sa získavať poznatky
našich predkov z doby pozostatky,
cestou si zaspievame,
život si tak spestríme,
večer náramok urobíme.
Ďakujeme našej Lige za to,
že nám umožňuje všetko toto.
Janka sa o nás stará,
programy nám vytvára,
Simonka a Dianka pomáha.
Tancom sa už dnes s Vami lúčime,
spolu si aj s Vami zaspievame,
neustále dúfame,
že sa ešte stretneme,
pekné chvíle spolu strávime.

MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM
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Piate výročie založenia Centra pomoci
Ligy proti rakovine v Martine
Text a foto: Mgr. Milan Tomka

Ešte máme v živej pamäti krájanie torty
na Gazdovskom dvore v Kľačanoch pred
štyrmi rokmi, kde sme oslávili prvé výročie založenia Centra v Martine. Malé
batoľa sa postavilo na vlastné nohy a po
piatich rokoch je z neho zdatný predškolák.

Gabriela Sýkorová, správkyňa CP v Martine
(vľavo)

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka LPR
(vľavo)

Z roka na rok bola činnosť v Centre bohatšia a akcií sa zúčastňovali nielen onkologickí pacienti ale aj ostatná verejnosť.
Organizovali sme jazykové kurzy, odborné prednášky, cvičenia jogy, návštevy divadiel, celodenné výlety, vychádzky do
blízkeho i vzdialenejšieho okolia, kreatívne kurzy a ďalšie aktivity. Aby sme ešte viac priblížili činnosť Centra verejnosti, zorganizovali sme Deň otvorených dverí - 23. septembra 2015. Podujatie dostalo
poetický názov „ S Vami a pre Vás“.
Na slávnostnom otvorení Dňa „otvorených dverí“ zhodnotila činnosť LPR za

posledných 25 rokov jej prezidentka
MUDr. Eva Siracká, DrSc. Výkonná riaditeľka Ing. Eva Kováčová priblížila ideu
a históriu Centier pomoci na Slovensku
a správkyňa CP Gabriela Sýkorová oboznámila návštevníkov na čo slúži martinské Centrum a s akými druhmi činnosti sa v ňom môžu stretnúť. Novým
partnerom LPR sa stal „Kozí vŕšok“ a Ing.
Martin Gračka, ktorý je konateľ uirmy,
nám ju predstavil a taktiež okrem ochutnávky syrov sa postaral aj o občerstvenie na celý tento deň. Sme radi, že medzi nás zavítali aj predstavitelia mesta –
viceprimátor Mgr. Imrich Žigo, ktorý nám
odovzdal Pamätný list pri príležitosti
5. výročia založenia Centra pomoci a poslanec Bc. Martin Hudec.
Brány Centra pomoci boli po celý deň
otvorené návštevníkom. Zavítali k nám
návštevníci, ktorí boli v Centre pomoci
po prvýkrát nielen z Martina, ale aj z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V prie-

behu dňa odpovedali na otázky návštevníkov lekári a odborníci Linky pomoci, každý si mohol dať zmerať podkožný tuk, krvný tlak a cholesterol. Obdivovali tiež výrobu šperkov v tvorivých
dielňach. Návštevníci si mohli vypočuť
prednášky s priestorom na otázky na tieto témy: Psycohygiena a psychosociálna
podpora, ktorú viedli Mgr. Zuzana Tomášková a Bc. Mária Molnárová, Pohyb
a rehabilitácia s praktickými ukážkami,
ktorú viedla Mgr. Lucia Slavíčková, a MUDr. Elena Kavcová, PhD. oboznámila
účastníkov o súvislosti fajčenia s onkologickými chorobami.

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka LPR
(v strede)

Na záver tohto dňa vystúpil spevácky súbor OMNIA, ktorý skĺbil hru na husliach
s umeleckým spevom. Mladí absolventi
Žilinskej univerzity pripravili návštevníkom vynikajúci umelecký zážitok.

