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Máme pred sebou ešte dlhú cestu
Už pred mnohými rokmi sa predpokladalo, že včasnou diagnostikou, modernou liečbou a zlepšením techniky dosiahneme
v budúcnosti lepšie liečebné výsledky.
Európske krajiny smerujú k tomuto cieľu už viacero rokov prostredníctvom národných onkologických programov. Na základe
údajov z národných onkologických registrov si jednotlivé krajiny
v Európe stanovujú prioritné úlohy, do ktorých investujú potrebné finančné zdroje, na ktoré s veľkou mierou prispievajú ligy
proti rakovine a podobné organizácie, s pomocou verejnosti. Na
Slovensku zatiaľ tento program nemáme, ale je nádej, že skoro
prestaneme byť jednou z posledných krajín, ktoré ho nemajú.
Do popredia záujmu onkologických programov sa dostáva
stále viac onkologická rehabilitácia. Slogan, ktorý pred mnohými rokmi vyslovil Louis Denis, vtedajší prezident Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), znel
„nestačí pacienta iba liečiť, ale treba sa o neho starať“. Tento výrok je stále aktuálnejší, pretože počty liečených i vyliečených ľudí stúpajú.
Európske onkologické programy sa preto rozšírili o dôležitú súčasť komplexnej starostlivosti, a to je „sociálna liečba“, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života postihnutých rakovinou.
Radi by sme čitateľov La Speranzy informovali o výsledkoch spolupráce európskych líg na riešení závažných problémov prostredníctvom Pracovnej skupiny na podporu pacientov, v ktorej je Liga proti rakovine
už niekoľko rokov aktívnym členom. Naše početné projekty psychosociálnej starostlivosti, o ktorých informujeme vo výročných správach v slovenskom a anglickom jazyku, sú našimi partnermi v Európe uznávané
a pre niektorých sa stali aj vzorom.
Sme si vedomí, že realizácia programu onkologickej rehabilitácie bude vyžadovať ešte veľa úsilia, ale veríme, že so záujmom štátnych orgánov a s podporou verejnosti bude tento boj za život účinnejší.

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine
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Ako môžeme predchádzať
vzniku rakoviny krčka
maternice?
MUDr. Ladislav Masák, CSc.,
prednosta Kliniky gynekologickej
onkológie SZU a OÚSA v Bratislave

Rakovina krčka maternice je veľmi
zriedkavou komplikáciou veľmi rozšíreného vírusu, ktorý sa nazýva ľudský
papiloma vírus (z angl. Human Papilloma Virus, skratka HPV). Tento vírus
je u ľudí častou a neškodnou infekciou.
Potvrdzujú to mnohé štúdie, z ktorých
sa dozvedáme, že viac ako 80 % žien
a pravdepodobne i mužov (štúdie sú
najmä so ženami) sa počas svojho života infikuje týmto vírusom. Z týchto
štúdií sa dozvedáme aj to, že viac ako
80 % z týchto infikovaných žien sa
vírusu zbaví bez toho, aby o tom, že
boli infikované, vedeli a čo je veľmi
dôležité, bez toho, aby u nich vírus
spôsobil akékoľvek zdravotné ťažkosti. Ženy, ale aj mužov vírusu zbaví
správne fungujúci imunitný systém do
dvoch rokov. Je potrebné zdôrazniť, že
prítomnosť HPV u ženy či u muža nie
je ochorenie.
Ako dochádza k prenosu vírusu HPV?
K vzniku infekcie dochádza kožným
kontaktom v oblasti pohlavných orgánov. K tomu, aby sa HPV dostal do pošvy ženy, nemusí dôjsť k dokonanému
pohlavnému styku, teda nemusí dôjsť
k zasunutiu penisu do pošvy. Prezervatív nechráni pred týmto vírusom práve
preto, že k prenosu vírusu postačí kožný
kontakt v oblasti pohlavných orgánov,
ktoré nie sú prezervatívom chránené.
Aké typy HPV vírusu poznáme?
Poznáme asi 40 typov HPV, ktoré
sa môžu preniesť na človeka v oblasti pohlavných orgánov. Sú očíslované
a rozdeľujeme ich do dvoch skupín.
Na skupinu s nízkym rizikom vzniku
rakoviny – tieto vírusy spôsobujú bradavice v mieste infekcie, teda na krčku
maternice v pošve, na malých i veľkých
pyskoch pohlavných orgánov, ďalej na
konečníku a v jeho okolí, ale aj v hrdle.
Do tejto skupiny patria vírusy s číslom

6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81.
Vírusy HPV 6 a 11 zapríčiňujú až 90 %
bradavíc, ktoré odborne nazývame condylomata acuminata. Druhú skupinu
tvoria vírusy s vysokým rizikom vzniku rakoviny, ktoré spôsobujú najskôr
predrakovinové stavy a neskôr rakovinu
v uvedených oblastiach ako u predchádzajúcej skupiny. Do tejto skupiny patria vírusy s číslom 16, 18, 31, 33, 35,
45, 51, 52, 53, 56, 58, 66, 68, 73, 82.
Vírusy HPV 16 a 18 zapríčiňujú 70 %
karcinómov krčka maternice.
Kto je rizikovou skupinou?
Ženy aj muži sa HPV infikujú pri prvom pohlavnom styku až v 30 %. Najvyšší výskyt infekcie HPV je u mladých
žien medzi 25. – 30. rokom veku, keď
je infikovaných 50 – 60 % žien. Logické vysvetlenie je v tom, že mladí ľudia
si hľadajú svojho životného partnera
a pretože spokojnosť v oblasti sexuálneho súžitia je veľmi dôležitým kritériom
výberu celoživotného partnera, majú
mladí ľudia pred svadbou pohlavný styk
s niekoľkými potenciálnymi partnermi,
pri ktorých sa infikujú. Vo veku 25 – 30
rokov sa mladí ľudia sobášia, a ak sú si
manželia verní, tak ich imunitné systémy u nich zlikvidujú prítomnú HPV
infekciu. Že to tak skutočne je, vieme
opäť z výsledkov štúdií, ktoré zistili, že
vo veku 35 rokov sa našiel ľudský papiloma vírus len u 6 – 10 % žien.

Ak sa zistí prítomnosť HPV u ženy,
nemá význam posielať na vyšetrenie
partnera. Je veľmi pravdepodobné, že
bude tiež infikovaný HPV, ak spolu sexuálne žijú. U muža rovnako ako u ženy
vírus po čase zmizne sám. U mužov je
však jeden podstatný rozdiel. Muži si
môžu penis prezrieť a keď na ňom
zistia nejaké zmeny, tak navštívia urológa. Ženy sa samy nemôžu vyšetriť,
preto musia navštíviť gynekológa.
Doteraz som písal o HPV ako o neškodnom „súpútnikovi“ nášho života.
Tento vírus sa však našiel v 99,7 % prípadov rakoviny krčka maternice, takže
nemožno spochybniť, že môže spôsobiť
smrteľné ochorenie. Zo spomínaných
štúdií vieme, že 80 – 90 % žien HPV
zlikviduje do 1 – 2 rokov. Takže zostáva
10 – 20 % žien, ktorých imunitný systém si s vírusom neporadí, ten v pošve
a na krčku maternice pretrváva, a za viac
ako 10 rokov môže spôsobiť rakovinu.
My potrebujeme odhaliť túto malú skupinu žien. Dnes vieme, ako zabrániť
vzniku rakoviny krčka maternice –
odhalením predrakovinového stavu
cytologickým vyšetrením a očkovaním.
Skríning rakoviny krčka maternice
doma a v zahraničí
HPV dnes ešte nevieme liečiť a tak
ho odstrániť z tela, ale vieme odhaliť
začínajúce zmeny na krčku maternice,
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veku 64 rokov. V tomto veku skríning končí
v prípade, že žena mala
tri po sebe nasledujúce cytologické výsledky
v poriadku. Tento systém sme si nevymysleli,
ale prevzali práve z tých
krajín, kde majú veľmi
dobré výsledky skríningu. Pred účinnosťou
spomínaného
zákona
661 zdravotné poisťovne
deklarovali svojim poisteným ženám, že
im uhradia cytologické vyšetrenie každý
rok. Ženy to nevyužívali, poisťovne sa
o propagáciu vyšetrení nestarali a výsledkom je vysoký počet karcinómov
diagnostikovaných každý rok. Samotný
nový zákon neprivedie ženy k svojim
gynekológom na cytologické vyšetrenie.
Musíme zintenzívniť vzdelávanie žien,
aby pochopili prospešnosť cytológie pre
ich zdravie.

