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EDITORIÁL
Koncom roka 2016 sa uskutočnil v Paríži Svetový kongres proti rakovine.
Bol jedným z najúspešnejších podujatí Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), na ktorom sa zúčastnilo 3 260 delegátov zo 139 krajín sveta.
Významní experti v rôznych disciplínach prezentovali doterajšie výsledky výskumu orientovaného na pacienta, nové prístupy v prevencii, v liečbe a starostlivosti, v zlepšení kvality života onkologického pacienta. Veľa sa hovorilo
aj o spôsoboch získavania finančných zdrojov na podporu mnohých úloh
programu rakoviny, ktoré sa pre nedostatok peňazí v štátnych pokladniciach
nedajú účinne riešiť. Súčasný stav vo svete, predstavujúci 14 miliónov nových prípadov rakoviny ročne a 8 miliónov úmrtí, je veľmi znepokojujúci
a podľa prognózy sa dá očakávať, že v r. 2020 bude o 4 milióny nových
prípadov rakoviny viac.
Prečo tento úvod? Na základe výzvy UICC k svetovej spolupráci vo všetkých s rakovinou súvisiacich oblastiach sa domnievame, že i prostredníctvom magazínu La Speranza môže Liga proti rakovine prinášať aktuálne
informácie, rady a hľadať spôsoby, ako pomáhať. Chceli by sme, aby čitateľ
nebol pasívny, ale aby aj sám konal, rozprával aj počúval, a bojoval proti
predsudkom a neserióznym a zavádzajúcim informáciám, šíreným prostredníctvom niektorých médií.
La Speranza je otvorená pre všetky dobré iniciatívne návrhy k riešeniu
závažných problémov, ktoré sprevádzajú takmer každého pacienta. Sú veľmi
rôznorodé a treba ich identifikovať, čo môže pomôcť k odstráneniu nedostatkov v tých oblastiach, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť. Liga
proti rakovine je v tomto smere veľmi aktívna a je potešiteľné, že prostredníctvom mnohých projektov je uznávaná nielen doma, ale i v zahraničí. Táto
činnosť potrebuje pomoc, podporu a porozumenie, aby sme mohli spoločne
s našimi občanmi dosiahnuť vyšší štandard v zdravotnej starostlivosti a v plánovaní programu kontroly rakoviny.
La Speranza vás preto oslovuje s nádejou, že na ceste, ktorú sme si naplánovali, budeme napredovať vďaka pomoci odborníkov, záujmu prispievateľov a najmä čitateľov.
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
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Boj s rakovinou prsníka
a vznik knihy Exit Havana
Mária Haršániová
Rakovina prsníka mi bola diagnostikovaná v pomerne mladom veku – mala som
36 rokov.
Môj život bol trochu nezvyčajný tým,
že som ho od maturity vlastne precestovala.
Na Slovensko som sa vrátila po štrnásťročnom pobyte v zahraničí.
Našla som
si prácu a myslela si, že
sa usadím. Stále ma ale
lákala cudzina, kde som
mala veľa priateľov a známych, takisto aj bývalé
lásky. Chýbala mi vzdialená krajina za Atlantikom,
v ktorej som sa vždy cítila
ako doma a kde som prežila približne tri roky svojho
života. Tak som urobila konečné rozhodnutie – a hoci
na Slovensku mi nebolo
zle – rozhodla som sa vrátiť
za Atlantik a zapustiť korene. Po pol roku stráveného vybavovaním všetkých
možných formalít, som sa
mala
vrátiť naspäť do USA. Musela som si však
ešte zájsť na jedno vyšetrenie – odstránenie
kožného útvaru na pravom prsníku, ktorý
už dlhšie vyzeral zvláštne a potom po výsledky. Takisto som dala výpoveď v práci.
Výsledky, ktoré mi mali o pár dní oznámiť,
som ale nečakala.
Pacienti vždy hovoria o tom, ako ich
rakovina zastihne nepripravených. Je to
opakujúca sa fráza, ale za touto frázou sa
skrývajú jedinečné príbehy ľudí, ktorí
s chorobou bojovali a bojujú. Všetko sa
mi v tomto momente zosypalo – celá moja
budúcnosť a všetko, čomu som sa za posledné roky venovala a do čoho som vložila
množstvo úsilia. Avšak, v momente mojej
diagnózy nešlo o moje plány. Môj hlavný
plán bol – prežiť.
Keď sa dostanete do bodu, že vám lekár oznámi, že nevie, či sú vo vašom tele,
kostiach, orgánoch aj metastázy a výsledky
vám môže dať až o pár dní, vtedy sú vám
vaše celoživotné plány na nič… A nikto mi
nepovedal, čo mám robiť ďalej. Prvoradé

boli výsledky a potom konečná diagnóza. Našťastie,
výsledky neboli síce výborné, ale podľa všetkého –
mala som prežiť. A tak som bojovala.
Neuveriteľnou podporou mi bolo okolie –
priatelia boli veľkou psychickou oporou,
mama tiež, ale tá sa o mňa starala hlavne
fyzicky a pomáhala mi.
Množstvo priateľov, ktorých som mala
v zahraničí, ma podporovalo formou SMSiek, správ a takisto návštevami. Na Slovensku mi tí bližší priatelia často volali, alebo
sme sa stretávali, či prišli na návštevu. Podpora bola priam neuveriteľná. A medzitým
všetkým som písala. Už pred touto diagnózou som písala príbehy, kratšie, či dlhšie.
Viac ako štyri roky som členkou literárnej
skupiny a medzi mojimi dobrými priateľmi
patrili vždy aj umelci. Písanie mi nielenže
veľmi pomohlo, ale takisto mi pomohlo
vnímať rakovinu aj z iného uhla pohľadu.
Kniha „Exit Havana“ vznikala pomaly,
ale isto. Je to číra fikcia, ale niektoré črty
sú z časti autentické. Hlavná hrdinka,
ako každá žena, ktorá je diagnostikovaná v mladom veku, si chce zachovať svoje
sny, ciele a vie, že jedinou cestou je zmierenie sa s diagnózou a boj. Titul knihy je
možno trochu „exotický“, je to ale preto,

že hrdinka knihy berie Havanu – miesto,
kde strávila príjemné chvíle svojho života
a spoznala niekdajšiu lásku – ako únik z reality a miesto, ktoré ju tak trochu drží nad
hladinou. V príbehu sa strieda ťažké obdobie diagnózy a liečba v Bratislave s exotickou Kubou a spomienkami. Takisto počas
liečby spoznáva, kto sú jej ozajstní priatelia, a aj skutočnosť, že kto na tejto ceste
k uzdraveniu pomáha najviac, tu nie je len
náhodou. (Láska, samozrejme.)
Je to teda hlavne príbeh o tom, že nikdy
sa nemôžeme vzdávať, vždy je nutné, aby
sme pokračovali vo svojich plánoch a neprestali snívať. Ani počas chemoterapie.
Možno práve toto nám môže pomôcť psychicky a tiež v napredovaní.
Ak sa pre knihu rozhodnete, želám vám
všetkým príjemné čítanie. Ale hlavne –
všetkým želám veľa zdravia a sily v boji s touto chorobou.
PS: Na záver by som chcela ešte dodať
osobné poďakovanie Lige proti rakovine.
Aktivity, ktoré som v centre absolvovala
a takisto sedenia u onkologickej psychologičky, ktorú som z LPR pravidelne navštevovala, boli jednou časťou z obrovskej
pomoci na mojej ceste k uzdraveniu. Ďakujem. ☺

4

ŽIVÉ SLOVÁ

Prečo je dôležité, aby sme v našom
živote odpustili ľuďom,
ktorí nám ublížili?
Rozhovor o odpúšťaní s PhDr. Evou Gajdošovou, PhD.
Na úvod príbeh: Nahnevaná, urazená a zranená žena, ktorej
muž požiadal o rozvod a začína žiť s jej najlepšou priateľkou, si
vezme deti, opustí mesto a začne žiť nový život na druhej strane
krajiny. Ak však svojmu bývalému manželovi neodpustí, nakazí
hnevom seba aj deti, ovplyvní svoju aj ich budúcnosť, dokonca aj
ich budúce partnerské a citové vzťahy.
Až neuveriteľná polovica žien a tretina mužov prechováva
v sebe hnev na bývalých partnerov napriek tomu, že od rozchodu
či rozvodu uplynulo 10 rokov. Pretože ich city sa nezmenili, hnev
trvá ďalej, je dominantný a neustále prítomný v ich živote a postupne negatívne ovplyvňuje ich zdravie.
To, že nám niekto v našom živote ublížil, zranil nás, opustil nás, týral nás, vyvoláva v nás dlhotrvajúci hnev, rozhorčenie,
zatrpknutosť, napätie, sebaľútosť aj pocity viny, ktoré sa následne môžu spolupodieľať na viacerých psychosomatických ochoreniach (bolesti hlavy, chrbtice, kĺbov, gynekologické problémy, onkologické problémy, kožné problémy, ekzémy, kardiovaskulárne
choroby, a i.).
Jedným z účinných prostriedkov, ako znížiť túto záťaž a stres
a zabojovať proti nim, je začať s procesom odpúšťania – odpúšťania svojim blízkym (rodičom, manželskému partnerovi, deťom,
zaťovi a neveste, svokre), ale aj spolupracovníkom, kamarátom, ktorí nám v živote
ublížili a zradili nás.
Práve prof. Robert D. Enright z Univerzity Wisconsin-Madison USA a jeho vedecký tím potvrdili, že tí ľudia, ktorí absolvovali proces odpustenia a napokon odpustili, sa stali psychicky a následne fyzicky zdravšími.
V čom je teória Roberta D. Enrighta iná a výnimočná?
Robert D. Enright je označovaný
za tvorcu prvého vedecky podloženého
programu na odpúšťanie a následného
odpustenia. Práve tento psychológ vo
svojom experimente dokázal, že niekoľkomesačný proces učenia sa odpúšťať
pod vedením skúsených odborníkov je
efektívny a prináša pozitívne výsledky.
Zníženie negatívnych emócií a citov
a rozhodnutie odpustiť svojim nepriateľom fakt účinkuje a smeruje ku zdraviu!
Dá sa odpusteniu naučiť? Ak áno,
ako?
Určite väčšina ľudí proces odpustenia
zvládne. Potrebné je však urobiť prvý

krok – odhodlať sa. Rozhodnúť sa, že
do toho idem. Proces odpúšťania a napokon v závere odpustenie však vyžaduje veľa sily, je naozaj pre silných ľudí, nie
pre slabochov. Ponúka však nevyčísliteľnú odmenu – lepšie fyzické a duševné
zdravie.
Potvrdzuje sa, že možné sú v tomto
procese dve cesty – buď jedinec pracuje
s procesom odpúšťania sám s pomocou
knižky a návodu alebo sa môže obrátiť
na skúseného psychológa, psychoterapeuta a pracovať pod jeho vedením na
odpúšťaní, najprv individuálne, neskôr
v skupine.
Ako príklad Robert D. Enright
spomína skupinu 12 žien vo veku od
24 do 54 rokov, s ktorými 14 mesia-

cov pracoval. 3 z nich
b li vydaté,
d é 4 rozvedené
d é a 5 slobodl b d
boli
ných. Každá zo žien zažila v živote
veľkú traumu – týranie, znásilnenie,
rozchod, rozvod, narušené medziľudské vzťahy v rodine a všetky následne
pociťovali veľkú úzkosť, strach, obavy,
pocity menejcennosti, depresiu. Zúčastnili sa individuálne a následne aj
v skupine na práci s odpúšťaním (sebe,
rodičom, manželovi, partnerovi, agresorovi). U všetkých sa po 14 mesiacoch
práce s odpúšťaním preukázalo výrazné zlepšenie psychického aj fyzického
zdravia. Podobný experiment sa urobil
aj so skupinou 10 mužov vo veku 21 –
43 rokov. Aj v tomto výskume sa potvrdilo, že mužom, ktorí boli ochotní
odpustiť a odpustili, sa výrazne zlepšilo
zdravie.
Kde môžeme dnes nájsť akýsi návod, ako sa dopracovať k odpusteniu?
Robert D. Enright poskytuje čitateľovi vo svojej knižke „Rozhodni sa odpustiť. Raabe: Bratislava. 2016“ príťažlivou formou charakteristiku a podrobný
popis jednotlivých fáz odpúšťania: od-
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halenie svojho hnevu, rozhodnutie odpustiť, práca na odpustení, oslobodenie
z emočného väzenia. Zdôrazňuje však,
že:
Odpustenie neznamená opätovne sa
nechať udrieť alebo zneužiť.
Odpustenie neznamená, že sa ten druhý
zmení.
Odpustenie nie je žiaden obchod alebo vyjednávanie, je však rizikom, lebo nevieme,
ako ovplyvní ľudí okolo nás.
Odpustenie znamená uznať, že to, čo
sa stalo, bolo zlé a nemalo by sa to
opakovať.
Odpúšťanie znamená, že nezabúdame.
Paradox odpustenia je dať vinníkom
nezaslúžený dar odpustenia.
Odpúšťajúci môže iba ponúknuť dar súcitu, zhovievavosti, lásky a potom očakávať, či sa druhá osoba zmení alebo vôbec
nezmení.
Odpustenie je základom uzdravujúceho procesu.
Ak Robert D. Enright nazýva svoj
titul Rozhodni sa odpustiť manuálom,
znamená to, že odpustiť dokáže vlastne každý, len treba chcieť?
Skúsenosti mnohých ľudí, ktorí sa
rozhodli svojim agresorom a ubližujúcim odpustiť a výsledky vedcov, ktorí to
zmapovali a v rámci experimentu overili, potvrdzujú, že odpustenie je kľúčom
na odomknutie dverí „cely väzenia“.
Hnevom, zatrpknutosťou, nenávisťou,
agresiou väzníme predovšetkým seba,
nie druhého človeka, ktorý nám ublížil.
Niektorí ľudia do toho nejdú a žijú s nálepkou „obeť“ tak dlho, že sa stala ich
súčasťou. Radšej chcú žiť „v cele väzenia“, pretože tam aspoň vedia, čo môžu
očakávať. Napr. v domovoch dôchodcov nachádzame veľký počet ľudí zmietaných krivdami, ktoré utŕžili v detstve
alebo v dospievaní. Zostali však celý život uväznení v pocite hnevu, dokonca aj
vtedy, keď osoba, ktorá im ublížila, je už
dávno mŕtva.
Nakoľko dôležité je odpustenie
špeciálne v živote človeka, ktorý práve
zápasí s nejakou závažnou chorobou?

