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EDITORIÁL
Po každom Dni narcisov, ktorý Liga proti rakovine organizuje už od r.
1996, mám veľa zmiešaných pocitov – vďačnosť, radosť, zármutok, nádej.
Zármutok vyvoláva vedomie, že mnohí naši spoluobčania nechápu, prečo
sa tento tradičný deň koná a aký má význam. Keď nad tým rozmýšľam, vraciam sa ďaleko do histórie. Po skončení prvej svetovej vojny bola v Paríži v r.
1918 založená prvá Liga proti rakovine v Európe a bolo to v čase, keď bola
rakovina považovaná za nevyliečiteľnú chorobu. O práci francúzskej Ligy v
jej začiatkoch veľa nevieme. Bola to však výzva pomáhať trpiacim a bojovať
proti rakovine na všetkých frontoch.
Táto iniciatíva sa stala vzorom pre zakladanie podobných organizácií v
Európe, prevažne v jej západných štátoch. Vďaka postupnej finančnej, materiálnej a morálnej podpore zo strany verejnosti sa stali uznávanými svetovými partnermi zdravotného systému, ktorý si štát veľmi váži.
Dlhú históriu má aj Deň narcisov, jednu z dôležitých súčastí získavania
peňazí do tých oblastí, na ktoré ani bohaté štáty nemajú dostatočné zdroje.
Vznikol mimo Európy, rozvíjal sa v Kanade, USA, Austrálii a Novom Zélande. V Európe bolo jeho kolískou Írsko. Vďaka tejto úspešnej iniciatíve sa
dosiahol v mnohých štátoch veľký pokrok, čo sa prejavilo aj na zníženom
počte úmrtí na rakovinu.
Je pre nás cťou, že založením Ligy proti rakovine v r. 1990 v Bratislave sa
stalo vtedajšie Československo prvým štátom v regióne východnej Európy,
ktorá bola v dôsledku vtedajšieho politického smerovania dlhé roky izolovaná.
Naším cieľom je oboznámiť tých, ktorí sú málo informovaní alebo nedôverčiví, aké je poslanie Ligy proti rakovine. Spočíva v riešení úloh programu
kontroly rakoviny. Prevencia, včasné zistenie rakoviny, podpora výskumu k
dosiahnutiu pokroku v diagnostike a liečbe a psychosociálna podpora ľudí,
ktorí majú alebo mali rakovinu.
Nemáme ešte toľko zdrojov, ktoré by pomohli odstrániť viaceré nedostatky, ale teší nás, že touto aktivitou reprezentujeme Slovensko v riešení stále
narastajúcich problémov a že sme vo významných medzinárodných organizáciách považovaní za spoľahlivého partnera.
Prostredníctvom La Speranzy chceme informovať o nových prínosoch.
Verím, že to pomôže k tomu, aby si verejnosť uvedomila, že k riešeniu mnohých problémov súvisiacich s rakovinou, ktorá sa už považuje za epidémiu, je
potrebné spojiť všetky sily, čo je aj obsahom výzvy Svetového kongresu proti
rakovine, ktorý sa konal v Paríži v minulom roku.
Predstavuje veľkú nádej a nemali by sme preto stáť bokom.
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
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Ilustračný obrázok:
Záchyt minimálneho karcinómu prsníka MR – mamografiou u 43-ročnej bezpríznakovej nosičky BRCA 1 mutácie

MR - mamografia v skríningu
karcinómu prsníka
u vysokorizikových žien
doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Prezidentka Slovenskej
rádiologickej spoločnosti
Prednostka II. rádiologickej kliniky
LFUK a OÚSA, Bratislava
Absolútna incidencia zhubných nádorov celosvetovo stúpa. U žien je najčastejším zhubným nádorom karcinóm
prsníka. V celkovej incidencii zhubných
nádorov u žien sa vyskytuje v 15- až
30-percentnom podiele.
Vzhľadom na skutočnosť, že jednoznačná príčina vzniku karcinómu
prsníka nie je známa, nie je možné v
praxi uplatniť primárnu prevenciu tohto ochorenia. Je však možné ochorenie
cielene vyhľadávať, a to v populácii
bezpríznakových žien. Cielené aktívne
vyhľadávanie choroby je cieľom sekundárnej prevencie – skríningu. Jedným z
overených spôsobov skríningu je mamografické vyšetrenie. Toto sa dominantne
uplatňuje u bezpríznakových žien po
40-tom roku veku, kedy je doplnené
ultrazvukovým vyšetrením prsníkov a
ostatnými metódami, vrátane biopsie.

Existuje však skupina žien, ktoré
majú vyššie riziko výskytu karcinómu
prsníka v porovnaní so štandardnou populáciou. Ich početnosť v populácii sa
odhaduje na cca 5 – 8 % z celkového
počtu žien. Doposiaľ bolo odhalených
niekoľko desiatok rizikových faktorov
životného štýlu, faktorov hormonálnych
a ďalších, ktoré ovplyvňujú individuálne
riziko ženy pre výskyt karcinómu prsníka. Kvantifikácia rizika vzniku karcinómu prsníka a stanovenie výšky rizika
sa dajú zistiť, a to podrobnou klinickou
anamnézou v oblasti gynekologickej,
osobnej, sociálnej, vykonaných biopsií a
ich výsledkov, rádioterapie ako i rodinnej anamnézy. Na základe takéhoto postupu možno zadefinovať ženy s nízkym,
miernym a vysokým životným rizikom
vývoja karcinómu prsníka. Ako nástroje
na kvantifikáciu odhadovaného rizika
slúži niekoľko modelov. Najčastejšie sa
v praxi využívajú modely BRCA PRO3,
Clausov model, Gailov model, MammoRisk a Pecenov model. Pre európsku
populáciu sú k dispozícii najmä MammoRisk (https://mammorisk.com/) a
Pecenov model (http://calc.koc.cz/pro_
lekare/vypocet_rizika_nadoru_prsu.

html), pričom Pecenov model vychádza
z analýzy žien českej populácie, ktorú
možno považovať za blízku až identickú
so slovenskou populáciou žien.
V rámci Slovenskej republiky sa Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS)
rozhodla vyvinúť iniciatívu v súvislosti
s aktívnym vyhľadávaním karcinómu
prsníka u vysoko rizikových pacientiek
pomocou vyšetrenia prsníkov magnetickou rezonanciou (MR – mamografia).
Vo svete existujú skúsenosti a štúdie,
ktoré dokladujú prínos magnetickej
rezonancie prsníkov v skríningu žien s
vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka. Iniciatíva nesie názov SKRIMS
(Skríningové MR prsníkov na Slovensku). Cieľovou skupinou projektu sú
ženy s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka, u ktorých je indikácia
ku genetickému vyšetreniu. Projekt
sa opiera o Vestník MZSR, čiastka 45
– 60, vydaný 29. decembra 2014, v
ktorom je publikované odborné usmernenie MZSR o štandardizácii genetickej
diagnostiky syndrómu hereditárneho
karcinómu prsníka a vaječníkov. Toto
odborné usmernenie vo svojom článku
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VII Klinický manažment syndrómu
HBOC (Hereditary Breast Ovarian
Cancer) odporúča MR vyšetrenie prsníkov 1-krát ročne po dovŕšení 25. roku
veku až do dovŕšenia 60. roku veku alebo od najskoršieho veku výskytu ochorenia na karcinóm prsníka v rodine.
Cieľom takejto aktivity je zabezpečenie
adekvátneho medicínskeho manažmentu žien s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka a intenzifikácia ich dispenzarizácie, na čo nadväzuje adekvátna
liečba a komplexná starostlivosť.
Magnetická rezonancia prsníkov, tzv.
MR mamografia poskytuje informáciu
nielen o morfologických, ale aj o funkčných charakteristikách zmien v prsníkoch. Metóda detekuje prítomnosť novotvorby cievnych štruktúr, je odrazom
molekulárno/genetickej charakteristiky
tumoru a nepriamo poukazuje aj na jeho
metastatický potenciál. V roku 2011 vo
svete prebehla štúdia, ktorá sa venovala
prínosu MR – mamografie v kombinácii so štandardným mamografickým vyšetrením v skríningu vysokorizikových

žien. Ide o tzv. Ontario Breast Screening
Program, ktorého jednoznačným výstupom je začlenenie MR – mamografie v
ročnom intervale do organizovaného
skríningového programu pre ženy s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka.
Cieľová skupina žien s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka, u ktorých MR-M skríning prinesie benefit,
je nasledovná:
- geneticky potvrdená mutácia génov
BRCA 1, BRCA 2 a ostatných génov
predisponujúcich k vyššiemu riziku vývoja karcinómu prsníka (TP53,
CHEK2, RAD51C, PTEN a i.),
- netestovaná prvolíniová príbuzná známej nosičky génovej mutácie,
- pozitívna rodinná anamnéza v súlade s
HBOC syndrómom a celoživotné riziko
pre vývoj karcinómu prsníka ≥ 25 %,
- rádioterapia na oblasť hrudníka pred
30-tym rokom veku alebo pred 8 a viac
rokmi.
V rámci projektu SKRIMS sa chce
Slovenská rádiologická spoločnosť opierať o tímovú spoluprácu odborníkov:

gynekológ/mamológ, rádiológ, genetik,
chirurg, klinický onkológ, patológ, epidemiológ/zdravotnícky štatistik. Cieľom je aj angažovanie poisťovní a riadiacich prvkov zdravotníctva.
Výstupom projektu je včasná diagnostika karcinómu prsníka u zatiaľ
bezpríznakových, v podstate zdravých
žien, ktoré na základe anamnestických
údajov a výpočtu miery rizika podľa
vyššie uvedených modelov (Pecenov
model, MammoRisk) majú indikované
genetické vyšetrenie a budú profitovať
zo skríningového MR vyšetrenia prsníkov. Slovenská rádiologická odborná
verejnosť je svojím prístrojovým vybavením pripravená tento projekt plne
implementovať. Máme eminentný záujem v tímovej spolupráci s ostatnými
odborníkmi venujúcimi sa diagnostike
a liečbe karcinómu prsníka podchytiť
podozrivé nálezy u vysokorizikových
žien a tým predísť vývoju pokročilých a
agresívnych foriem choroby pri zachovaní dobrej kvality ich života a zlepšení
prognózy ochorenia.

Malígny melanóm
MUDr. Lucia Kozáková,
JLF UK, Martin
Malígny melanóm (MM) je nádor
kože s vysokým zhubným potenciálom,
ktorý vzniká zhubnou premenou (malígnou transformáciou) pigmentových
buniek kože, tzv. melanocytov. MM sa
najčastejšie diagnostikuje vo veku 50 rokov, no v súčasnosti vzrastá výskyt aj u
mladých dospelých. Na koži sa prezentuje v podobe plošnej alebo vyvýšenej,
väčšinou pigmentovej lézie, s nehomogénnou pigmentáciou, nerovnomernými okrajmi a ohraničením a to najviac
v oblasti tváre a končatín a u mužov aj v
oblasti chrbta.
Výskyt MM. Výskyt MM v posledných rokoch stúpa o 4 – 5 % za rok.
Najvyšší výskyt a úmrtnosť je u mužov,
predovšetkým bielej rasy, vo veku 65
rokov a viac. Počas štúdie zameranej na
roky 1990 – 2007 stúpol jeho výskyt v
SR aj ČR vo všetkých vekových skupinách. Incidencia – výskyt novovzniknutého MM v ČR bol 12,6/100 000 u
mužov a 11,5/100 000 u žien, v SR 7,4
u mužov a 6,5 u žien. V tomto období

bola najvyššia incidencia zistená vo vekovej skupine 50 – 69 rokov. V snahe
zastaviť alebo spomaliť tento nárast je
potrebné vedieť, ktoré faktory vplývajú
na jeho vznik a výskyt.
Vznik a vývoj MM – rizikové faktory. V príčinách jeho vzniku (etiológii) sa uplatňuje niekoľko vnútorných a
vonkajších faktorov. Z vonkajších rizikových faktorov má dominantný vplyv
pôsobenie ultrafialového žiarenia (UV)
na kožný povrch, zvlášť v pásmach UVB
(260 nm) a UVA (320 – 400 nm) lúčov.
Potvrdzuje to aj najväčší výskyt melanómu v okolí rovníka – v krajinách Austrálie a na Novom Zélande. UV žiarenie zo
slnka je najintenzívnejšie v poludňajších
hodinách medzi 10:00 – 16:00 hodinou. Intenzita sa mení aj počas ročných
období, kedy je UV najintenzívnejšie v
období neskorej jari a na začiatku letných mesiacov, hlavne v krajinách lokalizovaných bližšie k rovníku. Stratosférická ozónová vrstva zachytáva väčšinu
UV radiácie. V posledných rokoch sa
táto vrstva stenčuje, čo vedie k väčšiemu
prieniku UV na zemský povrch. Redukcia ozónovej vrstvy a väčší prienik UV

na zem zvyšuje výskyt melanómu. Na
vzniku melanómu sa podieľa aj arteficiálne UV žiarenie používané v soláriách. Jednotlivé soláriá sa líšia typom
uvoľňovaného UV, pomerom lúčov
UVA k UVB a intenzitou žiarenia. Vyšší
výskyt MM u mladých žien je spojený
práve s častejším používaním solárií.
Rizikovými skupinami sú osoby s
tendenciou k spáleniu kože – kožný
fototyp I. Fototyp je daný vrodeným
(genetickým) zastúpením a distribúciou
pigmentu melanínu, ktorý je považovaný za hlavný ochranný faktor proti UV
žiareniu.
Rizikovými faktormi vzniku MM je
aj počet a veľkosť pigmentových znamienok - névov. Névus je nezhubný
útvar na koži, ktorý sa tvorí najčastejšie
z melanocytových buniek ako pigmentové znamienko. Počet névov je geneticky determinovaný, ale môže byť modifikovaný vystavovaniu sa slnku najmä v
detstve. Z vrodených névov najvyššie riziko predstavujú veľké névy, kedy riziko
malignity predstavuje 4 – 6 %.
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biologickú liečbu. Intenzívny výskum
MM na molekulárnej úrovni poskytol
poznatky pre vývoj liekov, tzv. inhibítorov signálnych dráh nádorových buniek s účinkom spomaliť rast nádoru.
Výskum v oblasti imunológie vyústil do
použitia tzv. imunoterapeutík, ktoré vyvolávajú alebo podporujú protinádorovú odpoveď organizmu.

Klinický obraz MM. MM vzniká
najčastejšie premenou vrodeného alebo
získaného pigmentovaného znamienka,
čo sa prejaví hlavne ako zmena jeho farby, veľkosti a tvaru i jeho okrajov, ktoré
sú nepravidelné. Môže sa vyskytnúť bolestivosť, pocit pálenia a svrbenia. Klinický obraz závisí od lokalizácie, typu
rastu nádoru, histopatologického typu
tumoru. Lézia je plochá alebo vyvýšená,
často sú prítomné vredy a krvácanie. U
mužov je najčastejšia lokalizácia v oblasti ramien a chrbta, u žien najmä oblasť
dolných končatín.
Diagnostika MM. Prognóza a samotná liečba či úplné vyliečenie MM
je podmienené pomerne včasnou diagnostikou. Na skorom objavení počínajúceho ochorenia sa spolupodieľa ako
lekár, tak aj samotný pacient. Čím skôr
sa MM rozpozná, tým lepšia prognóza
čaká pacienta. Základom diagnostiky je
samovyšetrenie pacientom, pri podozrení návšteva lekára a následná lekárska
diagnostika.
Samovyšetrenie kože je jednoduchá
metóda, kedy si zrakom a hmatom vyšetrujeme kožný povrch na celom tele.
Na vyšetrenie oblastí tela, ktoré sú ťažko
dostupné, používame zrkadlo. Pri vyšetrení si všímame rôzne farebné zmeny,
nehojace sa lézie, krvácajúce znamienka. Hmatom môžeme nájsť rôzne hrčky. Toto samovyšetrenie by sme mali
praktizovať raz v mesiaci. Pri nájdení
akejkoľvek abnormality treba navštíviť
dermatológa. Nie každá kožná zmena
znamená vznik melanómu, no v prípadoch nádorovej transformácie je včasná
diagnostika základným prvotným procesom v liečbe malignity.
Pre lekára pred samotným klinickým vyšetrením je dôležitý rozhovor s
pacientom (anamnéza), kedy sa cielene
pýta na čas objavenia lézie, prítomnosť
či neprítomnosť krvácania, farebné

zmeny lézie, návštevnosť solárií, vystavovanie slnečnému žiareniu, výskyt nádorového ochorenia kože v rodine.
Dermatoskopia predstavuje neinvazívne vyšetrenie kože. Ručný dermatoskop je vyšetrovacia pomôcka 10- až
20-násobne zväčšujúca lézie, ktoré sú
voľnému oku neprístupné. Toto vyšetrenie má za úlohu rozlíšiť prítomnosť
pigmentovej či nepigmentovej zmeny
na koži a pri prítomnosti pigmentového
ložiska oddiferencovať črty malignity.
Často môže ísť len o nezhubné pigmentové ložisko.
Sonografické vyšetrenie v dermatológii využíva ultrazvuk o frekvencii 20
MHz, pomocou ktorého sa dá dostatočne presne a neinvazívne určiť aj hrúbka
melanómu.
Zhodnotenie bioptickej vzorky
patológom – histopatologický obraz je
základným kritériom správnej diagnózy
a následne predpokladom správne zvolenej liečby.
Liečba MM
Závisí od klinického a histopatologického štádia MM, taktiež od veku a
pridružených ochorení pacienta. V liečbe MM sa používa chirurgická a nechirurgická liečba.
Včasná diagnostika umožňuje chirurgické odstránenia tumoru, ktoré sa
pokladá za najúčinnejšiu liečbu. Nádor
sa odstraňuje s okolitým, najčastejšie
dvojcentimetrovým, takzvaným bezpečnostným lemom. V súčasnosti sa za
štandard považuje aj vyšetrenie sentinelovej (spádovej) lymfatickej uzliny, SU
– regionálnej mikrometastázy, ktorá sa
extirpuje a hodnotí histologicky.
Nechirurgická liečba zahŕňa chemoterapiu, rádioterapiu, imunoterapiu a