ktoré ak sa nediagnostikujú a neliečia,
prejdú do invazívnej rakoviny. Potrebujeme vedieť, či HPV u ženy spôsobuje zmeny na bunkách krčka maternice. To sa dozvieme z cytologického
vyšetrenia steru z krčka maternice.
V mnohých krajinách je veľmi dobre
organizovaný skríning karcinómu krčka maternice. Cieľom skríningu nie
je odhaľovať prípady rakoviny krčka
maternice, akoby z názvu mohlo vyplývať, ale cieľom je odhaľovať predrakovinové stavy, ktoré keď sa liečia,
zabráni sa vzniku invazívneho karcinómu. Ide o organizovaný systém
odoberania sterov z krčka maternice.
Najmä v severských krajinách Európy a v Anglicku majú skríning veľmi
dobre zorganizovaný. Zúčastňuje sa
ho okolo 80 % žien a priniesol skvelé výsledky v nízkom výskyte tohto
ochorenia a, samozrejme, ruka v ruke
s tým aj nízky počet úmrtí. Systém
odoberania sterov je v spoločnosti
vžitý. Dievčatá vedia o tom, že stará
mama aj mama chodia pravidelne ku
svojmu gynekológovi na cytologický
ster a je pre ne samozrejmé, že v určitom veku aj ony budú na cytológiu
chodiť. V Nórsku je výskyt rakoviny
krčka maternice 4,1/100 000 žien. Na
Slovensku podľa Národného onkologického registra v roku 2010 ochorelo
21,2/100 000 žien, čo predstavuje 593
novodiagnostikovaných žien s rakovinou krčka maternice. Dôvod tohto
neutešeného stavu je to, že na Slovensku len okolo 30 % žien, ktoré majú
svojho gynekológa, chodí na cytologické vyšetrenie.

P1, PAP1 a P2, PAP2 sú normálne
cytologické nálezy.

Od 1. 1. 2008 je na Slovensku platný
zákon 661, v ktorom sa hovorí o organizácii aktívneho skríningu rakoviny krčka maternice na Slovensku. Cytologické
vyšetrenie sa začína od 23. roku ženy,
prvé dve cytologické vyšetrenia v ročnom intervale. Ak sú obe negatívne,
pokračuje sa v trojročnom intervale do

P3, PAP3 je nález jemných zmien na
bunkách, ktoré sú najčastejšie spôsobené zápalom, preto je potrebné cytologické vyšetrenie zopakovať, najskôr však
o 4 – 6 mesiacov. Niektorým ženám
sa zdá takýto interval príliš dlhý a dožadujú sa skoršej kontroly, pretože sa
obávajú, že za tento čas u nich vznikne

Ako prebieha cytologické vyšetrenie
Cytologické vyšetrenie spočíva
v tom, že sa jemnou kefkou zotrú bunky z povrchu a kanálika krčka maternice. Z kefky sa bunky nanesú na sklíčko,
ktoré sa hneď ponorí do fixačného roztoku. Vyšetrenie nie je bolestivé. Po vyšetrení môže mať žena mierne špinenie,
ktoré je zapríčinené popraskaním drobných krvných kapilár pri zotretí buniek.
Náter buniek sa potom zhodnotí v cytologickom laboratóriu.
Čo znamenajú výsledky cytologického vyšetrenia?
Výsledky cytologického vyšetrenia
sa udávajú podľa starej klasifikácie, ktorá by sa dnes už nemala používať, ako
P1, P2, P3, P4, P5, alebo PAP1, PAP2,
PAP3, PAP4, PAP5.
Písmeno P, alebo PAP je podľa autora
tejto klasifikácie Papanikolaua.

rakovina. Ich obavy sú zbytočné, pretože vírus spôsobí rakovinu za viac ako 10
rokov od infikovania sa ženy HPV. Ak
aj výsledok opakovaného vyšetrenia je
P3, PAP3, je indikované kolposkopické
vyšetrenie.
P4, PAP4 a P5, PAP5 je nález, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou odhalil
rakovinu krčka maternice a žena s takýmto nálezom by mala byť odoslaná na
kolposkopické vyšetrenie.
Dnes by mali cytologické laboratóriá hodnotiť cytologické nátery podľa
Bethesda klasifikácie. Túto klasifikáciu
dnes musia používať všetky cytologické
laboratóriá. Ak tak nerobia, nemali by
dostať licenciu na cytologické vyšetrenie.
Cytologické výsledky podľa Bethesda
klasifikácie sú nasledovné:
ASCUS – jedná sa o jemné zmeny
buniek, ktoré cytologický laborant nemôže hodnotiť ako normálne bunky, ale
nemajú ani charakter predrakovinového
stavu. Najčastejšie ide o zápalové zmeny
na bunkách. Cytologické vyšetrenie sa
má u ženy zopakovať najskôr o 4 – 6 mesiacov, alebo vykonať test na prítomnosť
HPV, ak je žena staršia ako 30 rokov. Ak
sa u ženy nezistí prítomnosť HPV, to je
podľa štúdií asi u polovice žien, je jasné,
že tieto ženy nemôžu mať predrakovinový stav. Ženy, ktoré majú opakovane výsledok cytológie ASCUS a tie, ktoré sú
infikované HPV, by mali byť odoslané
na kolposkopické vyšetrenie.
ASC-H – ide o nález zmien na bunkách, ktoré ešte nespĺňajú kritériá na
stanovenie predrakovinového stavu,
ale zmeny sú závažnejšie ako pri náleze
ASCUS. Žena s takýmto nálezom by
mala byť odoslaná na kolposkopické
vyšetrenie
LSIL – ľahký stupeň predrakovinového stavu. Ženy s takýmto nálezom
by mali byť odoslané na kolposkopické
vyšetrenie.
HSIL – stredne ťažký, až ťažký
predrakovinový stav. Žena s takýmto
nálezom by mala byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie.
Karcinóm – cytológ vidí rakovinové
bunky.
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Ako prebieha kolposkopické vyšetrenie?
Výsledok cytologického vyšetrenia je
len orientačný a každý abnormálny výsledok sa musí potvrdiť alebo vyvrátiť
spoľahlivejšou metódou, a tou je histologické vyšetrenie. Preto má byť žena
s abnormálnym cytologickým nálezom
poslaná na kolposkopické vyšetrenie.
Kolposkopiu vykonáva špecialista gynekológ-onkológ. Vyšetrenie je nebolestivé
a spočíva v tom, že lekár prezrie krček
maternice kolposkopom, čo je vlastne
mikroskop pod niekoľkonásobným zväčšením. Ak lekár odhalí podozrivé miesto,
vyštikne z neho kúštik tkaniva na histologické vyšetrenie. Drvivá väčšina žien
pri vyštiknutí takéhoto malého kúštička tkaniva nepociťuje bolesť, maximálne pociťuje nepríjemný tlak. Odobratý
kúsok tkaniva sa odosiela na histologické
vyšetrenie, ktorého výsledok spoľahlivejšie stanoví diagnózu stupňa predrakovinového stavu, prípadne rakoviny.
Liečba predrakovinových stavov
Ľahký predrakovinový stav (CIN1)
sa vylieči sám až v 90 % prípadoch najmä u mladých žien. Z tohto dôvodu sa
ľahká dysplázia nelieči, ale ženy s takýmto nálezom sa kontrolujú cytologickým
vyšetrením v 6 mesačných intervaloch,
aby sa včas zistilo u zvyšných 10 % žien,
že ľahká dysplázia u nich prešla do horšieho, stredného stupňa predrakovinového stavu. Ak ľahká dysplázia u ženy,
ktorá už nechce rodiť, pretrváva niekoľko rokov, prípadne sa u nej rozprestiera
na veľkej časti krčka maternice, môže sa
žene s ľahkou dyspláziou vykonať konizácia krčka maternice.
Stredne ťažký predrakovinový stav
(CIN2) u mladých žien vymizne vo
viac ako polovici prípadov, preto u žien,
ktoré ešte nerodili, možno zaujať vyčkávacie stanovisko a ženy kontrolovať