Študenti na pochode
Worshop pre študentov a učiteľov Onkologickej výchovy

Mgr. Lucia Budáčová, projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine

Aj tento školský rok sme odštartovali
so študentmi a učiteľmi zapojenými do
projektu „Onkologická výchova pre
školy“ spoločným stretnutím na tradičnom „ligáckom“ víkendovom workshope. Konal sa v Bratislave a jeho súčasťou bolo aj zapojenie sa do pochodu proti rakovine prsníka, ktorý každoročne organizuje spoločnosť AVON.
Onkologická výchova je dlhoročný projekt Ligy proti rakovine, ktorého zmyslom je priniesť prevenciu medzi mladých ľudí čo najefektívnejšou formou.
A za tú pokladáme aktívne zapojenie
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mladých do projektov a aktivít, ktoré
zvyšujú záujem o ich zdravie, budujú
stabilné návyky zdravého života, zvyšujú povedomie o onkologických ochoreniach, ich vzniku i ich liečbe.
Onkologická výchova prebieha na väčšine zapojených škôl ako nepovinný
predmet či krúžok, kde sa študenti venujú témam o zdraví a onkologických
ochoreniach. Učia sa o tom, ako onkologické ochorenie vzniká, čo môže pôsobiť pri jeho rozvoji, ako sa na týchto
ochoreniach podieľa fajčenie, pitie alkoholu či celkový nezdravý životný štýl.

Učia sa o tom, aké preventívne prehliadky je dobré pravidelne absolvovať
a osvojujú si motiváciu k tomu, aby dbali o svoje zdravie i o zdravie svojich blízkych. Ich účasť na výučbe je vždy aktívna: pripravujú sa na spoločné diskusie, pozývajú si zaujímavých hostí a odborníkov, študujú, aktívne získavajú informácie a ďalej potom pripravujú preventívne projekty pre svojich kolegov spolužiakov a pre celú školu.
Víkendový workshop pre zástupcov študentov a učiteľov Onkologickej výchovy sa uskutočnil 18.-20.septembra toh-
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to roku a stretli sme sa tu s viac ako 100
účastníkmi – zástupcami škôl z rôznych
miest z celého Slovenska. Témou bola
tento raz zdravá strava a potreba pohybu ako dva nesmierne významné piliere v prevencii proti onkologickým
ochoreniam.
Téma zdravej výživy je dnes veľmi častá a to diskusia o nej prebieha vo všetkých médiách a na najrôznejších fórach.
Na workshope sme preto hovorili o základoch vyváženého, výživného stravovania ako prostriedku prevencie, ale
tiež o špecifikách v stravovaní v čase
ochorenia, kedy sa jedlo stáva zároveň
i liekom. Diskutovali sme o dnešných
trendoch v stravovaní a snažili sa spoločne prísť na to, ako hľadať spoľahlivé informácie a čo pri stravovaní zohľadňovať. Diskusiu viedla Bc. Katarí-
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na Čibová – asistentka výživy, ktorá v
Lige proti rakovine poskytuje poradenstvo vo výžive onkologickým pacientom a pomáha im zostavovať jedálne lístky s ohľadom na diagnózu a
individuálne ťažkosti.
Na pohyb ako nevyhnutný predpoklad
zdravia sa popri strave často zabúda,
alebo sa mu nepripisuje zďaleka toľko
pozornosti ako najrôznejším diétam a
trendom vo výžive. Avšak nedostatok
pohybu je významný faktor i pri vzniku onkologických ochorení. Pohyb je
nielen preventívnym prvkom, je i prvkom liečebným a nemá účinok len na
fyzické zdravie, ale má veľký vplyv i na
duševnú pohodu – prináša úľavu od
stresu, odbúrava napätie, vyplavuje hormóny, ktoré zlepšujú náš celkový psychický stav. Vďaka pravidelnému pohybu sa vieme cítiť aktívnejší, odolnejší a
i šťastnejší. Na workshope sme preto o

pohybe nielen rozprávali, ale sme sa
rozhodli i rozhýbať. Spoločne sme ešte
pred AVON pochodom proti rakovine
venovali polhodinku času skákaniu
takzvaných „žabákov“ – výskokov z drepu, ktoré sú zároveň predmetom jesennej kampane Ligy proti rakovine v
rámci Týždňa proti rakovine.
Na workshope i na pochode s AVONom
sme opäť zažili toho veľa: zaujímavé odborné prezentácie a podnetné diskusie,
kultúrny program na podporu žien s onkologickým ochorením prsníka. Momenty pri vypúšťaní ružových balónov
do vzduchu boli silné, mysleli sme na
tých, ktorých už v dôsledku ochorenia
na rakovinu prsníka nemáme pri sebe.
Zároveň sú však pre nás dôvodom a motiváciou myslieť tých, ktorí s ochorením
môžu úspešne zabojovať. Prevencia je
v tom prvým krokom. A vedia to i naši
študenti.
MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM
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Beháme pre zdravie