Dokáže odpustenie zmeniť jeho celkový zdravotný stav?
Odpustenie je dôležité pre každého
z nás, či má ľahšie alebo ťažšie ochorenie, alebo je momentálne zdravý. Ako
však zdôrazňuje význam odpustenia
sám autor Robert D. Enright:
- Odpustenie utišuje hnev a upokojuje.
- Odpustenie mení deštrukčné myšlienky na pokojnejšie, zdravšie.
- Odpustenie jednému človeku pomôže
vylepšiť vzťahy s inými ľuďmi.
- Odpustenie môže zlepšiť charakter človeka, ktorý vám ublížil.
- Odpustenie je akt dobra a lásky voči
tomu, kto vám ublížil. Je to morálne
správne konanie.
Pre ľudí s ťažkými ochoreniami,
akým sú napr. onkologické ochorenia,
je zvlášť potrebné zbaviť sa deštrukčných emócií, deštrukčných myšlienok
a deštrukčných prejavov správania. Práve takéto dlhotrvajúce prežívanie a správanie sa môže výrazne negatívne odrážať
na ich fyzickom zdraví. Odpustenie je
práve pre nich dobrou cestou k vytváraniu optimálnych podmienok k uzdravovaniu.
Vedný odbor psychosomatika
podčiarkuje, že neexistuje chorá duša
a zdravé telo, tak isto ako neexistuje
zdravá duša a choré telo. Duša a telo
sa ovplyvňujú viac, než si myslíme
a než by sme možno chceli. Problémy
duše sa odrážajú na problémoch tela
a liečba tela metódami modernej medicíny je oveľa účinnejšia, ak zároveň
liečime aj dušu. Duša (psyche) a telo
(soma) nie sú dve nezávislé a samostatne fungujúce jednotky, ale sú to dva
prepojené systémy, ktoré sa vzájomne
ovplyvňujú.
V psychosomatike sa na chorobu
pozerá nielen ako na poruchu štruktúry
či funkcie orgánu, ale taktiež sa hľadajú
súvislosti so psychickými, sociálnymi
a duchovnými aspektmi života konkrétneho človeka. Preto je psychosomatika
schopná často pomôcť tam, kde bežná
liečba, zameraná iba na odstránenie príznakov, zlyháva.
Jedna z častí Enrightovej knihy hovorí aj o odpúšťaní detí. Odpúšťajú
deti inak? Ako ich vieme ako rodičia
motivovať, aby v dospelosti dokázali
odpustiť?
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Je veľmi dobré, ak deti v rodine aj
v škole učíme odpúšťať. Dobrou správou je, že deti odpustiť dokážu. Kým
mladšie deti chápu odpustenie ako „oko
za oko“ a stotožňujú ho s pomstou. Až
keď agresorovi ublíženie vrátim, až potom mu odpustím. Ďalšie deti sú pri
akte odpustenia ovplyvnené autoritou –
rodičom, učiteľom a konajú tak, ako to
ich autorita rieši. Staršie deti už chápu
odpustenie ako odvetu lásky voči človeku, ktorý im ublížil.
Najlepšie je učiť deti odpusteniu na
príbehoch uvedených v rozprávkach,
poviedkach, filmoch a pravdaže, slúžiť
dieťaťu vlastným príkladom. Ospravedlňovaním sa a prijímaním ospravedlnenia a odpustenia v rodine či v škole,
keď ide o malé aj veľké ublíženie, rodičia a učitelia odovzdávajú deťom model
správania, ktorý im pomôže čeliť vážnej
nespravodlivosti vyskytujúcej sa neskôr
v ich živote. Efektívnym preventívnym
programom, zabudovaným do vyučovacieho procesu Etickej výchovy v materských a základných školách, ktorý
učí deti požadovanému prosociálnemu
a morálnemu správaniu, teda okrem
iného aj odpustiť si a ospravedlniť
sa jeden druhému, je medzinárodný
program Druhý krok so súhlasnou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Program beží na
350 základných a materských školách
v rôznych regiónoch Slovenska s veľmi
dobrými výsledkami.
Pre koho je kniha Rozhodni sa odpustiť určená? Kto by si ju mal celkom
určite prečítať?
Knižka Roberta D. Enrighta je určená všetkým ľuďom bez rozdielu, dospievajúcim tínedžerom, dospelým aj seniorom, ktorí sa odhodlajú ľuďom okolo
seba viac dávať, ako dostávať, vychádzať
z tejto výmeny s pocitom obohatenia,
pracovať na súcite, dávať vinníkom morálny dar odpustenia a objaviť v odpustení slobodu.
Kniha je tiež určená študentom
a pracovníkom pomáhajúcich profesií –
učiteľom, psychológom, pedagógom,
sociológom, sociálnym pracovníkom,
lekárom a zdravotníckym pracovníkom,
ktorí môžu poznatky z knihy uplatniť
nielen vo svojom osobnom živote, ale
aj vo svojej profesii, pri zabezpečovaní
a podpore dobrého mentálneho a fyzického zdravia svojich klientov.
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Hviezdy vidíme len v noci
Mgr. Shane Tatiana Sabová, psychoterapeutka, Banská Bystrica, sieť psychológov LPR
Počas dňa, kedy je na oblohe slnko
a všade dostatok svetla, môžeme vidieť
okolo seba plno vecí. Prebudíme sa ráno
a vidíme v našom byte všetko, čo tam
máme. Ideme do práce a cestou minieme množstvo ľudí, áut, budov atď. Všade okolo nás je veľa podnetov, ktorými
môžeme byť niekedy až zahltení. Žijeme
v rýchlej dobe. Väčšina ľudí sa kamsi
ponáhľa. V práci sa od nás vyžadujú maximálne výkony. Na ulici je plno hluku,
bliká na nás množstvo svetiel a trúbia nespokojní vodiči. A v tom všetkom máme
žiť zdravo a spokojne.
Vždy som mala rada, ak aj počas rušného dňa bol priestor na chvíľu ticha
a pokoja. Stačilo, ak som počas obednej pauzy nešla do najfrekventovanejšej
reštaurácie, kde pobehovali vyčerpaní
čašníci. A namiesto toho som zašla na
obed na pokojné miesto, kde som si
mohla oddýchnuť od zhonu a hluku
a načerpať síl do ďalšej polovice dňa.
Veľmi rada som navštevovala reštauráciu,

kde mali taký tichý kútik a oproti stolu
bolo akvárium s rybičkami. Pomáhalo
mi to upokojiť si myseľ a vrátiť sa viac
k sebe samej.
Rovnako som sa rada cestou z práce
alebo do práce len tak zastavila uprostred
chôdze a spomalila krok, či kráčala vedomejšie. Zvlášť rada som sa zastavovala
pri ceste okolo rieky alebo pri krásnych
stromoch. Všímala som si tiché plynutie rieky a nechala som, aby odnášala
zbytočné myšlienky. Na stromoch som
obdivovala ich majestátnosť a silu. Minule som začula kdesi v správach akýsi
výskum ohľadom sily stromov. Zachytila
som len toľko, že vedcov zaujímalo, ako
stromy zvládajú ťažké situácie a krízy,
ako sú víchrice atď. A výsledkom bolo
zistenie, že stromy sú veľmi silné organizmy, ktoré musia doslova „ustáť“ veľa
ťažkého. Nemôžu odísť z miesta, kde sa
deje niečo náročné. Musia nejako zvládnuť prebiehajúcu krízu. A že to robia aj
veľmi dobre, ak tých krízových situácií

nie je príliš veľa a ak nenasleduje jedna
za druhou.
Zaujalo ma to a zdá sa mi, že je to
podobne ako s nami, ľuďmi. Ak príde
menšia kríza, vieme to zvládnuť často
bez problémov. Pri väčšej kríze už potrebujeme silné vnútorné zdroje a podporu
okolia. No v prípade, že prichádza veľa
kríz, jedna za druhou, máme čo robiť,
aby sme to zvládli. A často, keď príde
v živote takéto obdobie, nechápeme, čo
sa to deje. Pýtame sa, kde nastala chyba,
že zrazu akoby nič nefunguje a všetko sa
na nás sype. Máme tendenciu z takéhoto obdobia rýchlo vybŕdnuť. Ak prídeme v tom čase na terapiu, tak je naším
cieľom často zbaviť sa toho, čo nás trápi.
Chceme, aby už skončilo ťažké obdobie
a bolo zase dobre.
Pracujem siedmy rok ako psychoterapeutka a denne sa stretávam s trpiacimi
ľuďmi. Vždy som rada, ak terapia pomôže klientovi cítiť sa lepšie. No zároveň
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vnímam aj to, že určité ťažké obdobia
v živote nemusia byť určené len na to,
aby sa ich človek rýchlo zbavil. Možno predstavuje dané obdobie práve čas,
kedy sa niečo v jeho vnútri mení a transformuje. Symbolicky vyjadrené, možno
je to čas, kedy sa z kukly postupne stáva
motýľ. Kým ide o prechodné obdobie,
kedy sa to len tvorí a nie je ešte nič vidieť,
môže to byť ťažké. Radi by sme hneď videli motýľa, ale to je až výsledok celého
procesu, ktorý môže trvať dlhší čas.
V takomto období nepotrebujeme
zbaviť sa utrpenia, lebo to by sme potom
nikdy nezažili premenu na motýľa. Ak
v nás prebieha transformácia, ktorá môže
byť síce ťažká, ale smeruje k tomu, aby
sme žili hlbšie zo svojho jadra a podľa
svojej duše, potrebujeme dopriať si čas,
aby sa mohla uskutočniť úplne. Netreba
nič urýchľovať, ani sa zbavovať utrpenia,
ani túžiť po predošlom období. Možno
stačí vedieť, že všetko, čo sa deje, má svoj
zmysel a hoci to práve nevidíme, formuje
sa v nás ten krásny motýľ. Stačí nechať
sa premieňať Silou väčšou než je tá naša,
aby sme nadobudli svoju pravú podobu.
Keď sochár vezme neforemný kus kameňa, nevyzerá to nijako vábne. A keď
si pripraví nástroje na jeho opracovanie
a pustí sa do práce, je to náročné dielo.
Musí niečo odseknúť, niečo vyhladiť, iné
zbrúsiť atď. Výsledkom je však nádherná
socha a nik nesmúti za tým neforemným
kameňom.
Ak sa nám v živote deje niečo podobné – že sa cítime, akoby sme boli tým
kameňom v rukách Sochára alebo hlinou
v rukách Hrnčiara, možno stačí, aby sme
boli dosť poddajní a tvárni, aby mohol
celý proces stávania sa tým, kým máme
byť, prebiehať bez zbytočných problémov. Nepotrebujeme tento proces ani
zastavovať, ani nijako blokovať, ani sa
snažiť zvrátiť dianie a dostať sa späť do
predošlého obdobia. Možno môžeme byť
skôr vďační, že Život nás premieňa do tej
podoby, pre akú sme sem poslaní.
Existuje utrpenie, ktorého sa treba
zbaviť a je dobré, že tak robíme. Ak nás
niečo bolí, ideme k lekárovi, či vezmeme
liek. Ak máme problémy, ideme k psychológovi a snažíme sa ich vyriešiť. A je
to dobré. No ak cítime, že to, čo práve
prežívame, prispieva k našej hlbšej transformácii, nepotrebujeme sa tohto utrpenia hneď zbaviť. Môžeme ísť k lekárovi,
či psychológovi, ale zároveň môžeme

vnímať hlbšie dianie vo svojom vnútri
a načúvať svojej duši, kam nás celý proces vedie. A toto vnímanie môže prehĺbiť
aj samotnú terapiu a pomôcť nám viac sa
zladiť so svojím najhlbším jadrom.
Málokto má rád prechodné obdobia.
Aj také bežné sťahovanie sa vie priniesť
kopec stresu. Tiež obdobie, kedy človek
príde o prácu a ešte nemá novú, je zaťažujúce. To sú len také bežné príklady
prechodných období. Ak staviame dom,
tiež by sme boli najradšej, keby už bol
hotový. O to viac to platí, ak prežívame
prechodné obdobie vo svojom živote.
Často máme tendenciu rýchlo vrátiť veci
do starých koľají, tam, kde to poznáme,
alebo to všetko celé rýchlo posunúť tam,
kam to smeruje. Nejde to urobiť rýchlo.
Tak ako stavba domu vyžaduje svoj čas,
aj vnútorná psychická premena chce čas.
Možno potrebujeme len pokoru a trpezlivosť, aby sme sa nechali formovať Sochárom, ktorý vie, akú podobu máme
nadobudnúť.
V takýchto transformačných obdobiach zrejme viac vnímame tie podstatné veci a menej si všímame množstvo
bežných podnetov. Koniec koncov, celý
náš život je jedno veľké obdobie transformácie, v ktorom máme príležitosť stať
sa tým, kým máme byť, a žiť tak, aby to
prospievalo nám a iným. A teda, keď sa
v našom živote objaví chvíľa či obdobie,
kedy začneme strácať pôdu pod nohami,
a bude sa nám zdať, že sa všetko rúca,
nemusíme panikáriť – možno je to práve dobrý znak toho, že sa konečne môže
zrútiť to staré a začať stavať nové. A hoci
to obdobie môže byť ťažké, dovoľme Životu, aby nás formoval a neprerušujme
proces transformácie, aby sme sa mohli
stať tým nádherným motýľom, ktorý
môže obohatiť svojou krásou tento svet
a iných.
Nechajme sa očisťovať od všetkých
nánosov,
ktoré
v sebe máme, aby
sme mohli mať stále
čistejší pohľad a jasnejšie vnímanie. Ak
nás prekonané utrpenie spojí hlbšie
s našou ľudskosťou
a otvorí bránu súcitu s inými, tak to
malo zmysel.
Bývam na krásnom mieste pod
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nádherným kopcom. Z bytu mám výhľad na tento kopec. Keď sa naň dívam
počas dňa, moju pozornosť upúta plno
iných vecí. Vidím cestu, autá, budovy
atď. Ale keď sa naň dívam za tmy, vidím
len svetlá kaplnky. A zdá sa mi, že vtedy vidím to podstatné. Za tmy vidím tie
dôležitejšie veci než počas dňa. Transformačné obdobia môžu byť ťažké, ale práve
počas nich môžeme lepšie vidieť to podstatné a byť v kontakte s tým, čo bežne
nevnímame.
Prajem nám všetkým, aby sme ťažké
obdobia života vedeli vnímať ako príležitosť na premenu a za tie obdobia, ktoré
sú krásne, aby sme boli vďační a dopriali to šťastie aj iným. A hlavne, prajem
nám všetkým, aby sme v každom období svojho života boli hlboko v kontakte
so svojím najhlbším jadrom a v súlade
so svojou dušou a dokázali vnímať stále
to, čo je podstatné. Nech sa nenecháme
ani v šťastných a príjemných obdobiach
zviesť z cesty naháňaním sa za tým, čo
neprináša pravé šťastie. Nech aj v tých
svetlých dňoch nebeháme len za rôznymi lákavými podnetmi prinášajúcimi iba
krátkodobé potešenie. Nech sme stále hlboko ukotvení v Zdroji, ktorý nám vždy
ukazuje to, čo je podstatné.
Dívam sa na ten kopec, je tma, vidím
tie svetlá a prajem všetkým ľuďom, ktorí
prežívajú akúkoľvek tmu vo svojom živote, aby uvideli hoci len malé svetielko
a hviezdy na oblohe. Nech im tieto svetlá
pomôžu prejsť aj najhlbšou tmou a nech
vždy vedia, že pravý Zdroj svetla majú
v najväčšej hĺbke seba samých. Prajem
nám všetkým, nech vieme načúvať tejto
Hĺbke v každom z nás.
Mgr. Shane Tatiana Sabová
Súkromná psychoterapeutická prax
Ul. 9. mája, 974 01 Banská Bystrica
shane17000000@gmail.com
0908 322 177
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RAKOVINA
PROSTATY
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Karcinóm prostaty je druhým najčastejším zhubným nádorom u mužov
na Slovensku. Ročne sa v súčasnosti
diagnostikuje približne 2 000 nových
prípadov ochorenia a z roka na rok nových ochorení pribúda.
Rizikové faktory pre vývin karcinómu prostaty sú:
- Vek, riziko sa zvyšuje s vekom, ide
o ochorenie mužov vo veku nad 50
rokov, zriedkavý je výskyt v nižšom
veku.
- Ochorenie u mužov v prvostupňovom príbuzenstve zvyšuje riziko 5- až
10krát.
- Strava s vysokým podielom červeného
mäsa a tuku zvyšuje riziko úmrtia na
karcinóm prostaty 2,5krát. Naopak,
strava bohatá na zeleninu, ovocie,
ryby, hydinu, bielkoviny na rastlinnej
báze, celozrnné pečivo riziko znižuje.
Možno povedať, že strava odporúčaná v prevencii srdcových ochorení je
rovnako prospešná aj v prevencii vývinu karcinómu prostaty.
Prevencia karcinómu prostaty
V rámci prevencie vývinu karcinómu prostaty sú možné dva rozdielne
postupy. Prvým je primárna prevencia, ktorá vychádza z poznania, že
ochorenie sa vyvíja dlhý čas, ktorý teoreticky umožňuje na základe poznania
rizikových faktorov zásahy do procesu
karcinogenézy viacerými spôsobmi,
napr. úpravou životného štýlu (strava,
fajčenie), znížením expozície toxínom
z vonkajšieho prostredia, primeranou
fyzickou aktivitou a pod. Na druhej
strane existujú rizikové faktory, ako
je vek, genetické faktory, ktoré nie sú
ovplyvniteľné. Preto napriek poznaniu
rizikových faktorov v súčasnosti neexistuje spoľahlivá, účinná metóda na
zabránenie vývinu karcinómu prostaty.
Druhý strategický postup v rámci primárnej prevencie sa sústredil na