cytologicky a kolposkopicky každých 6
mesiacov. Takýto postup je možné zvoliť
len u zodpovedných
žien, ktoré budú
poctivo chodiť pravidelne na určené gynekologické vyšetrenia. Táto podmienka
je veľmi dôležitá,
pretože ak nezodpovedná žena nebude
chodiť na kontroly,
tak o niekoľko rokov môže prísť s invazívnym karcinómom, a to nemôžeme
dopustiť. Ženy, ktoré už nechcú rodiť,
a tie u ktorých gynekológ pochybuje, že
žena bude chodiť pravidelne na kontroly, sa vykoná konizácia krčka maternice.
Ťažký predrakovinový stav (CIN3)
a ca in situ (carcinoma in situ – lat.
karcinóm lokalizovaný v mieste svojho
vzniku, pozn. redakcie) sa rieši vykonaním konizácie krčka maternice.
Zmyslom konizácie je odstrániť celý
predrakovinový stav, čím sa zabráni
tomu, aby predrakovinový stav prešiel
do rakoviny krčka maternice. Ak sa proces vývoja ku karcinómu nezachytí do
štádia ca in situ, vznikne invazívny karcinóm krčka maternice.
Čo je to konizácia
Konizácia je malý operačný výkon, pri
ktorom sa odstráni časť krčka maternice
v tvare kónusu s predrakovinovým stavom, a následne sa vyškrabe sliznica z kanálika ponechanej časti krčka maternice.
Táto malá operácia sa najčastejšie vyko-
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náva v celkovej anestézii, ale je ju možné
vykonať aj po miestnom umŕtvení krčka
maternice. Konizácia sa môže vykonať
skalpelom a krvácanie z drobných cievok
zastaviť elektrickým popálením, alebo vykonať elektrickou ihlou, alebo slučkou.
Dôležité je, aby sa konizácia vykonala
dobre, to znamená, aby sa odstránil celý
predrakovinový stav a pritom sa odstránila čo najmenšia masa krčka maternice.
Odstránená časť krčka maternice a materiál získaný vyškrabaním z kanála krčka
maternice sa odosiela na histologické vyšetrenie. Patológ musí podrobne vyšetriť
celý kónus a popísať, či sú okraje celého
kónusu so zdravým tkanivom, čo znamená, že nikde na krčku maternice nezostala
časť predrakovinového stavu. Ďalej musí
popísať stav sliznice vyškrabanej z kanála ponechaného zvyšku krčka maternice,
aby sme vedeli, že ani v ňom nezostal
predrakovinový stav. Krček maternice sa
po konizácii zahojí rýchlo. Po konizácii
asi týždeň žena pozoruje špinenie a po
mesiaci môže opäť začať pohlavný život.
V súčasnosti na Slovensku veľmi
naliehavo potrebujeme zvýšiť zdravotné povedomie žien. Musíme ich
presvedčiť, aby sa starali o svoje zdravie, aby navštívili svojho gynekológa
a požiadali ho o cytologické vyšetrenie. Musíme každú ženu s predrakovinovým stavom diagnostikovať do
štádia, keď postačí vykonať konizáciu.
Predrakovinové stavy vieme vyliečiť
na 99,9 %. (V medicíne totiž nič nie je
na 100 %). Ak to ženy spolu so svojimi
gynekológmi do tohto štádia nestihnú,
ochorenie môže pokračovať do invazívneho karcinómu. Aj invazívny karcinóm vieme vyliečiť, ale nemôžeme už
garantovať 99,9 % úspech vyliečenia.
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Treba zlepšiť kvalitu života ľudí,
ktorí majú alebo mali rakovinu
Veľmi dôležité je, aby prostredníctvom rôznych médií bola aj verejnosť
dostatočne informovaná, že medzi nami
žijú ľudia, ktorým treba pomáhať.
Cieľová skupina 1:

MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
prezidentka Ligy proti rakovine SR
Na Slovensku žije približne 200 000
ľudí, ktorí patria do tejto skupiny. V porovnaní s minulosťou, napr. s rokom
1945, kedy sa 5-ročné prežitie dosiahlo
iba v 25 %, v súčasnosti stúplo na 62 %
a u niektorých lokalizácii, ako sú napr.
detské onkologické ochorenia, až na 80 %.
Všeobecne nie je známe, že týchto ľudí,
ktorí majú alebo mali rakovinu, trápi až
v 85 % veľa vážnych problémov, ktoré
zhoršujú kvalitu ich života.
Na základe viacerých štúdií sa zistilo,
že najčastejšími problémami sú:
• emócie (strach, beznádej, neistota,
strata sebavedomia)
• partnerské vzťahy
• vedľajšie symptómy po liečbe
• zhoršená fyzická kondícia
• domáce práce
• návrat do práce
• poistenie, prístupy k finančným službám
V porovnaní s liečbou, starostlivosť
u tejto skupiny ľudí nie je na dostatočnej úrovni, pretože sa jej doposiaľ nevenovala patričná pozornosť.
Prečo je tomu tak?
Ľudia patriaci do tejto skupiny ani

nevedia, že takáto starostlivosť, ak existuje, môže byť dostupná. Mnohí z nich
s lekármi o svojich problémoch často
ani nehovoria, aby nevznikol dojem, že
si sťažujú a tak sú spokojní s tým, že rakovinu prežili.
S touto závažnou problematikou sa
mnohí medicínski odborníci veľmi nezaoberajú a často ani nevedia, že prístupy
k riešeniu rôznych problémov existujú.
Starostlivosť formou niektorých služieb
nie je dostatočne financovaná pre nedokonalý organizačný a finančný systém.
V priebehu uplynulých rokov sa začal
s kvalitou života ľudí postihnutých rakovinou zaoberať výskum, čo prinieslo
veľa nových poznatkov. Je tu ale ešte
stále množstvo neznámych súvislostí
medzi liečbou a kvalitou života.
V záveroch viacerých odborných
kongresov sa konštatovalo, že riešenie
týchto problémov je veľmi urgentné
a treba vynaložiť všetky sily, aby sa spoločnou prácou rôznych činiteľov dosiahol želateľný pokrok.
V tejto spolupráci hrajú významnú
úlohu štyri cieľové skupiny:
1. Ľudia, ktorí majú alebo mali rakovinu
2. Lekári a iní odborníci
3. Finančníci – zdravotné poisťovne,
miestne správy
4. Výskum

Ľudia postihnutí rakovinou by mali
o svojich problémoch s lekármi alebo
inými odborníkmi hovoriť a mali by si
uvedomiť, že žiadať o pomoc je normálne. Sami by sa mali zaujímať o možnosť
riešenia ich problémov a mali by sa domáhať, aby odborné služby boli hradené. Stimulovať verejnosť, aby sa o tieto
problémy viac zaujímala a vyvíjala tlak
na štátnu správu, aby hľadala riešenia.
S nárastom nových prípadov rakoviny
sa dá očakávať, že táto problematika sa
môže priamo alebo nepriamo týkať každého z nás.
Cieľová skupina 2:
Záujem lekárov by mal smerovať
k hľadaniu možností, ako zmierniť dopad aplikovanej liečby na kvalitu života
ľudí postihnutých rakovinou. Mali by
byť o rôznych odborných prístupoch
k riešeniu problémov medicínskeho
charakteru viac informovaní a sami sa
podieľať na tom, aby boli hradené poisťovňami. Tým sa dá zabrániť tomu, aby
sa postihnutí nestali obeťou rôznych šarlatánov.
Cieľová skupina 3:
V mnohých európskych krajinách si
už zdravotné poisťovne uvedomujú význam kvality života ľudí postihnutých
rakovinou a pristupujú k ich riešeniu.
Môžu hrať významnú úlohu v tomto
procese a prispieť aj k predĺženiu života. Dôležité je, aby spoločne so štátnou
správou, konkrétne s Ministerstvom
zdravotníctva SR o potrebe riešenia
problémov cestou poskytovania a hradenia odborných služieb diskutovali.
Cieľová skupina 4:
Kvalitou života ľudí postihnutých rakovinou sa niektoré významné medzinárodné organizácie zaoberajú už niekoľko
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rokov. Prostredníctvom grantov umožňujú rozšírenie výskumu v doposiaľ neprebádaných oblastiach a zisťujú rôzne
medzery. Záujem smeruje najmä k odhaleniu súvislostí s aplikovanou liečbou
a jej následkami. Je potešiteľné, že ligy
proti rakovine, ktoré sú členmi Asociácie európskych líg (ECL) a Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC)
venujú týmto závažným sprievodným
problémom zvýšenú pozornosť.
Liga proti rakovine na Slovensku je
už viacero rokov aktívnym členom Pracovnej skupiny ECL, ktorá hľadá riešenie cestou programu nazvaného onkologická rehabilitácia. Prostredníctvom
rôznych projektov, ktoré LPR realizuje
a financuje vďaka výnosu z Dňa nar-

cisov, 2 % z daní z príjmu a iných darov, sme sa stali príkladným partnerom
v hľadaní ciest, ako zlepšiť kvalitu života
ľudí postihnutých rakovinou. Darí sa
nám budovať a financovať úspešnú infraštruktúru psychosociálnych služieb,
o ktorých informujeme vo výročných
správach v slovenskom a anglickom jazyku a posielame ich naším partnerom
v Európe a vo svete.
Každý rok sa registruje v Európe 3,2
miliónov nových prípadov rakoviny.
Takmer polovica z nich je u ľudí v produktívnom veku. Zistenie rakoviny má
u mnohých z nich veľmi negatívny dopad na kvalitu života pre dlhé obdobia
práceneschopnosti počas liečby, ale často
aj i po nej. Pre problémy rôzneho druhu
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je návrat do práce veľmi zložitý. Výskum
ukázal, že väčšina z nich je schopná
pracovať, ale riziko nezamestnanosti je
u nich 1,4× vyššie ako u zdravých jedincov. Preto je proces onkologickej rehabilitácie veľmi dôležitý, lebo môže znížiť
sociálny a finančný dopad nielen u pacientov, ale aj u zamestnávateľov.
Výzvu k spolupráci v tejto dôležitej
oblasti iniciovala Holandská liga proti
rakovine, ktorá predložila plán, o ktorom
sa tu stručne zmieňujeme. Tento plán bol
prediskutovaný na Valnom zhromaždení
všetkých európskych líg (ECL), ktoré sa
konalo v Dánsku v septembri 2017. Je
nádej, že spolupráca všetkých činiteľov
prinesie žiaduce zmeny pre život ľudí,
ktorí majú alebo mali rakovinu.