Mgr. art. Tatiana Bartošíková, projektová manažérka Ligy proti rakovine
V sobotu 10.10.2015 sa v Marianke pri
Bratislave uskutočnil V. ročník MSR štauiet v krose. V kategórii uiremných štauiet sme mali aj my, Liga proti rakovine,
pomerne veľké zastúpenie. Aj napriek
nie veľmi priaznivému počasiu nás reprezentovali 4 družstvá a spoločne sme
odbehli 66 kilometrov krásnymi, i keď
šmykľavými lesnými chodníkmi.
Rozbehli sme tak spoločne našu každoročnú kampaň Týždeň proti rakovine,
ktorá bola tento rok zameraná práve na
podporu športu, pohybu a zdravého životného štýlu.
Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a
podporu organizátorovi tohto podujatia
Ľubomírovi Hrčkovi z Run For Fun. Podujatie má vždy príjemnú, takmer rodinnú atmosféru a napriek tomu, že sa
jedná o preteky a súťaživosť medzi jednotlivými štafetami, cítiť tu vždy priateľskú atmosféru a pohodu. V neposlednom rade ďakujeme veľmi pekne všet-

kým bežcom, ktorí za nás „bojovali“ najlepšie ako len mohli a úspešne nás reprezentovali so skvelými výsledkami.

Tešíme sa opäť o rok, a budeme sa tešiť,
ak sa pripojíte aj Vy k nám – či už behom,
alebo nás prídete povzbudiť.

Týždeň proti rakovine s kampaňou
Žabáky na zdravie

Mgr. Miroslava Džupinová, PR manažérka Ligy proti rakovine
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
Keď čakáme v čakárni u lekára a počujeme bežné konverzácie o liekoch, o zdraví, o dnešnej generácii a uponáhľanej dobe, uvedomíme si jednu vec. Zdravie je
viac, ako zlatý poklad. Áno, je pravda, že
súčasná doba je uponáhľaná a stresová.

Je tiež preukázaným faktom, že to vplýva na zdravie človeka a zvyšuje riziko
vzniku rakovinového ochorenia. Tak prečo s tým nič nerobíme?
V tomto prechodnom ročnom období
takmer všetci myslíme o čosi viac na svoje zdravie. Liga proti rakovine každý rok
na jeseň prichádza s preventívnou kampaňou Týždeň proti rakovine, prostredníctvom ktorej chce opakovane pripo-
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mínať ľuďom, že ich zdravie je skutočný
poklad, ktorý si treba chrániť a starať sa
o neho. Preto prišla s originálnou výzvou
k aktivite prospešnej pre zdravie. Výzva
sa volá „Žabáky za zdravie“. Čo sú žabáky?
Žabák je jeden jednoduchý cvik, pri ktorom precvičujeme celé telo. S každým
opakovaním cviku zapájame predné a
zadné stehná, ramená, paže a dokonca
aj brušné a prsné svalstvo. Tento jednoduchý cvik, ktorý môžeme praktizovať
kdekoľvek a kedykoľvek spevňuje svalstvo a zrýchľuje metabolizmus.
Výzva začala len prednedávnom a žabáky už začali skákať jednotlivci ale aj celé základné a stredné školy, záujmové a
športové kluby či známe televízne tváre. Tak napríklad hokejisti HKM Zvolen
už naskákali spolu takmer 200 žabákov
a počas zápasu ku skokom vyzvali aj celý štadión. Na stránke www.zabakyzazdravie.sk môžeme nájsť skákať žiakov,
študentov, krasokorčuliarov, uitnesky, ale
aj zamestnaných ľudí, ktorí žabákujú vo
svojich kanceláriách. Ku žabákom vyzý-