chemoprevenciu, ktorá využíva látky,
ktoré bránia karcinogénnemu procesu, ktorý vedie k vývinu karcinómu
prostaty. Najviac pozornosti sa venovalo skúšaniu preparátov (finasterid,
dutasterid), ktoré blokujú 5 alfa-reduktázu, enzým, ktorý je zodpovedný
za konverziu testosterónu na účinný
dihydrotestosterón. Tento podporuje
rast normálnych, ale aj nádorových
buniek prostaty. Klinické štúdie potvrdili, že sa skutočne významne redukuje výskyt nízkorizikových karcinómov
prostaty, na druhej strane sa zvyšuje, aj
keď nie významne, riziko výskytu vysokorizikových karcinómov prostaty.
Z tohto dôvodu sa tento spôsob chemoprevencie neodporúča. Skúmali sa
aj iné látky, napr. selenium, lykopén,
no nepreukázali nijaký efekt. Vitamín
E skôr riziko zvyšuje. V poslednom
čase sú priaznivé správy týkajúce sa
liekov, ktoré znižujú hladinu cholesterolu (statíny) a metforminu, ktorý
sa používa u pacientov liečených na
cukrovku, tieto lieky znižujú aj riziko
vývinu karcinómu prostaty.
Sekundárnu prevenciu predstavujú preventívne vyšetrenia mužov, ktorí
nemajú žiadne príznaky svedčiace pre
ochorenie prostaty. Preventívne vyšetrenie na karcinóm prostaty sa skladá
z odberu krvi na prostatický špecifický
antigén (PSA) a z palpačného vyšetrenia prostaty cez konečník. Obidve
vyšetrenia sú jednoduché, nezaťažujú
pacienta a sú rýchlo vykonateľné. Ak
aspoň jedno z týchto vyšetrení preu-

káže podozrenie na možný karcinóm
prostaty, je indikovaná biopsia prostaty.
Pre diagnostiku včasných štádií
karcinómu prostaty je najdôležitejšia
hodnota PSA, pretože tieto štádiá sa
palpačne nedajú zistiť. U mužov vo
veku 50 – 60 rokov by hodnota PSA
nemala presiahnuť hranicu 3,5 ng/ml.
Vyššie hodnoty však môžu byť aj v súvislosti s nezhubným zväčšením prostaty. Pri hodnotách PSA 4 – 10 ng/ml
má karcinóm prostaty iba približne 25
% mužov. Pri hodnotách presahujúcich
10 ng/ml je karcinóm prostaty častejší.
V krajinách, kde sa preventívne vyšetrenia vykonávajú pravidelne, významne
poklesla úmrtnosť na karcinóm prostaty.
Príznaky ochorenia
V prvých štádiách ochorenia nie sú
žiadne príznaky. Keď sa nádorové ložisko v prostate zväčší, tlačí na močovú
rúru a objavia sa ťažkosti s močením:
častejšie močenie predovšetkým počas
noci, slabý prúd moču, predĺžené a prerušované močenie, ťažkosti so začatím
močenia, nútenie na močenie, krv
v moči. Tieto ťažkosti sú rovnaké ako
pri nezhubnom zväčšení prostaty. Ak
sa nádorové bunky rozšíria mimo prostatu, vznikajú metastázy a to najčastejšie v kostiach a lymfatických uzlinách.
Prejavia sa obvykle bolesťami chrbtice
a panvy, bolesťami v rebrách a stehnových kostiach, chudokrvnosťou, stratou
na hmotnosti, celkovou slabosťou. Po-
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stihnutie lymfatických uzlín sa prejaví
opuchmi dolných končatín.
Diagnostika
Diagnostika karcinómu prostaty sa
opiera o palpačné vyšetrenie prostaty
cez konečník a vyšetrenie prostatického špecifického antigénu. Všetci muži,
ktorí navštívia svojho urológa s príznakmi porúch močenia, by mali mať
vyšetrený prostatický špecifický antigén. Ak vyšetrenia preukážu podozrenie na karcinóm prostaty, je indikovaná
biopsia prostaty.
PSA je najvýznamnejším testom
v diagnostike karcinómu prostaty. Jeho
zavedením do klinickej praxe sa významne zvýšila diagnostika karcinómu
prostaty, predovšetkým včasných štádií,
ktoré nie sú palpovateľné pri vyšetrení
cez konečník. Prostatický špecifický
antigén však nie je špecifický pre karcinóm prostaty, ale produkujú ho aj
bunky benígnej hyperplázie prostaty,
zvyšuje sa pri zápale prostaty, po biopsii
prostaty a prechodne aj po endoskopických vyšetreniach močovej rúry a močového mechúra a zápaloch močových
ciest. Zvýšená hodnota PSA sa musí
potvrdiť opakovaným vyšetrením s odstupom času. Interpretácia hodnôt PSA
musí byť veľmi opatrná, pretože mnohí
pacienti so zvýšenou hodnotou nemajú
karcinóm prostaty a naopak. Na druhej

strane, lieky obsahujúce finasterid a dutasterid, hodnotu PSA znižujú o 50 %.
S cieľom zvýšiť diagnostickú presnosť PSA v záchytnosti karcinómu
prostaty sa používajú viaceré varianty
tohto testu. Medzi ne patria predovšetkým:
Stanovenie voľnej frakcie PSA:
muži, ktorí majú zvýšenú celkovú hodnotu PSA, ale veľmi nízku hodnotu
voľnej frakcie PSA, majú vyššiu pravdepodobnosť karcinómu.
Stanovenie velocity PSA: velocita vyjadruje zmeny PSA v čase. Ak sa
v priebehu roku zvýši hodnota PSA aspoň o 0,35 ng/ml, svedčí to o možnosti
karcinómu.
Stanovenie PHI (Prostate Health
Index): tento index hodnotí niektoré
molekulárne formy PSA. Ak pacient
má vyššiu hodnotu celkového PSA
a proPSA, ale nízku hodnotu voľného
PSA, má vyššiu pravdepodobnosť, že
bude mať karcinóm.
Vyšetrenie prostaty pohmatom
cez konečník je jednoduché, prostata
je dobre prístupná palpácii, vyšetrenie
poskytuje užitočné informácie o veľkosti, konzistencii prostaty a v prípade
pokročilejšieho ochorenia aj o lokálnom rozsahu ochorenia. Sú karcinómy
prostaty, ktoré neprodukujú PSA a podozrenie na karcinóm prostaty sa dá
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vysloviť iba podľa palpačného vyšetrenia. Preto palpačné vyšetrenie prostaty
je dôležitým vyšetrením v diagnostike
karcinómu prostaty.
Biopsiou prostaty sa odoberá malá
vzorka tkaniva prostaty na vyšetrenie
pod mikroskopom. Bioptická ihla sa
zavádza do prostaty cez konečník spolu
s ultrazvukovou sondou, ktorá umožňuje znázornenie prostaty a odber vzoriek. Štandardne sa odoberá 12 vzoriek.
Biopsia sa vykonáva ambulantne, nevyžaduje celkovú anestéziu, výkon je
rýchly a je dobre pacientmi tolerovaný.
Ak pacient užíva lieky na riedenie krvi,
musí ich 5 dní pred biopsiou vynechať.
Počas biopsie a po nej sa preventívne
používajú antibiotiká. Po biopsii prostaty sa môže pozorovať krv v moči
alebo ejakuláte, prechodné krvácanie
z konečníka, zvýšené teploty a zadržanie moču. Komplikácie sa upravia
obvykle spontánne. Biopsia definitívne
potvrdí alebo vylúči diagnózu.
Ak biopsia prostaty potvrdí karcinóm, zatrieďuje sa podľa rozsahu ochorenia do klinických štádií a do rizikových kategórií, ktoré vyjadrujú možnú
progresiu ochorenia v budúcnosti. Tieto
klasifikácie sa opierajú o ďalšie vyšetrenia, resp. kritériá: výsledok histologického vyšetrenia bioptickej vzorky (Gleasonovo skóre), hodnoty PSA, vyšetrenia
možných metastáz v kostiach pomocou
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rádionuklidovej scintigrafie, MR alebo CT
vyšetrenia prostaty a lymfatických uzlín.
Liečba rakoviny prostaty
Závisí od rozsahu a rizika rozširovania
ochorenia. Niektorí pacienti nebudú vyžadovať bezprostrednú liečbu, ale jej potreba sa môže ukázať až po čase. U iných
pacientov je bezprostredná liečba potrebná. Pri rozhodovaní sa do úvahy berie histologický nález z biopsie, podľa ktorého sa
dá usudzovať rýchlosť rastu a rozširovania
nádoru. Zohľadňuje sa aj hodnota PSA,
štádium ochorenia v čase diagnózy, vek
pacienta, jeho celkový zdravotný stav a aj
postoj pacienta k liečbe. Je niekoľko typov liečby rakoviny prostaty.
Aktívne sledovanie
Ide o postup, počas ktorého sa pacient
nelieči, iba sa kontroluje v 6-mesačných
intervaloch a samotná liečba začne iba
v prípade zhoršenia stavu. Pre tento postup sú vhodní pacienti s nízkorizikovým
nádorom. Približne polovica pacientov
aktívne sledovaných má z tohto postupu
úžitok a nikdy nemusia podstúpiť aktívnu
liečbu. Aktívne sledovanie má výhody aj
nevýhody. Výhody sú: vylúčenie liečby,
ktorá môže byť nepotrebná, vylúčenie
vedľajších účinkov liečby, udržanie normálnej aktivity a aktuálnej kvality života,
zníženie ekonomických nákladov na liečbu. Nevýhody sú: môže sa znížiť šanca na
vyliečenie, ak sa nádor rozšíri mimo prostaty, potreba opakovaných vyšetrení, pacient sa stane úzkostlivejším, pretože žije
s neliečeným karcinómom.
Chirurgická liečba
Chirurgickú liečbu predstavuje radikálna prostatektómia. Týmto výkonom
sa odstraňuje prostata so semennými
mechúrikmi v určitých prípadoch aj
s panvovými lymfatickými uzlinami.
Radikálna prostatektómia sa vykonáva
u pacientov, ktorí majú nádor ohraničený na prostatu, ale aj u pacientov, ktorí majú lokálne pokročilejšie ochorenie
bez metastáz. V prípadoch pokročilejšie
ochorenia je často potrebné radikálnu
prostatektómiu doplniť o rádioterapiu
a hormonálnu liečbu. Operácia sa môže
vykonať otvorenou operačnou technikou, laparoskopicky alebo roboticky
asistovanou laparoskopickou technikou.
Onkologické a funkčné výsledky týchto
operácií sú rovnaké. Radikálna prostatektómia má výhody aj určité nevýho-

dy. Výhody sú: ide nesporne o jedinú
metódu liečby, ktorá definitívne vylieči
ochorenie, ak je lokalizované na prostatu, umožňuje detailnú histopatologickú
analýzu odstránenej prostaty a lymfatických uzlín, čo je kritické pre prípadnú
doplňujúcu liečbu a prognózu. Nevýhody sú: vysoké riziko erektilnej dysfunkcie, inkontinencia moču obvykle trvajúca krátko po operácii.
Rádioterapia
Rádioterapia patrí medzi základné metódy v liečbe karcinómu prostaty. Moderné techniky rádioterapie umožňujú presné
usmernenie nádorových dávok a zároveň
aj šetrenie okolitých zdravých orgánov
a tkanív, najmä konečníka a močového
mechúra. Rádioterapia sa môže použiť ako
primárna liečba alebo doplňujúca liečba
po radikálnej prostatektómii, často v kombinácii s hormonálnou liečbou. Rádioterapia zvyčajne trvá 6 týždňov. K vedľajším
účinkom patria časté nutkanie na močenie
a stolicu, prímes krvi v stolici. Vedľajšie
účinky sú obvykle prechodné a časom sa
upravia. Medzi výhody patrí: nízke riziko inkontinencie a erektilnej dysfunkcie
pri porovnaní s operáciou. Nevýhody sú:
problémy s močením a vyprázdňovaním
stolice, neumožňuje presné zistenie histopatologickej klasifikácie kaarcinómu prostaty a lymfatických uzlín, tak, ako to je po
odstránení prostaty operáciou.
Brachyterapia
Je forma liečby žiarením, pri ktorej sa
rádioaktívny zdroj umiestňuje do tkaniva
prostaty. Táto forma liečby je vhodná najmä pre pacientov s karcinómom prostaty
nízkeho a stredného rizika. Liečba vyžaduje krátku hospitalizáciu a návrat do normálnej aktivity je rýchly. Výhodami sú:
krátkotrvajúca liečba s rýchlou rehabilitáciou, riziko inkontinencie je nízke, erektilná funkcia sa môže udržať. Nevýhody
sú: dysfunkčné močenie trvajúce niekoľko
mesiacov, riziko erektilnej dysfunkcie.
Liečba pokročilých metastazujúcich
karcinómov prostaty
V pokročilých štádiách s prítomnými
metastázami je základnou liečbou hormonálna liečba, ktorá sa dopĺňa o chemoterapiu a v neskorších štádiách, kedy sa vyvíja rezistencia na pôvodnú hormonálnu
liečbu, sú k dispozícii najnovšie preparáty,
ktorých účinnosť sa preukázala v klinických skúškach predĺžením prežívania.
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Sledovanie pacientov
po onkologickej liečbe
MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Miroslava Stratená, MUDr. Andrej Rosík
- FN Trenčín, Onkologické oddelenie
MUDr. Mário Bôžik,
MUDr. Branislav Bystrický FN Trenčín, Rádiologické oddelenie
1. Úvod
Malígne ochorenia predstavujú jednu
z najčastejších príčin úmrtia vo vyspelých krajinách. V posledných dekádach
došlo k významnému pokroku v oblasti
ich diagnostiky a liečby. Súčasne došlo
aj k významnému zvýšeniu povedomia
laickej i odbornej verejnosti o príznakoch a význame onkologických ochorení
a zavedeniu účinných nástrojov primárnej a sekundárnej prevencie. To všetko
prispelo k zvýšeniu miery dlhodobého
prežívania onkologických pacientov. Súbežne s tým stúpol význam diagnostických postupov zabezpečujúcich včasnú
detekciu relapsu ochorenia a následnú
terapeutickú intervenciu. Tieto diagnostické postupy môžeme súhrnne označiť
pojmom sledovanie (dispenzarizácia)
pacienta; v zahraničnej literatúre sa používa výraz „follow-up”.

2. Postavenie dispenzarizácie v systéme prevencie
Ako primárnu prevenciu označujeme elimináciu rizikových faktorov
jednak na strane človeka, tak aj na strane životného prostredia, v ktorom sa
človek nachádza. Príkladom primárnej
prevencie môže byť dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, zdravej
výživy a vyhýbanie sa fajčeniu a pitiu
alkoholu. Primárna prevencia môže

prebiehať aj na celospoločenskej úrovni
v podobe zlepšovania kvality životného
prostredia, kontroly kvality potravín
a pod. Účinným nástrojom primárnej prevencie je vakcinácia. Vzhľadom
na účasť niektorých vírusov na vzniku
niektorých nádorov je vakcinácia proti
týmto vírusom de facto primárnou prevenciou. Očkovanie proti vírusu žltačky
typu B, ktorý je častou príčinou cirhózy
pečene a následného rozvoja pečeňového karcinómu, môžeme považovať
za očkovanie proti jednej z možných
príčin pečeňového (hepatocelulárneho) karcinómu. Ešte užšia asociácia je
medzi ľudským papilomavírusom (vírusom bradavíc) a karcinómom krčka
maternice. Očkovanie proti jeho „najhorším“ typom (HPV16 a HPV18) je
považované za jediné možné očkovanie
proti zhubnému nádoru.
Úlohou sekundárnej prevencie je zistenie ochorenia vo včasnom, liečiteľnom
štádiu. Sekundárna prevencia zahŕňa
systém preventívnych prehliadok a skríningových (vyhľadávacích) vyšetrení.
V onkológii má sekundárna prevencia
mimoriadny význam vzhľadom na závažnosť nádorových ochorení a nepriaznivú prognózu v prípade ich záchytu
v pokročilým štádiách. Skríning je účinným nástrojom sekundárnej prevencie.
Mal by však spĺňať podmienky stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou
(SZO): jednoduchosť realizácie, reprodukovateľnosť, nízka cena vyšetrenia.
Súčasne by ochorenie podliehajúce skríningu malo predstavovať signifikantný
zdravotný problém a mala by existovať
na toto ochorenie účinná liečba.
Terciárna prevencia je súbor opatrení
zameraných na včasné zistenie návratu
chronického ochorenia alebo ochorenia
po primárnej radikálnej liečbe. Predpokladom úspešnej terciárnej prevencie
sú pravidelné kontroly a realizácia vyšetrení s vysokou citlivosťou pre dané
ochorenie. Do terciárnej prevencie zaraďujeme aj sledovanie pacientov po
onkologickej liečbe.