Rozhovor s Andreou Križanovou
na tému Psychologické poradenstvo
pri onkologických ochoreniach

Uverejnené v mesačníku
č k Moja Psychológia, autorkou rozhovoru je Zuzana
Lapitková z mesačníka Moje Zdravie.
PhDr. Andrea Križanová, PhD., psychologička, má ukončené doktorandské
štúdium zo psychológie a verejného zdravotníctva. Venuje sa problematike pacientov s onkologickým ochorením a pracuje
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Úzko
spolupracuje s Ligou proti rakovine, participuje na Linke pomoci a vedie podporné
skupiny pacientov. Venuje sa tiež vzdelávaniu odborných pracovníkov, prevencii
v oblasti zdravia formou prednášok a nácviku relaxačných techník pre zdravú časť
populácie priamo na pracovisku.
Podľa vyjadrenia psychologičky Andrey Križanovej je onkologické ochorenie

jednou z najnáročnejších situácií, ktoré
môžu nastať v živote jednotlivca i rodiny. Je veľkou záťažou ako fyzickou, tak
i psychickou, mení život pacienta, jeho
psychický stav, čo ovplyvňuje jeho výkon,
vzťahy a doterajšie fungovanie v živote.

motivovať ho v liečbe a byť nápomocní
na tejto náročnej ceste.

Prečo je pri onkologických ochoreniach dôležité aj psychologické poradenstvo?

Popri riešení úzkostných stavov
a depresií je tiež dôležité, aby pacient
prijal svoju chorobu. Posledné výskumy
ukazujú, že vhodná stratégia pri zvládaní
ochorenia je zaujať „bojového“ ducha,
t. j. byť v liečbe aktívny, spolupracovať
s onkológom, získavať informácie ohľadom ochorenia a riešiť aj svoj psychický
stav či už prostredníctvom psychológa
alebo podporných skupín. Onkologické ochorenie tiež zasahuje partnerský
vzťah, mení sa jeho dynamika. Psychológ s pacientom rieši aj to, ako po
ukončení liečby a nástupe pacienta do
práce komunikovať s kolegami, či otvoriť alebo neotvoriť tému ochorenia na
pracovisku, či ísť pracovať na plný alebo
len čiastočný úväzok a či sa vôbec vrátiť do pôvodného zamestnania. Väčšina
pacientov sa snaží po ukončení liečby
zmeniť svoj doterajší život a životný
štýl, pacient bilancuje, prehodnocuje.
Veľmi dôležité je pravidelne chodievať
na lekárske prehliadky, zaradiť do svojho programu šport, pohybové aktivity,

Kým prejde pacient procesom vyrovnávania sa s ťažkou životnou zmenou
a prijatím choroby, ovplyvňuje to jeho
prežívanie – môže byť citovo labilnejší ako
predtým, podráždený, vzťahovačný, môžu
sa uňho striedať nálady a objavovať úzkostné problémy a depresie. Hľadá príčiny
choroby a hnev obracia buď na iných ľudí
alebo sa obviňuje. Na tejto náročnej ceste
mu psychologické poradenstvo môže pomôcť zvládnuť priebeh liečby a zlepšiť jeho
psychický stav. Takisto mu môže pomôcť
efektívne komunikovať s onkológom.
Kto okrem pacienta by mal byť do
tohto procesu zapojený?
V prípade potreby môže poradenstvo
využívať ktokoľvek z rodiny, ktorá prežíva náročné obdobie s pacientom, ale aj
priatelia, ktorí chcú pacientovi pomôcť,

Aké sú základné problémy, ktoré
psychológ v súvislosti s onkologickými ochoreniami rieši?
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zovaní, prípadne
i rodinní príslušníci. So psychológom sa možno
spojiť a poradiť
i na Linke pomoci Ligy proti
rakovine, ktorá
ponúka telefonické poradenstvo v rôznych
oblastiach, psychologickú nevynímajúc.

vyváženú stravu a tiež sa naučiť, čo najlepšie fungovať vo vzťahoch s blízkymi.
Ako konkrétne dokáže psychologické poradenstvo pomôcť onkologickému pacientovi, prípadne jeho blízkym?
Úzkostné problémy či depresie sú
často sprievodným javom pri liečbe
pacienta a negatívne vplývajú na imunitný systém a celkový priebeh liečby.
Ak sa pacient naučí lepšie zvládať tieto
problémy, má to pozitívny vplyv aj na
jeho fyzické zdravie. Naučí sa relaxovať,
pracovať s negatívnymi myšlienkami.
V neposlednom rade môže podporujúci
vzťah so psychológom, ktorý ho sprevádza, pôsobiť motivujúco na celkový
priebeh liečby. Niektorí pacienti majú
potrebu vyrozprávať sa a mnohým sa
tak uľaví. Všetko závisí od konkrétneho
psychologického problému, s ktorým
pacient príde za odborníkom.
Ako takéto poradenstvo funguje vo
svete?
Vo vyspelých štátoch je psychologické poradenstvo súčasťou liečby onkologického pacienta. Uvedomujú si jeho
dôležitosť a fungujú tam aj podporné
skupiny pacientov, ktorí sa pravidelne
stretávajú a spoločne riešia problémy,
ktoré choroba prináša.
Ako sa k nemu môžu dostať pacienti na Slovensku?
Liga proti rakovine zabezpečuje na
Slovensku sieť psychológov, ktorí pracujú v nemocniciach a navštevujú pacientov v izbách. V niektorých nemocniciach sú títo psychológovia k dispozícii
v ambulanciách, kam za nimi môžu
chodiť pacienti, ktorí nie sú hospitali-

Ako sa psychologické poradenstvo pri onkologických ochoreniach na Slovensku skutočne využíva?
Psychologické poradenstvo sa využíva v plnej miere. Spolupracujúci
psychológovia participujú na vizitách
s lekármi, sú súčasťou tímu pri liečbe
pacientov a onkológovia ich aj oslovujú
v súvislosti so spoluprácou s pacientom.
Liga proti rakovine zabezpečuje aj podporné skupiny pre pacientov pod vedením psychológa.
Vie si onkologický pacient aj sám
vyhľadať psychológa na poradenstvo,
alebo treba ísť vždy cez lekára?
Je to možné aj bez lekára. Napríklad,
ak pacient navštevuje Onkologický ústav
sv. Alžbety v Bratislave, pri vstupe môže
nájsť informačnú tabuľu, kde sú aj informácie o psychológoch, pôsobiacich
v ústave. Zdrojom informácií pre pacientov a ich blízkych môžu tiež byť informačné letáky Ligy proti rakovine, ako aj jej
webová stránka www.lpr.sk, kde pacienti
nájdu všetky kontakty na psychológov,
pôsobiacich v rôznych častiach Slovenska.
Zmenil sa za uplynulé obdobie
postoj spoločnosti k onkologickým
ochoreniam a pacientom?
Nedá sa veľmi zovšeobecniť pohľad
spoločnosti na onkologické ochorenia.
Pravdou je, že rakovina dnes už aj vďaka medializácii nie je také tabu, ako to
bolo niekedy. Vnímanie rakoviny v spoločnosti je veľmi individuálne a závisí to
od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu
zohráva vek človeka, oblasť, v ktorej žije,
spoločenské pomery, z akých pochádza,
do určitej miery aj intelektuálna úroveň,
osobnosť človeka, informovanosť v danej oblasti, no najmä samotná skúsenosť