Prevencia MM. Kožný kryt dokážeme chrániť proti škodlivým účinkom
UV žiarenia prostredníctvom prípravkov označovaných sunscreeny. Sú to
prípravky na kožu v rôznych formách
ako roztok, olej, lociá, krém a iné. SPF –
tzv. slnečný protektívny faktor vyjadruje
účinnosť týchto prípravkov v ochrane
proti UVB žiareniu. Určuje sa na základe príslušného fototypu a UV indexu.
Najviac vyhovujúci ochranný faktor
by mal byť charakterizovaný nízkou
senzibilizačnou schopnosťou, vysokým
faktorom ochrany a, samozrejme, čo
najvyššou stabilitou na slnku. Dôležitú
úlohu má aj starostlivosť o kožu po opálení, kedy sa pokožka vplyvom rôznych
prípravkov premasťuje a pomocou antioxidantov sa zbavuje voľných radikálov
kyslíka. Zároveň potláčajú prejavovanie
sa starnutia kože vplyvom slnka aj zmeny buniek, ktoré by neskôr mohli byť
začiatkom vzniku iných nádorov kože
– karcinómov.
Okrem ochranných faktorov sa môžeme chrániť proti slnečnému žiareniu
napríklad aj vhodným oblečením a to
vhodným výberom materiálu a farby.
Najviac pred slnkom chránia tmavé farby, ktoré dokážu pohltiť viac žiarenia.
Za najlepšie chrániaci materiál sa považuje polyester.
V prevencii MM je dôležitá ochrana
kože aj pred UV žiarením aplikovaným
UV lampami a v soláriách. WHO a EÚ
pripravujú nové smernice za účelom
zníženia expozície ľudí na arteficiálne
UV žiarenie používané najmä v soláriách.
V rámci prevencie MM ako aj iných
onkologických ochorení sa v SR uskutočňujú komplexné aktivity LPR, ktoré
informujú a edukujú širokú verejnosť o
význame samovyšetrovania a lekárskych
onkologických preventívnych prehliadok a zároveň šíria vedomosti o UV žiarení a ochrane voči nemu.
Publikačné zdroje u autorky článku.
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Onkologická rehabilitácia
– ako zaistiť jej kvalitu
MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
prezidentka Ligy proti rakovine SR
Onkologická rehabilitácia sa dostáva stále viac do pozornosti výskumu.
Mnoho ľudí, medzi nimi aj medicínski
odborníci, nevedia, že onkologická rehabilitácia je interdisciplinárna a multiprofesionálna súčasť celého procesu
liečby a starostlivosti o onkologického
pacienta. Viaceré štúdie dokazujú, že
až 70 % prežívajúcich pacientov trpí
následkami choroby a liečby a cítia sa
byť izolovaní od spoločnosti. Preto je
potrebné dosiahnuť, aby sa cieleným a
kombinovaným prístupom k rôznym
terapiám – kontrola symptómov, výživová terapia, onkopsychológia, fyzioterapia, športová a pohybová terapia,
sociálne služby – mohli opäť zaradiť do
spoločnosti.

indikácii onkologickej rehabilitácie je
veľa variabilít – vek, pohlavie, lekársky
výkon, jeho následky, rozdielne povahy, sociálne postavenie. V niektorých
krajinách Európy sa už napriek týmto
problémom onkologická rehabilitácia
pacientom poskytuje. Čo by sa dalo v
tomto procese riešenia a zavedenia tejto
disciplíny do praxe urobiť a kto by sa o
ňu mal zaujímať? Sú to predovšetkým
pacienti, ktorým je určená a oni tvoria
jadro tejto problematiky. Bezpochyby
nenahraditeľní sú odborníci, nielen v
onkológii, ale aj iných disciplínach a ich
vzájomná spolupráca. Doterajšie skúsenosti z niektorých krajín Európy ukazujú, že ideálne je, ak aj prístupná priamo
v onkologických inštitúciách, či už formou hospitalizácie alebo ambulantne a
je hradená zdravotnými poisťovňami.

Podľa literárnych údajov je táto
problematika veľmi zložitá, pretože každá onkologická choroba je individuálna a jej nositelia sú veľmi rozdielni. V

Keď to čítate, iste si hovoríte, že zaviesť takýto dokonalý a moderný prístup
k riešeniu množstva problémov súvisiacich s rakovinou je utópia. Pokrok v me-

dicíne sa však niekedy dosiahne veľmi
zložitou cestou. Skúšajú sa rôzne nové
prístupy a metódy a hodnotia sa úspešné a neúspešné výsledky, čo je časovo
náročné. Máme ale aj dobré správy. Liga
proti rakovine sa zapojila do programu
európskej pracovnej skupiny, ktorá sa
onkologickej rehabilitácii už viacero
rokov venuje a sleduje, ktoré prístupy v
komplexnej starostlivosti o pacienta by
mali byť prioritné. Urobili sme aj prvé
kroky k poskytovaniu rôznych služieb
v troch Centrách pomoci – Bratislava,
Martin, Košice, ktorými chceme kvalitu
života prežívajúcich pacientov zlepšiť.
Ďalší úspech sme dosiahli zavedením a
financovaním služieb psychológov a sociálnych pracovníkov v rôznych onkologických ústavoch a nemocniciach na
Slovensku. Máme nádej, že onkologická rehabilitácia sa bude v humanizácii
starostlivosti o onkologického pacienta
postupne zdokonaľovať a že sa stane aj
predmetom záujmu štátnej zdravotnej
správy.

Keď ľudské správanie škodí...
ThDr. Michal Vivoda, PhD.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra
morálnej teológie, Bratislava
RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.,
ÚEO BMC SAV, Bratislava
V roku 1988 vyšlo druhé najvýznamnejšie dielo amerického výskumného onkológa Van Rensselaera Pottera
(1911 – 2001) pod názvom Global
Bioethics (Globálna bioetika). Všeobecne
sa Potter považuje za autora anglického
výrazu pre bioetiku (bioethics). Po prvýkrát použil tento výraz ako novotvar v
roku 1970 v dvoch svojich článkoch.
V nasledujúcom roku vyšla jeho kniha
Bioethics: Bridge to the Future (Bioetika:
Most do budúcnosti). Potter chápal bioetiku ako novú humanitnú vedu, ktorej úlohou je odhaľovať poznanie, ako

správne používať biologické vedomosti
vzhľadom na prežitie ľudstva, ktoré sa
ocitlo v globálnom ohrození. K tomuto zámeru viedli Pottera dôsledky vojnových konfliktov a napätí 20. storočia (dve
svetové vojny, atómové výbuchy v Hirošime a Nagasaki, vojna vo Vietname,
studená vojna a nukleárne zbrojenie a
ďalšie), prípady nehumánneho vedeckého
výskumu a experimentovania na ľuďoch
(zvlášť v Spojených štátoch amerických,
prípadne inde vo svete) a ničivé dôsledky bezbrehej industrializácie na život
človeka a na životné prostredie.

livosti. Vo svojom svetonázore vychádza z materialistického vitalizmu. Zem
chápe ako jeden veľký živý organizmus
(systém), ktorý pozostáva zo siete nespočetných živých podsystémov, medzi
ktorými jestvujú prepojenia na základe biochemických spätných väzieb. V
nich sa tvorí život. Súčasťou tohto veľkého živého organizmu je človek. Jeho
ničivé pôsobenie vo svete vzhľadom na
celú planétu Zem, jej prírodu a životné
prostredie prirovnal Potter k prerastaniu
zhubného nádora medzi zdravé bunky v
ľudskom tele.

Dielo Global Bioethics venoval Potter, podobne ako svoje predchádzajúce
dielo o bioetike, americkému mysliteľovi a ochrancovi (divokej) prírody Aldovi Leopoldovi (1887 – 1948). Pod
vplyvom svojho učiteľa Potter formuloval princípy etiky životného prostredia,
ktorú spája s etikou zdravotnej starost-

Toto prirovnanie prevzal Potter od
dvoch vedcov, ktorí ho použili nezávisle od seba v blízkom časovom odstupe.
Koncom decembra 1954 ho vyslovil lekár Alan Gregg (1890 – 1957) ako viceprezident Rockefellerovej nadácie (1951
– 1956) vo svojom príspevku na sympóziu o populačnom probléme, ktorý
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organizovala Americká spoločnosť pre
vedecký pokrok. V nasledujúcom roku
vyšiel v časopise Science. V tom istom
roku (1955) sa spomenuté prirovnanie
objavilo v jednej z kníh významného
morského biológa Normana J. Berrilla
(1903 – 1996). Výroky týchto dvoch
vedcov cituje a komentuje Potter v diele Global Bioethics. Podľa neho by mala
bioetika predstavovať nádej na prežitie
a pokrok. Nositeľmi tejto nádeje majú
byť učenci, ktorí k nej budú vychovať
nové generácie na univerzitnej pôde.
Títo vzdelanci majú svojím príkladom
formovať v mladých vedcoch päť základných morálnych postojov: pokoru,
zodpovednosť, vedeckú (interdisciplinárnu) kompetentnosť (učenlivosť), interkultúrnu (medzináboženskú) kompetentnosť a súcit voči druhému človeku.
Takýmto spôsobom sa má zabezpečiť
podľa Pottera zdravé životné prostredie
pre budúce generácie.
Ak by sme rozšírili a prehĺbili Potterovu víziu, mohli by sme pod „zhubným
nádorom“ vnímať každé sebecké, bezohľadné a násilné správanie človeka voči
sebe i voči druhým v medziľudských
vzťahoch v rámci rozličných spoločenstiev, voči prírode a celkovo k životnému prostrediu v najširšom zmysle. Ako
ľudia jestvujeme iba v závislosti jedných
od druhých, aby sme sa vzájomne dopĺňali v službe pre spoločné dobro, ktoré
je súhrnom mnohých ľudských dobier
(osobných, skupinových, medzinárodných). Máme si vzájomne nezištne pomáhať vzhľadom na skutočne pokojné
spolunažívanie. Súčasťou spoločného
dobra je aj náš vzťah k životnému prostrediu. Aj za toto dobro nesieme všetci
zodpovednosť. Kto vlastní jednu jeho
čiastku, má ju len v správe na úžitok
všetkých. Ak to nerobíme, zaťažujeme
si svedomie ohrozením nielen svojej
existencie, ale aj existencie druhých.
Ohrozujeme prežitie budúcich generácií. Ak nepočujeme volanie chorého
človeka, tak ťažko vnímame „volanie“
poškodzovanej prírody. Riešenia z globálnej krízy si vyžadujú integrálny prístup v boji proti chudobe, v navrátení
dôstojnosti človeku i v starostlivosti o
prírodu. Nemožno umelo nanucovať
ani parametre hodnotenia kvality života; tie musia byť chápané v rámci zvykov miestnych ľudských spoločenstiev.
Konať inak by znamenalo správať sa v
ktoromkoľvek prostredí ako bujnejúci
nádor, ktorý rozvracia prirodzené prostredie, narúša správne fungovanie ce-

lého komplexu procesov. Vedci sa dnes
domnievajú, že ničiace ľudské správanie
zasahuje všetky úrovne našej existencie:
telesnú, duševnú, duchovnú/náboženskú i sociálnu/vzťahovú. Ponúkajú nám
rozličné odporúčania.
V roku 2014 vydala Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny štvrtú
revíziu Európskeho kódexu proti rakovine. Na základe najnovších vedeckých
poznatkov obsahuje 12 odporúčaní
pre zdravší životný štýl, ktorý podporuje predchádzanie nádorových ochorení v Európe:
1. Nefajčite a vyhýbajte sa akejkoľvek
forme tabaku.
2. Majte svoj domov nefajčiarsky.
Podporte tento prístup aj vo svojom
pracovnom prostredí.
3. Snažte sa udržiavať zdravú telesnú
hmotnosť.
4. Denne vykonávajte nejakú telesnú
činnosť. Obmedzujte čas strávený sedením.
5. Stravujte sa zdravo: jedzte veľa celozrnných výrobkov, strukoviny, zeleniny a ovocia. Obmedzte vysoko kalorické
potraviny (s vysokým obsahom cukru
alebo tuku) a vyhýbajte sa sladkým nápojom. Vyhýbajte sa priemyslovo upravenému mäsu, obmedzte červené mäso
a potraviny s vysokým obsahom soli.
6. Obmedzte príjem akéhokoľvek
alkoholu. Najlepšie je vyhýbať sa mu
úplne.
7. Predchádzajte prílišnému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu, zvlášť
u detí. Pri pobyte na slnku používajte
ochranné prostriedky. Vyhýbajte sa soláriám.
8. Vo svojom povolaní sa chráňte
pred rakovinotvornými látkami a postupujte podľa zdravotných a bezpečnostných pokynov.
9. Zistite si, či nie ste doma vystavení
žiareniu rádioaktívnemu plynu radónu.
Prijmite opatrenia k zníženiu jeho vysokej koncentrácie.
10. Pre ženy: Dojčenie znižuje u matiek riziko vzniku rakoviny. Pokiaľ môžete, dojčite svoje dieťa. Hormonálna
substitučná liečba zvyšuje riziko vzniku
mnohých typov rakoviny. Obmedzte ju.
11. Zabezpečte svojim deťom očkovanie: proti hepatitíde B (u novorodencov) a proti ľudským papilomavírusom
(HPV) (u dievčat – najúčinnejšou prevenciou je však výchova k zdržanlivosti
a v manželstve k vernosti).
12. Zúčastňujte sa na skríningových
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programoch o rakovine hrubého čreva,
prsníka a krčka maternice.
Odborníci ponúkajú rozličné cesty,
ako objaviť a znovunastoliť harmóniu,
pokoj a súlad vo vnútri človeka na všetkých vyššie spomenutých úrovniach a
v jeho medziľudských vzťahoch. Tu si
však musíme dávať pozor, aby sme nešli nesprávnymi cestami šarlatánstva,
či „samospasiteľstva“. Potrebujeme sa
vyhýbať falošnému odpusteniu. Ak by
sme ostávali iba pri slovách o odpustení
a pod ich rúškom by sme skrývali vnútornú nenávisť, tá by v nás pôsobila ako
zhubný nádor. V súčasnosti prevláda
škodlivý životný štýl, charakteristický
nedostatkom pohybu, prejedaním sa,
nezdravou výživou, tlakom na výkon(nosť), orientovaný viac na „mať“ než
na „byť“ skutočne dobrým človekom, v
ktorom sa často uplatňuje sebapresadzovanie na úkor druhých, či na úkor prírody alebo prostredia. Nesprávne sa považuje za asertivitu (zdravú priebojnosť/
odhodlanosť), ktorá pôvodne znamená
niečo úplne iné. Skutočne asertívny človek je schopný primeraným spôsobom
vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby vo vzťahoch s inými ľuďmi. Asertivita zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale
aj kritizovať bez manipulácie, agresivity
alebo pasivity. Asertívny človek dokáže
vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom
neobmedzuje slobodu iných. Asertívny
človek nejde cez mŕtvoly, nespráva sa
ako zhubný nádor, ale ukazuje zdravú
a zrelú cestu. Tento spôsob vyjadrujú
najstaršie životné pravidlá ľudskej múdrosti, ktoré vám odporúčame: čo chceš,
aby tebe robili druhí, rob aj ty im. Čo
nechceš, aby tebe robili druhí, nerob ani
ty im. Konaj dobro a vyhýbaj sa zlu.
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Najnovšie správy z Word Cancer
Research Fund International
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Tučnota má spojitosť s 11 typmi
rakoviny
alebo... Nový výskum potvrdil, že 11
onkologických ochorení súvisí s obezitou
Štúdia publikovaná v British Medical Journal, potvrdila súvislosť medzi
tučnotou a jedenástimi onkologickými
chorobami (Tab. 1).
Samotná štúdia pozostávala zo súhrnného preskúmania 204 štúdií zo 49
publikácií, ktoré analyzovali mieru obeTab. 1 Obezita,
telesná aktivita a rakovina
Potvrdená silná súvislosť medzi nadváhou alebo obezitou a zvýšeným
rizikom vzniku 11 onkologických
chorôb, a to rakoviny:
1. pažeráka (adenokarcinóm),
2. kardie žalúdka,
3. obličiek,
4. močového mechúra,
5. pečene,
6. pankreasu,
7. vaječníkov,
8. endometria maternice,
9. hrubého čreva,

zity meranú ako BMI (body mass index),
prírastok na telesnej hmotnosti, meranie
obvodu pásu a 36 onkologických ochorení a ich podtypov. Závery výskumu
zdôrazňujú, že obezita hrá enormnú úlohu vo zvýšení rizika vzniku rakoviny.
Dr. Panagiota Mitrou, vedúca financovania výskumu, povedala:
„Tento výskum, ktorý sme dotovali,
ešte viac zdôrazňuje obrovskú úlohu, ktorú má obezita vo zvýšenom riziku vzniku
rakoviny. Pre zníženie rizika vzniku rakoviny je po „nefajčení” najdôležitejším faktorom udržanie zdravej telesnej hmotnosti
človeka. V samotnom Spojenom kráľovstve
10. prsníka po menopauze,
11. pokročilej rakoviny prostaty.
1,9 miliardy dospelých
na celom svete má nadváhu
alebo sú obézni.
To je viac, ako má Čína obyvateľov.
Telesná inaktivita (t. j. nečinnosť) je
celosvetovo
4. vedúca príčina úmrtí.
Potvrdená silná súvislosť medzi telesnou aktivitou a zníženým rizikom
vzniku 3 onkologických ochorení:
1. postmenopauzálna rakovina prsníka,

by sa mohlo každý rok zabrániť vzniku
25 000 prípadov rakoviny, ak by mal každý správnu telesnú hmotnosť.”
Záverom je možné konštatovať:
„S kontinuálne sa zvyšujúcou
rýchlosťou nárastu tučnoty vo svete je
enormne dôležité, aby sa zastavenie
epidémie obezity stalo bezodkladnou
naliehavou celosvetovou prioritou.“
Zdroj a čítaj viac na:
http://www.wcrf.org/int/newsevents/news/new-research-confirms-obesity-link-11-cancers
2. rakovina hrubého čreva,
3. rakovina endometria maternice.
11 krajín s najvyšším percentom
obéznych alebo s nadváhou
1. Mexiko 71,3 %
2. USA 68,6 %
3. Čile 64,5 %
4. Nový Zéland 63,8 %
5. Austrália 63,4 %
6. Izrael 62,2 %
7. Veľká Británia a Severné Írsko
61,9 %
8. Maďarsko 61,6 %
9. Írsko 61 %
10. Fínsko 59,2 %
11. Luxemburg 59,2 %