3. Význam sledovania po onkologickej liečbe
Malígne ochorenia môžeme vo
všeobecnosti považovať za systémové
ochorenia. Rozvoj každého zhubného
ochorenia je podmienený zlyhaním regulačných a imunitných mechanizmov
na rôznych úrovniach, ktoré majú zabrániť iniciácii, propagácii a progresii
nádorového rastu. Aj v prípade úspešnej
komplexnej onkologickej liečby s dosiahnutím úplného vymiznutia ochorenia nemôžeme zaručiť neopakovanie sa
tohto zlyhania s následným návratom
ochorenia alebo rozvoja inej malignity.
Z chronologického hľadiska je každé
malígne ochorenie chronickým ochorením, ktoré sa môže aj po dlhom intervale znova vrátiť. Význam sledovania
po onkologickej liečbe spočíva práve vo
včasnom rozpoznaní návratu malígneho
ochorenia s následnou liečbou.
Frekvencia a rozsah dispenzárnej
kontroly je, samozrejme, prispôsobený
štádiu ochorenia, biologickým vlastnostiam malignity, podanej liečbe a špecifikám pacienta.
4. Personálne a organizačné aspekty follow-up
Dispenzárna starostlivosť je spravidla
realizovaná prostredníctvom dispenzárnych ambulancii pri onkologických oddeleniach alebo prostredníctvom ambulancií
pri poliklinických oddeleniach klinickej
onkológie. V určitých špecifických situáciách môže úlohu dispenzárnej ambulancie
prevziať chemoterapeutická ambulancia
(napr. sledovanie pacientok s karcinómom prsníka na dlhodobej hormonálnej
liečbe) alebo rádioterapeutická ambulancia (napr. sledovanie pacientov po rádioterapii s kuratívnym zámerom). Významná
časť onkologických pacientov je sledovaná u špecialistov, u ktorých sa zameranie
základnej špecializácie prekrýva s onkologickou problematikou. Príkladom môže
byť sledovanie u pacientov s karcinómom
prostaty, ktorý môže byť realizovaný ces-
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tou urologickej alebo onkourologickej
ambulancie alebo hematoonkologické
ochorenia sledované hematológom.
Dispenzárna starostlivosť kladie na
vykonávajúceho lekára veľké vedomostné a odborné nároky. Už samotné zistenie návratu ochorenia môže byť na základe protichodných výsledkoch rôznych
vyšetrení nejednoznačné. Príkladom
takejto situácie môže byť rádiologicky
nepotvrdená recidíva ochorenia pri súčasnom vzostupe hladiny onkomarkerov. Preto je vhodné, aby dispenzárnu
starostlivosť vykonával lekár atestovaný v odbore klinická alebo radiačná
onkológia alebo atestovaný špecialista
v multidisciplinárnom odbore s onkologickým zameraním. V prípade personálneho nedostatku príslušných špecialistov môže dispenzárnu starostlivosť
vykonávať aj skúsený neatestovaný lekár
pod dohľadom atestovaného odborníka.

Podobne možno posluchom odhadnúť
prítomnosť veľkého pľúcneho nádoru
a odhaliť vznik tekutiny na pľúcach.
Základné fyzikálne vyšetrenie zakončujeme vyšetrením cez konečník, ktoré
nám umožní hrubú orientáciu v malej
panve.
Okrem zmienených vyšetrení, ktorých realizáciu musí zvládnuť každý
lekár, musí často onkológ pri pochybnostiach o recidíve malígneho ochorenia odoslať pacienta na špecializované
klinické vyšetrenie podľa lokalizácie
základného ochorenia. Príkladom je gynekologické vyšetrenie alebo otorinolaryngologické vyšetrenie. Základné
biochemické a hematologické vyšetrenia z krvi sa u väčšiny pacientov v dispenzárnej starostlivosti rutinne nerobia,
dopĺňajú sa len v prípade podozrenia na
recidívu ochorenia.
5.2 Onkomarkery

5. Vyšetrovacie metódy používané
pri sledovaní po onkologickej liečbe

5.1 Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie
a základné biochemické a hematologické vyšetrenie
Dispenzárnu kontrolu začíname
rozhovorom s pacientom. Sústredíme
sa nielen na prípadné príznaky základného ochorenia (ako napríklad potenie, teploty a pod. u lymfómov), ale aj
na celkový stav pacienta a jeho kvalitu
života. Následne pokračujeme fyzikálnym vyšetrením. Vyšetrením pohľadom môžeme zistiť recidívu u kožných
malignít. Nezriedkavo môžeme už
prostým pohľadom odhaliť veľké zdurenie uzlín. Pohmatom okrem zväčšených uzlín možno odhaliť recidívu
nádoru v dobre prístupných lokalitách
(napríklad krk, prsníky, brušná dutina). Vyšetrenie poklepom má význam
predovšetkým v detekcii bolestivých
metastáz. Orientačne možno napr. poklepom odhadnúť rozmery medzipľúcnej tekutiny. Sluchom vyšetrujeme
činnosť srdca a pľúc, prípadne čriev.

Onkomarkery sú biologické markery využívané v detekcii nádorového
ochorenia, jeho relapsu alebo pri sledovaní jeho vývoja počas liečby. Sú
produkované priamo tumorom alebo
k ich produkcii dochádza v dôsledku
odpovede organizmu na prítomnosť
malígneho ochorenia. Niektoré látky
sú prítomné v organizme aj za normálnych podmienok alebo sprevádzajú nezhubné ochorenia, čo môže byť
príčina falošnej pozitivity vyšetrenia
onkomarkeru. Niektoré onkomarkery
sú úzko spojené s konkrétnym typom
nádoru, u iných je špecifikácia nízka.
Zvýšená hladina onkomarkerov môže
vzbudzovať podozrenie na malígne
ochorenia, samotná však nikdy nestačí na stanovenie diagnózy zhubného
nádoru. Niektoré onkomarkery majú
význam v sledovaní pacienta po onkologickej liečbe. Rast hladiny onkomarkerov by mal vždy viesť ďalšiemu
vyšetrovaniu a aktívnemu pátraniu po
návrate ochorenia. Stanovenie hladiny
onkomarkerov taktiež napomáha pri
sporných prípadoch, kedy nie je možné na základe zobrazovacieho vyšetrenia jednoznačne konštatovať návrat
ochorenia. Bioptické overenie návratu
zhubného nádoru však naďalej ostáva
„zlatým štandardom“ a pri niektorých
diagnózach (napr. karcinóm prsníka)
môže viesť na základe zmien v histologickom obraze k podaniu odlišnej
onkologickej liečby, ako bola pôvodne
plánovaná.

Zoznam onkomarkerov najpoužívanejších v sledovaní po onkologickej liečbe je v tabuľke 1.
5.4 Diagnostické zobrazovacie metódy
Popri sledovaní klinického stavu sú
nemenej dôležitou súčasťou dispenzarizácie onkologických pacientov diagnostické zobrazovacie metódy. Prinášajú možnosti diagnostiky primárneho
ochorenia, pooperačných komplikácií,
včasný záchyt recidív a prípadných metastáz s následnou onkologickou alebo
chirurgickou liečbou.
Röntgenová snímka (hrudníka, kostí)
je jednou z najpoužívanejších metód pre
sledovanie pacientov po onkologickej
liečbe. Jej význam spočíva najmä v detekcii metastáz primárneho nádoru v uvedených lokalitách. Taktiež slúži k orientačnému zhodnoteniu zmien kostí.
Ultrasonografia (USG) je ďalšou,
často používanou metódou pri sledovaní. Jej uplatnenie je predovšetkým
v detekcii metastáz do pečene a iných
orgánov a pri posudzovaní stavu lymfatických uzlín. Príkladom môže byť
detekcia recidívy karcinómu prsníka
v oblasti jazvy alebo zmeny v podpazuší
pomocou USG. Mamografia je základným vyšetrením pri sledovaní pacientok
po operačnej a onkologickej liečbe pre
karcinómu prsníka. Podľa rozsahu operácie sa vykonáva kontrolná mamografia
oboch prsníkov (prsník záchovné operácie), zdravého prsníka a reziduálneho
tkaniva (po parciálnej operácii), prípadne len jedného prsníka (po úplnom odstránení prsníka).
Hlavné využitie počítačovej tomografie (CT) aj pozitrónovej emisnej tomografie kombinovanej s výpočtovou
tomografiou (PET-CT) je pri určení
štádia, sledovaní počas liečby, slúži k odhaľovaniu recidív i vzdialených metastáz
a k posúdeniu účinnosti podávanej onkologickej liečby. Využíva sa aj pri plánovaní a cielenom zameraní rádioterapie.
PET-CT nie je takou dostupnou metódou ako počítačová tomografia a jej
hlavné využitie je v lokalizačnej diagnostike karcinómu neznámeho pôvodu,
diferenciálnej diagnostike benígnych
a malígnych pľúcnych nodulov a odlíšenie recidívy alebo zvyšku nádoru od
zmien po operácii alebo liečbe.
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Vyšetrenie magnetickou rezonanciou
(MRI) nie je súčasťou základných vyšetrovacích metód najmä pre jej nedostupnosť a vyššiu cenu. Svoje opodstatnenie
má táto metóda najmä pri hodnotení
efektu predoperačnej chemoterapie
a v detekcii prítomnosti včasnej recidívy
v teréne pooperačných a postradiačných
zmien. Používa sa napríklad pri karcinómoch orofaciálnej oblasti, prsníkov alebo tumoróznych zmien v oblasti panvy.
Veľmi dobre sa pomocou magnetickej
rezonancie zobrazujú patologické procesy mäkkých tkanív, kĺbov a mozgu.
6. Ukončenie follow- up
Vyradenie pacientov z dispenzárnej
starostlivosti nie je upravené v medzinárodných postupoch. K vyradeniu z dispenzárnej ambulancie sa spravidla pristupuje individuálne a podľa zvyklostí
daného pracoviska. Vzhľadom na predlžovanie intervalov dispenzárnych kontrol
u pacientov s viacročným prežívaním bez
progresie na ročné až viacročné intervaly
klesá u týchto pacientov význam dispenzarizácie na špecializovanom onkologickom
pracovisku. Preto viaceré pracoviská vyraďujú pacientov po 5 rokov prežívania bez
choroby z dispenzárnej starostlivosti. Úlohu dispenzárneho lekára v tomto prípade
preberá obvodný lekár, ktorý v prípade
podozrenia na recidívu ochorenia odošle
pacienta na špecializované pracovisko.
7. Dispenzarizácia u karcinómu
prostaty
Sledovanie pacientov so včasným
karcinómom prostaty sa riadi prvotným štádiom ochorenia a vykonanou
liečbou. U všetkých pacientov sa realizuje fyzikálne vyšetrenie. U karcinómu
prostaty v dispenzárnej starostlivosti
má význam stanovenie onkomarkeru
PSA. Vyšetrenie prostaty cez konečník
má význam u pacientov so stúpajúcim
onkomarkerom PSA. U pacientov, ktorí pokračujú v hormonálnej liečbe, sa
odporúča aj vyšetrenie kostnej hustoty
(s prevenciou a liečbou prípadnej osteoporózy) a skríning kardiovaskulárneho
rizika (metabolický syndróm). Dôležitá
je aj liečba komplikácií, ktoré mohli
nastať po onkologickej liečbe, či už chirurgickej alebo rádioterapeutickej.
8. Záver
Vzhľadom na závažnosť malígnych
ochorení má terciárna preventívna
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Onkomarker

Špecifita pre

Využitie

Alfa- fetoproteín (AFP)

- hepatocelulárny karcinóm
(HCC),
- nádory zo zárodočných buniek,
- tumory semenníkov

- diagnostika, sledovanie
odpovede na liečbu
a dispenzár HCC,
tumorov testis,
nádorov zo zárodočných
buniek

B2- mikroglobulín

mnohopočetný myelóm,
chronická lymfocytová
leukémia, lymfómy

- prognostický faktor,
sledovanie odpovede
na liečbu

Beta- ľudský chóriový
gonadotropín (b-HCG)

choriokarcinóm a tumory
semenníkov, nádory
zo zárodočných buniek

- určenie štádia, prognostický faktor, sledovanie
odpovede na liečbu a dispenzár uvedených ochorení

Ca 15-3

karcinóm prsníka

- sledovanie odpovede
na liečbu a možno zvážiť
v dispenzáre u vybraných
pacientok

Ca 19-9

karcinóm pankreasu, žlčníku,
žlčových ciest a žalúdka

- sledovanie odpovede na
liečbu a dispenzár
u karcinómu pankreasu,
žlčníku a žlčových ciest

Ca 72-4

adenokarcinómy žalúdka,
karcinómy ovárií

- sledovanie odpovede
na liečbu

Ca 125

epitelové tumory ovária,
karcinóm endometria

- sledovanie odpovede
na liečbu a dispenzár
zmienených ochorení

kalcitonín

medulárny karcinóm
štítnej žľazy

- sledovanie odpovede
na liečbu a dispenzár
medulárneho karcinómu
štítnej žľazy

Karcinoembryonálny
antigén (CEA)

kolorektálny karcinóm, karcinóm
prsníku, adenokarcinómy hlavy
a krku, pľúc, nádory močových
ciest a obličiek, medulárny
karcinóm štítnej žľazy

- sledovanie odpovede na
liečbu a dispenzár (kolorektálny karcinóm, medulárny
karcinóm štítnej žľazy)

Chromogranín A (CgA)

neuroendokrinné tumory

- sledovanie odpovede
na liečbu a dispenzár neuroendokrinných tumorov

HE-4

epitelové tumory ovária,
karcinóm endometria

- sledovanie odpovede na
liečbu a dispenzár epitelových tumorov ovária a karcinómu endometria

Laktát- dehydrogenáza
(LDH)

nádory zo zárodočných buniek,
nádory testes, lymfómy,
leukémie, neuroblastóm

- sledovanie odpovede na
liečbu a dispenzár tumory
testis, lymfómov (difúzny
veľkobunkový lymfóm)

Neurón- špecifická enoláza
(NSE)

neuroblastómy, karcinoidy
rôznej lokality, malobunkový
karcinóm pľúc

- sledovanie odpovede
na liečbu

SCCA

epidermoidné karcinómy hlavy
a krku, pľúc, krčka maternice

- sledovanie odpovede
na liečbu a dispenzár
(krček maternice)

CYFRA- 21-1

epidermoidný nemalobunkový
karcinóm pľúc

- sledovanie odpovede
na liečbu

Tyreoglobulín (TG)

diferencovaný karcinóm
štítnej žľazy

- sledovanie odpovede
na liečbu a dispenzár
karcinómu štítnej žľazy

Prostatický špecifický
antigén (PSA)

karcinóm prostaty

starostlivosť v onkológii mimoriadny význam. Hoci v mnohých prípadov nie je súčasná medicína schopná
predchádzať samotnej recidíve alebo
progresii malígneho ochorenia, včasná

- diagnostika, sledovanie
odpovede na liečbu a dispenzár karcinómu prostaty

detekcia návratu ochorenia a následné
začatie liečby môže vo väčšine prípadov významne prispieť k predĺženiu
života pacienta a k zvýšeniu kvality
jeho života.
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Geriatrická onkológia, budúcnosť
alebo realita dneška?
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., VOÚ a.s. Košice
Nástup dlhovekej spoločnosti, kedy
sa v procese starnutia nepochybne
a všeobecne objavuje geriatrizácia medicíny, znamená nielen zvyšovanie priemerného veku života, ale aj narastanie
výskytu nádorových ochorení. Starnutie
populácie je najväčšia výzva pre zdravotnícke a sociálne systémy, ktorá si s určitosťou vyžiada zmenu klinickej praxe.
Podľa svetových štatistických ukazovateľov sa v r. 2020 – 2030 populácia vo
veku nad 65 rokov zvýši o 73 %. Každý
štvrtý obyvateľ bude patriť do seniorskej
vekovej kategórie.

vekovú hranicu staroby. Vo všeobecnosti vek nad 65 rokov predstavuje už generáciu seniorov. Senium je
charakterizované znížením funkčných
rezerv. Toto obdobie býva sprevádzané geriatrickými syndrómami, ktoré
zahŕňajú zložku somatickú, psychickú
i sociálnu. Vyšší vek môže byť spojený
s výskytom (polymorbiditou) rôznych
chorôb, poruchou pamäti, zhoršeným
výživovým stavom, zníženou kvalitou
života, znížením predpokladanej dĺžky života a tiež zhoršeným sociálnym
pohodlím.