človeka s ochorením. To, ako sa každý
z nás postaví k téme rakoviny, do veľkej
miery závisí od toho, či sme sa vo svojom živote stretli s daným ochorením
a v akom vzťahu sme s pacientom boli,
prípadne, či sme sami boli pacientmi.
Ako môžu s onkologickým pacientom komunikovať jeho najbližší príbuzní či partneri?
Je to veľmi individuálne a závisí to
predovšetkým od toho, aký blízky vzťah
má príbuzný či priateľ k pacientovi. Je
veľmi dôležité najmä počúvať pacienta,
dať mu priestor na rozhovor, vyjadrenie
svojich pocitov, ale netlačiť naňho. V prípade, keď sa uzatvára do seba, možno len
potrebuje čas, kým danú situáciu spracuje a prijme. Preto by sme mu mali nechať
priestor nad všetkým pouvažovať a vyrovnať sa s tým. Stačí, keď mu dáme najavo,
že sme tu pre neho a ak bude potrebovať
pomoc, sme k dispozícii. Veľmi dôležité
sú tiež dotyky, ako napríklad objatie či
pohladkanie pri lôžkových pacientoch.
Rôzne môžeme k pacientovi pristupovať aj podľa toho, v akom štádiu mu
bolo ochorenie diagnostikované. V začiatočných štádiách ho môžeme motivovať
a povzbudzovať k tomu, že všetko dobre
dopadne. V mnohých prípadoch príbuzní pacienta sprevádzajú na vyšetrenia, sú
s ním veľmi často, môžu byť preto aj veľmi nápomocní. V pokročilejších štádiách
ochorenia pacienti o svojom stave často
vedia a sú informovaní. Celú situáciu vnímajú, niekedy sa nám otvoria sami a chcú
sa rozprávať. Vhodné je s pacientom byť
fyzicky aj psychicky, sadnúť si k nemu,
rozprávať sa s ním, sprevádzať ho.
Aký je postoj onkologických pacientov k svojej diagnóze?
Postoj pacienta k diagnóze je tiež veľmi individuálny. Každý pacient ochorenie prežíva inak, ale veľkú úlohu tu
zohráva, v akom štádiu je mu ochorenie
diagnostikované. Preto je dôležité pripomenúť význam a dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré pri včasnom
zachytení ochorenia zvyšujú šance na vyliečenie a často môžu zachrániť život. Aj
napriek tomu, že si to väčšina z nás uvedomuje, nepristupujeme k ich absolvovaniu tak zodpovedne, ako by sa žiadalo.
Za možnosť uverejniť tento rozhovor
v magazíne La Speranza veľmi pekne ďakujeme vydavateľstvu Versa Media.

ŽIVÉ SLOVÁ
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Prečo radi navštevujeme
Centrum pomoci LPR v Bratislave?
spracovala: Mgr. Marta Šeborová,
projektová a programová
manažérka Ligy proti rakovine
V Lige proti rakovine už takmer desať rokov pripravujeme pre návštevníkov
Centra pomoci zaujímavý, zábavný, ale aj
prínosný program s aktivitami. Aj kvôli
tomu sme zriadili v Bratislave prvé Centrum a neskôr pribudli v Martine a Košiciach. Program pozostáva z kombinácie
kreatívnych, športových, ale aj jazykových
aktivít. Obdobie počas liečby, ale aj po
liečbe je veľmi náročné, a preto sme sa rozhodli byť tu pre onkologických pacientov
aj formou rôznych kolektívnych činností.
Oslovili sme preto niektoré z našich
návštevníčok, aby sme sa ich spýtali, prečo
rady chodia do Centra pomoci v Bratislave, a ktoré z aktivít majú najradšej. Ak
však máte nápady a podnety, ako možno
program ešte trošku spestriť, prípadne obohatiť, budeme radi, ak nám vaše nápady
pošlete emailom na adresu: magazin@lpr.
sk. Tešíme sa na vaše návrhy! ☺
__
Prečo chodím do Centra pomoci Ligy
proti rakovine a čo mi dáva? Na prvý pohľad veľmi ľahká odpoveď. Vymenovať
všetky pozitíva – ako vysypať z rukáva vybrané slová. Kedy som sa dotkla po prvýkrát kľučky môjho ďalšieho domova? Obrovská fyzická bolesť a prosba o pomoc.

Prišla som medzi svojich. Naše životné
osudy sa stretli v spoločnom menovateľovi – v chorobe. Cez cvičenia jogy, cez
individuálne rehabilitácie, neskôr Pilates,
bolesti ustúpili do úzadia, prišla angličtina, kreatívne kurzy. Známe tváre, známe osudy, všetci jedna rodina. Vytvorili
sa priateľstvá, ktoré sa neobmedzujú len
na priestor v Lige. Žijem sama. Aj keď
sa snažím byť sebestačná, občas sa predsa len stane, že som odkázaná na pomoc
druhých. Kto mi pomôže najskôr? Priatelia z Ligy! Jedna stránka mince – dostávame a sme vďační za všetko, čo nám
obohatilo náš život. Na druhej strane sme
radi, že môžeme byť pre Ligu proti rakovine užitoční a nápomocní. Šesť rokov
života. Šesť zmenených rokov, ktoré som
zvládla aj vďaka Lige a jej činnosti. Nespomeniem si na všetky krásne akcie, výlety, na všetko, čo mi v dobrom narušilo
stereotyp života, obohatilo každodenné
prežívanie. Je na nás všetkých, aby sme si
spoločne vyskladali mozaiku spokojnosti
v Lige. V živote som celý život skôr dávala, ako prijímala. Vďaka Lige už viem aj
prijímať. Pred desiatimi rokmi by som asi
neverila, že budem žiť život plný aktivít,
že budem mať podporu veľkej rodiny onkopacientov. Mám pred sebou ešte veľa
výziev, túžob. Mahátma Gándhí hovoril,
že najvrúcnejšia a čistá túžba srdca sa vždy
splní. Ja tomu verím a verím aj v silu Ligy
proti rakovine, ktorá nám pomáha…
E. J.

V lete 2015 mi diagnostikovali nádor vaječníkov a početné metastázy
v brušnej dutine a na pľúcach. Hneď
po potvrdení diagnózy v auguste 2015
som začala s chemoterapiou. Keďže som
o rakovine vedela málo, nikto z rodiny
ani bližších známych ju nemal, snažila som sa získať čo najviac informácií.
Hneď po prijatí do NOU som sa vrhla
na regál s informačnými materiálmi
a medzi brožúrkami LPR boli aj „Informácie o rakovine pre ženy“, kde som sa
dozvedela o Centre pomoci LPR v Bratislave. Bola som značne bezradná a dosť
vyplašená z mojej choroby, takže len čo
som sa dala fyzicky dohromady, zavolala
som v decembri do Centra pomoci. Privítali ma tam milí a ochotní pracovníci
Centra, informovali ma o svojej činnosti, aktivitách či možnostiach. Bola som
nadšená, pretože to bolo presne to, čo
som potrebovala. Keď som sa po tom
stretla s klientkami Centra, privítali
ma medzi sebou, akoby sme boli staré známe a ochotne sa so mnou bavili
o mojich strachoch a problémoch, podelili sa o svoje skúsenosti a snažili sa
mi poradiť. Stretnutia s psychologičkou
„Čaj s Luckou“ som si obľúbila najmä
pre odborne vedenú veľmi príjemnú relaxáciu. (Pozn. redakcie: od novembra
2017 sú znovu k dispozícii posedenia
so psychologičkou Andreou Križanovou.)Veľmi dôležité je však rovnako pre
mňa odborné poradenstvo v rôznych
oblastiach, ale pravidelne chodím za lekárom – onkológom. Pri
kontrole v ambulancii
lekár nemá čas mi všetko podrobne vysvetľovať
a v Centre pomoci LPR
v Bratislave mi lekár vysvetlí všetko, čomu nerozumiem, z odborných
popisov mojich vyšetrení, odpovie mi na moje
laické otázky a poradí, čo
mám robiť. Keďže mne
nestačí vedieť len čo, ale
aj prečo. Aj preto je pre
mňa lekár – onkológ
v Centre pomoci neoceniteľná pomoc.
M. S.
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obrátiť s problémom na lekárov, alebo
riešiť iné životné a sociálne prekážky.
Keď som však bola na prvom kurze papierového pletenia, ostala som prekvapená. Vôbec sa nehovorilo o chorobe
a všetky dámy sa venovali plne pleteniu – zabudli sme na okolie, na starosti,
na choroby. Uľavilo sa mi, pretože som
si odpočinula a zároveň trénovala „boľavú“ ruku.“ Stretávam sa tu s ľuďmi,
čo už dlhé roky chodia do Centra, našli si tu nových priateľov, objavujú nové
zručnosti, udržujú si zdravší životný štýl
a zažívajú príjemné chvíle. Ďakujem
vám za takú možnosť.
K. S.