Dnes ty a zajtra to môžem byť ja,
alebo prevzatý štafetový kolík ...
Ľubomíra Adamčiová
Príbeh ako mnoho iných, ktorý sa
šíri ako vírus. Mojej priateľke a kolegyni
Gabike na pravidelnej gynekologickej
prehliadke zistili nádor na ženských orgánoch. Do týždňa bola po operácii a po
krátkej rekonvalescencii nastala ďalšia
liečba na onkológii. Povzbudiť ju v tom
čase bolo veľkým problémom. Vravela
mi, že ťažko pochopí onkologického pacienta zdravý človek. Tak som povedala,
že to tak nemôže brať. Ja môžem vyjsť
na ulicu a zrazí ma auto. Pretože dnes

je to ona a zajtra to môžem byť ja, kto
bude mať podobnú diagnózu. Povzbudzovala som ju, modlila sa za jej uzdravenie, veď má pre koho žiť, musí veriť,
že po liečbe bude všetko v poriadku. Po
chemoterapiách zobrala ešte rádioterapiu a po roku nastúpila do práce...
Tu niekde začína môj príbeh. V tom
horúcom lete 2016 sme sa spolu s mojou najlepšou priateľkou Elenkou a našimi deťmi vybrali na dovolenku k moru.
Nie, že by som sa nebola na dovolenku
tešila, to nie, len niečo „nepríjemné“

ako keby viselo vo vzduchu. Začalo
to smutnou správou v deň odchodu –
zomrel náš kamarát Juraj (onkopacient).
Na druhý deň nášho pobytu prišla ďalšia smutná správa o tom, že už netrápi a
nič ju nebolí – kamarátka Blanka, bude
to znieť trocha neuveriteľne, ale tiež bojovala s tou zákernou rakovinou. Dvaja
mladí ľudia, ktorí mali ešte veľa plánov
a snov, ktoré nestihli uskutočniť. Hovorila som si, tak toto bolo to nepríjemné,
čo viselo vo vzduchu. Počas pobytu som
si všimla, že jeden z mojich prsníkov
mení farbu na modro a tak som pre-
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mýšľala, veď som sa nikde neudrela ani
nikto do mňa nenarazil, prečo teda ten
hematóm?
Elenke som radšej o tom nepovedala,
lebo tých negatívnych správ pre tento
týždeň bolo aj tak už dosť. Pravidelne
v auguste som chodila na preventívne
sono a mamo prehliadky. Takže hneď
prvý deň po dovolenke som sa objednala u svojej lekárky. Tá ma veľmi nepotešila, lebo na sono mi našla dve hrčky a aj
jedna uzlina nebola v poriadku. Až teraz
bola na rade Elenka, bála som sa jej to
povedať, skôr než som mala výsledky a
keď boli pozitívne, hľadala som spôsob,
ako jej to čo najšetrnejšie povedať. Aj
ona prišla o milovaného manžela, ktorý
len pred len pred 1,5 rokom podľahol
tiež rakovine a so svojím synom si toho
tiež dosť užili. Poplakali sme si a ja som
vyhlásila tejto „zákernici“ vojnu. Nedám sa bez boja! Ešte ťažšie som na túto
diagnózu pripravovala môjho 15-ročného syna, ktorý práve ukončil štúdium
na ZŠ a mal ísť do prvého ročníka. Aj
pre neho bol mesiac august náročný.
Skôr ako mne musel pomáhať doma
dedkovi, ktorý si zlomil nohu a bolo
sa treba postarať o domáce hospodárstvo. Prázdniny mal pracovné, zatiaľ čo
iní spolužiaci si mohli pospať, on ráno
musel vstať a postarať sa o domáci chov
(krava, prasiatka, kozičky).
Tak ma lekárka poslala na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Žiadala o urgentnú biopsiu. Ten pocit, keď si vás
nikto nevšíma, ste mu ľahostajná, neprajem nikomu. Urgentne v tejto nemenovanej nemocnici bol termín takmer
dva týždne. Veď ste len nejaké číslo,
kus niečoho zbytočného... Kto je chorý,
možno potrebuje trocha viac ľudského

prístupu a hoci aj vymyslená veta napr.:
„Mrzí ma to, ale sú dovolenky nie je
možný skorší termín.“ Ale tu nič, žiadna spolupatričnosť. Len sa ma sestrička
spýtala, či mi to vyhovuje. Tak som jej
odpovedala, že áno, veď je to urgentné,
poďakovala som sa a zaželala pekný deň.
O svojom probléme som sa rozprávala aj
s mojou vyliečenou kamarátkou, ktorá
sa mi ponúkla, že sa spýta v Bratislave
na môj problém. Tak prvotné výsledky z
vyšetrení putovali na Klenovu. Do týždňa sono, mamo, biopsia a ako bonus
ochotný a milý personál, ktorý vás víta
úsmevom. Kladiem si len takú obyčajnú
otázku, ako je to možné, že tu to ide aj
s úsmevom a milým slovom? Výsledky
nenechali na seba dlho čakať a tak už o
týždeň som vedela, že hrčky sú zhubné a
bude nutná operácia.
Lekárka na chirurgii ma hneď upozornila na skutočnosť, že pravdepodobne prídem o celý prsník. To som v tej
chvíli ani neriešila, chcela som to mať
čím skôr za sebou. Tu nastal ešte jeden
problém, nádor bol zväčšený, nebola
možná operácia v krátkom čase, ale najskôr som musela podstúpiť CT vyšetrenie, ktoré malo označiť, kde všade sa
tumor nachádza. Pri tých zlých správach
bola aj dobrá, že nádor sa nachádza len
na prsníku a aby sa zmenšil a bol ľahšie
vyoperovateľný, musela som podstúpiť
chemoterapiu. Najskôr to boli tri červené dávky v trojtýždňových intervaloch.
Už pri prvej dávke mi moja onkologička
predpísala recept na parochňu, pretože,
ako predpovedala, vlasy o 3 – 4 týždne
pôjdu dole. A tak sa aj stalo. Ja som však
nečakala a parochňu som vyberala krátko po tom, ako som bola trocha schopná
fungovať po prvej dávke chemoterapie.
Po troch červených drinkoch nasledova-
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lo ďalšie CT vyšetrenie, ktoré ukázalo,
že tumor, je síce menší, ale ešte nie tak,
aby bol operovateľný. Tak som dostala
ďalšie tri dávky zmenenej chemošky, k
nim pribudli ešte herceptínové injekcie.
Po nich opäť CT-čko, ktoré už zaznamenalo značné zmenšenie a bola možná
operácia. Konečne som sa dočkala, po
piatich mesiacoch. Neviem, či sa niekto
teší na operáciu, ale ja som sa tešila neskutočne. No skôr, ako som ju mohla
podstúpiť, musela som zobrať ešte ďalšiu
chemošku, lebo čas od poslednej (šiestej), ktorú som dostala 28. decembra do
termínu operácie 13.2.2017, bol dlhší a
moja onkologička nechcela nič riskovať.
Preventívne mi preto predpísala aj siedmu dávku. Potom už len zopár predoperačných vyšetrení a ide sa na to. Obavy
som mala iba z jednej veci, že niekde
ochoriem, lebo chrípka sa v zime nie a
nie rozlúčiť. Vďaka Bohu, ustála som to
a vyhla som sa jej.
Do nemocnice som nastupovala víkend pred operáciou. Keď som prišla
na oddelenie prsníkovej chirurgie, dvere
boli otvorené a na chodbe milá a usmiata sanitárka Majka. Nesmelo som vošla
dnu, pozdravila sa a spýtala či môžem
ďalej. „Nech sa páči, sadnite si, hneď sa
vám budeme venovať.“ A skutočne prišla sestrička zobrala zdravotný záznam
a dala mi vypísať nejaké tlačivá, že o
chvíľočku ma zavolajú. Všetko šlo ako
po masle.
Víkend som strávila v nemocnici.
Dovolím si povedať, že to bol relaxačný
víkend a asi ako málokto som sa tešila
na pondelok, kedy konečne pôjdem pod
skalpel. Nepočula som, že by sa niekto tešil na operáciu, no ja áno, čakala som na
ňu predsa 5 mesiacov, chcela som to mať
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čím skôr za sebou. Pokojná, bez strachu,
som kráčala za svojím „cieľom“. Nebála
som sa, mala som okolo seba úžasný modlitebný a zdravotnícky tím. Čakala som,
že mi nebude veľmi dobre po operácii,
ale dala som to celkom dobre. Večer som
dokonca mohla podať správu najbližším.
Potom bolo už každý deň lepšie a lepšie.
Dni ubiehali celkom rýchlo a tak som
na 8. deň po operácii mohla ísť domov.
O dva dni som šla vyberať stehy a čakala
som výsledky z histológie. Ten pocit, keď
vám oznámia, že histológia je negatívna,
máte chuť urobiť niečo neobvyklé a nečakané. Konečne, takmer po pol roku lepšie správy, ale inak to dopadnúť nemohlo,
veď prispelo k tomu toľko úžasných ľudí,

vrátane nemocničného personálu. Aj oni
nám dávali vedieť, že sme pre nich dôležití a správali sa k nám ako ku svojim
najbližším príbuzným. Vždy prišli na
izbu len s úsmevom a vetou: „Keby ste
čokoľvek potrebovali, zazvoňte, my sme
tu pre vás.“ Potrebuje toto ešte nejaký
komentár? Áno, sme na Slovensku, hoci
sme si pripadali ako prominentní pacienti na prestížnej zahraničnej klinike.
Stačí skutočne málo – úsmev a milé slovo
nič nestojí a robí zázraky.

JEM, lebo ten týždeň bol skutočne skvelý. Medzitým som sa prihlásila aj do OZ
AMAZONKY, ktoré tvoria ženy s rakovinou prsníka. Sú to veľké bojovníčky,
nevzdávajú sa, ale navzájom sa podporujú vo svojom ochorení. Sú to ženy
s veľkým „Ž“. Keď sme spolu, je nám
fajn, lebo najlepšie vás pochopí len ten,
kto niečo podobné prežil. V máji sme
spolu strávili krásny deň a už teraz sa teším na ďalšie spoločné akcie. Najbližšie
to bude na júnovom AVON pochode.

Tu som dostala aj prihlášku na relaxačnú týždňovku, ktorú organizuje Liga
proti rakovine. Neváhala som dlho a
poslala som ju. Neľutujem, len ĎAKU-

Verím, že sa ešte spolu stretneme aj
na akciách Ligy proti rakovine, robíte
pre nás onkologických pacientov také
malé-veľké zázraky.

Malé mráčiky
Andrea Fuzáková
Milé naše anjeliky v Lige proti rakovine. Som rada, že vďaka pobytu v
Trenčianskych Tepliciach som stretla
niekoľko z vás a pochopila veľa vecí.
Hlavne to, že anjelikovia existujú aj v
skutočnosti a sú tu aj pre nás. Obetujú sa, rozdávajú svoj úsmev ako recept,
ktorý vyvolá dobrú náladu, nešetria milým slovom či povzbudením, ktoré ľudia v našej situácii tak veľmi potrebujú.
Prinášajú dobrú náladu, ktorá je taká
nákazlivá a zobúdzajú v nás pri vyrábaní
náramkov, obrázkov či stromčekov pocit hrdosti na to, aké sme šikovné a pri
tom všetkom aspoň na chvíľu zabúdame
na našu strastiplnú cestu životom.
Aj ja už štvrtý rok „mráčikujem“.
Že neviete, čo to znamená ? No, je to
pomenovanie, ktoré vymyslel jedného
dňa môj synček, keď povedal: „Maminka, bojujú len vojaci, my budeme radšej
hovoriť, že mráčikuješ a že to zvládneš
kvôli mne, ocinkovi aj babinke a všetkým ľuďom, ktorí ťa majú radi.“
Doteraz nechápem, kde sa to v tak
malej detskej duši zobralo, ale bol to pre
mňa balzam a tuším som sa vtedy aj po
prvýkrát usmiala odvtedy, ako som sa
dozvedela diagnózu. Ja som liečbu začala
opačným koncom, pretože pre mňa slovo onkológia bolo nočnou morou, nebola som schopná riešiť svoj stav pomocou lekárov a skúsila som alternatívnu
medicínu. Ale stav sa nezlepšoval, práve
naopak a tak som pred rokom zaklopa-

la v hodine dvanástej,
vlastne už 5 minút po
záverečnej, na dvere s
veľkým nápisom klinická onkológia. Bola
som už taká zoslabnutá od choroby a veľkého tumoru na krku, že
som ani nevnímala výčitky lekárov a slová, že
už je neskoro. Jediné, čo som v tej chvíli
chcela, bolo byť aspoň na chvíľku oslobodená od bolesti. Ale niekto tam hore
ma má rád, lebo som skončila ako v podstate nevyliečiteľný prípad v nemocnici v
Komárne, kde mi však zachránili život.
Keď si na to obdobie spomeniem, až sa
smejem, že vtedy mali asi v tej nemocnici kongres všetci anjelikovia, lebo najprv
mi na chirurgii neplánovane odstránili
tumor z krku a potom na onkológii ho
ožarovaním zničili. Každý mi hovoril, že
takýto zázrak sa vidí málokedy. A veru
sa aj stal, ale ako rýchlo na jeseň odišiel
ešte počas chemoterapie, tak sa na jar
zase šokujúco vrátil v inej časti tela a v
agresívnejšej forme a tak som zase podstúpila ožiare v Komárne a teraz ma čaká
chemoterapia. Ale už počas pobytu v
nemocnici v Komárne som bola prihlásená na relaxačný pobyt v Trenčianskych
Tepliciach a to ma držalo nad vodou, to
bol môj cieľ, ktorý ma posúval ďalej. A
aj napriek oznámeniu pána primára, že
ožarovanie mi môže spôsobiť oslepnutie
alebo ochrnutie, som sa riadne vyplakala, ale potom som vstala a povedala som
si, že domov sa vrátim aj s očami a na
vlastných nohách. A tak sa aj stalo.

Ale prvé dni po návrate domov som
bola veľmi slabučká, nevládala som
ani chodiť. Ale zase som sa postavila a
začala krôčik po krôčiku naberať silu,
aby som mohla absolvovať a zvládnuť
pobyt. A neľutujem. Stretla som na
ňom množstvo úžasných ľudí a vypočula si veľa silných príbehov a konečne som mala pocit, že niekam patrím.
Niekam, kde po mne nikto nezazerá,
kde si nenápadne nikto neukazuje
prstom. Niekam, kde môj úsmev bol
opätovaný úsmevom a povzbudivé slová boli akoby samozrejmosťou na každom kroku. A keď k tomu prirátam
množstvo spomienkových darčekov,
ktoré som si vlastnoručne vyrobila a
množstvo spomienok na neskutočnú
zábavu pri kvízoch či rôznych súťažiach, môžem len poďakovať všetkým,
ktorí takéto niečo dokážu zorganizovať. A vlastne, chcem poďakovať každému na Slovensku, kto prispel Lige
proti rakovine, pretože aj ja som mala
možnosť po prvýkrát si trošku odkrojiť
z toho veľkého koláča ľudskosti, ktorí
dobrí ľudia na našom krásnom malom
Slovensku na Deň narcisov napečú.
Veľká vďaka!
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Čas bytia
Mgr. Shane Tatiana Sabová,
psychoterapeutka, Banská Bystrica,
sieť psychológov LPR
Prichádza letný čas, dni sú dlhšie, je
viac svetla. Máme aj viac času? Čomu
tento čas venujeme?

zmysel a že každá chvíľa a každý nový deň
so všetkým, čo prináša, je našou cestou k
plnosti nášho bytia? Alebo je to skôr tak,
že máme pocit, akoby sme sa v živote len
tak ponevierali a ani nevieme, čo robiť?
Nech sme na tom akokoľvek, náš život sa
môže začať premieňať práve teraz.