Približne 50 % malígnych nádorov sa
objavuje v populácii nad 65 rokov a 30
% vo veku nad 70 rokov. Starnutie je
spojené s množstvom príhod na molekulárnej, bunkovej a fyziologickej úrovni ovplyvnenej karcinogénnymi látkami, čo s najväčšou pravdepodobnosťou
zapríčiňuje aj zvýšený výskyt malígnych
nádorov v staršom veku.

Napriek zvýšenému záujmu o liečbu
geriatrických onkologických pacientov,
výsledky sledovaní ukazujú nedostatočné liečebné stratégie. Štúdie jasne ukazujú, že aj neštandardná liečba zvyšuje
úmrtnosť. Za objektívnu príčinu tohto
stavu sa uvádza rozsiahla pridružená
chorobnosť (komorbidita), nedostatok
dát z klinických triálov, znížený predpoklad prežívania, nesprávne hodnotenie očakávania liečebnej odpovede,
početnejšie nežiaduce účinky liečby, ale

Starnutie je zložitý biologický proces, preto je veľmi ťažko definovať

aj sociálne problémy pre túto skupinu
pacientov.
Každý geriatrický onkologický pacient má okrem nádoru aj ďalšie ochorenia. Problémom liečby je preto vzájomná účinnosť (interakcia) protinádorovej
liečby s liekmi pridružených chorôb.
Odhad a pochopenie interakcie liečby pridružených chorôb a liečby nádorov predstavuje závažný medicínsky
problém.
Geriatrickí onkologickí pacienti sú
obyčajne diagnostikovaní v pokročilom
štádiu choroby. Chronologický vek nie
je ukazovateľom pre plánovanie stratégie
liečby, preto každý pacient by mal byť
povinne podrobený súhrnnému mnohostrannému hodnoteniu, s cieľom lepšie definovať prognózu, predikciu (predpovede na liečbu) znášanlivosti a výberu
liečebného režimu.
Pridružené ochorenia a viaceré liečebné možnosti vysokou mierou ovplyvňu-
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jú liečbu starých pacientovi (seniorov).
Je známe, že starší (geriatrickí) pacienti
neboli v minulosti zahrnutí do klinických skúšok.
Retrospektívne (hodnotené z minulosti) klinické skúšky sú obyčajne zaťažené známymi chybami. Na základe
analýzy 30 klinických skúšok pacientov
v staršom veku (séniu) je možno konštatovať, že vek nie je signifikantným
určujúcim (prediktívnym) faktorom pre
liečebnú odpoveď ani toleranciu.
V súvislosti so zvyšujúcim sa vekom
a zvyšujúcim sa výskytom rakoviny zaujímajú u mužov popredné miesta nádory pľúc, čreva a konečníka, prostaty
a u žien nádory prsníka, maternice a vaječníkov. Častejšie sa vyskytujú súčasne
solídne nádory a systémové postihnutie.
Vzácne nie sú ani dva alebo tri nádory
súčasne, alebo generalizovaný nádorový
proces bez známeho prvotného ložiska
nádoru (origa).
S rozvíjajúcimi sa metódami včasnej
diagnostiky, pooperačnej starostlivosti,
šetriacich operačných výkonov, špeciálnych protokolov chemoterapie, rádioterapie a podpornej liečby sa zvyšuje šanca
i pre populáciu starších (geriatrických)
onkologických pacientov zvládnuť celý
systém onkologickej diagnostiky a liečby
so zachovaním sebestačnosti a kvality života.
Rozvoj
medicínskych
odborov
umožňuje použitie aj náročnejších výkonov, ktoré boli donedávna spojené
s vysokým rizikom a limitované vekom.
A teda, ak nie je jednoznačná kontraindikácia alebo nespochybniteľne vysoké
riziko operačnej záťaže, nie je dôvod odradiť pacientov vo vyššom veku od radikálnych chirurgických výkonov.
Radikálna rádioterapia je možná
u pacientov s dobrou funkčnou rezervou,
s predpokladanou dobrou liečebnou odpoveďou, s dobrým sociálnym zázemím
bez zjavných pridružených chorôb a rozvinutých geriatrických symptómov.
Z pohľadu farmakologickej liečby je
vek jedným z faktorov, ktorý významne
ovplyvňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku protinádorových liečiv. Zmeny na tejto úrovni môžu mať u starších
pacientov dramatické následky. Na jednej strane môžu viesť k zvýšenej plazmatickej koncentrácii liečiva s možnými

výraznými nežiaducimi účinkami alebo,
naopak, k poddávkovaniu liečiva a neefektívnej liečbe.
Protinádorová liečba prekonala v posledných desaťročiach búrlivý rozvoj
príchodom biologickej liečby, ktorá
u mnohých diagnóz výrazným spôsobom zmenila liečebnú stratégiu, zvlášť
v liečbe pokročilých štádií ochorenia.
Cielená biologická liečba onkologických pacientov a zvlášť v geriatrickom
veku (dnes už zavedená do bežnej praxe) má mnoho úskalí. Na podklade dnes
dostupných informácií o cielenej liečbe
geriatrických onkologických pacientov
je ale zrejmé, že vek v kategórii „fit“ pacientov nemá vplyv na účinnosť liečby,
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neznamená ani vyššie riziko výskytu nežiaducich účinkov a cielenú liečbu možno
aj v tejto vekovej kategórii účinne kombinovať s menej toxickými režimami chemoterapie.
Súčasťou reformných opatrení pri
reštrukturalizácii zdravotníctva by mala
byť lepšia propagácia a podpora dodržiavania zdravých životných zásad, aby
v budúcnosti staršia generácia nevnímala svoj vek z pohľadu pridružených
chorôb a nádorov, ale aby si s predlžovaním ľudského veku dokázala zachovať
potrebnú kvalitu svojho života.
Vek nesmie byť zábranou liečby, ale
ani liečba nesmie zhoršiť kvalitu života onkologických seniorov.
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Význam sociálnej opory u žien s karcinómom prsníka a u ich partnerov
Mgr. Simona Kutišová
Každý z nás potrebuje mať v živote blízkeho človeka, ktorý pri
ňom stojí, podporuje
ho a dodáva mu silu
zvládnuť prekážky. Ak
je potrebné mať priateľov počas bežných dní,
o to viac ich potrebuje
pacientka po diagnostikovaní onkologického
ochorenia. A nielen ona.
Nesmieme zabúdať na
partnerov, celú rodinu,
pre ktorých sa situácia
stáva rovnako náročnou.
Sociálna opora
Pod sociálnou oporou rozumieme akúkoľvek pomoc druhému.
Ťažkú situáciu zvládame
ľahšie, ak vieme, že nie
sme sami. No aby bola naša pomoc
pacientke a jej partnerovi počas liečby
skutočne osožná, je potrebné vedieť,
čo očakávajú. Zbytočne bude muž
s dobrým úmyslom svoju partnerku
presviedčať, aby o chorobe nerozprávala, ale premýšľala o nej v tichosti, ak
ju práve zdieľanie emócií upokojuje.
A naopak, darmo budeme presviedčať
muža, ktorého partnerka má onkologickú diagnózu, aby šiel na prechádzku
alebo sa rozptýliť medzi ľudí, ak potrebuje byť sám pri obľúbenej činnosti,
počas ktorej spracuje všetky emócie.
Pri zameriavaní sa na to, čo pomáha
v krízových situáciách nám (bez toho,
aby sme sa spýtali, čím by sme skutočne pomohli), môžeme v pacientke vyvolať pocit, že jej nerozumieme alebo
jej prežívanie a správanie bagatelizujeme. Podľa Křivohlavého (2003) môže
dokonca nadmerná sociálna opora
vyvolávať v pacientkach pocity bezmocnosti a podporovať závislosť napr.
na partneroch. Křivohlavý (2002) sa
tiež domnieva, že vhodný typ sociálnej opory vie poskytnúť predovšetkým
partnerka/partner, blízka rodina a priatelia. Muži majú zvyčajne užšiu soci-

álnu sieť, pozostávajúcu z partnerky
(Harrison, Maguire, Pitceathly, 1995),
ženy majú viacero priateliek (Antonucci, Akiyama, 1987).
Sociálna opora má viaceré typy:
inštrumentálnu, informačnú, emocionálnu a hodnotiacu oporu (Křivohlavý,
2003).
a.) Inštrumentálna opora
Patrí sem konkrétna pomoc (finančná, pomoc v domácnosti). Partner, rodina alebo priatelia môžu ženu odviezť
na vyšetrenie, počkať s ňou, kým skončí s chemoterapiou alebo rádioterapiou
a následne ju odviezť domov. Vhodná
pomoc je tiež nákup, upratanie, uvarenie obeda, aj odvoz detí do škôlky či
školy a ich prevzatie v čase, keď je žena
indisponovaná alebo v ambulancii.
b.) Informačná opora
Tento typ opory zahŕňa podľa Křivohlavého (2003) podanie všetkých
potrebných informácii. Po oznámení
diagnózy sa vynárajú otázky ohľadom

liečby, prognózy aj budúcnosti. Pacientky zvyčajne chcú vedieť, čo ich
čaká, ako často budú musieť podstupovať liečbu a aký typ, preto je potrebné, aby s nimi komunikoval najmä
ošetrujúci. Tento typ opory je jedným
z najdôležitejších, pretože neistota je
nepríjemný pocit a informácie môžu
aspoň sčasti zmierniť strach a obavy
z budúcnosti. Ak je ochorenie v počiatočnom štádiu a je veľká šanca na
vyliečenie, disponovanie informáciami
môže pacientky namotivovať k boju.
Takisto je vhodné, aby boli aj partneri
informovaní o zmenách, ktoré čakajú
ich partnerky. Lepšie tak porozumejú
ich správaniu a následne ich vedia primerane podporiť.
c.) Emocionálna a hodnotiaca
opora
Pacientky sa počas liečby môžu cítiť smutné, neisté, pociťovať beznádej,
objavuje sa zvýšená plačlivosť. Vtedy
je podstatné, aby pri nich niekto stál
a povzbudil ich, prípadne vypočul. Je
však možné, že nie pre každého človeka je jednoduché venovať sa pacientke
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či jej partnerovi po oznámení diagnózy a počas liečby. Môže mu to byť
nepríjemné, prípadne nevie, ako postupovať. Preto je lepšie nenútiť sa do
roly počúvajúceho a povzbudzujúceho,
aby miesto pomoci druhej strane viac
neublížil a nepriťažil. Do hodnotiacej
opory (Dobríková, Lekárová, 2010)
zaraďujeme prejavenie rešpektu a úcty
pacientke.

popoludnia, prípadne relaxačné alebo
rekondičné pobyty, organizované Ligou proti rakovine.
Zisťovali sme pre vás…

Je zrejmé, že sociálna opora je dôležitým faktorom počas liečby. Keďže
muži majú užšiu sociálnu sieť, ktorá
zahŕňa predovšetkým partnerku, nemôžeme od nich očakávať, že sa hocid.) Podporné skupiny ako zdroj komu otvorene zdôveria, alebo budú
sociálnej opory
tráviť čas s inými, ak to nemajú vo zvyku. U pacientok sú časté obavy z liečZa samostatnú kategóriu sociálnej by (Hatoková, 2007), u mužov strach
opory môžeme považovať práve pod- z finančných problémov a pocitov viny,
porné, svojpomocné skupiny. Mnohé že nie sú schopní pomôcť (Angenendt,
výskumy poukazujú na fakt, že pokiaľ Tschuschke, 2010). Tieto zmeny v prežena vníma z okolia dostatok sociálnej žívaní u pacientok aj u ich partnerov
opory, hodnotí svoj život ako kvalit- môžu viesť k iným potrebám, na aké
nejší, je spokojnejšia a znižuje sa riziko boli zvyknutí. Ak im chceme pomôcť,
výskytu depresie (Wildes a kol. 2009). je potrebné mať predstavu, čo od seba
Skupiny sú zdrojom rozhovorov so že- navzájom, i od nás, očakávajú, čoho
nami s rovnakým ochorením, prinášajú sa obávajú, čo im prekáža a s čím sú
empatiu, výmenu informácií o liečbe spokojní. Preto sme sa rozhodli uskua skúseností využiteľných v každoden- točniť prieskum, ktorý bol súčasťou
nom živote. Stretnutia neprebiehajú širšieho výskumu. Respondentmi boli
iba na báze rozhovorov, častými sú ženy s karcinómom prsníka a partnenávštevy kultúrnych podujatí, športové ri žien s touto diagnózou vo veku od
27 do 87 rokov, ktorí sa rozKategórie/Respondenti
Pacientky Partneri
hodli dobrovoľne a anonymne
Povzbudenie
45 %
zapojiť a vyplniť dotazník. Na
Komunikácia
27 %
30 %
každú otázku mali respondenti
možnosť odpovedať vlastnými
Konkrétna pomoc
16 %
25 %
slovami. Odpovede sme rozdeliSpokojnosť s akt. situáciou
9%
25 %
li do kategórií podľa spoločných
Pochopenie
15 %
znakov.
Žiadna pomoc

3%

5%

Tabuľka 1: Predstava pomoci/podpory od rodiny a priateľov u pacientok a ich partnerov