Som ešte llen čerstvá návštevníčka
k
Centra LPR a to od augusta tohto roku.
Onkologická pacientka som od minulého roka. Spadla som do toho tak rýchlo, že som si to ani nestihla uvedomiť
a už som chodila na chemoterapie. Už
v čakárňach pred ambulanciami, kde
sme trávili mnohokrát celé hodiny,
som počula o niektorých centrách, kluboch, združeniach pre onkologických
pacientov. Po dvoch operáciách a viacerých ožiareniach som sa po opätovnom
oslovení priateľkou rozhodla navštíviť
Centrum pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave. Oslovila ma hlavne pomoc

psychológa,
h l
kku kktorému som sa hneď
h ď
prihlásila. Rozhovor a možno vypovedanie sa z toho, čo v duši ukrývate a nepoviete ani svojim najbližším, mi prinieslo
trošku uvoľnenia. Aj keď sa s vami vaša
rodina, priatelia a najbližší snažia všetko
prežívať a chcú vám dobre, stále „chodia
okolo vás na špičkách“. V Centre pomoci LPR je to však iné, všetci, ktorí sa
tam stretávame, sme si tým buď prešli
alebo práve prechádzame rovnakými či
podobnými problémami. Vieme sa bez
ostychu porozprávať aj o chúlostivých
a nepríjemných chvíľach a rovnako si
tak odovzdávať skúsenosti. Môžeme sa

Balíčkovanie LPR žetónov
pre Moju psychológiu
Mgr. Marta Šeborová,
projektová a programová
manažérka Ligy proti rakovine
Už po niekoľkýkrát počas mesiaca
október spolupracujeme s časopisom
Moja psychológia, ktorého kúpou prispievate sumou 30 centov na podporu
projektov Ligy proti rakovine. Okrem
priestoru v časopise sme dostali mož-

nosť vložiť do časopisu žetóny Ligy
proti rakovine, ktoré by predstavili našu októbrovú kampaň. Časopis
však vychádza v náklade 20 000 kusov,
a pred nami stála výzva, ako tieto žetóny nabalíčkovať. Našťastie, pomohli
nám naše skvelé dámy z Centra pomoci v Bratislave, ktorým veľmi pekne
ďakujeme za ich pomoc a ochotu. Veľmi si to vážime, ste skvelé. ☺

Dnes, po necelých piatich rokoch
môžem s určitosťou povedať, že Liga
proti rakovine pre mňa znamená veľmi veľa. Konkrétne Centrum pomoci v Bratislave. Je to miesto, kam rada
chodím, kde prežívam príjemné chvíle,
kde sa cítim dobre. Stretávam tu veľa
príjemných ľudí z radov zamestnancov a tiež ľudí, ktorí sa borili, či boria
s podobnými problémami ako ja. Sme
tu všetci akoby na jednej lodi, zmazávajú sa tu rozdiely medzi nami, sme si
tu rovní. Je to príjemný a najmä dobrý
pocit vedieť, že tu nie ste nežiaduca, keď
vás milo, s úsmevom privíta už pri vstupe recepčná, v súčasnosti Mgr. Zdenka
Ďuricová. Toto miesto ponúka veľa príležitostí, veľa aktivít, ktoré pozitívne pôsobia na moje zdravie, na môj psychický
aj fyzický stav, na môj životný štýl. Sú
tu možnosti športového, kultúrneho,
ale aj spoločenského vyžitia. Ja som si
našla záľubu vo viacerých kurzoch, ale
najčastejšie v patchworku, kde si zošitím kúskov látky vyrábame pekné veci,
kde vládne príjemná atmosféra vďaka
vždy pohodovo naladenej lektorke pani
Katke Majerčíkovej a spoločnosti príjemných ľudí, onkopacientov. Podobný
efekt má aj členstvo v speváckom zbore,
kde je možné uplatniť svoj talent, alebo v jazykových kurzoch – anglickom
a nemeckom. Okrem poznávania, či
upevňovania si cudzieho jazyka, cibríme
si mozgové bunky a pamäť. Úžasné, že
Centrum pomoci poskytuje onkologickým pacientom bezplatne viacrozmerný
rehabilitačno-relaxačný program s diplomovanou fyzioterapeutkou. V minulosti som využila podobnú rehabilitáciu
v podobe masáží, ako aj pomoc psychológa.
E. V.
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Oslávili sme 25. výročie pobočky
Ligy proti rakovine v Trnave
Mgr. Marta Šeborová, projektová
a programová manažérka Ligy proti
rakovine, Mária Valentová, vedúca
pobočky Ligy proti rakovine v Trnave
V Lige proti rakovine pôsobíme na celoslovenskej úrovni. Aj preto je súčasťou
Ligy proti rakovine 18 pobočiek, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch. Vďaka ich
činnosti vieme šíriť naše ciele medzi širšiu verejnosť, a to v zmysle informovania
o potrebe prevencie, rizikových faktoroch,
včasného podchytenia ochorenia a zároveň
o pokrokoch onkologického výskumu. Taktiež sa členovia pobočiek snažia byť oporou
nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, a to svojou poradenskou
činnosťou či psychickou podporou.
Pobočka Ligy proti rakovine v Trnave vznikla 16. novembra 1992
a venuje sa dvom hlavným smerom.
Prvým je verejnoprospešná a druhým
záujmová činnosť. Hneď na začiatku
roka sa pobočka zapája do Svetového dňa proti rakovine, ktorý bol vyhlásený Medzinárodnou úniou proti
rakovine v roku 2002. Cieľom tohto
podujatia je upozorniť verejnosť na
prevenciu a rovnako včasnú potrebu

diagnostikovania tohto závažného
ochorenia. Pri tejto príležitosti organizuje pobočka v Trnave Pochod
z Trojičného námestia do Kamenného
mlyna, na ktorý je pozvaná aj široká
verejnosť. Pri teplom čaji v hoteli Koliba sa zvyknú porozprávať o dôležitosti tejto akcie a upovedomenia spoločnosti o rakovine ako takej.

Medzi pravidelné akcie pobočky
v Trnave patrí aj Deň jabĺk, ktorý bol
dlhoročným sprievodným podujatím
Týždňa proti rakovine. Členky pobočky
sa však okrem tejto činnosti venujú rôznym spoločným kultúrnym podujatiam,
a to návštevám divadelných či filmových
predstavení, ale aj organizácii spoločných
výletov.

Neodmysliteľnou súčasťou činnosti
všetkých pobočiek je práve Deň narcisov, najväčšia celoslovenská zbierka,
ktorá sa spája s príchodom jari už vyše
dvadsať rokov. Pobočka v Trnave sa
do Dňa narcisov zapojila po prvýkrát
v roku 1997. Je to jediný deň v roku,
kedy Liga proti rakovine organizuje
verejnú zbierku v uliciach Slovenska,
hoci finančne prispieť sa dá rôznymi
formami celoročne. V letnom období
organizuje mesto Trnava Dni zdravia,
na ktorých sa pravidelne zúčastňuje aj
pobočka v Trnave. V rámci prevencie
rozdávajú občanom mesta brožúrky
a letáky ku konkrétnemu druhu onkologického ochorenia, snažia sa poskytnúť informácie ohľade lekárskeho poradenstva, či iných informácií o projektov
Ligy proti rakovine.

Tohtoročné, 25. výročie Ligy proti rakovine, sa uskutočnilo v deň jeho vzniku,
a to 16. novembra o 14:30 v Zrkadlovej
sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Po
slávnostnom otvorení a príhovore hostí
sa začal kultúrny program podujatia, a to
vystúpením Daniela Čapkoviča, ktorý je
sólistom opery Slovenského národného
divadla. Ďalej vystúpili študenti Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave a Lucia Kúbeková,
ktorá je sólistkou Slovenskej filharmónie.
Kultúrny program nakoniec uzatvárali
študenti zo Základnej umeleckej školy
v Trnave. Po oficiálnej časti nasledovalo
občerstvenie a voľný program. Všetkým
hosťom a zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za príjemnú oslavu výročia našej
pobočky v Trnave a dúfame, že ste sa
spoločne s nami zabavili.
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Ako sa žije po šiestich
zhubných nádoroch?
ochorenia. Lekári od tej doby úplne zmenili svoj prístup a pravidelne a dôkladne
ma sledujú. Naposledy mi v roku 2013
lekári odstránili zhubný kožný nádor.
Diagnóza prišla včas, takže okrem práce
chirurga, nebolo potrebné nič viac.
Pacientka s najdlhšou dobou evidencie v onkologickej ambulancii