Počas dňa toho musíme veľa stihnúť a
vybaviť plno vecí. Každý nový deň pred
nami stojí so svojimi výzvami. Odkiaľ
čerpáme silu na to, aby sme ich zvládli? Čo nám pomáha prežiť daný deň tak,
aby bol zmysluplný? Čo nám dáva silu
v ťažkých chvíľach? Odkiaľ prichádza inšpirácia pre tvorivé riešenia? Čo je zdrojom, z ktorého vyviera náš život a všetko,
čo robíme? Máme takýto zdroj? Alebo
naša činnosť vychádza len z momentálnych potrieb a túžob? Sme hlbšie ukotvení sami v sebe a odtiaľ pramení všetko, čo
robíme? Alebo nám chýba takýto hlboký kontakt so sebou a robíme len to, čo
povedia alebo očakávajú iní, alebo čo si
myslíme, že by sme mali robiť? Cítime,
že náš život a všetko, čo ho napĺňa, má

Na to, aby sme mohli žiť plnší a hodnotnejší život, nepotrebujeme nič, čo by
sme už v sebe nemali. Nie je potrebné ísť
kamsi ďaleko a hľadať čosi veľké mimo
seba – stačí sa pozrieť dovnútra. Tam
nájdeme odpovede, ktoré hľadáme. Tam,
v hĺbke nášho srdca znie ten hlas, ktorý
potrebujeme počúvať a podľa ktorého sa
potrebujeme v živote riadiť. Tam je tá
„navigácia” pre náš život. Zvonku to k
nám nemá ako prísť. Vonkajšie podnety
nám môžu pomôcť a môžu nás aj nasmerovať k hľadaniu vnútri. Možno poznáte
takých ľudí, ktorých životy vás oslovili a
podnietili k tomu, aby ste sa sami hlbšie
skontaktovali so sebou. Vždy je to úžasný dar stretnúť takého človeka, ktorý sa
môže stať aj pre nás samých výzvou k

hlbšiemu hľadaniu v sebe samom. Som
vďačná Životu, že mi dopriava takýchto ľudí na mojej ceste a prajem to vám
všetkým. Takíto ľudia už samotným spôsobom svojho bytia dokážu byť úžasnou
výzvou, ktorá nás smeruje viac do hĺbky
seba. Len tým, ako sú a akí sú, sa stávajú
aj pre nás podnetom pre to, akí by sme
mohli byť. Svojou vlastnou pravdivosťou a bytím zo svojho najhlbšieho jadra
podnecujú aj v nás túžbu žiť z nášho najhlbšieho vnútra. Tým, že kráčajú úprimne a pravdivo po svojej ceste, sú pre nás
výzvou pre našu úprimnosť a pravdivé
kráčanie po našej vlastnej ceste. Svojou
hĺbkou a pravdivosťou sú podnetom pre
kontakt s našou vlastnou hĺbkou a pravdivosťou.
Všetci v najhlbšej hĺbke seba samých
máme všetko, čo potrebujeme. Niekedy
nám však chýba kontakt s týmto zdrojom v sebe. Úžasným darom dokáže byť
vtedy stretnutie s takým človekom, ktorý
žije z hĺbky seba samého. Keď nám život
pošle do cesty takého človeka, môže to
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pre nás byť výzva k tomu, aby sme objavovali stále väčšiu hĺbku v sebe samých.
Pri stretnutí s takým človekom môžeme
mať podobný pocit, aký je opísaný v príbehu o orlovi a sliepke. Možno poznáte
ten príbeh o orlovi, ktorý vyrastal medzi
sliepkami a aj žil celý život ako sliepky
– robil to, čo robili ony, ale cítil, že to
nie je jeho pravá prirodzenosť. Až keď raz
uvidel vo výške na oblohe orla, ktorý sa
tam majestátne vznášal, pocítil v sebe, že
toto je jeho pravá prirodzenosť. Cítil, že
má v sebe niečo z toho orla, čo videl pred
sebou, že nie je sliepkou a nemusí do
konca života len zobať zrno a poletovať
len pár metrov nad zemou. Pri pohľade
na tohto letiaceho orla pocítil kontakt s
tým, kým vo svojej najhlbšej podstate je
a začal objavovať svoju pravú prirodzenosť orla.
Všetci v sebe máme svojho „orla” a
možno máme aj rôzne nánosy, ktoré nám
bránia v kontakte s touto našou pravou
prirodzenosťou. Práve prostredníctvom
kontaktu s ľuďmi, ktorí žijú zo svojho
hlbokého jadra a kontaktom sami so sebou a otvorením sa Sile, ktorá je väčšia
než naša, sa môžeme postupne oslobodzovať od nánosov brániacich nám žiť z
hĺbky seba. Dobrým začiatkom môže byť
aj práve táto chvíľa, keď ju prestaneme
posudzovať a dovolíme si ju len prežívať
takú, aká je. A veľmi silným zdrojom pre
to, aby náš život a všetko, čo robíme, vyvieral z hĺbky našej pravej prirodzenosti,
môže byť čas bytia, ktorý si doprajeme.
Neustále niečo robíme a premýšľame a
plánujeme. Ak si dovolíme len tak spočinúť v tichu a nájsť si čas pre seba – kedy
nič nerobíme, ani nepremýšľame – len
jednoducho sme, zistíme, že všetko, čo
tak dlho hľadáme – často mimo seba –

máme už dávno sami v sebe. Stačí sa stíšiť
a načúvať tomu hlasu v hĺbke nás samých
a nenechať sa zmiasť hlasmi odvádzajúcimi nás od kontaktu so sebou. Nikde
inde, len v sebe nájdeme odpovede, ktoré
hľadáme.
Možno práve teraz, keď sa nám dni
zdajú dlhšie vďaka tomu, že je vonku
dlhší čas svetlo, možno práve teraz môžeme začať s tým, že si doprajeme uprostred
všetkých tých činností a vybavovaní aj
čas na bytie. Čas, kedy sme len sami so
sebou a nenechávame sa strhnúť a odvádzať inými podnetmi, len vnímame to,
čo je. Keď si takéto chvíle doprajeme
hneď ráno – chvíle stíšenia a bytia – so
sebou, s Hĺbkou v nás samých – všimneme si, že náš život a všetky činnosti sa
začnú stále viac napájať na tento najhlbší
zdroj, ktorý v sebe máme. Vďaka týmto ranným chvíľam bytia a stíšenia môže
celý náš deň, a postupne aj celý život,
dostávať novú kvalitu. Uvedomíme si, že
prežívame svoj deň ináč – plnšie a bdelšie. Zistíme, že lepšie a ľahšie zvládame
mnohé veci počas dňa a nevyvedú nás z
miery mnohé záležitosti, ktorými by sme
sa inak nechávali strhnúť. Budeme žiť
svoj život s hlbším uvedomením a väčším naplnením. Objavíme hlboký Zdroj
v sebe samých, ktorý nás drží a podporuje a z ktorého môžeme žiť a čerpať nielen
dnes, ale stále.
Často sa sťažujeme, že nemáme čas.
Možno stačí začať aj tým, že si ráno alebo inokedy počas dňa dovolíme nájsť
si čas pre seba – čas na bytie – bytie
so sebou a s Hĺbkou v sebe – bytie v
Prítomnosti. A na začiatok stačí aj 10
minút takto venovaných sebe. Desať
minút, počas ktorých sa dokážeme

vnútorne stíšiť a nasmerovať svoju pozornosť k Hĺbke svojho vnútra. A časom možno zistíme, že sa ten čas desiatich minút sám spontánne predlžuje a
prospieva to nám, aj iným. Takýto čas
bytia dokáže byť silným zdrojom pre
náš život a môžeme tie chvíle bytia venovať aj všetkým ostatným s prianím,
aby aj oni mohli objavovať v sebe svoju
pravú podstatu. Takto sa náš čas bytia
a stíšenia stane zdrojom nielen pre nás
samých, ale pre všetkých. A časom si
možno všimneme, že sa tiež stávame
orlami, pri ktorých môžu aj iní pocítiť to, čo sme my pocítili pri ľuďoch,
ktorí nás oslovili. Takto sa môžeme
vzájomne obohacovať a byť výzvou jeden pre druhého – práve tým, že máme
kontakt so svojím najhlbším jadrom a
žijeme z neho. A keďže sme všetci na
ceste, tak vždy bude aj dosť nánosov,
od ktorých sa potrebujeme oslobodzovať a pri práci s nimi je veľkým darom
môcť mať okolo seba ľudí, ktorí nás
v tom podporia a porozumejú nám.
Zbavovať sa nánosov môže byť ťažké
a bolestivé, ale aj oslobodzujúce – aby
sme ako orly mohli lietať stále slobodnejšie a bez zbytočných závaží.
Veľmi sa mi páčil výrok v jednej knihe, kde bolo napísané: „Keď vyrážame
do Života, nepotrebujeme veľa batožiny.
Stačí milovať.” Prajem nám všetkým, aby
sme sa denne oslobodzovali od zbytočnej
batožiny a púšťali všetko, čo nie je podstatné. A aby sme sa každý deň viac oslobodzovali od nánosov a stále viac sa učili
milovať a otvárali sa Láske, ktorú v sebe
už máme – v najhlbšej Hĺbke každého z
nás je ozajstná pravá Láska – naša pravá
podstata, z ktorej môže prúdiť prianie
dobrého pre všetkých.
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Deň narcisov pomáha už 21 rokov
Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine
Deň narcisov už dávno nie je len
obyčajná zbierka. Je to jediný deň v
roku, kedy sa spoja tisíce dobrovoľníkov, ktorí s entuziazmom brázdia ulice,
rozdávajú narcisy a nezištne pomáhajú.
A tisíce ľudí prispejú, pripnú si narcis a
tak podporia nielen finančne, ale aj ideovo. Deň narcisov je výnimočný deň,
kedy hlavnú úlohu zohráva prejav spolupatričnosti, nádeje, pomoci iným...
Zbierka Deň narcisov tento rok vstúpila do svojej tretej dekády – 7. apríla
sa konal jej 21. ročník. Dlhá existencia
Dňa narcisov dokazuje, že i keď by sme
boli všetci najradšej, keby rakovina neexistovala, onkologických pacientov na
Slovensku stále pribúda, pričom neustále potrebujú našu pomoc a podporu. A
práve vďaka tomu, že i tento rok si ľudia
spontánne pripínali narcisy, prispievali,
budeme môcť v Lige proti rakovine aj
naďalej realizovať programy a projekty
pre onkologických pacientov.

Vyzbierali sme viac ako
900 000 EUR
Počas tohtoročného Dňa narcisov nás
poriadne potrápilo počasie. No aj napriek
tomu bol tento deň opäť výnimočný, tak
ako každý rok. Tisícky dobrovoľníkov
v priebehu celého dňa pripínali ľuďom
v uliciach či obchodných centrách na
odev narcisy. Hoci do Centra pomoci v
Bratislave, kde sa spočítavali vyzbierané
peniaze, prichádzali študenti premočení
od dažďa, o to viac sa tešili, že aj napriek
nepriaznivému počasiu boli ich pokladničky plné. Predbežný hrubý výnos
21. ročníka Dňa narcisov predstavuje
932 601,39 Eur. (ak sa to stíha, doplníme ešte operátorov) Takúto sumu sa nám
podarilo vyzbierať vďaka zapojeniu 777
spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali
16 106 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska.

Poďakovanie dobrovoľníkom
Pri príležitosti Dňa narcisov každoročne pripravujeme aj komunikačnú
kampaň, ktorá má verejnosti nielen pri-

pomenúť blížiaci sa termín zbierky, ale aj
odovzdať určité posolstvo. Tento rok sme
spolupracovali s reklamnou agentúrou
DADS advertising, ktorá pre nás pripravila kampaň primárne zameranú na
dobrovoľníkov vo forme ocenenia a poďakovania za ich nasadenie a dlhoročnú
podporu, za ich ochotu nezištne pomáhať. Bez nich by nebolo možné Deň narcisov zorganizovať v takom rozsahu, ako
je to už niekoľko rokov – v uliciach sa v
deň zbierky pohybuje okolo 16 000 dobrovoľníkov. Vo videách sa nielen dobrovoľníkom, ale aj verejnosti prihovárali
známe tváre – slovenský raper Majk Spirit a herec Ján Gallovič. Okrem propagácie v tradičných médiách sme využili
aj potenciál sociálnych sietí, aby sme sa
prihovorili mladej generácii a vyslali jej
odkaz, že sú potrební a počítame s nimi.

Ako využijeme financie
zo Dňa narcisov
Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga
proti rakovine každoročne zastrešuje široké spektrum programov a projektov
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liciach a Dudinciach. Pripravený je tiež
druhý ročník pobytu s názvom „Rodinná
týždňovka“, ktorého sa zúčastnia rodiny s
deťmi, kde jeden z rodičov je onkologický
pacient. Cieľom tohto projektu je nasmerovať rodiny k zvládaniu náročného obdobia v ich živote, k správnej komunikácii
počas ochorenia s ostatnými členmi rodiny. Rodičia majú možnosť poradiť sa so
psychológom, podeliť sa o svoje skúsenosti
s ostatnými rodičmi a navzájom si poradiť.
Okrem toho je pre rodiny pripravený bohatý sprievodný program vo forme poznávacích výletov, športových či kreatívnych
aktivít, o deti v rôznom veku sa starajú
animátorky a „šijú“ im program na mieru.

Posilnenie publikačnej činnosti
Vzhľadom k záujmu o brožúrky k jednotlivým onkologickým diagnózam i iným
témam súvisiacim s ochorením, či letákom
s preventívnymi informáciami, plánujeme
nielen pokračovať, ale i posilniť publikačnú
činnosť. Informácie obsiahnuté v brožúrkach sú často jediným sprievodcom na ceste ochorením, či cennou radou v starostlivosti o zdravie a v predchádzaní ochoreniu.

Podpora iných subjektov
určených pre pacientov, ako i pre zdravú
populáciu.
Už k neodmysliteľným projektom patrí
psychosociálna pomoc pacientom a ich
rodinám naprieč Slovenskom v podobe
poradenstva psychológov a sociálnych pracovníkov. V Centrách pomoci v Bratislave,
Martine a Košiciach sú denne ponúkané
zaujímavé programy vo forme rehabilitácie
poskytovanej fyzioterapeutmi, vo
forme jazykových, pohybových,
kreatívnych kurzov, prednášok
či workshopov na rôzne užitočné
témy i individuálne osobné konzultácie. Práve vďaka financiám
zo Dňa narcisov môžu tisícky
pacientov aj ich rodinných príslušníkov využívať Linku pomoci,
internetovú poradňu či spomínanú psychologickú pomoc v
regiónoch, poskytovanú 20-timi
psychológmi. Informácie veľmi
chýbajú, rada či nasmerovanie
majú pre pacientov veľkú hodnotu, i preto rozširujeme časy
poskytovaných služieb na telefonickej Linke pomoci o večerné
hodiny či víkendy. Časť financií
zo zbierky je určená na priamu
finančnú pomoc pacientom a ich

rodinám, ktorí sa v dôsledku ochorenia
ocitli v hmotnej núdzi.

Relax pre pacientov
Aj tento rok sa vďaka výnosu zo Dňa
narcisov zorganizovali relaxačné pobyty
pre cca 400 onkologických pacientov. V
priebehu mesiacov máj a jún sa uskutočnili štyri turnusy v Trenčianskych Tep-

Vďaka výnosu zo Dňa narcisov Liga
proti rakovine dlhé roky podporuje
mnohé projekty tretích subjektov. Patria
k nim rôzne zdravotnícke inštitúcie, nemocničné zariadenia či menšie občianske
združenia pracujúce s onkologickým pacientom. Aj týmto spôsobom tak prispievame k riešeniu najpálčivejších problémov, súvisiacich s mnohými problémami
v zdravotníctve. Pravidelne je časť finan-
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cií, vyzbieraná počas Dňa narcisov, venovaná aj na výskum v
oblasti onkológie.

Ako ste mohli podporiť Deň narcisov?
Verejnosť mala tento rok opäť možnosť stretnúť vyše 16 000
dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska, ktorým mohli
ľudia prispieť ľubovoľnú sumu vhodením do riadne označených
pokladničiek. Ani tento rok nechýbala možnosť podpory prostredníctvom zaslania SMS na číslo 848 alebo priamym vkladom na účet Dňa narcisov. Ak ľudia nestretli vo svojom meste
dobrovoľníkov, podporiť Deň narcisov mohli aj z pohodlia domova či pracoviska kúpou „virtuálneho narcisu“. I keď si tento
narcis nemohli pripnúť na odev, spríjemniť deň im mohol aj
na monitore počítača. Ďalšou formou podpory bolo darovanie
ľubovoľnej sumy prostredníctvom darcovského portálu www.
darujme.sk.