Otázka č.1: „Ako si predstavujete pomoc/podporu zo stra-
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ny Vašej rodiny a priateľov?“
Otázka č.2: „Čo by Váš partner
nemal v aktuálnej situácii/počas liečby robiť, resp. čo Vám prekáža na jeho
prístupe k vám?“
Otázka č.3: „Čoho ste sa najviac
obávali po oznámení diagnózy?“ Pre
mužov otázka znela: „Čoho ste sa najviac obávali po oznámení diagnózy Vašej partnerke?“
Otázka č.4: „Kto je Vaša najbližšia
osoba v prípade, že sa potrebujete niekomu zdôveriť?“
Výsledky
Na prvú otázku sme získali odpovede
od 67 pacientok a od 40 mužov, ktorých
partnerkám diagnostikovali karcinóm
prsníka. Pre porovnanie sme výsledky
uviedli v tabuľke (Tab.1). Ženy uprednostňovali psychickú podporu formou
povzbudenia a komunikácie. Viaceré
respondentky sa vyjadrili, že sú v období
liečby rady, ak majú vedľa seba niekoho, kto ich rozveselí a vzbudí nádej do
budúcnosti. Prízvukovali, že je pre ne
dôležité, aby ich niekto vypočul, najmä
členovia rodiny, a aby sa okolie neobávalo zmien v ich zovňajšku po chemoterapiách. Muži rovnako preferovali komunikáciu, pretože podľa výpovedí bolo
pre nich oznámenie diagnózy partnerke
veľmi zaťažujúce a stresujúce, túžili po
rozhovore s blízkou osobou a byť pochopení. Nemenej významnou pomocou
bola pre mužov i ženy konkrétna pomoc
v domácnosti. Ženy vyjadrili túžbu, aby
bol pri nich niekto, kto sa v čase chemoterapie postará o ne aj o deti. Muži by
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a zo strachu môžu bagatelizovať
partnerkino ochorenie, prežíPartner
63 %
70 %
vanie aj samotné symptómy,
Deti
14 %
14 %
čo sa nemusí stretnúť s partnerkiným pochopením. Ženám
Onkopriateľky/ kamaráti
11 %
5%
prekáža aj prehnaná starostPríbuzní
6%
–
livosť okolia (17 %) a ľútosť
Nikto
6%
11 %
(10 %), najmä ak partneri okoTabuľka 2: Najbližšia osoba pre pacientky a ich part- liu vysvetľujú, prečo nosia nanerov
príklad čiapku a pripomínajú
ostatným, že sú choré a nemazasa ocenili, keby im v tom období deti jú vlasy. Ženy sa vyjadrili, že sa necítili
pomohli napríklad v záhrade. U oboch dobre pri súcitných pohľadoch, najmä,
pohlaví sa viackrát vyskytla odpoveď, ak si rozhovor neželali rozvíjať. Preto
ktorou prezentovali svoju spokojnosť je vhodné, aby partneri medzi sebou
s aktuálnou pomocou, pričom ženy sa otvorene komunikovali, vydiskutovali si
častejšie vyjadrili, že je pre nich prijateľ- vnímanie situácie a nechali na pacientnejšie, ak môžu pomôcť svojim deťom kinom rozhodnutí ozrejmiť iným, ako
alebo priateľom. Zarážajúce boli výroky, ochorenie prebieha. Mužom prekážal
vyjadrujúce smútok a ľútosť nad tým, že nedostatok oddychu u pacientok (32
rodina o nich nejaví záujem a nijako im %) z obáv, že by sa partnerke pohornepomáha. Pacientky, ktoré nedostávajú šilo, ale Holick a kol. (2008) práveže
dostatočnú pozornosť od svojich naj- odporúčajú fyzickú aktivitu (prechádzbližších, sa môžu začať uzatvárať do seba ky, domáce práce), pretože ženy sa cítia
a pociťovať osamelosť. Kubincová a kol. lepšie a pohyb napomáha psychickej
(2011) dodávajú, že často práve z osame- pohode. Muži priznali, že im prekálosti vzniká depresia, ktorá sa však ne- ža aj plač (18 %) alebo kritika (18 %)
zo strany partnerky. Uvedomujú si, že
musí vyhnúť ani partnerom.
ochorenie prináša zdravotné aj finančné
Na otázku: Čo by Váš partner nemal komplikácie a tak sa objavuje pocit bezv aktuálnej situácii/počas liečby robiť, mocnosti, túžba pomôcť a zmeniť danú
resp. čo Vám prekáža na jeho prístupe situáciu, odstrániť diagnózu, pričom sú
k vám? nám odpovedalo 66 žien a 38 si vedomí, že to nie je reálne. Toto vedomužov, ktorých partnerkám diagnosti- mie v nich môže podnecovať negatívne
kovali karcinóm prsníka. Najviac odpo- emócie, podráždenosť a tak v niektorých
vedí u žien sa týkalo nezáujmu (38 %), prípadoch vzniká tzv. bludný kruh, keď
pretože podľa slov pacientok sa s nimi pacientka muža kritizuje za správanie,
partneri počas liečby často odmieta- zatiaľ čo on nemusí byť pohodlný a ľajú zhovárať o tom, čo ich trápi, tvária hostajný, ale vyrovnáva sa s emóciami.
sa, akoby choré neboli a ich bolesti či Niekoľko žien a mužov sa tiež vyjadrilo,
obavy z liečby spochybňujú. Ako však že sú s prístupom partnera spokojní,
uvádzajú Zahlis, Shands (2010), muži keďže vo vzťahu udržiavajú otvorenú
sa pri diagnostikovaní karcinómu prs- komunikáciu a svoje očakávania a poníka ich partnerke obávajú budúcnosti treby si vydiskutujú.
Kategórie/ Respondenti

Pacientky

Partneri

Tretia otázka, na ktorú odpovedalo 71
žien a 44 mužov, bola zameraná na obavy
žien a ich partnerov po oznámení diagnózy. Najväčšie obavy boli o rodinu (30
%), nakoľko väčšina respondentiek mala
v čase určenia diagnózy maloleté deti.
Ďalej nastúpil strach z liečby, jej vedľajších účinkov (17 %) a smrti (33 %).
Často sa vyskytovali odpovede zamerané
na túžby a plány do budúcnosti (16
%), strach z toho, čo samotná budúcnosť
prinesie. Iba 4 % žien sa vyjadrili, že sa
neobávajú ničoho. Mužov znepokojovala
možná strata partnerky (75 %), s čím
môžu súvisieť negatívnejšie vyhliadky
do budúcnosti (23 %). Keďže sociálna
sieť mužov je pomerne úzka a ženy sú
tie, ktoré im dodávajú sociálnu oporu,
je pravdepodobné, že sa budú najviac
báť jej straty a následnej samoty. Iba 2
% mužov sa vyjadrili, že po oznámení
diagnózy ich partnerke sa nebáli ničoho.
Posledná otázka sa zameriavala na
zistenie, kto je najbližšou osobou pre
pacientky a ich partnerov počas liečby.
Odpovede boli u oboch skupín približne rovnaké, pre porovnanie uvádzame
tabuľku (Tab. 2).
Viac ako polovica z opýtaných žien
označila partnera za svoju najbližšiu
osobu. Niektoré odpovede boli jednoznačné, v iných vymenovali aj sestry,
mamy, nevesty či švagriné. Druhou
najpočetnejšou odpoveďou u mužov
i žien boli deti, najmä ak už boli staršie a rozumeli zmenám, prebiehajúcim
v rodine, mali vlastné rodiny a dokázali mame a otcovi konkrétne pomôcť
a vypočuť si ich. U pacientok to boli
aj priateľky, predovšetkým tie, ktoré
tiež prešli onkologickou liečbou. Ženy,
ktorým bolo diagnostikované rovnaké
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ochorenie, lepšie chápu, čo
cítia ich priateľky, majú podobné obavy z liečby i z budúcnosti. Môžu sa navzájom
podporovať, pri stretnutiach
v rôznych kluboch si vymieňať skúsenosti, ktoré v rozhovoroch s inými ľuďmi nezískajú. Rovnako u mužov je
najbližšou osobou partnerka,
ale aj kamaráti, s ktorými sa
môžu venovať záľubám a tak
sa rozptýliť. Až 11 % mužov
sa nezdôveruje nikomu.
Záver
Opora zo strany najbližších je v záťažovej situácii
nesmierne dôležitá, ako pre
pacientku tak aj pre partnera, pretože toto obdobie je
aj skúškou vzťahu. Výsledky
prieskumu sú len nápomocné, každý z nás je individuálny, a preto platí, že ak chceme vedieť, čoho sa náš blízky
obáva a naozaj mu pomôcť,
spýtajme sa: „Čo môžem pre
teba urobiť?“ alebo „Ako by
som ti mohol pomôcť?“ Nepredpokladajme, nenúkajme to, čo by
sme ako pomoc očakávali my. Druhá
strana môže potrebovať niečo iné. Inak
vznikajú nedorozumenia a smútok
u pacientok, že partnerov nezaujímajú,
sú im ľahostajné a vzťahy, ktoré by inak
mohli vydržať, sa rozpadávajú.
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LINKA

POMOCI
02/52 96 51 48

kolektív Ligy proti rakovine
Cesta, ktorou musí prejsť pacient/ka,
keď sa dozvie, že je vážne chorý/á, je veľmi zložitá a prechádza rôznymi štádiami.
Prvá reakcia je charakterizovaná s negáciou – neschopnosťou prijať novú situáciu, ktorá prechádza do stavu akéhosi rebelantstva až agresivity (prečo práve ja?),
čo ťažko znáša najmä najbližšie pacientovo okolie. Tento stav sa mení postupne
na stav skľúčenia a depresie, pacient/ka
má dojem, že je všetko márne a prestáva
bojovať. V poslednej fáze prichádza prijatie tejto nezmeniteľnej skutočnosti aj
s tým, že môže končiť smrťou.
Pacientovo okolie prechádza obdobnými štádiami, ktoré v prípade straty
blízkej osoby je v konečnom dôsledku
zvýraznené bôľom a zármutkom.
Začiatok
Už po založení Ligy proti rakovine
v roku 1990 sme začali dostávať veľké
množstvo listov rôzneho druhu, v ktorých prevažná väčšina vyjadrovala nádej,
že sa problémom onkologického pacienta začne niekto venovať a bude im ich
pomáhať riešiť.
Po zavedení telefónu do Ligy sa začali
z rôznych miest na Slovensku i v Českej
republike obracať na nás mnohí postihnutí i ich rodiny s prosbou o radu. Veľa
telefonátov prichádzalo však aj zo strany
zdravých, ktorí žiadali informácie rôzneho druhu – príznaky, prevencia, kontaktné adresy, zdroje literatúry a pod.

Prvé kroky
Z týchto prvých skúseností bolo zrejmé, že najmä pacienti, ich rodiny a často
priatelia by privítali, aby im niekto poradil a hlavne vypočul – čo by im uľahčilo
lepšie znášať psychické bremeno spojené
s diagnózou rakovina.
Skúsenosti získané z prvých rokov
práce nás stále viac presvedčovali o tom,
že telefónna linka sekretariátu Ligy proti rakovine nepostačuje na všetky tipy
a druhy otázok.
Prvou pomocou bola spolupráca
s dvoma klinickými onkológmi. Tým
sa však situácia nijako nezlepšovala.
Po mnohých žiadostiach sme zaviedli
nové číslo telefónu – telefonickú linku
pomoci, kde od 14:00 do 16:00 hod.
pracovalo striedavo 10 onkologických
odborníkov a zabezpečovali poradenstvo
medicínskeho charakteru.
Posúvame sa
Počas nasledujúcich rokov sme poctivo zapisovali otázky z jednotlivých rozhovorov. Tie sme časom vedeli zatriediť
do niekoľkých skupín:
otázky od pacienta s charakterom:
❍ lekárskym – týka sa prevažne liečby.
Napr. čo je to BIRDS 3, hormonálna terapia, biologická liečba, markery. Aká je
prognóza, čo je to adjuvantná chemoterapia, spôsoby liečby, vedľajšie príznaky, ich
liečba, otázky sexuality, rodičovstva a i.;
❍ psychologickým – únava, depresia,
pocit Damoklovho meča, obavy z bu-

dúcnosti – recidívy, kontrolných vyšetrení, stres, nepochopenie zo strany rodiny;
otázky od rodiny pacienta a priateľov – vieme diagnózu, pacient nie, ako
sa správať, čo robiť; ako komunikovať
s chorým,
a otázky verejnosti – vysvetlenie
príznakov, kam ísť na vyšetrenie, prevencia, kancerofóbia, rizikové faktory, kontaktné adresy.
Súčasnosť
V priebehu rokov sa Linka pomoci
stala kľúčovým projektom Ligy proti
rakovine. Okrem otázok medicínskych
a psychologických sa čoraz viac objavujú otázky týkajúce sa dostupnosti liečby;
práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a práv pacienta v systéme
sociálneho zabezpečenia, teda tomu, ako
možno zmierniť negatívne dopady ochorenia na finančnú a sociálnu situáciu pacienta a jeho rodiny.
Linka pomoci funguje na báze
osobného, telefonického i mejlového
poradenstva. K dispozícii sú skúsení
doktori z rôznych oblastí onkológie, psychológovia, výživoví asistenti ako aj sociálno-právni poradcovia. Každý z nich
má to dôvod…
Ak hľadáte odpovede na rôzne otázky,
obráťte sa na telefonickú Linku pomoci –
02/52 96 51 48. Podrobný rozpis služieb
a kompletný zoznam odborníkov na Linke pomoci na aktuálny týždeň nájdete na
stránke www.lpr.sk/linka-pomoci. Okrem
toho je vám denne k dispozícii internetové poradenstvo na poradna@lpr.sk.
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MUDr. Monika Sláviková
klinický onkológ
Počas mojej praxe ma často (aj mimo
ordinačných hodín) telefonicky kontaktujú moji pacienti alebo ich príbuzní s prosbou o radu. Presvedčila som sa, že táto
pomoc vo chvíli, keď ju práve potrebujú,
je rovnako dôležitá ako celá moja starostlivosť o nich.
MUDr. Maroš Fremal
klinický onkológ
Dať ľuďom nádej na možné vyliečenie
a predĺženie života a zároveň pochopiť
komplexnosť onkologického ochorenia,
ktoré sa netýka len pacienta, ale aj celej
rodiny…

MUDr. Zuzana Berátšová
klinický onkológ
Vzhľadom k obmedzenému času, ktorý v dnešnom zdravotníckom systéme,
zameranom na počet výkonov a bodov,
môže lekár venovať pacientovi, mu nie
vždy ostáva priestor na zodpovedanie všetkých otázok. Niekedy si pacient v danom
momente ani nespomenie, čo všetko by chcel bližšie vysvetliť
alebo objasniť. Jednou z možností, ktorú môže v takýchto
prípadoch využiť, je návšteva alebo telefonát na Linku pomoci LPR, kde mu v kľude a bez zhonu na mnohé z týchto
otázok vieme odpovedať, prípadne inak poradiť a usmerniť.
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
klinická onkológia
Mám mnohoročné skúsenosti s diagnostikou, chirurgickou liečbou a dispenzarizáciou pacientov s najčastejšími nádorovými ochoreniami.
Na linke pomoci LPR je možné následne radiť našim pacientom a ich príbuzným, aby kvalita života ľudí s onkologickým ochorením bola
čo najlepšia.
Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
mamológ / prsníkové poradenstvo
Pretože rakovina prsníka je liečiteľná,
hlavne ak je v začiatočnom štádiu ochorenia.

MUDr. Ján Siracký, DrSc.
onkológia - gynekológia
Mám tieto pondelky rád, pretože mi
prinášajú pocit, že môžem niekomu pomôcť a dať nádej.
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MUDr. Emília Mojtová
internista - endokrinológ
Stať sa súčasťou dobrej myšlienky.