Danuta L.
Šesťdesiate roky minulého storočia
boli pre väčšinu ľudí obdobím politického uvoľňovania a nádeje na lepší život. Pre mňa ale rok 1966 príliš šťastný
nebol, pretože som po prvýkrát vážne
ochorela. Mala som 28 rokov a pracovala som ako zubná inštrumentárka, keď
mi lekári zistili zhubný nádor tenkého
čreva. Bola som vydatá a mala jedno
dieťa. V tom čase bola rakovina automaticky považovaná za konečný ortieľ. Ani
v najhoršom sne mi vtedy nenapadlo, že
počas svojho života začujem podobnú
diagnózu od lekárov ešte päťkrát. Liečba
nádoru tenkého čreva prebehla v réžii
chirurga, vrátane chemoterapie. Skončilo to invalidným dôchodkom a „očakávaním konca“, ktorý, vďaka Bohu,
neprišiel.
Po piatich rokoch mi odňali invalidný dôchodok a ja som sa vrátila do práce.
Svoju vtedajšiu radosť nie som schopná
ani opísať. Zdalo sa mi, že mám najhoršie životné obdobie za sebou a v živote
ma už čaká len láska, zdravie a spokojnosť. Cítila som sa ako znovuzrodená.
Ako hlboko som sa mýlila, mi došlo po
uplynutí 17 rokov.
Nebol to koniec utrpenia
Keď som mala 45 rokov, rakovina
zaútočila znova. Tentoraz to bola mater-

nica. Opäť klasický chirurgický zákrok,
avšak už aj s ožarovaním a chemoterapiou. Invalidný dôchodok mi bol tentokrát priznaný natrvalo.
V 51 rokoch mi objavili zhubný nádor hrubého čreva a liečba opäť zahŕňala
operáciu, vrátane ožarovania a chemoterapie. V 54 rokoch sa dostavilo krvácanie v stolici s úpornými hnačkami. Zašla
som za miestnym chirurgom, ktorý ma
už niekoľkokrát úspešne operoval a opísala mu svoje problémy. Ihneď ma vyšetril a za 14 dní som už bola po operácii
(tentokrát ma zradil konečník). Nasledovalo ožarovanie a chemoterapia. Po
piatich rokoch relatívneho zdravia mi
pri kontrole zistili hrčku v prsníku. Vo
veku 59 rokov mi vykonali amputáciu
prsníka, opäť nasledovalo ožarovanie
a chemoterapia. Počas tohto ochorenia
mi zomrel manžel na Alzheimerovu
chorobu. Staroba, smútok a samota vám
klopú na dvere a vám sa pomaly, ale isto
stráca to pomyselné svetielko nádeje na
konci tunela. Dnes si myslím, že vtedy
som siahla na úplné dno.
Toto veľké utrpenie mi
pomohla prekonať rodina
a viera v Boha.
V júli 2006 mi lekári genetickým vyšetrením zistili
Lynchov syndróm a ja som
konečne pochopila, prečo
sa mi stále vracajú zhubné

Vážim si ľudí, ktorí v rámci charity bežia o preteky s rakovinou. Ja som
v živote zažila šesť onkologických maratónov, v ktorých pomyselná cieľová
páska znamenala uzdravenie a ďalší život. Bolo to síce často „s odretými ušami“, ale šesťkrát som tú cieľovú pásku
víťazne pretrhla. Teraz som vo svojich
79 rokoch pod neustálym a starostlivým
dohľadom onkologičky a zatiaľ som
zdravotne z hľadiska zhubných nádorových ochorení v poriadku. Počas môjho
dlhého boja sa zákernými nádormi mi
zomreli na rakovinu dvaja súrodenci, ale
ja pevne verím, že tu ešte na tom svete
nejakú dobu budem. Neustály strach
z rakoviny vám, pochopiteľne, nijako
nezlepší psychickú kondíciu, a ak na tú
chorobu stále podvedome myslíte, podpíše sa to na vašom psychickom zdraví.
Na mojom smutnom príbehu sú
ale aj pozitíva. Som živým dôkazom
toho, že aj v okresnej nemocnici môžu
byť skvelí lekári. V Českej republike
žije niekoľko starších pacientov s Lynchovým syndrómom ako ja, ale žiadny
z nich si neprešiel kalváriu 6 zhubných
nádorov. Kuriózna na mojom príbehu
je najmä skutočnosť, že zdravotnú kartu
mi v onkologickej ambulancii po prvýkrát založili v roku 1966, teda v čase,
kedy moja terajšia ošetrujúca onkologička (učinený anjel s neuveriteľnou trpezlivosťou) nebola ešte vôbec na svete! Vzhľadom na
povesť, akú medzi pacientmi rakovina má, ide podľa
mňa o jednoznačný dôkaz,
že keď máte šťastie na dobrého lekára, tak je možné
s trochou Božej vôle úspešne bojovať aj s tak hroznými
chorobami.
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Šampóny Pantene podporili
projekt Vystrihaj sa Slovensko
Mgr. Marta Šeborová, projektová
a programová manažérka
Ligy proti rakovine
Projekt Vystrihaj sa Slovensko sa začal
rozbiehať na jar v roku 2015. Ide o projekt Ligy proti rakovine v spolupráci so
Zdenkou Vrbovou, ktorá je od začiatku
projektu jeho partnerkou. Po vyše dvoch
rokoch od spustenia projektu sa nám podarilo potešiť 27 slečien a dám parochňou
na mieru zo živých vlasov.
Význam parochne v živote ženy, ktorá príde v dôsledku chemoterapie o svoje vlasy, nie je zanedbateľný. Preto sme
sa po viacerých telefonátoch ochotných
dlhovlasých darkýň a darcov, rozhodli
spustiť výrobu bezplatných parochní pre
onkologické pacientky a aspoň trošku
spríjemniť neľahké obdobie počas liečby.
Aj preto radi zdôrazňujeme, že tento projekt je najmä o spoločnosti a jej
ochote pomôcť. Je úžasné sledovať, koľko ľudí sa denne informuje o možnosti
pomôcť svojimi vlasmi a koľko z nich
si ich pestuje len pre tento účel. Škála
darcov je pestrá, a to od dievčatiek, cez
mladé slečny až po dospelé ženy, matky,
ale aj babky. Mužské vlasy nám už taktiež nie jedenkrát pomohli.

Cena jednej parochne sa však pohybuje v stovkách až tisíckach eur a financovanie ich výroby je pomerne nákladné. Ide o ručnú a najmä precíznu prácu
našej vlásenkárky Gizky, s ktorou spolupracujeme od spustenia projektu.
Aj preto sme sa veľmi potešili osloveniu zo strán zástupcov Procter & Gamble s nápadom na kampaň Silná a krásna. Kúpa jedného šampónu Pantene
v sieťach 101 Drogerie predstavovala
príspevok 50 centov na výrobu parochní zo živých vlasov a trvala od 10. mája
do 11. júla.
Je nám veľkým poteším podeliť sa
s vami o výnos, ktorý predstavuje čiastku 8 635 eur. Aj vďaka tejto krásnej
sume vieme vyrábať ďalšie a ďalšie parochne pre slečny a dámy, ktoré zápasia
s rakovinovým ochorením.
Ak by ste mali záujem o výrobu
parochne, prípadne poznáte niekoho,
kto po nej túži, budeme veľmi radi,
ak sa obrátite na stránku www.vystrihajsaslovensko.sk/poziadat-o-parochnu/. Vyplnený Kontaktný formulár sa
nám automaticky odošle na mail. Po
zhodnotení žiadosti budeme každého
individuálne kontaktovať na uvedenej
emailovej adrese.

Čo v žiadosti rozhoduje?
• Dodanie najmenej tri mesiace starej
lekárskej správy.
• Opis finančnej situácie, nakoľko
uprednostňujeme slečny a dámy, ktoré
si nemôžu dovoliť kúpu parochne z finančných dôvodov.
• Stručný osobný príbeh.
• Osobná návšteva vlásenkárky v Bratislave.
• Fotografia v parochni a jej zdieľanie
na projektu a facebookovej stránke
Vystrihaj sa Slovensko. Predovšetkým
kvôli transparentnosti projektu a následnej motivácii darcov vlasy aj naďalej darovať. Iba tak vieme parochne
vyrábať aj naďalej.
• Možno však vo vašom okolí poznáte
niekoho s dobrým srdcom a zároveň
dlhými, kvalitnými vlasmi, kto by rád
podporil zmenou účesu projekt Vystrihaj sa Slovensko. Potešíme sa, ak
nás budete kontaktovať na facebookovej stránke projektu, prípadne mailom
na info@vystrihajsaslovensko.sk.
Aké vlasy sú vhodné na výrobu parochne?
• Jednotná dĺžka 40 centimetrov
• Vlasy nefarbené nahnedo, bordovo až
dočierna. Maximálne presvetlené alebo blond. Tieto vlasy sú vhodné na
výrobu parochne.
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Športové podujatia
a Liga proti rakovine

Mgr. Natália Špesová,
Mgr. Marta Šeborová
Retro Run 2017
Tento rok bol bohatý na športové podujatia. My sme sa zúčastnili na Retro
Rune, ktorý už druhý rok organizoval
RetroSport & Wellnes v športovom areáli na Nevädzovej ulici, a to 27. mája.
Bolo to veľmi príjemné podujatie, kde
bol okrem behov v rozličných kategóriách pripravený aj sprievodný program
a občerstvenie vo forme rôznych stánkov.
Retro Run nebol len o behu a športe
ako takom. Naopak, išlo o akciu, kde si
každý našiel to svoje. Medzi zúčastnenými reprezentovali Ligu proti rakovine aj
návštevníci Centier pomoci so svojimi
blízkymi. Aj to je dôkazom, že športovať
sa dá za každých okolností.
Okrem toho sa organizátori tento rok
rozhodli časť zo štartovného venovať na
podporu projektov a programov Ligy
proti rakovine, a to vo výške 500 eur.