vajú aj známe slovenské herečky Petra
Polnišová a Zuzka Šebová.
Cieľom Ligy proti rakovine je zdvihnúť
ľudí zo stoličiek v škole, v práci, spred
televízie a „rozoskákať“ Slovensko. Aby
sme sa na žabákovaní podieľali spoločne, môžeme sa natočiť na mobil a zavesiť video na stránku www.zabakyzazdravie.sk. Tu zaznamenáme počet žabákov, ktoré sme pre Slovensko urobili a
môžeme sa pozrieť na videá a žabáky
ostatných. Podľa toho, koľko žabákov ľudia urobili a zaznamenali, sa posúvame
úsečkou po mape sveta (jeden žabák =
cca 0,5m). Uvidíme, za aký čas dokážeme „obskákať svet“ :-)
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OZ Viktorky BB a Týždeň proti rakovine
Zuzana Pepichová, www.viktorky.webnode.sk
Tradičná októbrová kampaň, ktorú iniciuje LPR ani nás tohto roku nenechala
ľahostajnými.
Do Týždňa proti rakovine sme sa zapojili v Špeciálnej základnej škole v Banskej
Bystrici, kde učím a kde mali naši žiaci
počas celého týždňa zaujímavý edukačný projekt „Hovorme o výžive“. Jeho súčasťou bola aj výborná prezentácia
MUDr. Hany Vrbanovej z RÚVZ nielen
o výžive a správnom stravovaní, ale i význame pohybových aktivít. Tematicky ladený zážitkový týždeň v škole ukončil vydarený Deň jabĺk. Šťavnaté slovenské jabĺčka sme mali z vlastných zdrojov a vďaka sponzorskému daru uirmy Fructop.
Naša členka Majka, ktorá pracuje v ambulancii pre deti a dorast rozdávala ja-

bĺčka malým i väčším detským pacientom, či ich rodičom. S úsmevom a trpezlivosťou jej vlastnou im pripomínala dôležitosť starostlivosti o zdravie.
Tretím a úplne netradičným miestom,
kde sme my, Viktorky, rozdávali jabĺčka, letáčiky a informačné brožúrky a dobrú náladu bol vlak na trati Banská By-

strica – Žilina. Cestovali sme do Rajeckých Teplíc a tak sme spolucestujúcich
vo vlaku oslovovali a obdarovali jabĺčkom, symbolom zdravia. Podľa pripnutých obrázkov s jabĺčkom nás bolo ľahko spoznať už na stanici. Prekvapené pohľady cestujúcich vystriedal úsmev, lebo sme k jabĺčku pridali informáciu o výzve „ Žabákujem za zdravie“.
Veríme, že niektorí zo študentov, ktorí
cestovali s nami vo vlaku sa rozhýbali a
už žabákovali. My sme sa veru snažili i
v skákaní. S veselými „žabkovými“ čelenkami vlastnej výroby sme v čo najväčšom počte „odskákali“ pár žabákov
za zdravie.
Tak nech nám všetkým to zdravie čo najdlhšie vydrží!

OnkOlympiáda 2015

PaedDr. Jana Horváthová, PhD., projektová a programová manažérka Ligy proti rakovine
Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie Boccia
Novinka v podobe pohybu. Jedným zo
sprievodných podujatí, ktoré Liga proti
rakovine zorganizovala v rámci Týždňa
proti rakovine bol nultý ročník OnkOlympiády v Lučenci. Na trojdňový pobyt
od 14.10. do 16.10. pricestovalo 65 športovcov, onkologických pacientov.
Prvý deň OnkOlympiády sa niesol v duchu vzdelávania. Naše pozvanie prijali:
• Bc. Darina Polášová, certiuikovaná fyzioterapeutka, ktorá vystúpila s prednáškou na tému „Ľudské telo ako dokonalá stavba“. V závere si pacienti vyskúšali správne držanie tela, správnu chôdzu.
• MUDr. Miroslava Malejčíková z NOÚ Klenova s témou Životospráva a kostné metastázy.

tenise. Úvod patril samozrejme, žabákom. Prítomní športovci boli pri skákaní zaznamenaní na kameru a dali tak
všetkým pozitívny príklad k pohybu za
zdravie.