MUDr. Elena Kavcová, PhD.
onkopneumológ
Bola som oslovená Ligou proti rakovine pri zriaďovaní Centra pomoci v Martine. Nakoľko mám okrem získanej špecializácie Klinická onkológia aj mnohoročnú
prax v diagnostike a liečbe pacientov so
zhubnými nádormi respiračného systému, viem, že pacienti, ale aj ich príbuzní
potrebujú rady a pomoc v mnohostrannej
problematike počas prežívania ochorenia.
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
hrudníková chirurgia
Odborná konzultácia, rada a dobré slovo sa môžu stať pre mnohých onkologicky chorých oporou a pomocou pri nesení
ťažkého životného kríža. To dáva zmysel
môjmu pôsobeniu na Linke pomoci LPR.
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
onkohematológ
V bežnom živote sa zdraví ľudia stretávajú
s mnohými problémami. Avšak tieto problémy sa
stávajú vedľajšími v čase diagnostikovania onkohematologického ochorenia. Vždy mňa a mojich kolegov prekvapuje, aká z našich pacientov vyžaruje
ohromná sila a vôľa bojovať. Liga proti rakovine je
jednou z ďalších ciest a možností, ako im v tomto
náročnom boji môžeme nejako pomôcť. Napriek tomu, že dnes žijeme
v dobe internetu, tých „dostupných“ informácií je také obrovské množstvo, že sa v nich bežný pacient opakovane stráca. Mojím cieľom alebo
zámerom je napomôcť tomu, aby sa aj on dokázal ako-tak zorientovať
v týchto zdrojoch informácií a zistil tak, čo je v jeho ochorení, liečbe, ale
aj v iných oblastiach tejto problematiky to najpodstatnejšie.
Mgr. Alžbeta Krišková
asistent výživy
Pretože od detstva rada pomáham
ľuďom, a som šťastná, ak im moje rady
a odporúčania pomôžu v neľahkej ceste
k znovunadobudnutiu toho najcennejšieho v živote, a tým je zdravie.
Mgr. Simona Kutišová
psychológ
Počas liečby sa vynárajú obavy, otázky a pocity, s ktorými sa pacienti, ale aj ich najbližší,
často z rozličných príčin nechcú alebo nemôžu
zdôveriť rodine či priateľom. Vtedy môže byť
nápomocné porozprávať sa s niekým nezainteresovaným. Som tu pre vás, aby som vás vypočula, podporila, aby sme spoločne našli odpovede na otázky a zvládli toto náročné obdobie.
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Uskutočnilo sa

pobočky a kolektívni členovia
Ligy proti rakovine
Spoločné stretnutie so stredoškolákmi v Partizánskom
Na základe veľmi dobrej spolupráce
medzi LPR pobočka Partizánske a vedením SPŠ v Partizánskom sme sa rozhodli, že si pripravíme pre stredoškolákov
spoločné stretnutie. Po dohode s Ing.
Vankovou zo SPŠ zavítali členky pobočky LPR p. Ondrejková, Kňazeová, Karo-

vá a PhDr. Pastoreková dňa 23. 2. 2017
medzi študentov. Po krátkom zoznámení sa ujala slova p. Ondrejková.
Podrobne porozprávala o činnosti LPR
v Bratislave, CP v Ba, KE a MA, ale aj
o pobočkách v jednotlivých mestách
Slovenska. Následne informovala o činnosti pobočky v Partizánskom, o jej
plánoch, aktivitách, ale aj príprave Dňa
narcisov 2017. Predložila študentom
informačný leták pobočky, v ktorom
sú uvedené kontaktné čísla na členov
výboru, termíny mesačných stretnutí,

plán práce na celý rok, ale aj kontaktné
čísla na LPR v BA, webovú stránku a internetovú poradňu. Po úvodnom vstupe
p. Ondrejkovej sa slova ujala PhDr. Pastoreková, ktorá mala pripravenú prednášku na tému: Stres a jeho vplyv na
onkologické ochorenie. Problematika
denného stresu študentov veľmi zaujala,
o čom svedčilo aj zapájanie sa do diskusie. Na záver na základe veľmi dobrého
ohlasu sme sa s Ing. Vankovou dohodli,
že v takýchto stretnutiach budeme pokračovať aj v budúcnosti.
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Ondrejková Margita, pobočka LPR
Partizánske
Prvá akcia pobočky Poprad
Hneď začiatkom roku 2017 sme
sa vybrali na Hrebienok vo Vysokých
Tatrách, kde boli prekrásne výtvory
sochárov nielen zo Slovenska, ale aj
z okolitých krajín. Keďže tohto roku
bolo chladnejšie ako vlani, aj sochy sa
udržali v dobrom stave. Boli ukryté aj
v chladenej kopule, aby sa z nich mohli
návštevníci tešiť čo najdlhšie.
Zažili sme pekný deň na čerstvom
vzduchu, ale kopce sa zahalili do oblakov, takže sme ich nevideli. Dievčatá,
ktoré si trúfali, zašli po zasneženom
chodníku na Rainerovu chatu. Ktoré
sme nevládali, sme ich čakali v cukrárni.
Krauszová Elena, ved. pobočky LPR
Poprad
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PODPORILI SME – Denná klinika
pre deti s rakovinou
TASR, kolektív LPR,
Foto: FB Deťom s rakovinou,
Marek Valovčin

Malí onkopacienti budú môcť onedlho tráviť viac času doma. V apríli tohto
roka začne naplno fungovať v Detskej
fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Bratislave (DFNsP) nová Denná klinika. Deťom bude slúžiť na podávanie
chemoterapie, menšie zákroky alebo
kontroly.
Pacienti, ktorým to zdravotný stav
dovolí, teda nebudú tak často hospitalizovaní v nemocnici. V súčasnosti sú na
lôžkach aj pre rôzne jednodňové zákroky. Na novej klinike budú môcť podstúpiť zákrok a o pár hodín ísť domov.
Ide zatiaľ o prvý projekt tohto druhu na
Slovensku.
„Funguje to takto po celom svete.
Uvoľnia sa nám postele pre vážnejšie prípady, ubudne aj zbytočná administratíva,“
povedala Alexandra Kolenová, prednostka
Kliniky detskej hematológie a onkológie.
Klinika je v súčasnosti dokončená, testovať sa bude ešte vzduchotechnika.
Práve vďaka vašej podpore a minuloročnému výnosu zbierky Deň narcisov, ktorý bol doteraz najvyšší v celej
histórii, sme v roku 2016 mohli podporiť tento veľký a náročný projekt
a venovali sme naň sumu 100 000,–
Eur. Deti tak budú môcť stráviť viac
času doma s rodinou ☺. ĎAKUJEME.

Priestory sa nachádzajú na mínus
druhom poschodí, je tam i detská onkológia. Nachádzajú sa v nich dve vyšetrovne, miestnosť s lôžkami na podávanie liečby, takzvaná „izolačka pre
pacientov“, kuchynka pre deti a rodičov,
čakáreň s priestorom na hranie, denná
miestnosť pre personál a sociálne zariadenia. Projekt vytvoril architekt Roman
Halmi. Inšpiroval sa na istej rakúskej
detskej klinike vo Viedni.
S nápadom vytvoriť dennú kliniku prišla nezisková organizácia Deťom
s rakovinou. Ide o rodičovské združenie, ktoré chce malým onkopacientom
pomáhať. „Deti sú vo väčšej pohode,
ak nemusia byť toľko v nemocnici. Nepodlomená psychika je veľmi podstatná
pre celkový priebeh liečby,“ vysvetlila
riaditeľka neziskovky, Katarína Kopper.
Sponzori na projekt vyhradili asi 500 tisíc Eur. Detská nemocnica poskytla na

tento účel priestory. Klinika bude zatiaľ
slúžiť najmä pre pacientov z bratislavského regiónu a okolia.
Rodičia hospitalizovaných detí
majú možnosť využiť ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine, ktoré
funguje od roku 2004 a je financované zo zbierky
Deň
narcisov
a získaných 2 percent z daní.
Blízkosť tohto
„náhradného domova“ a nemocnice umožňuje každodenný kontakt
rodiča s dieťaťom,
ktorý má veľmi
pozitívny vplyv na
psychiku liečených
detí. Rodičia môžu
tráviť s deťmi celé
dni, v „náhradnom domove“ môžu pripraviť obľúbené
jedlo, čím im môžu aspoň čiastočne pripomínať pocit domova a pomáhať ľahšie
zvládať náročný proces liečby. Postupne
sa medzi rodičmi vytvárajú priateľstvá,
ktoré predstavujú najlepšiu psychologickú pomoc vo forme vzájomnej podpory,
ktorú tak veľmi v ich ťažkej situácii potrebujú.

Informácie o ubytovaní získate
u správkyne náhradného domova:
Viera Miškolciová, 0914 296 922

INFORMUJEME
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Pripravujeme…

kolektív Ligy proti rakovine
Relaxačné týždňovky
Relax, oddych, regenerácia tela
i duše. V tomto duchu sa nesú naše relaxačné pobyty, ktoré Liga proti rakovine
organizuje od roku 2009. Celkovo sa
na 32 pobytoch vystriedalo už viac ako
2 060 onkologických pacientov z celého Slovenska. Program účastníkom
zabezpečujú pracovníci LPR a animátori – dobrovoľníci. Aj v tomto roku
majú približne štyri stovky pacientov
možnosť prežiť nezabudnuteľný týždeň v nádhernej prírode s príjemnými
ľuďmi.

Termíny na rok 2017
15. 5.–21. 5. 2017 Hotel Flóra, Trenčianske Teplice
22. 5.–28. 5. 2017 Hotel Flóra, Trenčianske Teplice
5. 6.–11. 6. 2017 Hotel Flora, Dudince
12. 6.–18. 6. 2017 Hotel Flora, Dudince
Rodinná týždňovka
V roku 2016 sme po prvýkrát zrealizovali nový projekt pre onkologických pacientov pod názvom „Rodinná týždňovka”. Po prvýkrát sa tak na spoločnom
pobyte stretlo 26 rodín, v ktorých jeden
z rodičov je onkologickým pacientom. Na

začiatku sme mali obavy, ako to celé dopadne. Predsa len, postarať sa o program
pre takmer 100 ľudí vekovej kategórie od
2 do 50 rokov bolo veľkou zodpovednosťou. O to krajšie boli ale pocity po skončení „Rodinnej týždňovky“, keď sa k nám
dostali aj slová vďaky od rodičov, pri ktorých sa nám leskli v očiach slzy.
Termín tohoročnej „Rodinnej týždňovky“ je: 13. 8.–19. 8. 2017, Horský hotel Remata, Ráztočno.
Prihlášky na týždňovky a všetky
potrebné informácie nájdete na stránkach Ligy proti rakovine. Tešíme sa
na stretnutie s vami. ☺
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POSTUP: 1

POSTUP: 2

POSTUP: 3

Do stredu drôteného Vyfúknuté vajíčka pokošíka vložíme úzku stupne ukladáme okolo
sklenú vázu alebo pohár. vázy, striedame väčšie
s menšími. Košík naplníme vajíčkami až po
vrch.

Z kvetov uviažeme kyticu, pričom kvietky
prikladáme k sebe našikmo, do tzv. špirály.

POSTUP: 4
Keď je kytica hotová, záhradníckymi nožnicami
skrátime stonky kvetov
na rovnakú veľkosť.

POSTUP: 4
Upravenú kyticu vložíme do pripravenej nádoby a nalejeme potrebné
množstvo vody.

Originálna kytica na Veľkú noc

Lenka & Monika, Ateliér Papaver, www.kvetinovaskola.sk
Aranžérsky materiál:
drôtený košík, vázu v tvare úzkeho skleného valca alebo pohár, záhradnícke nožnice, väčšie aj menšie
vyfúknuté vajíčka (slepačie a prepeličie)

Rastlinný materiál:
veternicu (Anemone), tulipán
(Tulipa), králik rimbaba (Tanacetum parthenium), alstromériu
(Alstroemeria), ružu (Rosa), zanoväť (Cytisus), nechtík (Calendula),
mimózu (Mimosa), bahniatka

TVORÍME
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Veľkonočný zajac - zápich
Klaudia Duchoňová, lektorka
Centra pomoci LPR v Bratislave

1

Zápich nám poslúži ako pekná dekorácia bytu v období Veľkej noci. Alebo
ako milý darček pre malých kúpačov.

POMÔCK
POMÔCKY:
POMÔ
CK
KY:
papierové
papi
pa
pier
erov
ové rolky,
rolk
ro
lkky,
y,
cca
cca 20 kusov
kus
usov
ov
tvrdý kartón
lepidlo
stuha
nožnice
fixka
špajľa
drôt
dekorácie

Rolky, v ktorých je drôt, obtáčame prázdnymi rolkami.

Ako ďalší krok budeme obtáčať kartón
prázdnou rolkou.

3

4

2
Vystrihneme si kruh z kartónu v takej veľkosti, akú veľkú chceme mať
hlavičku zajaca. V mojom prípade je
to priemer cca 6 cm. Ďalej do dvoch
roliek zasunieme drôt a vytvarujeme
ich približne ako na obrázku.

Rolku na kartón prilepíme lepidlom. A zároveň prichytíme aj hotové ušká lepidlom o kartón.

5

6

Do hlavičky ešte zasunieme špajľu.
Nanesieme na ňu trochu lepidla a snažíme sa ju zasunúť priamo do kartónu.

Zajačikovi ešte nakreslíme tváričku
a dozdobíme ho mašličkou, prípadne inou vhodnou dekoráciou.

7
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TANDEMOVÁ NÁDEJ
Simona Kutišová

nevážim. A predsa boli tu. Stále.
„Nie.“
„Áno,“ žiarivo sa na mňa usmievajú
moje najbližšie priateľky. „Poznáme ťa
dosť dlho. Vieme, že si po tom už dávno
túžila.“
Pozriem sa na poukaz v rukách. Dlane sa mi spotia, zachvejú.
„Možno, ale to bolo predtým…“
„Tami,“ berie mi Anka papier z rúk,
čím ma prinúti pozrieť sa jej do očí, „už
dva roky sa uzatváraš do seba. Nie som
slepá. Kedysi si bola plná života, nabádala si nás na samé uletenosti, teda aspoň pre mňa to boli extrémnosti,“ opraví sa, keď si Zora odfrkne. „Nie každý
miluje adrenalín a mnoho ľudí. Mne
stačia knihy, veď vieš,“ povie skôr jej ako
mne. „Keby som ťa nepoznala, poviem,
že je skvelé, že konečne niekto, kto sedí
doma, pri knihách, pri sviečkach, nekoštuje morské príšery a iné, pre mňa,
neprijateľné veci. Ale viem, že ty si
bola práve takáto. Nové veci skúšajúca.
Viem, že ti to padne zaťažko, ale Filipa ti to nevráti. Nie,“ zastaví ma, skôr
než ju preruším. Vidí predsa na mne, že
zmienka o ňom mi stále vháňa slzy do
očí a vyvoláva bolesť v srdci. Tak prečo
ho spomína? „Je načase prestať smútiť.
Či skôr čas začať žiť. Filip by nechcel,
aby si sa takto zmenila,“ stíši hlas.
Hľadím do zeme. Na mihalniciach sa
mi ligocú slzy, cítim, že mi srdce tlčie
prudšie. Ako vždy, keď sa mi pred očami
vynorí udalosť spred dvoch rokov. Filip
havaroval a na mieste podľahol zraneniam. Plánovali sme spoločný život,
ľúbila som ho viac ako seba a zrazu…
Túžila som zomrieť i ja. Dodnes som sa
z toho šoku nespamätala. Bol to jediné,
čo som mala. Sirota, ktorá našla životnú
lásku, vďačná Bohu za toľké šťastie, bola
znovu zlomenou sirotou, chodiacou do
práce len mechanicky. Napokon som
o ňu prišla – neschopná normálne fungovať. A po celý čas pri mne stáli Zora
s Ankou. Povzbudzovali ma, ticho sprevádzali, snažili sa mi vliať do žíl život,
kričali na mňa. Robili všetko, len aby
ma zachránili pred istou záhubou. A ja
som si občas uvedomovala, že si to ani

„Aj tak neviem, prečo si myslíte, že
tandemový zoskok z lietadla by mal byť
ideálnym štartom do nového života,“
utriem si slzy a znovu na ne pozriem.
Zdá sa mi to, alebo im tvárou preletel
úsmev? „Chcete, aby som sa dochrámala?“
„To vraví tá, ktorá mi počas celej výšky o tom básnila? Chcem si to vyskúšať!
Chcem cítiť, aké to je plachtiť ako vták,
nechať sa priťahovať zemskou príťažlivosťou…“ vyratúva Zora.
„To bolo dávno. Odvtedy ma už takéto nebezpečné veci vôbec nelákajú.
Je to od vás veľmi milé a vážim si, že si
pamätáte takýto šialený sen spred niekoľkých rokov, no už nie je aktuálny.“
„Premysli si to. Je to narodeninový
darček od nás a dary by sa nemali odmietať,“ poučí ma Anka.
Krútim hlavou, no poukaz predsa len
strčím hlboko do kabelky. Presvedčená,
že už nikdy nevyjde na svetlo Božie.
***
Čo vám poviem, nikdy si nič neplánujte, keď máte kamarátky, ako sú tie
moje. Tie ženy sa dokonca obetovali,
že pôjdu so mnou a Zora si tiež zakúpila jeden zoskok. So slovami, že mi isto
bude veselšie, keď si skočí aj ona. Anku
nenahovorila. Aspoň tá má rozum. Zato
nás ochotne priviezla na letisko.
Je skvelé počasie, slnko svieti, obloha
je len kde-tu preťatá bielymi koľajničkami vzdialených lietadiel. Začiatok septembra je ešte teplý. Moje obľúbené ročné obdobie. Zhlboka dýcham, užívam si
pohľad na krásnu prírodu, okolie, aj sa
zabúdam hnevať na kamarátky i seba, že
som sa nechala presvedčiť. Náhlime sa
po chodníku, aby sme čo najskôr vybavili formality a prešli úvodnou inštruktážou. Oproti nám beží sympatický
chalan. Len sa na nás usmeje a upaľuje
ďalej.
„Ten sa už tuším naplašil,“ skomentujem, obzerajúc sa.