Narcisové behy na východnom Slovensku
Komunita športovcov Active life sa aj tento rok rozhodla podporiť Deň narcisov a projekty ním financované formou nesúťažných behov pre verejnosť. Trate „Narcisových behov“ viedli troma
mestami východného Slovenska – Michalovce (6. apríla), Prešov
(8. apríla) a Košice (9. apríla). 50 % z vyzbieraného štartovného
bolo venovaných na podporu Dňa narcisov a projektov realizovaných Ligou proti rakovine.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom,
partnerom, každému prispievateľovi, že Deň narcisov má každý rok takú obrovskú silu, že sa podarí vyzbierať suma, z
ktorej je možné realizovať nielen projekty, ale predovšetkým
podporiť onkologických pacientov. To všetko vďaka vám...

Prezident Andrej Kiska navštívil Centrum pomoci LPR
Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine
Vo štvrtok 6. apríla 2017, deň pred konaním celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, určenej na pomoc onkologickým pacientom, navštívil prezident Andrej
Kiska Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave.
Prezident Andrej Kiska sa počas návštevy porozprával
s pracovníkmi Ligy proti rakovine, ktorí tento rok zorganizovali v poradí už 21. ročník Dňa narcisov. Zaujímal
sa o to, ako využívame financie vyzbierané počas Dňa
narcisov, a tiež o problémy, s ktorými sa každý deň stretávame. Následne pozdravil aj pacientky – návštevníčky
Centra pomoci LPR v Bratislave počas jazykového, pohybového kurzu a kreatívnych kurzov. Okrem toho sa stretol
aj so študentmi Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici
v Bratislave, ktorí sa na druhý deň vybrali do ulíc spolu
s ďalšími 16 000 dobrovoľníkmi z celého Slovenska, aby
rozdávali narcisy a vyzbierali dobrovoľné príspevky určené
na projekty pre onkologických pacientov.
Andrej Kiska zároveň vyzdvihol záslužnú dlhoročnú
činnosť Ligy proti rakovine, ktorá pomáha tým, ktorí

onkologickým ochorením práve prechádzajú, ako aj ich
rodinám. Podľa prezidenta je nesmierne dôležité hovoriť
najmä o prevencii. Podľa jeho názoru by sa už na školách mali deti učiť o potrebe preventívnych prehliadok a
o tom, čo sami môžeme spraviť, aby sme tomuto zákernému ochoreniu vedeli predísť.
Na záver prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva
Siracká a výkonná riaditeľka Ing. Eva Kováčová poďakovali Andrejovi Kiskovi za milú návštevu v Centre pomoci v
Bratislave a pripli mu na odev narcis, ako prejav podpory a
spolupatričnosti onkologickým pacientom a ich rodinám.
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Emócia, eufória, entuziazmus
= Cena Nadácie Orange
Ing. Eva Kováčová, výkonná
riaditeľka Ligy proti rakovine

Som vo veku, kedy by som mohla
vedieť ovládať emócie... Lebo vraj som v
najlepších rokoch ☺, mám už čo-to za
sebou a tiež som si myslela, že už všetko s chladnou hlavou zvládam, vrátane
prejavu svojich emócií navonok, resp.
snahou o to. A napriek tomu prišiel deň,
kedy som sa rozplakala verejne – a nie
raz, ale hneď dvakrát...
18. máj – termín našej tlačovej besedy, na ktorej sme informovali o výsledku 21. ročníka Dňa narcisov. O výsledku, ktorý bol opäť krásny a vzhľadom k
počasiu pozitívne prekvapivý. 932 000
Eur – predbežný hrubý výnos. O ňom
i o Dni narcisov sa píše v La Speranze
na iných stránkach. Nedá mi ho však nespomenúť, pretože práve o Dni narcisov
bola tlačová beseda, kde bol oznámený
i tento výnos a bola prvým podujatím,
kde ma premohla emócia. Dôvodom bol
náš hosť – účastníčka rodinnej týždňovky z minulého roka. Pred besedou mala
veľký rešpekt a trému, hovorila však tak
krásne a vyvolala takú emóciu, že slzy
vypadli nielen mne, ale takmer všetkým
prítomným... Pre nás jej slová znamenali
absolútnu vzpruhu do ďalšej práce. Dali,
resp. potvrdili zmysel toho, čo robíme,
motivovali nás, aby sme ďalej vymýšľali,
organizovali, pomáhali – pacientom a ich
rodinám. Aby sme tu boli pre tých, ktorí
nás potrebujú a zároveň i pre tých, ktorí

nás nepotrebujú, ale nás počúvajú – či už
naše rady k prevencii alebo naše informácie, čím sa zaoberáme, čo robíme...
A presne o tom, čo robíme a za čo sme
boli ocenení, bolo druhé podujatie toho
dňa – udeľovanie Ceny Nadácie Orange.
Táto cena sa udeľovala po deviatykrát
v niekoľkých kategóriách. My sme prihlásili naše projekty, spadajúce do oblasti
sociálnej inklúzie. Dôvod bol veľmi jasný
– naše programy a projekty pre onkologických pacientov smerujú k tomu, aby
sa necítili vylúčení z diania v spoločnosti,
aby pociťovali našu akceptáciu napriek
svojmu aktuálnemu zdravotnému hendikepu, aby pociťovali našu solidárnosť.
Naše projekty im dávajú príležitosť aktívne sa vracať do života „pred chorobou“,
aktívne tráviť čas počas liečby, zrelaxovať,
nabrať sily zvládnuť ochorenie.
Vedeli sme, že o ocenenie sa uchádzajú výborné projekty, že všetky sú veľmi
kvalitné a každý jeden si zaslúži víťazstvo. A tak sme si povedali, že nás poteší
i morálne uznanie a to, že i touto formou sa povedomie o našich programoch
dostane bližšie k verejnosti. Práve kvôli
spomínanému Dňu narcisov veľkú časť
z nich môžeme plne financovať. A tak
po tlačovej besede, kde sme prezentovali
nielen výsledky Dňa narcisov, ale aj našu
činnosť, sme sa večer zúčastnili ako jedna z piatich neziskoviek, ktorá sa dostala
do užšej nominácie piatich subjektov,

na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov
Ceny Nadácie Orange. „Naša“ kategória
sa vyhlasovala ako posledná. Bola vyhlásená tretia, druhá i prvá cena. Po prevzatí
i prvej ceny sme si povedali, že sme i tak
úspešní, keď sme spomedzi 35 prihlásených postúpili medzi 5 najlepších. A potom to prišlo...
Prekvapenie večera v podobe oznámenia komisie, že v dôsledku kvality nominovaných subjektov a ich programov sa
rozhodla udeliť i druhú prvú cenu, ktorú získava – Liga proti rakovine za svoje
programy a projekty v oblasti sociálnej
inklúzie. Bez prípravy a v miernom (samozrejme, pozitívnom) šoku sme na pódiu prebrali vavrínový veniec a ocenenie,
s ktorým sa spája i finančná podpora v
objeme 8 000 Eur. Práve toto ocenenie
bol ten druhý emočný nápor, ktorý zasiahol a spôsobil, že poďakovanie bolo poznačené silnou emóciou v hlase. Eufória
a radosť, že naša práca i v 27. roku pôsobenia bola takto verejne ocenená, bola
nesmierna. O tú radosť sa s vami všetkými radi delíme, lebo zásluhu na ocenení
máte všetci – tí, ktorí nám dôverujete a
naše služby využívate i tí, ktorí nás podporujete, lebo len vďaka podpore širokej
verejnosti môžeme robiť množstvo zmysluplných a potrebných aktivít. Cena Nadácie Orange preto patrí nám všetkým
a veríme, že spoločne s nami sa tešíte...
Ako prejav našej vďaky a pokory sme sa
rozhodli použiť získaných 8 000 Eur na
podporu onkologických pacientov, ktorí
sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej
núdzi a tieto zdroje pridáme k vyčleneným cca 100 000 Eurám, ktoré sme do
konania ďalšieho ročníka Dňa narcisov
zatiaľ rezervovali na tento účel.
Tak toto bola malá nádielka emócií, s
ktorou sa radi delíme s vami všetkými vo
viere, že príjemných a pozitívne prekvapivých dní zažijeme ešte veľa a bude to
hlavne preto, že sa budú spájať s vecami
užitočnými a prospešnými.
Želáme vám leto plné krásnych zážitkov, dobrej nálady, pozitívneho myslenia
– všetkého, čo prispeje k fyzickému i psychickému zdraviu. ☺
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Zážitky z relaxačných pobytov
nesúce sa okolím, zhlboka vdychujem
lesný vzduch, prečisťujem si pľúca. Zabúdam na všetko.
12:20
Myslím, že už ma z jedálne nedostanú. Unavená som vrástla do stoličky. Výhľad z Klepáča bol fantastický a najmä
pocit, že som sa prekonala. Nabilo ma to
energiou! Ak sa tento týždeň uskutoční
ešte nejaká túra, určite idem. Samozrejme, ak ma najskôr odlepia zo stoličky.

Mgr. Simona Kutišová
Viac ako 420 dospelých onkologických pacientov si oddýchlo a načerpalo
sily počas 9-teho ročníka relaxačných
pobytov. Tie sa tento rok uskutočnili v
Hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach
a v Hoteli Flora v Dudinciach. Na pobyty bola z výnosu zbierky Deň narcisov
2017 vyčlenená čiastka 90 000 Eur.
Ako to na týždňovke vyzeralo, sa dozviete z „Denníka“.

spolu so svojimi dvomi dobrovoľníčkami Jankou a Simonkou. Viacerí sme sa
divili, že je taká mladá, očakávali sme
staršiu paniu. Ale už pri úvodnej reči
nás presvedčila, že vek nehrá podstatnú
rolu. Všetko nám vysvetlila, oboznámila
nás s programom, s možnosťami navštevovať procedúry (na wellness sa už veľmi
tešíme), predstavili sme sa (Majky boli v
prevahe ☺), zaregistrovali sme enormný
nedostatok mužov a potom šup do bazéna. Prvý „poldeň“ úspešne za nami.

Deň druhý - utorok 23.5.
DENNÍK TÝŽDŇOVKÁRA
Deň prvý - pondelok 22.5.
16:06
Úmorná cesta je za nami. Konečne
sedíme v izbe, moja spolubývajúca je na
prvý pohľad príjemná žena, sadli sme si.
Obe sa tešíme na večeru a na celý týždeň. Čakajú nás dva celodenné výlety,
chystáme sa na obidva. Ideme sa prejsť
po pešej zóne a poobzerať si kúpeľné
mestečko.
21:00
Máme za sebou večeru, chutila skvelo. Každého usadili na miesto, ktoré mu
bude patriť po zvyšok týždňa. Sedia s
nami ďalšie dámy, veselé, hneď sme sa
dali do reči. Dohodli sme sa, že aspoň
raz za týždeň vybehneme na zábavu.
Po večeri sme mali stretnutie v kongresovej sále, kde nás privítala sympatická organizátorka Janka Horváthová,

7:58
Chladné ráno nás neodradilo od spoločnej rozcvičky, ktorá vraj bude bývať
každý deň na parkovisku pred hotelom.
Precvičili sme si svaly a naučili sa týždňovkársku pesničku. Chytľavá. ☺
10:16
Teplo... Nezvyknem chodievať na
túry, ale tu som sa odhodlala. Kráčam
spolu s ostatnými po serpentínkach až
k Jánošíkovej jaskyni. Fú. Musím si dať
oddych. Napiť sa. Vydýchať sa. Pofotiť
sa. Samozrejme, neopomenieme animátorky. Dievčence, šup, šup, sem k nám!
Zakričíme spoločne klobááása a cvakáme! Výborne. To aby mi doma verili, že
som naozaj tu s nimi, na túre, v lese.
Dobre, vydýchali sme sa, odvážlivci
pokračujú v ceste. Ja tiež. Mierime na
Klepáč. Les je nádherný, zeleň upokojuje, nemám čas zamýšľať sa nad inými
vecami. Vnímam len hlasy ostatných,

17:40
Pani psychologička nám prednášala o
zvládaní stresu. Spomenula zopár techník a mohli sme sa spýtať na to, čo nás
zaujímalo. Je dobré, že sme mali na pobyte aj takúto možnosť. Viem, že viacerí
z nás by sami za psychológom nešli. Je
to iné, keď príde on za nami.
22:01
No teda! Najskôr som sa chcela celý
večer plačkať v bazéne, ale spolubývajúca ma presvedčila, nech s ňou idem
na servítkovú techniku. Ja? Nikdy mi
kreatívne veci nešli! Dvakrát sa mi teda
nechcelo. Ale keď som sa už usadila za
stôl a animátorky nám všetko vysvetlili
a v prípade potreby okolo nás pobiehali
ako kométy, vždy s úsmevom na perách,
ochotné pomôcť s čímkoľvek, doslova
som sa do práce zažrala. Odchádzala
som posledná so slovami: „Ženy, toto bol
skvelý večer! Nabudúce ma tu máte zas!“

Deň tretí - streda 24.5.
9:32
Dievčence nám rozdávajú balíčky.
Dnes bude suchý obed, šnicel medzi
dvomi krajcami chleba. Čaká nás totiž
výlet do Bojníc. Ideme skoro všetci, prichádza veľký autobus aj mikrobus.
12:13
Bojnický zámok je krásny. Prechádzame sa so sprievodkyňou po komnatách. V jednej je zrkadlo, ktoré nám
zabezpečí krásu a mladosť po zvyšok
života. Joooj, tlačíme sa všetky! Chceme
byť krásne!
14:17
Fotka pred Bojnickým zámkom musí
byť, nasleduje prechádzka po ZOO. Príjemný oddych, zastavujeme v bufetoch,
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ukáže roztrasenú chôdzu o paličke, navždy budem vedieť, o koho ide! ☺

Deň piaty - piatok 26.5.
11:50
Plavíme sa plťkami popod Strečno.
Prežili sme útok vĺn u Margity, dokonca i u Besnej. Vraj nám už nič nehrozí.
Teda, okrem tsunami, ktoré do našej
plte dobiedzajú z každej strany. Fúka
a tak nám každú chvíľu naprská dnu
vodu. Uf. Už nám zamočilo aj lavičky.
Pol dňa budeme chodiť s mokrými zadkami! Aspoň že ten pltník-predník je
fešák. Možno by sme sa ani nebránili,
keby nás z tej vody mal vyťahovať on.
Chi.
kde si zjeme zásoby a nadopujeme sa
kávou. Pozornosť lákajú aj stánky popri
chodníčku, treba nakúpiť deťom i vnúčatkám suveníry. Ideme na to!
22:01
Ach. Môj Bože. Necítim si prsty.
Ani ruky. Teda, cítim bodavú bolesť
a kŕče. Ale, čo tam po nich, keď sa mi
na nočnom stolíku vyníma taký krásny
stromček šťastia! Vážne! Ja sama som ho
vyrobila! Doma mi neuveria. Je nádherný. Celý večer sme navliekali koráliky a krútili drôtikmi ostošesť. Bola to
makačka, chvíľu trvalo, kým sa do toho
človek dostal, ale výsledok stál za to.
Zhovárali sme sa o tom, že v sobotu pochodujeme na pešiu zónu. Chystajú sa
folklórne slávnosti, budú vraj i stánky.
Jeden si postavíme aj my. V tom by musel byť čert, keby sa aspoň jeden z našich
stromčekov nepredal! Sú krásne. Jeden z
najkrajších darčekov, ktoré si domov nesieme pre blízkych. Veď sú vlastnoručne
vyrobené.