Boccia

Súťažilo 49 bočistov. O priebeh a vyhodnotenie disciplíny sa postarali členovia

Slovenskej asociácie Boccia. Ako sa súťažiacim páčila táto disciplína?
„Je to zaujímavá športová disciplína, ktorú som si po prvýkrát vyskúšala a zahrala. Na moje veľké prekvapenie som získala
medailu v individuálnej a aj v tímovej súťaži. V Lučenci sme sa zišli veľmi dobrý
kolektív, ktorý sa dokáže baviť. Už sa teším na ďalší ročník. (Danica, 40 rokov,
Chorvátsky Grob)

• PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.,
ktorá predstavila svojpomocnú terapeutickú skupinu Divožienky z Lučenca.

Súťažíme v disciplínach:
Športová hala Aréna sa 15.10.2015 stala „bojiskom“ o čo najlepšie výsledky vo
futbale, hode na kôš, boccii a stolnom
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„Hrala som túto hru po prvýkrát. Mohlo
byť aj viac takých športových disciplín,
ako je boccia. Handicapovaní by to určite
privítali. Zvyšné športy som žiaľ nezvládala.“ (Anka, 43 rokov, Hrašovík)

Hod na kôš

Túto disciplínu absolvovali všetci športovci. Na priebeh a vyhodnotenie dozerala Michaela Arbetová.

Malý futbal

22 futbalových nadšencov vytvorilo 5 súťažných tímov. Rozhodovanie mal pod taktovkou Marek Antalík z ŠK Novohrad spolu so svojimi zverencami.

Zľava Marek Antalík (futbal, ŠK Novohrad),
Michaela Arbetová (hod na kôš), Vladimír
Arbet (stolný tenis), Jana Horváthová (organizátorka, Liga proti rakovine), Ján Šnúrik
(boccia, Slovenská asociácia Boccia)

„V živote som nešportovala, nič nevyhrala. Na OnkOlympiáde sa mi podarilo získať bronzovú medailu a to vo futbale. Veľmi sa mi páčilo, keďže som zapadla do tímu. Chcela by som sa poďakovať všetkým
organizátorom za perfektnú prácu. Bola
som spokojná nielen s organizovaním, ale
aj s ponukou športových disciplín, či ubytovaním. Myslím si, že už treba začať pripravovať prvý ročník OnkOlympiády.“ (Adriana, 42 rokov, Košice: )

Stolný tenis

15 súťažiacich si zmeralo sily v dvojhre aj
štvorhre. 4 páni a 11 dám, všetci hrali spolu. Priebeh hry zabezpečil Vladimír Arbet.
„Som strašne rada, že som sa mohla zúčastniť nultej OnkOlympiády. Prijali ma
medzi seba Košičanky, čoho si veľmi cením, nakoľko som v Lučenci nikoho ne-
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poznala. Hrala som stolný tenis a vo všetkých disciplínach vyhrali chlapi. My sme
nemali žiadnu šancu. Ale som spokojná,
lebo som všetky ženy porazila. Ja by som
do budúcna privítala, aby sme boli rozdelení na chlapov a ženy. (Miriam, 40-rokov, Beluša)

Vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie vydareného
športového dňa sa uskutočnilo v priestoroch Dvorany Reduty za účasti primátorky mesta Alexandry Pivkovej. Športovcov
pozdravili folkloristi z folklórneho súboru Ipeľ a DJ Maťo.
Na nultý ročník OnkOlympiády sa nám do
Lučenca podarilo dotiahnuť mnoho športovo naladených ľudí z celého Slovenska.
Chceli sme spojiť príjemné s užitočným a
všetkým onkologickým pacientom ukázať, že život s touto chorobou je aj napriek
tomu plnohodnotný. Veríme, že sa nám to
podarilo :-)

Výsledky

Malý futbal
1. miesto - Skuipina "Vranov" (Uhľár Ján,
Tokár Jozef, Dzama Róbert, Kolarovičová Magdaléna)
2. miesto - Skupina "Prešov" (Miščíková
Monika, Molová Mária, Štelbaská Zdenka, Lapošová Lenka)
3. miesto - Skupina "Košice 1" (Rudolf
Martinek, Takáčová Mária, Sabová Mária, Maršáleková Adriána)