„Ženy sú silné, my sa nedáme,“ ozve
sa Zora rozjarene. „Ja sa už strašne teším. Aj ty sa usmej trochu viac. Užívaj
si to.“
„Ešte stále neviem, či to bol dobrý
nápad.“
„Bol.“
Sú presní ako švajčiarske hodinky,
onedlho začíname s podpismi rôznych
prehlásení (vraj, keby sme sa rozpleskli
ako kečup, je to na našu zodpovednosť,
ujo je príliš vtipný), s ukážkami, aká je
správna poloha tela pri voľnom páde,
ďalej nám vysvetľuje, ako sa riadi padák
a pokračuje pokynmi o pristátí.
„Každá budete mať svojho tandem
pilota a určite sa nemusíte ničoho báť,“
dodáva, kým sa presúvame k lietadlu.
Keď uzriem ozrutnú konštrukciu, zovrie
mi žalúdok.
„Už som tu,“ vydýchne za nami
sýty mužský hlas. Obzriem sa. Je to ten
blonďavý chalan, čo pred chvíľou bežal
opačným smerom. S úsmevom mi podáva kombinézu a okuliare. Žmurkne
na mňa. „Už sa tešíš?“
„Takže, vy idete s Paľom, my s dámou spolu,“ rozdelí nás pán, s ktorým
sme podpisovali papiere.
„Paľo Dorušák, teší ma,“ pevne mi
stíska ruku, znovu na mňa roztopašne
žmurkne a odchádzame nabok. Zhlboka sa nadýchne. „Dnes je fantastické počasie, pochopíš hore. Všetko na dohľad.
Ideš po prvýkrát?“
„Hej,“ trochu nervózne sa usádzam
v maličkom lietadle. Oproti si sadá rozžiarená Zora. Živo diskutuje s druhým
pánom.
„So mnou sa nemusíš ničoho báť.
Usmej sa,“ objíme ma okolo pliec, keď
sa po prvýkrát zablýska fotoaparát. „Takže, dostaneme sa do výšky štyritisíc
metrov, čaká nás päťdesiat sekúnd voľného pádu rýchlosťou dvestopäťdesiat
kilometrov za hodinu. Nemusíš mať
strach, všetci tandem piloti prešli profesionálnym školením. Pred výskokom si

POVIEDKA
ťa k sebe pripútam popruhmi, naposledy sa uškrnieme do foťáku a skáčeme,“
mrkne na mňa. Jeho bezprostrednosť
a skvelá nálada ma zbavujú aj posledných zvyškov obáv. V hrudi mi začína
bublať adrenalín a nedočkavosť, kedy
sa hodím v ústrety slobode. Nakúkam
spoza okienka, načúvam posledným inštrukciám. Svrbia ma prsty, najradšej by
som už otvorila dvere a vyskočila.
„Pripravená?“ pýta sa ma Paľo, keď
už stojíme pri dverách a chystáme sa na
výskok.
„Pripravená.“ Žmurknem na Zoru
a ukážem jej vztýčený palec. „Poďme na
to.“

„Takže sa vám páčilo. To som nesmierne rád. Hm, Tamara,“ prehrabne si
trochu hanblivo vlasy, keď sme už odstrojení, „nemala by si ešte chvíľu čas?
Na dnes som skončil. Chcela by si…
skočiť na kávu?“ Žila na spánku mu naviera a pulzuje. Rozochvené vnútro mi
zaleje teplo.
„Prečo nie,“ prikývnem a otáčam sa
k prekvapeným priateľkám. Neviem,
koho som šokovala viac. Ich či seba?
„Len bež, možno aj my niekde skočíme. Prípadne potom zavolaj, prídeme ťa
vziať autom,“ dychtivo ma núkajú.
„Však odviezť ju môžem i ja,“ vyhŕkne Paľo a Zora na mňa zúrivo žmurká.

„Tri, dva, jeden…“
Letíme! Vzduch mi vráža do tváre,
bráni mi nadýchnuť sa. Na chrbte cítim teplo Paľovho tela. Sledujem okolie. Tvár mi skrášľuje čoraz širší úsmev.
V hrudi mi vybuchuje ohňostroj radosti. Privriem oči, hneď ich však otváram.
Nechcem prísť ani o jediný pohľad na
okolie! Rútime sa k zemi, vzduch nám
sviští v ušiach, pod nami sa zjavujú stromy, lány… Usmejem sa do objektívu
kameramana, padajúceho pred nami,
a zrazu mnou jemne trhne nahor a nad
nami sa otvára padák. Rýchlosť sa spomaľuje a my si užívame okolie. Šťastne
sa usmievam. Do žíl mi stále prúdi adrenalín a radosť. Spokojnosť. Akoby som
začala žiť a znovuzrodila sa. Baby mali
pravdu, stále to bol môj sen. Ibaže odložený.
„Chceš si to skúsiť?“ kričí mi Paľo
do ucha a o chvíľu už skúšam riadenie
padáku.
„Toto je asi najúžasnejší deň môjho
života!“ zvýsknem do neba a zhlboka sa
nadýchnem.
Blížime sa k zemi. Len ťažko sa udržím na nohách, sú akési ľahké, trochu
sa mi trasú.
„Fantastické!“ rozplýva sa Zora, ktorá pristáva takmer zarovno nami. „Však
som mala pravdu, že to bude nezabudnuteľný zážitok!“
„To veru hej,“ šťastne sa usmievam
aj na Paľa, ktorý mi pomáha zbaviť sa
popruhov. Pohľady sa nám stretnú.

O pár minút už sedíme v neďalekej
kaviarni. Ani som si neuvedomila, že
v tej výške bolo pomerne chladno, líca
mi trochu vyštípalo, teraz mi na nich
rozkvitajú ruže. Objednávame si kávu
a ja sa obzerám okolo.
„Ešte stále mi srdce divo pumpuje.
Najskôr som ani nechcela ísť, ale kamošky ma prehovorili, lebo na výške som sa
zmienila, že po tomto túžim. Ale odvtedy, čo Filip zomr…“ zaseknem sa. Paľo
na mňa so záujmom pozrie. V očiach sa
mu mihne porozumenie. „Prepáč, to mi
vyletelo, nechcela som vyťahovať takéto
osobné veci po piatich minútach, čo tu
sedíme. Vlastne vôbec.“
„Mne to neprekáža. Ak chceš o tom
hovoriť, rád si ťa vypočujem,“ jemne sa
usmeje.
Hryziem si pery, zúrivo miešam kávu
a bojujem s tlakom na hrudi. Vôbec neviem, čo to do mňa vošlo. O tomto som
hovoriť nechcela, ale Paľov starostlivý
pohľad a jeho charizma mi akosi rozpletajú jazyk.
Premieša tmavý mok a odpije si.
„Tiež milujem tieto chvíle slobody.
Nič ťa neťaží, všetko zanecháš na zemi
a užívaš si život. Načerpáš silu. Dokonca i nádej, že ťažšie veci zvládneš, keď
sa vrátiš do reality. A niektorí ľudia mi
tvrdia, že keď takto skočia, uvedomia si,
aký zmysel má ich život. Prevetrá im to
hlavu.“
„Keby som nebola dobrodružný typ,
nikto by ma nedonútil zoskočiť. Príliš
by som sa bála.“
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„Nemusí sa to týkať len skákania,
ale aj akejkoľvek inej činnosti. Pre mňa
je to vypnutie. Vieš, otec je na vozíčku. Kedysi bol výborným plavcom, no
pred pár rokmi narazil hlavou o kamene vo vode. Poškodil si krčnú chrbticu
a ochrnuli mu nohy a čiastočne i ruky.
Denne sa o neho starám, s mamou sa
rozviedol, ešte keď som bol malý. Bojuje
s pocitom, že už zomrel. Nemá nikoho,
uzavrel sa do seba, hoci ja verím a viem,
že má pred sebou ešte veľa pekného. Zatiaľ však len každý deň čaká na mňa, aby
som mu porozprával, čo sa mi od rána
udialo,“ krivo sa pousmeje, hľadiac do
šálky. „Občas je to s ním veľmi náročné
a toto skákanie mi pomáha.“
Keď neodpovedám, vzhliadne ku
mne. V očiach sa mu zračí ospravedlnenie. „Prepáč, nechcel som ťa zaťažovať
osobnými vecami, ale mal som dojem,
že si niekoho stratila a… Mali sme ísť
len nezáväzne na kávu,“ nešťastne sa zatvári.
„Nevadí, zaujalo ma to. Musíš to mať
veľmi ťažké. Všetok čas venuješ otcovi,
asi nemáš veľa voľného času…“ spýtavo
na neho pozriem, mysliac na to, či má
priateľku.
„Však práve. Občas strácam nádej, že
si založím rodinu.“
Pohľady sa nám stretnú.
„Tiež mám ten pocit, odkedy… Filip… mal tú nehodu,“ vyderie sa zo mňa
ťažko. Po prekonaní prvotnej bariéry sa
zo mňa slová doslova sypú. Rozprávam
mu všetko o nás dvoch, o tom, ako sme
sa stretli, ako bol pre mňa všetkým, keďže nemám inú rodinu. Ako sme plánovali spoločný život. A nakoniec o tom,
ako z jedného dňa na druhý navždy
odišiel. Po lícach mi stekajú slzy, občas
sa mi zadrhne hlas, no Paľo ma neprerušuje. Tíško počúva, v očiach sa mu zračí
neha i súcit.
„Odvtedy všetko robím mechanicky. Žijem uzavreto, akoby som sama
seba trestala. Dnes je vlastne prvý deň,
kedy som po dvoch rokoch akoby…
vyšla z ulity. Mala som pocit, že žijem,
užívam si život plnými dúškami. Že i ja
mám nádej na normálny život, možno
na rodinu a…“ zmĺknem.
„Občas musí človek prekročiť svoj
tieň, komnatu, do ktorej sa sám uvrhol
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v sebaľútosti a bolesti,“ prikývne Paľo.
„Niekedy stačí splniť si tajný sen, spraviť
niečo obyčajné alebo bláznivé, niečo, čo
by sme za normálnych okolností ihneď
odsúdili. A v niektorých prípadoch stačí
iba dať si miesto sivého svetra hnedožltý
a svet sa nám hneď zdá veselší a zvládnuteľný. Nesmej sa,“ reaguje na zvlnenie
mojich pier, „mám jeden horčicovožltý.
Vždy keď sa zobudím so zlou náladou,
alebo má zlú náladu otec, oblečiem si
ho, aby som mal pocit, že ten deň nebude taká katastrofa. A pomáha to. Ale
občas sú i horšie dni. Napríklad keď sa
mi vytrhne očko a mne ho nemá kto
opraviť, lebo je to práca pre ženu,“ uškrnie sa. „A vtedy idem radšej von, motám
sa po lese a premýšľam. A dúfam, že raz
tú šikovnicu kdesi v lese objavím, lebo
ten sveter je mojím obľúbeným,“ aj naďalej sa na mňa usmieva. Neviem prečo,
no znovu cítim, ako mi rozpaľuje líca.
Sklopím zrak.

on nazýval, vraj na to sú filozofi. Občas
ma to rozčuľovalo, no brala som to tak,
že sme ako puzzle a práve preto sa dopĺňame. No teraz cítim, aké je príjemné
porozprávať sa s mužom, ktorý rozmýšľa
rovnako ako ja, vie to pomenovať, vie,
o čom je život a napriek ťažkostiam sa
ho snaží žiť plnohodnotne. A stále verí…
Nestráca nádej, ako sa to načas stalo mne.

„No, dopili sme, nepôjdeme? Zavolám Zore,“ vyťahujem mobil chvejúcimi
sa rukami.

„Aj mne to dobre padlo. Popravde,
s nikým som sa o tomto doteraz nebavila, baby vedia len niečo z toho. Som
zo seba zdesená. Toľko bláznovstiev za
jeden deň…“

„Nie,“ zastaví ma, „odveziem ťa. Ibaže by si bola veľmi proti.“
„Vlastne… prečo nie.“
Sledujem, ako platí. Oblieka si vetrovku. Je celkom iný ako Filip. Nielen
výzorom, ale i povahovo. Filip bol skôr
domased. Nerozumel mojím bláznivým
nápadom, nerád sa pitval v duši, ako to

„Ideme?“
Preberiem sa z úvah, usmejem sa
a spoločne vychádzame von. Keď už sedíme v aute a ja ho navigujem k môjmu
domu, poznamená: „Ráno som si veru
nemyslel, že tento deň tak dobre dopadne. Bolo mi s tebou fajn. Dávno som sa
s niekým tak úprimne nerozprával. Síce
sme asi trochu prekročili hranice a pustili sa do vŕtania sa do duše, ale páčilo sa
mi to,“ usmeje sa a okolo tmavých očí sa
mu utvoria vejáriky vrások.

„Ja to vnímam ako skvelú vec, nie
bláznivú. Náhody neexistujú a naše
stretnutie isto niečo znamená. To by ti
povedal aj môj otec, fičí na motivačnej
literatúre a iných múdrostiach. Museli
sme sa stretnúť a vyrozprávať si, čo nás
trápi. A… bol by som rád, ak by sme si
to niekedy zopakovali,“ prehodí takmer

hanblivo. Všimnem si, ako sa mu žilka
na spánku znovu rozpumpuje.
„A vieš, že aj mne by sa to páčilo?“
spokojne sa opriem o sedadlo a pozriem
na približujúci sa činžiak. O chvíľu už
vystupujem z auta. Obzriem sa. Paľo sa
ešte stále jemne usmieva na displej, na
ktorom svieti moje číslo. Zamáva mi,
počká, kým vyjdem na prvý schodík
a odfrčí preč. Zrazu zatúžim ísť i ja na
prechádzku. Zvrtnem sa v ústrety peknému poobediu a spokojná, ako už dávno
nie, kráčam po chodníku. S úsmevom na
perách. V žilách mi klokotá nádej. Nádej, že i ja môžem byť ešte šťastná. Že
môžem nájsť to, po čom moje srdce túži.
Len sa nesmiem uzatvárať do seba. Vždy
sa môže objaviť žiarivé svetielko v tme.
Môžu prísť ťažké veci. Bolesť, strach,
choroba, mnoho sĺz. Ale zjavia sa aj drobnosti, z ktorých sa smieme tešiť. Možno
len horčicový sveter. Slnečný deň. Úsmev
okoloidúceho. Splnenie si dávneho sna,
ktorý sme už dávno pochovali. Stretnutie
priateľa, ktorý bude vedieť, čo povedať.
Uvedomenie si, že máme pri sebe človeka, ktorý pri nás vždy stál, hoci to nebolo
jeho povinnosťou. A naše rozhodnutie
byť šťastnými. Rozhodnutie žiť naplno
každý jeden deň.
„Ďakujem za dnešný deň,“ usmejem
sa na listnaté stromy v parku, zhlboka
dýchajúc, a pred očami sa mi zjaví Paľova tvár. Áno, aj ja mám ešte nádej byť
šťastná. My obaja. Len si musíme dať
šancu.

31
VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti
Rok : 
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

Rodné číslo

Dátum narodenia (ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo)

01

02

/

.

.

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko
Meno
03

Titul pred menom / za priezviskom

04

05

Adresa trvalého pobytu
Ulica

/

Súpisné /orientačné číslo

06

07

PSČ

Obec

Štát

09

10

08

Telefónne číslo
11

Suma do výšky 2 % resp. 3 %1) zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % resp. 3 %1) zaplatenej dane
Suma do výšky 2 % resp. 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)

12
13

1)

podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré
je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane
14

.

.

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO/SID
15         /
Obchodné meno (názov)
17      

Právna forma
16 
 

Súpisné /orientačné číslo
19 

Sídlo - Ulica
18  
PSČ
20     

Obec
21  



Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi
podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona.
(vyznačí sa „x“)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V...................................................... dňa ..................................
MF/021447/2015-721

.........................................................
Podpis daňovníka
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Vaše
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i
n
Aj vďaka k pomôcť
každý ro om ľudí.
tisíc

Formulár nájdete na www.lpr.sk
Naše údaje: Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
IČO: 00641219, právna forma: občianske združenie
Číslo účtu organizácie na zaslanie 2 % nie je potrebné.