Deň štvrtý - štvrtok 25.5.
7:32
Vstávať a cvičiť! Každým dňom je
nás menej, ale stálice nič neodradí, na
recepcii stepujeme ako prvé. Predbehli
sme aj animátorky. Ha!
11:11
Znovu raz objavujem svoju skrytú
stránku. Maľujem ostošesť. Prinesiem
deťom obrázky mackov a mačičiek. A
zároveň uvažujem, že si farby na sklo
nakúpim aj domov. Treba mi ozdobiť
obkladačky v kuchyni, mohla by som i
tie v kúpeľni... Hm, aj tamten obrázok
hríbikov je skvelý, hodil by sa mi na pohár k sušeným hubám, ktoré zvyknem

prisypať do kapustnice... To aby som sa
poponáhľala, nech stihnem obkresliť aj
tento vzor!
15:20
Znovu šľapeme horskými chodníčkami. Kto to tvrdil, že dnes bude chladno?
Navrstvili sme sa a teraz sa topíme ako
nanuky, tečú po nás kvapôčky ako v reklame na najnovší Magnum. Nevzdávame sa, napriek chôdzi do kopca, ktorá
primäla dychčať aj zdatnejších. Tentoraz
je naším cieľom Biely jeleň. Po príchode
na miesto sa fotíme. S animátorkami, s
výhľadom, všetci spolu navzájom. Dozvedáme sa o smutnej legende Bieleho
jeleňa, súcitne si povzdychneme a kráčame ďalej. Znovu nasávame čerstvý
vzduch, užívame si cestu dole kopcom
i plazenie sa po prašnej zemi, zasypanej
suchým lístím, keď sa prebojovávame
cez prekážku – polospadnutý strom.
Konečná zastávka je na Baračke. Poháňa
nás vidina chladených nápojov. Poďme,
pridajte vy tam vpredu!
21:35
Dnes asi nezaspíme. Bolia nás bruchá od smiechu. Dievčatá nachystali večer hier. Hráme „Osobnosti“. V prvom
kole musíme vyžrebovanú osobnosť
popísať svojej spoluhráčke. Háda, ale
netriafa. Joj, baby, čakajte, musíme sa
najskôr naladiť na spoločnú vlnu! Aby
to nebolo jednoduché, v druhom kole
sa v dvojiciach vystriedame. Tentoraz
môžeme povedať len jedno slovo a zvyšok ukázať. Posledné kolo je najhoršie,
vraj hrajte bez slov. Joj, Janka, veľa by
si od nás chcela, to sa nedá. Už dávno
sme sa takto nenasmiali. Vyhráva názorná ukážka pani Vášáryovej. Ani chudák
Maroš Kramár to dnes nemal jednoduché. Každopádne, ak mi oddnes niekto

14:01
Táto sprievodkyňa je perfektná! Vodí
nás po hrade Strečno a všetko opisuje s
takou energiou, akoby to bol celý jej život. Výborne sa ju počúva, vidno, že ju
práca baví. A nás baví počúvať ju. Kdetu nám ukazuje aj chuťovky ako „výsernicu“, aby sme mali predstavu, ako
vyzerali záchody u dôstojných pánov,
mučiareň, i miestnosť, v ktorej tokajú
tetrovy a pípajú prepelice. Na záver je
najpríjemnejším prekvapením hudobník Martin. Hrá nám na klavíri. Stačí
privrieť oči a len počúvať. Razom sa ocitáme v inom svete. Hrá úžasne. Chceme
prídavok!
20:15
Nemáme dosť, súťažíme. Prišli sme
si zmerať sily vo vedomostnom kvíze.
V skupinkách bojujeme odušu, chceme
nazbierať najviac bodov a vyhrať prvú
cenu! Otázky sú drsné. Mozgové závity nám pracujú na plné obrátky. Občas
nás animátorky sklamú, keď našu nádej,
že sme odpovedali správne, schladia.
Inokedy nás priam pohorší, aká ľahká
otázka sa skrývala za vysokým počtom
bodov. Aspoň som sa naučila jedno: Kto
občas nezariskuje, nič nemá!

Deň šiesty - sobota 27.5.
10:50
Sedíme na prednáške s pani onkologičkou. Miestnosť praská vo švíkoch.
Zaujíma nás toľko vecí! Pani doktorka
sa nám snaží zodpovedať všetky otázky,
takmer každý by sa rád čosi spýtal.
14:45
Ach. Och. Opäť raz moje prsty...
Mám dojem, že som prežila útok včiel.

DOBRÉ SPRÁVY
Navliekame totiž náramky z korálikov a
ten drôtik je mojím nepriateľom! Alebo
sú ním koráliky? Nie a nie ho pichnúť
do dierky. Idem si oči vyočiť, no niektoré koráliky odmietajú s drôtikom spolupracovať. Idem ich vymeniť.
Fajn, tieto sú farebnejšie a väčšie,
bude sa mi pracovať lepšie. Musím niečo priniesť dcére. A vlastne, aj sebe by
som mala čosi vyrobiť. Večer je rozlúčkový večierok, nech trochu zahviezdim.

lách buble adrenalín. Ešte stále sa nachádzame v inej galaxii. Bolo tu úžasne.
Ach, pustili nám ešte jednu. Kapurkovú. Ale po nej...
Lúčime sa. Podávame ruku Janke,
ďakujeme jej, že toto všetko takto perfektne zorganizovala. Je to skvelé žieňa.
Objímame Janku so Simonkou, pretože
sa o nás celý týždeň s láskou a ochotou
starali, boli nám vždy k dispozícii, naše
slniečka.
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lať Janky? Hrozne zložité rozlíšiť ich v
písomnom prejave, vŕŕ.
19:45
Organizačné pokyny pre animátorky
sú za nami, sme informované o všetkom
potrebnom. Teraz postávame v kongreske a hľadíme na množstvo ľudí. Pomoc,
potrebujem menovky! Toľko mien si určite nezapamätám! Oni to majú ľahké,
dva kusy Janky, jeden kus Simonky.

Deň druhý - utorok 23.5.
15:30
Končím. Náramky sú nádherné! Som
na seba pyšná. Vyrobila som si ďalšiu ozdobu, naučila som sa opäť čosi nové. Môžem
posúvať ďalej a tešiť mnohých v okolí.
20:10
Pomaly sa trúsime do kongresovej
sály. Patrične vyobliekaní, trochu vážni. Uvedomujeme si, že sa končí niečo
krásne. Niektorí sme si už utierali slzičky dojatia, ale len tak potajme, mysliac
si, že si to nik nevšimol.
Vo dverách sa dojato a zaskočene zastavujeme. Miestnosť je vyzdobená, na
stoloch nás čaká občerstvenie. Na plátne sa premietajú fotky z celého týždňa.
Rýchlo sa usádzame, aby sme z nich videli čo najviac. Po očku sledujeme nádhernú tortu v rohu, mrkáme na seba a
začíname cítiť emočný hurikán. Dolieha
to na nás!
21:00
Zábava je v plnom prúde. Dostali
sme aj naše milé dievčatá, ktoré sa o nás
celý týždeň s láskou starali. Prekvapko
zrejme nečakali! Chichi. Aj sme sa spoločne pofotili, nech máme spomienky.
Z každej strany, aspoň na tri foťáky. Pre
istotu, keby nejaká fotka nevyšla. A teraz už tancujeme. Už v prvý deň som
spomínala akútny nedostatok mužov.
Nič to, máme tu jedného, ktorý to vzal
do rúk. Vytancováva každú, rad radom,
prispieva k skvelej zábave. Zavýskame
si, zatancujeme, v mašinke sa rútime k
recepcii a nazad! Polka, čardáš, šliapanie
kapusty aj moderné odrhovačky. Máme
všetko. Zábava graduje! Tečie z nás a
nám to nevadí!
22:29
Miestnosťou sa rozlieha zvučka večerníčka. Asi to značí, že by sme mali
skončiť. Dotancovať. Rozlúčiť sa. A nám
sa nechce. Je nám tu dobre. V ušiach sa
nám neprestajne rozlieha hudba, v ži-

Nechceme odísť. Pobyt bol úžasný.
Spoznali sme nových ľudí, nadviazali priateľstvá, vymenili si skúsenosti s
ochorením aj s bežným životom. Naučili sme sa nové veci, do sŕdc si vštepili
nezmazateľné zážitky. Uvedomili sme si,
koľko vydržíme, ak chceme. Relaxačná
týždňovka je síce pre nás všetkých len
raz za život, ale je taká silná, že nikdy na
ňu nezabudneme. A veľmi si vážime, že
sme sa tu ocitli.
No a teraz skočíme ešte na vedľajšiu
izbu rozobrať večierok. Naposledy.

DENNÍK ANIMÁTORA DOBROVOĽNÍKA
Deň prvý - pondelok 22.5.
12:30
Prehriaty autobus ma doslova vypľúva. Unavene si zotieram pot z čela a,
ťahajúc gigantický kufrisko za sebou,
kráčam hore kopčekom k Hotelu Flóra.
Ubytovávam sa a prichádzam na izbu.
Janka je už tu. Hneď mi je lepšie. Bude
sranda. Už len počkať na šéfovú Janku
a sme kompletka. Staré harcovníčky z
Čingova. Prečo sa vlastne obe musia vo-

6:30
Nie! Nechcem vstávať! Ešte chvíľku,
prosím!
6:35
Ok, vzdávam to. Ak chcem vyzerať
ako človek, musím sa pozviechať.
7:38
Cvak, cvak. Držať zvieratko Karola
(rozumej foťák) počas rozcvičky je najlepší údel. Nemusím cvičiť, ha.
10:08
S Jankou kráčame na konci radu,
zberáme mŕtvolky, čo v preklade znamená, že strážime, aby sa nám nikto
nestratil a všetci sme došli živí a zdraví
na miesto. Kde-tu sa s niektorým účastníkom zarozprávame. A pobudneme pri
Jánošíkovej jaskyni. Trochu sa fotíme.
Trochu dlhšie. Zvyšok už odišiel. Dámy,
fotiace sa s nami, sa vracajú späť do hotela a my s Jankou bežíme. Prečo takmer
bežíme? Hore kopcom. V teple! A prečo
nás vlastne zvyšok nepočkal?
Fajn, vypustila som dušu, neznášam
túry.
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10:00
Máme plnú miestnosť! Zvesť o tom,
aké fajnové je oddýchnuť si pri kreatívnej činnosti, sa už rozniesla po hoteli.
Ženy maľujú ostošesť. Sú fakt šikovné.
Ja na toto trpezlivosť nemám. Obdivujem ich, ako dokážu maličké ornamenty
dokonalo obkresliť a následne aj vyfarbiť.
17:38
Dnes by som zjedla aj vola. Máme za
sebou ďalšiu túru. Našťastie, ľahšiu ako
tú pred dvomi dňami. Tentoraz nám to
trochu komplikovalo počasie. Tieklo z
nás, pretože sme sa naobliekali. Nevadí,
povyzliekali sme sa. Trochu sme sa hrali na špiónov, objímali zem, plazili sa.
Pred večerou sme sa stihli aj osprchovať
a priestor dostane aj omša vo voľnom
čase. Skvelo zorganizované!

22:00
Náročný a dlhý deň za nami. Sedíme na izbe, preberáme dojmy z dneška
a tlačíme do hláv muffinky. Kreatívne
večery sú super, vďaka nim vždy lepšie
spoznáme týždňovkárov. Pokecáme a
zapamätáme si aspoň dve mená. Jupí.
Idem si ich radšej zapísať.

Deň tretí - streda 24.5.
4:20
Ešte je skoro, ešte spi!
6:30
Prispela som k Jankinmu infarktu.
Po zazvonení môjho budíka sa na posteli nadhodila ako toust v hriankovači. Aj
by mi to bolo vtipné, ale nechcem riskovať, že ma vysťahuje. Asi si zmením
zvučku.
9:38
„Syrový alebo mäskový?“
Stojíme na recepcii, rozdávame balíčky všetkým, ktorí idú s nami do Bojníc.
Šéfová Janka vyberá peniažky za autobus, ďalšia Janka zberá ZŤP preukazy a
kde-tu schytí aj vrecúško s desiatou.
Po rozdaní napochodujeme k autobusom, rátame ľudí a s Jankou sa usádzame do mikrobusu na predné sedadlá.
23:30
Človek sa nemá kedy počas dňa zamyslieť nad tým, čo robí. V jednom

kuse chodíme. Cestou sme videli žrebčín, v Bojniciach sme sa pokochali
okolím i krásnym zámkom, na ktorom
sa natáčala aj Fantaghiro. Prešli sme si
takmer celú ZOO, odfotili sa so slonmi
a zúčastnili sa obedu so surikatami. Ten
výjav bol fascinujúci.
Celý deň bolo fantastické počasie,
na hotel sme prišli bez ujmy a po večeri
vyrábali stromčeky šťastia. Týždňovkári
ich vyrobili nádherné. Nikdy sa na ne
nevieme vynadívať. Hoci ich zväčša robia po prvýkrát v živote, sú krajšie ako
od profesionálov, pretože dokážu intuitívne nájsť originálne postupy.

Deň štvrtý - štvrtok 25.5.
6:30
Ehm, zabudla som si zmeniť zvučku, Janka si znovu sťažka vzdychla, hoci
nič nehovorí. No čo, ranné vtáča, ďalej
doskáče.
8:50
Rozkladáme sololitové dosky na stoly, rozdávame štetce, na stolík v úzadí
vykladáme window colorky, kontrolujeme, ktoré maľujú, ktoré nie. Namiešavame do balíčkov tubičky z každej farby,
aby to mali záujemci jednoduchšie. Stolík je už preplnený obrázkami, ktoré si
budú môcť obkresliť. Chystá sa aj playlist, aby sa im lepšie pracovalo.
Môžu dôjsť.

22:00
Hrali sme Osobnosti. Pre niektorých
trochu desivá hra, ale mňa bavila. Museli sme predvádzať pantomímou spevákov i hercov, ušli sa nám aj hokejisti.
Od smiechu sa vraj chudne. Po tomto
večere z nás budú špagetky. Víťazi získali
ceny.

Deň piaty - piatok 26.5.
6:38
Zmenila som zvučku na budíku, už
sa nikto nebude natriasať na posteli.
9:01
Znovu balíčky. Dnes máme pred
sebou výlet na Strečno, čaká nás splav
Váhu. Jednou z dobrých vecí na dobrovoľníctve (okrem toho, že človek spozná
nových ľudí, prekonáva sám seba, dozvedá sa nové veci, kryštalizuje si svoje
silné i slabé stránky) je, že sa dostane na
rôzne miesta. Znovu uvidíme kus krásneho Slovenska. Tešíme sa. ☺
12:05
Ha! Mám fotku s pltníkom! Chvíľu
som riadila plť a prežili sme to! ☺
23:01
Som neskutočne unavená, ale toto
si musím zapísať. Ja mám tie baby fakt
rada. Milujem týždňovky s nimi, pretože také úžasné a inšpirujúce osôbky
musí človek hľadať lupou. Som rada,
že sa mi priplietli do života a som tu s
nimi. A spätná väzba je tiež podstatná,
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zajtra im to pekne poviem.

Deň šiesty - sobota 27.5.

ešte zopár vtipných animátorských zostalo. No čo, aspoň sa obecenstvo zasmeje.
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vedome darovaná láska. Júj. Kiežby sme
ešte mohli potiahnuť, nechceme odísť.

Deň siedmy - nedeľa 28.5.
9:33
Už to vedia. Kvitnú im na lícach
ruže. ☺
15:02
Poslednýkrát sme vykladali na stolík koráliky a strávili až polhodinu nad
monotónnym strihaním drôtov a ich zakrúcaním na jednej strane. Pripravujeme si aj tácky, aby si mali koráliky i pripravené pamäťové drôtiky záujemcovia
kam uložiť. Do vreciek si zastrkujeme
dva typy klieští a pobiehame pomedzi
týždňovkárov. Ukončujeme náramky,
prípadne sa uisťujeme, či majú pestré
guľôčky dierky.
19:52
Kongreska je pripravená, personál nám to krásne vyzdobil. A torta je
nádherná, rýchlo ju fotíme, kým nie je
rozkrájaná. Šéfová púšťa cez projektor
celotýždňovú zásobu fotiek. Napriek
pokusom zmazať všetky nevhodné, tam

LISTY
...sú ľudia obyčajní a ľudia so zlatým srdcom...
...tých so zlatým srdcom nie je veľa,
preto sú veľmi vzácni...
...tak ako všetci tí, ktorí chcú pomáhať aj nám, onkologickým pacientom.
„Vážená pani riaditeľka,
bola som jednou z tých, ktorí mohli
prežiť úžasný a neopakovateľný relaxačný týždeň v Trenčianskych Tepliciach
s Jankou, Luckou a Mackou. Sama ste
boli toho svedkom. Spokojné, usmiate
tváre, pokoj v duši u všetkých vo Flóre boli toho dôkazom, že to, čo pre nás
vaše dievčatá robili, splnilo – dovolím
si povedať – prekonalo naše očakávania, čo budeme celý týždeň na pobyte
robiť. Od pol ôsmej minimálne do desiatej hodiny večer mali dievčatá pre nás
pripravený bohatý program a niekedy sa
všetky aktivity nedali postíhať. Ani sme
netušili, akí sme mnohí „šikovní“ na
tvorivých dielňach, či tiež pri súťažiach
a kvízoch. Myslieť na chorobu, či iné
naše zdravotné problémy nebol ani čas.
Prechádzky do okolitej prírody Trenčianskych Teplíc, ale aj celodenné výlety

22:15
Kačací tanec! Polka! Karel Gott...
Pekná zmeska, šéfová je mimoriadne
flexibilná, dokázala za pár minút vytvoriť playlist na rozlúčkový večierok, keďže
pôvodný zoznam sa kamsi na vandrovku
vybral. Tečie z nás. Už sme rozchodili
dojatie, keď sa s nami všetci fotili ako
s celebritami a darovali nám drobnôstky na pamiatku. To sú vždy také krásne
chvíle, keď sa všetci okolo vás krútia a
chcú spomienky v podobe fotografií.
Len ťažko vtedy skryjeme slzičky.
00:02
Ešte stále nespíme. Posledný večer
vydržíme hore dlho. Smejeme sa, je
nám dobre, dojedáme zásoby a zároveň
nás zmáha smútok. Končí sa ďalší skvelý
týždeň, tento večer nás nabil neskutočnou energiou. Buble nám v žilách, týždňovkári nám darovali nesmierne veľa,
hoci si to možno ani neuvedomujú. Ale
práve to je krásne. Nezištne, priam ne-

do Bojníc či na Strečno v nás zanechali
prenádherné spomienky, ktoré umocnila aj plavba po Váhu na pltiach. Škoda,
že ste museli tak skoro odísť, stačilo počuť tóny veselej piesne a už to išlo. Tí,
ktorí mohli tancovali, všetci spievali,
debatovali. Keby nás videli naši lekári,
tak povedia, veď tam boli iba samí zdraví ľudia. Len za jedným nám bolo veľmi
ľúto, že ten týždeň ubehol tak rýchlo.
Ale za to vznikli nové priateľstvá naprieč
celým Slovenskom od Kráľovského Chlmca až po Bratislavu.
Preto mi dovoľte ešte raz sa srdečne POĎAKOVAŤ, celému tímu Ligy
proti rakovine, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí stáli 7. apríla 2017 so
svojimi pokladničkami v nie práve najkrajšom počasí po celom Slovensku, aby
sme mohli prežiť bezstarostný týždeň v
krásnom prostredí hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach. Neviem, či aj to
krásne slnečné počasie ste nám nevybavili ☺. Tiež by som chcela poďakovať
celému kolektívu hotela Flóra za servis,
ktorý nám robili počas celého týždňa,
aby sme sa u nich dobre cítili a načerpali nových síl do ďalších dní. ĎAKUJEM!!!“