Boccia
- jednotlivec:
1.miesto - Dzurenda Andrej
2. miesto - Púry Danica
3. miesto - Fodorová Anna
- skupiny:
1. miesto - Bartoš Ján, Púry Danica, Krištofovičová Andrea
2. miesto - Šuranová Emília, Košťanová
Danka, Dzurenda Andrej
3. miesto - Fodorová Anna, Lotharidesová Eva, Uhľár Ján
Stolný tenis
- dvojhra
1. miesto - Dzurík Miroslav
2. miesto - Rendoš Milan
3.miesto - Martinek Rudolf
- štvorhra
1. miesto - Rendoš Milan, Takáčová Mária
2. miesto - Dzurík Miroslav, Kvapilová Alena
3. miesto - Berky Marcel, Miščíková Monika
Hod na kôš
1. miesto - Jeleňová Darina
2. miesto - Dzúrik Miroslav
3. miesto - Štelbaská Zdenka
Poďakovanie patrí všetkým
OnkOlympiádu v Lučenci podporili:
Spool a.s. Lučenec; mesto Lučenec; Slovenská asociácie boccie; ŠK Novohrad, Lučenec; Zumba – Iva Láska; OZ Divožienky;
Costruo spol. s r.o. Lučenec; ZŠ s MŠ Kubínyiho nám. 6, Lučenec; Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.; Tekmar Slovensko, s.r.o.;
EXIsport, s.r.o.; Arca Capital – Ondrášovka.
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Vystrihaj sa Slovensko
Mgr. Miroslava Džupinová, PR manažér Ligy proti rakovine
Na začiatku boli telefonáty z rôznych kútov Slovenska, v ktorých sa nás dlhovlasé dámy inšpirované americkými príbehmi pýtali, ako môžu darovať vlasy na
parochňu pre onkologických pacientov.
Mali sme pre nich len jednu odpoveď,
ktorá ani nás neuspokojovala – na Slovensku to zatiaľ možné nie je.
Strata vlasov počas chemoterapie psychicky zatrasie každou onkologickou pacientkou. Keďže kúpa novej parochne
znamená pre rodinu ďalšiu uinančnú záťaž, pacientky sa často radšej tohto vý-

davku zrieknu. Podľa psychológov tento typ žien môže ťažšie prekonávať chorobu, keďže sa mnohokrát stránia kontaktu s ľuďmi, uzatvárajú sa do seba,
strácajú chuť žiť a bojovať…
Preto sme s tým chceli niečo urobiť. Veď
darovať parochňu predsa nemôže byť
také zložité. Otázka bola AKO?
Prepočítali sme si, že na jednu parochňu je potrebných až 250 – 300 g vlasov,

čo znamená 3 až 4 darcov. A nesmieme
zabudnúť aj na náklady spojené s výrobou parochne (materiál, hyg. ošetrenie,
práca vlásenkárky,...) Cena jednej parochne z pravých vlasov sa pohybuje od
600€ až do 2000€ v závislosti od kvality, strihu, šitia na mieru atď… Teda aby
sme mohli pacientky obdarovať parochňou, musíme spojiť celé Slovensko.
Výzva „Vystrihaj sa Slovensko“ trvá len od
Septembra, no prví odvážlivci svoj účes už
zmenili- či už kvôli materiálnej alebo ideovej podpore ženám s rakovinou. Očividne
aj voľba nového strihu môže mať hlbší
zmysel. Vďaka ich vlasom sme novou parochňou obdarovali už tri dievčatá a s výrobou a strihaním pokračujeme ďalej :-)
Poobzerajte sa po svojom okolí, možno
aj vy poznáte niekoho, kto sa odhodláva
na zmenu imidžu. Či už je to niekto s
vhodnými vlasmi alebo niekto, kto na tie
vhodné vlásky čaká.
Ako darovať vlasy:
1. Nájdite si svojho kaderníka, ktorý vie,
ako vlasy ostrihať správnym spôsobom na ich predaj. Na našom webe vystrihajsaslovensko.sk k tomu nájdete
aj inštruktážne video
2. po ostrihaní dostanete od kaderníctva
(alebo na vyžiadanie od nás) odznačik,
ktorý môžete s hrdsťou nosiť :-)
3. fotograuiu s novým a starým účesom
zdieľajte na soc. sieťach s hashtagom
#idemdotoho #vystrihajsaslovensko
4. podmienkou sú 40cm dlhé vlasy, ženské, mužské aj detské
5. nefarbené, ale môžu byť prešedivelé

Dominika nám dala nápad do hláv už pred
pol rokom. Preto slávnostne svojim účesom
odštartovala projekt Vystrihaj sa Slovensko.