9:45
Prichádzame na recepciu. S kuframi. Zbalené. Lúčime sa s poslednými
prítomnými a vychádzame von. Baby
odchádzajú, ja až neskôr. Tieto chvíle sú
vždy najsmutnejšie. Doteraz sme zvykli
cestovať spolu, predĺžiť si týždňovkový
pocit ešte o 4 hodiny. Teraz sa rozchádzame oveľa skôr. Posledné objatia i
úsmevy, baby nakladajú kufre do hotelového auta. Mávame si. A ešte raz sa
objímeme. Síce sa určite stretneme o
pár dní či týždňov a budeme v kontakte, predsa len... život sa počas týždňovky
zastavuje, mení, nadobúda celkom iné
kontúry ako má ten bežný. A nám sa
doň vracať nechce. Chvíľu nám potrvá,
kým sa naladíme na inú vlnu a zvykneme si, že sa už nevídame každé ráno strapaté, bez mejkapu, spotené po túrach...
Ale máme nádej, že možno o rok. ☺

„Som jednou z tých, ktorí v prvom
tohtoročnom termíne zažili neopakovateľné chvíle v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach na relaxačnom pobyte
usporiadanom Ligou proti rakovine.
V prvom rade chcem vysloviť jedno
veľké ĎAKUJEM manželom Sirackým
za myšlienku založiť Ligu proti rakovine
a robiť osvetu o tejto zákernej chorobe.
Ďakujem tiež všetkým obetavým pracovníkom ligy, dobrovoľníkom aj všetkým anonymným darcom, ktorí každý
svojím dielom prispievajú každoročne
k napĺňaniu pokladničiek a pri ďalších
aktivitách Ligy.
No a v neposlednom rade úprimne a
z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí
organizujú relaxačné týždňové pobyty
pre onkopacientov, aby v krásnom prostredí načerpali silu a energiu do ďalších
dní a aspoň na chvíľu zabudli na útrapy
spojené s chorobou.
Ešte raz – srdečná vďaka za všetko a
prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, elánu a vytrvalosti pri záslužnej a obetavej
práci.“
Ivana Gálová (Lehota)

Ľubomíra Adamčiová
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Aktívny život v Košiciach
Ing. Ľubica Slatina,
správkyňa Centra pomoci v Košiciach
Okrem bežných aktivít v priestoroch
košického Centra pomoci sa v meste
Košice v minulom období konalo aj
množstvo osvetových verejných akcií.
V spolupráci so Spolkom medikov
mesta Košice prebiehajú edukatívne
prednášky pre študentov základných a
stredných škôl. Realizujú sa buď priamo
v priestoroch Centra pomoci, častejšie
však na pôde konkrétnej školy – v domácom prostredí študentov. Nenásilnou
formou sa venujú zaujímavým témam,
ktoré mladým ľuďom priblížia vekovo im blízki študenti medicíny. Medzi
dievčatami sú obľúbené prednášky o
príprave na gynekologickú prehliadku,

kde sa dozvedia množstvo zaujímavostí
a užitočných rád. Dievčence dostanú aj
menštruačné kalendáriky či letáky Ligy
proti rakovine, informácie o prevencii
onkologických ochorení, ako aj o spôsobe samovyšetrenia prsníkov.
Ďalšou obľúbenou témou je fajčenie,
resp. edukatívna prednáška zameraná na
riziká fajčenia a s tým spojené ochorenia. Samozrejmosťou sú taktiež informačné letáky „Prestať fajčiť sa dá“. Zaujímavým spestrením je možnosť fúknuť
do prístroja – tzv. smokerlyzera – a zistiť
tak množstvo CO vo výdychu fajčiara.
Mesto Košice je známe svojimi športovými aktivitami. Značne rozvinutá je
najmä komunita bežcov, do ktorej sa
začlenili aj ľudia z Centra pomoci. Špor-

tové tímy vo výrazných žltých tričkách
Ligy proti rakovine sú súčasťou mnohých bežeckých podujatí.
Jednoznačne najznámejším je Medzinárodný maratón mieru. LPR má
už tradične v priestoroch Expo MMM
svoj prezentačný stánok. Okrem toho
sa mnoho bežcov postavilo aj na štart,
aby si vo farbách LPR zabehli rôzne dlhé
trate (minimaratón 4,2 km, polmaratón
21 km, ale medzi našimi bežcami boli aj
takí, ktorí zdolali celý maratón – 42 km).
Ostatný ročník MMM mal zároveň
charitatívny zmysel. Liga proti rakovine
bola jednou z troch organizácií, ktoré
mohli bežci podporiť v rámci kampane
„Bež so srdcom“. Tvorcom tejto myšlienky bola Karpatská nadácia, ktorá
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zároveň realizovala finančnú zbierku cez
portál ĽudiaĽuďom. Centrum pomoci
LPR v Košiciach získalo krásnych 1 332
Eur, ktoré budú využité na programy a
aktivity v prospech onkologických pacientov.
Ďalším tradičným bežeckým podujatím je aj tzv. „Jazerná 50-tka“. Väčšinou
päťčlenné družstvá zabehnú formou
štafetového behu (spolu 50 km) na
krásnej trati popri košickom Hornáde.
Každoročne má zastúpenie aj tím Ligy
proti rakovine – tento rok v krásnych
neónových tričkách.
Veľmi zaujímavou aktivitou bol
atraktívny farebný beh s názvom „Farbám neujdeš“. Pestré, zdravotne neškodné farby rozžiarili centrum Košíc.
Kúpou modrej farby mohli jednotliví
bežci prispieť na rodinnú týždňovku

Ligy proti rakovine. Samozrejme, tím
bežcom LPR bol aktívne zapojený aj v
tomto behu.
Naši bežci sú už tradične v tričkách
žltej farby – farby nádeje. Aj Deň narcisov sa nesie v tejto krásnej výraznej
farbe. Tento rok bol o to zaujímavejší,
že k dobrovoľníkom sa pridal aj dobre
známy a vždy usmiaty Patrik Herman.
Časť dňa strávil s dobrovoľníkmi v uliciach mesta, neskôr bol nápomocný pri
rátaní vyzbieraných financií priamo v
Centre pomoci.
V rámci Dňa narcisov sú už tradíciou
aj naše „Narcisové behy“ v spolupráci s komunitou športovcov Active life.
Tento rok bežci s pripnutým kvietkom
narcisu prekonali 5 km trate v mestách
Košice, Prešov a Michalovce. Centrum
pomoci v Košiciach získalo z týchto behov finančný výnos viac ako 1 000 Eur.

Verejnosti v Košiciach je dobre známy aj mobilný odber krvi – darovanie
krvi priamo v priestoroch Centra pomoci LPR. Táto aktivita (mimochodom,

realizovaná taktiež v spolupráci s komunitou športovcov Active life) sa teší veľkej popularite verejnosti. Zamestnanci
Národnej transfúznej stanice Košice sú
v Centre pomoci s pravidelnosťou každé

4 mesiace. Zdravých darcov očakávame
vždy v nedeľu dopoludnia. Spestrením
jej aj herňa s detským kútikom, rozprávkami, hračkami a občerstvením. Kým
rodičia na prízemí Centra pomoci darujú vzácnu tekutinu, o detičky je na poschodí v herni postarané pod odborným
dozorom. Pre darcov je pripravené aj
niečo na posilnenie – drobné občerstvenie, koláčiky, káva, čaj, ale aj cviklová
šťava či zdravotné „decko“ ríbezľového
vína na doplnenie červených krviniek.
Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám
sa Liga proti rakovine a Centrum pomoci v Košiciach dostáva čoraz viac do
povedomia ľudí. Naše dvere sú otvorené nielen pacientom, ale aj zdravej časti
populácie, ktorá má záujem dozvedieť sa
viac o prevencii rôznych ochorení, ale aj
o aktivitách LPR v prospech pacientov.
Príďte nás navštíviť, budeme sa tešiť! Nájdete nás na Paulínyho ul. 63,
040 01 Košice.
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Máme sedem rokov a prvé vysvedčenie...
alebo siedme výročie Centra pomoci Ligy
proti rakovine v Martine
Gabika Sýkorová,
správkyňa Centra pomoci v Martine
V septembri budeme mať sedem
rokov. Sedmička sa často spomína ako
magické číslo – pre niekoho šťastné, pre
niekoho neurčité... My by sme chceli
vyjadriť vieru, že pre všetkých návštevníkov Centra pomoci Ligy proti rakovine v Martine, ktorí za uplynulých
sedem rokov od otvorenia prešli jeho
bránou, to boli roky pohody, nových
priateľstiev, prekonávania výziev, roky
pomoci, podpory, splnených nádejí na
uzdravenie, nájdenia odpovedí na mnoho otázok, nájdenia novej cesty pre ďalší život... Keď dieťa dovŕši siedmy rok
veku, zvyčajne príde domov so svojím
prvým vysvedčením. Aj naše centrum
má vysvedčenie“ od svojich návštevníkov. O čom sa v ňom hovorí?
„Mojím hobby je učiť sa cudzí jazyk.
Keď mi kamarátka povedala, že v Centre
pomoci Ligy proti rakovine v Martine je
kurz angličtiny, hneď som sa prihlásila.
Som veľmi spokojná, pretože s kamarátkou sme obidve onkologické pacientky,
máme príležitosť sa vidieť, porozprávať a
navzájom sa povzbudzovať. Je veľmi pozitívne, že sa tu stretávam so samými príjemnými ľuďmi a v príjemnom prostredí.
Naša pani profesorka je milá, empatická

a múdra. Radosť je učiť sa pri nej angličtinu. Ja osobne sa štúdiu venujem denne
okolo pol hodiny a stalo sa to už mojím
rituálom. Teší ma, keď si dokážem prečítať
zaujímavý text z učebnice alebo časopisu
a preložiť ho aj s pomocou slovníka. Na
strednej škole som sa učila francúzštinu
a ruštinu. Malo to výhody, lebo keď som
bola napr. v Paríži alebo v Petrohrade,
dokázala som sa dorozumieť a zorientovať
celkom dobre. Srdečne vás pozdravujem a
ďakujem.“
Oľga Kramárová
„O Lige proti rakovine v Martine som
sa prvýkrát dopočula, keď sa otváralo Centrum pomoci LPR v Martine. Po prvýkrát
som ho aj osobne navštívila, keď mi Dr.
Čavojská a jej sestrička odporučili lymfomasáž ruky a poslali ma rehabilitáciu
práve do Centra pomoci LPR. Bola som
milo prekvapená príjemným prístupom
p. Sýkorovej, ktorá ma poinformovala o
aktivitách a poukazovala mi centrum,
ktorého vybavenie je veľmi pekné a praktické. Dala som jej moju e-mailovú adresu
a ona mi každý mesiac pošle program činností na ďalší mesiac. Začala som chodiť
ku fyzioterapeutke Lucke. Jej masáže boli
vždy super a pritom so mnou podľa mojej
nálady milo komunikovala alebo som si
len užívala masáž. To boli pre mňa chví-

le, keď som sa, ako sa hovorí, venovala len
sama sebe.
Jednou z aktivít je aj výučba anglického a nemeckého jazyka. Ja som sa dala
na anglický, pretože moja dcérka aj moje
vnúčatká žijú v Anglicku. Dcéra sa síce
smeje, že sa učíme systémom škola hrou,
ale toto je práve to, čo potrebujeme. Pani
profesorka Holešová – naša Anička, ktorá
nás vedie, je úžasná žena s milým a hlavne
priateľským pochopením. Určite vie, že v
našom veku a s našou chorobou už s tou
„anglinou“ dieru do sveta neurobíme ☺.
Ale to, čo si cením najviac, je stretávanie
sa s ľuďmi rovnako „postihnutými“ ako ja,
trochu vypadnúť z denného domáceho stereotypu a pritom sa aj niečo naučiť, za čo
som veľmi vďačná.
Ďalšie akcie, ktoré LPR usporadúva, sú
tiež super. Jedinečný Deň narcisov, výlety
do prírody, návštevy divadla v Bratislave,
v Košiciach, v Banskej Bystrici, varenie
nových zdravých receptov, poradenstvo s
lekármi, cvičenie jogy, krúžok „Šikovné
ruky“ (výroba ozdôb) a mnoho iného.
No a čo som ešte veľmi ocenila? Ponúkli
mi relaxačnú týždňovku. Vtedy som bola
po liečbe druhýkrát, pretože choroba sa
mi vrátila a mne výborne padlo ísť. Bola
som vo Vysokých Tatrách. Krásne ubytovanie, výborné jedlo, starostlivosť o nás.
To nebola zanedbateľná časť pobytu, ale
najviac ma dostalo, že sme sa stretli ľudia
rôzneho veku, postavenia, ale s rovnakou
diagnózou. Môcť si „pokecať“ so ženami,
ktoré to prežívali ako ja a nehanbiť sa za
svoje postihnutie. Pohybovať sa po izbe bez
epitézy v spoločnosti cudzej ženy, ale rovnako postihnutej a nemusieť si kontrolovať
plavky alebo výstrih na blúzke, či je všetko
OK – to je veľká úľava, pretože, aj keď už
mám svoje roky, chce sa mi ešte stále byť
ženou. No a k tomu hory okolo, ktoré sa
týčili za oknom, výlet na Hrebienok, na
Štrbské pleso, previesť sa lanovkou – jednoducho pre niekoho obyčajné, pre nás
úžasné veci.
Veľmi si vážim to, čo robí Liga pre
takto postihnutých ľudí a tým dokáže
zmierniť dôsledky tejto zákernej choroby.
Patrí za to moja vďačnosť pracovníčkam
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Centra pomoci v Martine i všetkým v Lige
proti rakovine. Ešte raz srdečná vďaka.“
pacientka Anka
POHYB a ... (prekvapenie) ☺
K prvým aktivitám patrilo cvičenie
jogy, ktoré ľudí baví a drží dodnes. Učí
správne dýchať, upokojiť myseľ, pomáha pri bolestiach chrbta a v neposlednom rade učí pravidelnosti – cvičí sa 2x
do týždňa. Kto uprednostňuje dynamiku, vyplavenie endorfínov či stratu pár
kilogramov ☺, ten má možnosť zacvičiť
si na stacionárnych strojoch v minitelocvični. Vždy reflektujeme na aktuálne
požiadavky, preto sme u nás v minulosti
mali napr. Pilates, cvičenia na fitloptách, tancovanie latinsko-amerických
tancov s Tinou, brušné tance s Miriam
zo Samiry, tancovanie gréckych tancov
s Jarkou, Tai–chi, Čchi-kung. Od septembra 2011 máme každý pondelok
od 16-tej rezervovanú plaváreň. Pohyb
podporujeme mnohými aktivitami,
ktoré vyvolávajú dobrú náladu, potláčajú pocit samoty – či už sú to vychádzky
do prírody, poznávacie cykly – Spoznávame Turiec, Spoznávame Slovensko či
celodenné výlety aj mimo SR (spoznali
sme Rožňov pod Radhoštem, Zakopané, Krakov, Viedeň).
A teraz to prekvapenie ☺. Kalórie vychodíme a tak ich aj dopĺňame.
☺Ako inak – zdravo... Každý mesiac to
v centre rozvoniava a chutííí – v rámci „Hodinky racionálnej výživy“ (tajne

dodávam s naším úžasným Jožkom ☺).
Zdravé recepty s láskou pripravíme a s
veľkou chuťou – čo si navaríme, to si aj
zjeme...
KREATÍVNE KURZY
Ponuka „odľahčiť si hlavu“ spočíva v
zamestnaní rúk v širokom spektre kreatívnych kurzov – od pletenia z papiera,
výroby šperkov, servítkovania, nešitého
patchworku, modelovania zo slaného
cesta, maľby na sklo, tvorby falošných
vitráží, pletenia papučiek, výroby postavičiek z terakoty, maľovania voskovkami
so žehličkou, batikovania, výroby aranžmánov na rôzne príležitosti (úžitkové
umenie) až po maľovanie na hodváb či
plstenie. Zdá sa vám to neuveriteľné?
Niekedy aj nám, ale tie krásne „výtvory“
vystavené i u nás v centre sú jasným dôkazom, že toto všetko sa skutočne deje
☺.

VZDELÁVACIE KURZY
Aby si ruky oddýchli, dáme šancu
na prácu mozgu... V r. 2011 sme začali
kurzom „Byť úspešný s angličtinou“. A
nasledovali hneď ďalšie: 2012 – Základy
práce s počítačom v spolupráci s Turčianskou knižnicou; v tom istom roku
začal prvý kurz nemeckého jazyka... A
pokračujeme dodnes. Kto sa chcel zdokonaliť v práci na počítači, chcel kráčať
s dobou a pracovať s tabletom – mal
možnosť od septembra 2015 navštevovať celoročný vzdelávací kurz, ktorý ho
naučil, ako na to.
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Naše veľké poďakovanie patrí lektorom, ktorí kurzy vedú ako dobrovoľníci
v čase svojho voľna. A ako to vnímajú
oni?
„Je to zopár rokov, čo ma Gabika Sýkorová oslovila, či by som neprišla do centra učiť angličtinu. Vôbec som si nevedela
predstaviť, akých budem mať žiakov, aká
bude úroveň ich vedomostí a ako pristupovať k ženám, ktoré zažili „peklo“ menom
RAKOVINA. Dnes, s odstupom času, musím povedať, že moje žiačky sú skvelé. Na
hodinách sa nielen učíme, ale aj smejeme,
porozprávame – samozrejme, po anglicky,
a keď má niektorá z dievčat sviatok, meniny či narodeniny, tak prinesie nejaký ten
koláčik a hneď nám to ide lepšie. „Moje“
dievčatá sú úžasné! Robia projekty, píšu si
svedomito domáce úlohy a čo je najdôležitejšie, angličtina im prináša úsmev na
tvári. A nielen ja učím ich, mnohému ma
naučili práve ony. Ako sa nevzdať, keď pozeráte zubatej do očí, vstať, aj keď vás choroba zráža na kolená. Majú toľko energie,
sily a odhodlania a ja ich za to obdivujem
a ďakujem im.“
lektorka ANJ
„Som stredoškolskou učiteľkou a tak
mi edukácia nerobí problém. No viesť
kurz pre ľudí, ktorých hodnotový rebríček
premiešala choroba, je ozajstným darom.
Ďakujem každej jednej dušičke, ktorú som
mala česť stretnúť a dúfam, že naše spoločné hodiny budú ešte pokračovať.“
lektorka kurzu práce na PC
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ŽIVÉ SLOVÁ
Prvé roky sme si sami uvarili kapustnicu, teraz mávame takzvané „batôžkové
posedenie“, lebo kapustnicu pre toľkých
ľudí by sme už veru kapacitne nezvládli
☺. Na vysvetlenie – každý donesie „v
batôžku“ niečo, čo poteší chuťové bunky, batôžky vyložíme na spoločný stôl
a všetci účastníci posedenia sa radi pohostia čímkoľvek, čo im padne do oka.
Pozvaní účinkujúci zabavia prítomných
programom – či už je to spoločenský
alebo orientálny tanec, čítanie vianočných rozprávok pre dospelých, počúvanie kolied, recitácia. Program je pestrý
a farebný – ako vianočný stromček ☺.

VZDELÁVANIE, OSVETA

KULTÚRA, SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
V rozpätí rokov 2011 až 2015 vždy
posledný piatok v mesiaci pravidelne
patril vážnej hudbe. „POSEDENIE
PRI HUDBE“ viedli pracovníci Turčianskej knižnice. Dnes, vďaka nášmu
vernému návštevníkovi a milovníkovi
kultúry – Mgr. Milankovi Tomkovi,
navštevujeme opery, operety, divadelné

predstavenie v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trnave, Spišskej Novej
Vsi – a liečime dušu hudbou a umením. Niekedy sa ku nám pridá i Klub
dôchodcov z Martina a neraz sa stalo,
že sme sa na stanici stretli i v počte 160
ľudí – a vlak bol skoro len náš ☺.
Každý rok pred najkrajšími sviatkami
roka zorganizujeme spoločné stretnutia, ktorými sa naladíme na Vianoce.

Nezabúdame na dôležitosť aktuálnych informácií, na vzdelávanie. Preto
sa pravidelne organizujú prednášky na
rôzne témy – psychosociálne, zdravotné
či preventívne. Boli sme pri tom, keď sa
v Martine organizoval Svetový deň zdravia, Deň srdca, Smoke free day, Svetový
deň bez tabaku, Medzinárodný deň bez
fajčenia. Medardova kvapka aj Poradňa
zdravia. Mnohí využili možnosť ponúkanú pracovníkmi Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva a dali si vyšetriť
krv, krvný tlak.
Mladá nastupujúca generácia budúcich lekárov, toho času v pozícii medikov,
dvakrát ročne v čase mimoskúškového
obdobia realizuje prednášky pre žiakov
stredných a základných škôl v Centre pomoci alebo priamo v škole na témy: Prvá
gynekologická prehliadka, Mužské „zá-
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ležitosti“, Fajčenie, Zdravý životný štýl,
Civilizačné ochorenia, Prvá pomoc.
Každý rok v rámci októbrového
Týždňa proti rakovine organizujeme
v Martine Deň jabĺk. Jablko sa stáva
symbolom zdravia, podávame ho okoloidúcim spolu s informačnými letákmi,
v ktorých upriamujeme pozornosť na
potrebu prevencie. Táto aktivita je z našej strany i poďakovaním za celoročnú
podporu verejnosti.
A samozrejme, i keď nejde o priame
vzdelávanie či osvetu, nedá sa opomenúť náš jedinečný deň – Deň narcisov.
My ho však trochu ako osvetu chápeme,
lebo v tento deň „učíme“ mladých ľudí

dobrovoľníctvu a všetkých ľudí dobrej
vôle a ochoty pomôcť zase vyzývame k
solidárnosti a podpore všetkých, ktorí
zápasia s rakovinou a tento deň vnímajú
veľmi citlivo a pozitívne – vnímajú ho
ako celoslovenský deň spolupatričnosti a
podpory, dáva im silu a chuť vyhrať náročný zápas – zápas o život... Ani tento
rok tomu nebolo inak a 7. apríla sme sa
i v Martine do Dňa narcisov ochotne
zapojili. S aktívnym prístupom dobrovoľníkov z radov študentov z Gymnázia
Viliama Paulínyho-Tótha, Evanjelického gymnázia a Osemročného gymnázia J. Lettricha, ktorí zbierku robili za
Centrum pomoci, sme napriek počasiu
prispeli ku tomu, že i v 21. rok konania
bola zbierka neprehliadnuteľná a opätov-
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ne zmysluplná a prínosná, pretože vďaka
jej výnosu sa bude môcť i v činnosti Centra pomoci v Martine pokračovať. I za
nás vďaka všetkým Martinčanom, ktorí
Deň narcisov a jeho prostredníctvom onkologických pacientov podporili – a nielen finančne, ale i morálne. Ďakujeme.
Na záver mi dovoľte vyjadriť to, v
čom som sa utvrdila v pozícii správkyne
Centra pomoci. Viacmenej všetci vieme,
že zemeguľa je veľká a točí sa... S nami
všetkými... Je naivné myslieť si, že sa
krúti iba kvôli „mne“ a zabúdať na to,
že nie som jediný pasažier... Preto robme
veci, ktoré sú užitočné pre všetkých jej
pasažierov, ktoré sú nám navzájom prospešné a robia nás dobrými ľuďmi...

Naše Turčianske Venuše
MUDr. Elena Kavcová, PhD.

Prečo sú potrebné tzv. podporné
alebo svojpomocné skupiny v rámci
psychologickej a sociálnej pomoci pre
pacientov s onkologickými chorobami?
Pretože ešte aj dnes onkologická
diagnóza uvrhne chorého, ale aj jeho
blízkych do stavu negatívnych emócií
prameniacich z pocitu ohrozenia, izolácie, strachu a neistoty. Prinúti ho meniť
„zabehaný“ spôsob života, čo je vždy
stresom a záťažou pre postihnutého aj
pre jeho okolie. Chorý človek prehodnocuje svoje ciele, doterajšie sociálne

vzťahy, názory, záujmy, citové väzby,
celý svoj život. Vyrovnať sa s touto chorobou vyžaduje dlhodobejšiu podporu,
kedy pacienti potrebujú nielen lekársku,
ale aj psychologickú, ekonomickú a
sociálnu pomoc. Ako jedna z najvhodnejších foriem základnej psychologickej
a sociálnej pomoci sa ukázala forma tzv.
podporných skupín, resp. svojpomocných skupín. Slúži ako „neviditeľná”
záchranná sieť a tvoria ju tí, ktorí prežili onkologickú liečbu a už sa s ňou
vyrovnali tak, že sa môžu stať zdrojom
poučenia a podpory. Organizovanú podobu nadobudli takéto skupiny v USA
v roku 1973, keď vznikla prvá podporná

skupina pacientiek s rakovinou prsníka.
Odvtedy poskytla pomoc tisíckam žien.
Ženy v Martine si medzi prvými na
Slovensku uvedomili dôležitosť spolupatričnosti s tými, ktorým do života
vstúpila rakovina prsníka.
Už v r. 199l tu začal pracovať Klub
Venuša, ako organizačná zložka Ligy
proti rakovine v SR. O 10 rokov neskôr, v roku 2001, došlo k transformácii tohto klubu na občianske združenie
Turčianske Venuše, ktoré zaregistrovalo
Ministerstvo vnútra SR ako samostatný
právny subjekt, avšak aj teraz je tzv. ko-
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lektívnym členom LPR. Zúčastňuje sa
rôznorodých aktivít v rámci LPR ako aj
Centra pomoci v Martine. Dnes počet
členiek občianskeho združenia, ktorého
predsedníčkou je PhDr. Ž. Brozmannová, osciluje okolo stovky a stále stúpa
záujem o členstvo v ňom.
Cieľom združenia je zmierniť narastajúce komplexné bremeno rakoviny
prsníka, jeho spoločenský a ekonomický
dopad na chorých a ich rodiny najmä v
rámci okresu Martin. Poskytuje všeobecnú podporu opatreniam zameraným na
pomoc ženám po operáciách prsníka, ale
aj počas a po absolvovaní chemoterapie
a rádioterapie, ako aj ženám po vyliečení. Pomáha minimalizovať problémy,
súvisiace s ich návratom do spoločnosti,
prispieva k uspokojovaniu spoločenských,
psychologických, zdravotných, ale tiež
materiálnych a iných potrieb žien. Taktiež
prispieva k ich skoršiemu bezproblémovému zaradeniu sa medzi zdravú populáciu.
Kontinuálna realizácia mnohostranných aktivít v Centre pomoci

LPR a aj mimo centra.
Pravidelné podujatia združenia majú
charakter:
- vzdelávací (organizovanie besied,
prednášok odborníkov z oblastí medicíny, sociálnej práce, rehabilitácie, psychológie...)
- rehabilitačný a rekondičný (pravidelný zdravotný telocvik, plávanie v
osobitne vyhradenom čase, rekondičné
týždňové pobyty...)
- kultúrno-spoločenský (komunitné
podujatia, využívanie ponuky kultúrnych inštitúcií...)
Úroveň hore uvedených podujatí garantujú odborníci hlavne z Univerzitnej
nemocnice v Martine, Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Spolupracujú
s Turčianskou knižnicou, Slovenským
národným múzeom ako aj s mnohými
štátnymi (poslanci mesta Martin, mé-

diá) ale i súkromnými podporovateľmi
(firmy a jednotlivci).
Členky združenia Turčianske Venuše patria k veľmi aktívnym občanom
mesta Martin, ktoré svojou činnosťou
nepomáhajú len sebe, pacientom s
rakovinou a ich rodinám, ale popularizovaním zdravotníckej osvety sa
snažia pomôcť aj zdravým občanom
mesta pri predchádzaní ochorenia.
Svojimi aktivitami si získali vážnosť
občanov mesta. A preto na návrh LPR
im v roku 2016 udelilo mesto Martin
Cenu dobrovoľníka za mimoriadny
prínos a záslužnú dobrovoľnícku činnosť v oblasti vzdelávania a odbornej
pomoci onkologickým pacientom a
v oblasti prevencie zdravia občanov
mesta.
Všetkým ženám kolektívneho člena
LPR Turčianske Venuše želáme, aby
mali aj naďalej nadšenie, zdravie, silu
a vôľu pokračovať v činnosti nielen pre
seba, ale aj ostatných občanov v martinskom a celoslovenskom regióne.

Prečo ľudia v Turci pomáhajú
Lige proti rakovine
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Centrum pomoci LPR v Martine od
svojho založenia má nielen stúpajúci počet klientov, ktorí už centrum považujú
za „svoj dom“ a veľmi radi ho navštevujú alebo konzultujú linku pomoci telefónom aj elektronicky, ale má aj svojich
dobrovoľníkov, teda ľudí, ktorí pomáhajú LPR. Pred tohtoročným Dňom
narcisov sme chceli vedieť, prečo opakovane nezištne pomáhajú a dali sme im
nasledovné otázky:
• Prečo ste sa rozhodli osobne nezištne podporiť LPR v SR?
• Prečo kontinuálne spolupracujete s
CP LPR v Martine?
• Aké je vaše krátke posolstvo na
DEŇ NARCISOV?
Pretože odpovede, ktoré sme dostali,
stoja za prečítanie, chceli by sme vám
ich postupne, cestou nášho časopisu
sprostredkovať. Keďže niektorí nechceli,

aby sme uverejnili ich mená, zamestnanie ani funkcie, uvádzame ich menom
dobrovoľníci.
Vyjadrenie dobrovoľníka č. 1:
„Dnes, keď som už absolvoval ako aktívny dobrovoľník tri ročníky, viem, že
je to nielen o pomáhaní zbierať financie, ale aj o osvete a úžasnej ľudskej
spolupatričnosti. Asi každý vo svojej
rodine má skúsenosť s rakovinou, preto aj ja som chcel v prvom rade pomôcť
skvelej myšlienke. Moja motivácia bola
o to väčšia, že v roku 2001, teda pred 16
rokmi, na Deň narcisov, sa nám s manželkou narodila prvá dcéra.“
Vyjadrenie dobrovoľníka č. 2: „V
bežnom živote sa stretávam s tým, že sa
o niečom veľa hovorí, avšak keď príde
na činy, tak sa nič neudeje. Rozhodujú
nie prázdne slová, ale reálne skutky pre
komunitu, pre človeka, ktoré potvrdzujú, KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA.
Veľmi sa mi páči to, čo robí LPR pre ob-

čanov Slovenska. Musím však povedať,
že to veľmi pomáha mne samému, lebo
v tento deň mám pocit, akoby som mal
balzam na duši. A vďaka patrí všetkým
dobrovoľníkom, ktorých výsledkom
činnosti je DOBRO.“
Vyjadrenie dobrovoľníčky č. 3:
„Pretože nie ľútosť a slzy v očiach, ale
solidarita, spolupatričnosť a možnosť
svojou malou troškou dať iným ľuďom
pocit, že so svojím trápením nie sú sami,
je podľa mňa často liekom, ktorý dokáže zázraky. A keď každý ponúkne svoju
malú trošku, vznikne z toho niečo úžasné. A presne to je Liga proti rakovine.
A čo sa týka nášho martinského centra? Stretla som tam úžasných ľudí, odhodlaných pomáhať. Pretože veta „som
tu pre vás/pre teba“ dokáže zázraky.
Takže, keď to zhrniem, ďakujem, že
LPR a centrum pomoci JE! A vážim si,
že môžem byť pri tom.“

A MY NAŠIM DOBROVOĽNÍKOM ĎAKUJEME A VÁŽIME SI, ŽE SÚ S NAMI.

ŽIVÉ SLOVÁ
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LÚČNA
KYTICA
Lenka & Monika,
Ateliér Papaver,
www.kvetinovaskola.sk
Potrebujeme:
Lúčne kvety natrhané na lúke alebo kúpené v kvetinárstve (v našom prípade to bola astilba, delfínium,
černucha, asklepias, tanacetum, astra, limonka),
špagát s nožnicami, záhradné kliešte a vázu.

Postup prác:
1

2
Všetkým kvetom poodtrhávame listy a uložíme si
ich na kôpky podľa druhu.

3

4

Ako prvé začneme pracovať s
delfíniom, jednotlivé stonky
ukladáme krížom
cez seba.

5

Každá ďalšia kvetina je opakovane položená krížom a pridržaná
prstom tak, že vznikne špirálovité postavenie stoniek. Po
delfíniu nasleduje astilba, astra,
limonka a ostatné druhy.

Na konci kyticu zviažeme špagátom.

Konce stoniek zrežeme na
dĺžku približne 15 – 20 cm
pod špagátom.
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Maslové cookies s banánom
Koláčovňa, natalia@kolacovna.sk
INGREDIENCIE
Na cca 30 cookies potrebujeme:
220 g studeného masla nakrájaného na kocky
200 g kokosového cukru (Chute Indonézie)
410 g hladkej špaldovej múky
1 popučený zrelý banán
1 vajce
1 balenie vanilkového cukru alebo vanilková esencia
1 PL mandľového masla (Pure Nuts)
kôra z 3 citrónov
štipka soli
1 ČL prášku do pečiva s vínnym kameňom

POSTUP
Všetky ingrediencie dáme do veľkej misy a rukami vymiešame
hladké cesto. Cesto sa bude kvôli banánu trochu lepiť, zabalíme
ho preto do potravinovej fólie a necháme odpočívať v chladničke
niekoľko hodín. Na pomúčenej doske vyvaľkáme cesto hrubé 1
cm. Vykrojíme kolieska, ktoré ukladáme na plech s papierom na
pečenie. Pečieme na 180 °C asi 15 minút. Ešte horúce ich preložíme na tanier a necháme vychladnúť. Mierne teplé môžeme
namáčať v poleve z bielej čokolády.

TVORÍME
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