6. zabalené tak, aby sa nemohli poškodiť, pošli na adresu:
VSS
Zdenka Vrbova
154 s.r.o., P.O.BOX 92
840 05 Bratislava 45
Ako získať parochňu:
1. na www.vystrihajsaslovensko.sk nám
napíšte svoj príbeh
2. priložte aj naskenovanú lekársku správu (nie staršiu ako 3 mesiace) a doklady o príjmoch a výdavkoch na bývanie (nájom, voda, plyn, energie), čím
nám priblížite svoju uinančnú situáciu
(aby sme vedeli čo najobjetívnejšie
zhodnotiť, prečo by parochňa mala ísť
práve Vám)
3. vyhradzujeme si právo uprednostniť
deti a pacientky v ťažkých životných
situáciách

MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

23

Srdce na strome nebolí
Eva Gallová

Padal sneh. Veľké mäkké chumáče snehu
pomaly leteli k zemi. Hneď sa začal topiť,
zimná rozprávka sa strácala. Potom zamrzol a znova sa topil. Ja som si chcela kúpiť tie moderné farebné čižmy pre mladé
baby. Videla som ich v telke. V tých by som
mohla chodiť do mesta do školy. Po vyučovaní musím zistiť, či ich majú v nákupnom centre.
Nastúpila som na trolejbus a snažila som
sa nevyzerať, že špehujem Toša, spolužiaka zo zdravotnej, chalana, ktorý ma
pred pád dňami nechal a teraz išiel asi na
rande. Opatrne som vykračovala, na chodníkoch bol ľad. Ale ja takto nechytím spiatočný vlak k nám na dedinu. Rozbehla som
sa. V centre bolo veľa ľudí a išli šialene
rýchlym tempom. Nestíhala som analyzovať v tej rýchlosti každý krok kam stúpam. Na posolenom ľadovom chodníku
maskovanom špinavou vodou ma šmyklo. Nohy mi vyleteli dozadu a ja som vo
vodorovnej polohe letela zotrvačnosťou
dopredu a dopadla som na pätu chlapa
predo mnou.
Skríkla som ako karatista, dopadla som na
jeho topánku. On tiež skríkol, napadnutie
zozadu neprijímal dobre. Otočil sa, pozeral na mňa ako na exotického votrelca, čo
mu chce nohu odhryznúť. Nehýbali sme
sa, ľudia sa pri nás zastavovali. Nech ma
Tošova nová frajerka, Buba, ani náhodou
nevidí na bruchu v špinavej vode, ako bozkávam topánku neznámeho chodca.
Neznámy bol otrasený, nesnažil sa mi pomôcť, len vydesený stál a zízal na mňa. Ale
okolo mňa bolo dosť ochotných rúk, ktoré ma matersky postavili na nohy, rozotierali špinu po vetrovke, po rukáve, po
tvári.
„Si v poriadku?“ pýtali sa ma a ja som rozvážne prikyvovala, lebo hovoriť som nedokázala. Niekto ma otočil opačným smerom a ja som sa pohla a išla som, išla, úplne
dezorientovaná. Netušila som, kde idem.
Dostala som sa za mesto, myslela som, že
idem na vlak. Už sa stmievalo a na trolejbusoch, ktoré išli oproti svietil nápis „Železničná stanica“. Čiže musím ísť naopak.
Otočila som sa a švihala na vlak.
Prečo som nenastúpila? Nuž, to by som
musela spomaliť, zastať a nastúpiť, ale nedalo sa. Išla som vo vytržení, ako parádne kone na vojenskej prehliadke v starom
uilme. Na stanicu som dorazila potme.
Doma som dostala vynadané a mama ma
skoro zbila, lebo som nechcela povedať,
kde som bola a čo sa mi stalo. Mama je
veľmi rázna a má rýchlu ruku, aj bratia sa
pre istotu pratali do kúpeľne. Našťastie
práve vošiel ocko a to ma zachránilo.
Zmierlivo objal mamu.
„Tichučko, Manika, nerob si vrásky na peknej tváričke,“ vravel jej. „Ajočka, navečeriame sa a potom nám porozprávaš.“ Ja
som súhlasila, nevedela som s čím. Ocko

mi pomohol vyzliecť zablatenú bundu,
mňa bolela ruka a koleno. Umyla som si
ruky a tvár a počula som, ako mama vraví otcovi, že čo to naše divé decko zase robilo.
Sadla som si k stolu. Inokedy prestieram,
naberám jedlo, teraz som čakala. Mama si
sadla oproti mne, podívala sa na mňa.
„Moja, ty máš otras mozgu. Spadla si?“ prikyvovala som, mama je zdravotná sestra,
všetko vie.
„Kde si spadla?“ Zvraštila som čelo, ale
správna myšlienka neprichádzala.
„Máš špinavú vetrovku,“ povedala. Pozrela som sa po sebe, ale vetrovku som nemala, preto som nevedela, ako to myslí.
Ukázala mi dva prsty a opýtala sa. „Koľko
prstov vidíš?“
„Dva.“ Potom mi ukázala päť prstov, aj tie
som spočítala.
„Ako sa voláš?“ Aj to som vedela. Mama
sa s tým uspokojila a povedala, že mám
slabší otras mozgu, nech sa okúpem a nesmiem zaspať. Poslúchla som a mama si
sadla so mnou k telke, objala ma a hladkala. Ocko povedal, že zajtra si spomeniem.
Aj som si spomenula pri raňajkách a oni
sa smiali, mame až slzy tiekli. Povedala,
že keď prídem zo školy, mám ísť rozosmiať aj starkú. Bežali sme za svojimi povinnosťami. My sme mali prax v nemocnici, mňa vyšetrili, ale nič som nemala
zlomné. Dobre, zajtra mi mama kúpi moderné čižmy.
V škole som si sadla do lavice k Tošovi.
Tváril previnilo a povedal, že Buba nedovolí, aby sme spolu sedeli.
A je to! Už nemám ani kamaráta. Buba sa
votrela medzi nás. Naše cesty sa rozišli,
ako keď sa zips roztvorí. Ja som ostala na
jednej strane zipsu a Tošo na druhej. Zips
sa roztvára a my sa vzďaľujeme od seba
neodvratne, nezastaviteľne. O pol roka

maturujeme, ale už sa nebudeme spolu
učievať, Buba nedovolí.
Prišla som k starkej.
„Starká, kde má starký štepársky nôž?“
Starká sa čudovala, ale nôž mi dala. Pýtala sa, čo idem robiť.
„Vyryjem srdce do stromu,“ povedala som.
Starká vedela, že som zamilovaná do Toša, ale nebola si istá, či o tom Tošo vie. Nevedela, že sme spolu niečo mali. Nikto to
nevedel. Musím spraviť pamiatku na našu lásku.
Váhala som, ktorý strom zvoliť. S hrubou
kôrou nie, ruka ma bolí. Prešla som záhradou k bráne. Za cestou sú mladé stromy ohnuté od mokrého snehu.
Chcela som prejsť bránou, ale vidím na
križovatke smerom k Novej ulici kráča jeden chalan. Vždy pásol po Bube. Ide k nej?
Ale veď u nej musí byť Tošo! No, čudné.
Nevidel ma. Keď prešiel vyryla som srdce.
Bolo menšie, ako som chcela a trošku krivé. Nevadí. Dala som T+A do stredu. Naklonila som hlavu, hm, pekné. Pekná pamiatka.
Na druhý deň ráno som bežala pozrieť
srdce. Pekné. Vidím chalan ide opačným
smerom. Že by od Buby? On tam spal? A
Tošo je kde? Vidí ma, ide ku mne. Pozerá
na srdce, T+A.
„Niekto ti vyryl srdce do stromu.“ Nič som
nepovedala. On si myslí, že Tošo.
„Zatri ho blatom!“ vravím. Vybral z vrecka nožík a ja som sa zľakla, že ho ide zoškrabať zo stromu. To by bolelo. Ale nie,
odhrnul nohou sneh a vyškrabal trochu
vlhkej zeme. Zatrel ním srdce.
„Lepšie?“
Čo mám povedať? Mám zlomené srdce a
teraz je aj zablatené. „Lepšie.“ Nebude na
očiach. Tošo ma nechal kvôli dievčaťu, ktorá to ťahá s dvomi. Mám srdce na strome
zakryté blatom. Raz blato opadá, srdce
ostane. Srdce na strome nebolí.