Sme veľmi vďační za takéto akcie, pretože aj takto vieme šíriť posolstvo zdravého
životného štýlu, ktorý vie v podstatnej
miere znížiť riziko rakoviny a zároveň
veľmi pekne ďakujeme za finančnú príspevok.
Určite vám odporúčame zúčastniť sa
v budúcom roku na Retro Rune, je to
skvelé podujatie. My tam budeme určite
aj o rok.
Farbám neujdeš 2017
Počas uplynulého leta sme sa zúčastnili
zaujímavých podujatí, ktoré mali okrem
športovo-zábavného charakteru aj charitatívny rozmer. V priebehu mesiacov
máj a jún sa v troch mestách na Slovensku – Bratislava, Košice a Banská Bystrica, konali farebné bežecké maratóny
s názvom Farbám neujdeš, ktorých sme
aj my boli súčasťou. Celkovo sa podujatia vo všetkých troch mestách zúčastnilo približne 7 000 ľudí, a práve oni
vytvorili jedinečnú a neopakovateľnú
atmosféru.

Pre účastníkov farebných behov, ktorými boli väčšinou mladí ľudia a celé rodiny s deťmi, boli pripravené hodnotné
štartovacie balíčky a bohatý sprievodný
a hudobný program. Počas behov a celého podujatia ste nemali šancu farbám
uniknúť, a preto na nikom neostala nitka čistá.
Počas všetkých troch behov mohli účastníci zavítať do prezentačného stánku
Ligy proti rakovine, kde boli pre každého k dispozícii naše preventívne a informačné brožúrky. Okrem toho, počas
každého behu si mohli účastníci zakúpiť
za dobrovoľný príspevok modrú farbu,
pričom výťažok z jej predaja v hodnote
1 500 eur organizátori v závere venovali
Lige proti rakovine na podporu projektu Rodinná týždňovka, za čo im úprimne ďakujeme.
Justwoman by Diva’s 2017 – deň, ktorý patril ženám!
Počas horúceho leta ste mohli náš stánok navštíviť aj na podujatí pre všetky
ženy s názvom Justwoman by Diva’s,

DOBRÉ SPRÁVY

ktoré sa uskutočnilo 16. júla v areáli jazera Draždiak v bratislavskej Petržalke.
Už od rána mali účastníčky možnosť zúčastniť sa športových aktivít, ako napríklad ranná hodinka jogy pod vedením
inštruktorov, bežecký maratón okolo jazera a poobedný kurz paddleboardingu.
Pre účastníčky boli pripravené aj prezentačné stánky partnerov a bohatý

sprievodný program. V stánku Ligy
proti rakovine sa ženy mohli poradiť
s onkogynekológom MUDr. Ladislavom Masákom, CSc. na tému prevencie
rakoviny krčka maternice, a zároveň si
vyzdvihnúť našu novú brožúrku na túto
tému. Okrem toho bola v stánku pre
účastníčky k dispozícii aj psychologička
PhDr. Andrea Križanová, PhD. Pripravené boli tiež naše preventívne a infor-
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mačné brožúrky, návštevníčky si mohli
odmerať množstvo CO v dychu na prístroji smokerlyzer.
Počas podujatia bolo možné kúpiť si
náramok s logom Justwoman by Diva’s,
z ktorého výnos v hodnote 300 eur bol
venovaný na podporu prípravy brožúr
na tému prevencie rakoviny krčka maternice. Ďakujeme!

Cestou necestou, no hlavne spolu
Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine
Jeden z projektov, ktoré Liga proti rakovine realizuje, a ktorý slúži na priamu
pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám, je aj „Rodinná týždňovka“.
Druhý ročník týždňového pobytu pre rodiny s deťmi, v ktorých jeden z rodičov je
onkologický pacient, sa uskutočnil v Ráztočne, v termíne od 13. do 20. augusta
2017.
Projekt s názvom „Rodinná týždňovka“ patri medzí najnovšie, ktoré Liga
proti rakovine realizuje. Po úspešnom
pilotnom ročníku, ktorý sme zorganizovali v auguste 2016, a ktorý dopadol
nad naše očakávania, sme sa rozhodli
zorganizovať aj druhý ročník „Rodinnej
týždňovky“. Tento rok sa pobytu zúčastnilo 35 rodín, čo je o 10 viac ako
pred rokom, a my sme pre nich opäť
pripravili nezabudnuteľný týždeň plný
športových aktivít, kreatívnych dielní
a spoločných hier či zábavných večerov. Rodinky sa zúčastnili aj výletov do
okolia. Navštívili múzeum praveku, zo-

ologickú záhradu a zámok v Bojniciach,
ako aj prírodné banské múzeum a Starý
zámok v Banskej Štiavnici. Celý čas sa
o nich starala desiatka animátorov-dobrovoľníkov.
Cieľom projektu je najmä nasmerovať rodičov a ukázať im možnosti,
ako môžu lepšie a jednoduchšie zvládať
náročné obdobie v ich živote, ako komunikovať s ostatnými členmi rodiny,
ako sa jednoduchšie vyrovnať so svojím
ochorením, resp. ochorením svojho
partnera alebo partnerky. Práve preto
mali rodičia možnosť zúčastniť sa niekoľkých spoločných rozhovorov pod
dohľadom psychológa, no konzultovať
mohli aj individuálne. Rodičia sa medzi sebou rozprávali, vymieňali si svoje
skúsenosti, rady, navzájom sa snažili
podporiť jeden druhého. Práve takáto
komunikácia s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii, pomáha
človeku lepšie zvládať priebeh ochorenia. Počas liečby je pre pacientov veľmi dôležitá podpora najbližšej rodiny.
Preto je potrebné naučiť ľudí, ako komunikovať s onkologickým pacientom

v rodine, ako ho podporiť, pomôcť mu,
dať mu najavo, že so svojím ochorením
neostal sám. A aj to je cieľom projektu
„Rodinná týždňovka“ – ukázať rodinkám, ako môžu lepšie a hlavne spoločne zvládnuť obdobie počas liečby a po
nej a následné začlenenie sa späť do
bežného života.
Čo nám dala Rodinná týždňovka pohľadom animátorky
Mgr. Simona Kutišová
Hoci už prešlo niekoľko týždňov od
návratu z tohtoročnej Rodinnej týždňovky na Remate, v pamäti nám zostávajú živé obrazy z jedných z najfantastickejších dní v našich životoch. Uprostred
augusta sme sa ocitli v odlišnom svete,
v ktorom sme nemuseli riešiť nič závažné a našou jedinou úlohou bolo zabávať
sa, naučiť sa niečo nové, spoznať nových
ľudí a užiť si krásne výlety. Druhý ročník Rodinnej týždňovky sa opäť stal
miestom a časom duchovného rastu.
Každý z nás sa niečomu priučil a objavoval svoje silné stránky, o ktorých doteraz netušil.
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s pani psychologičkou, rodinné súťaže,
tvorivé večery, celodenné výlety do Bojníc a Banskej Štiavnice. Na chorobu nebol čas myslieť a myslím, že to bolo cieľom celej tejto vydarenej akcie.

Hneď od prvého dňa sme vytvorili obrovskú rodinu, v ktorej sa dvoja viacčlenné rodinky medzi sebou
navzájom podporovali, vymieňali si
skúsenosti nielen počas doobedňajších
posedení s našou psychologičkou Andrejkou Nagyovou, ale aj počas výletov
či spoločných rodinných súťaží a držali spolu, nech sa dialo čokoľvek. Kým
mali rodičia program s Andrejkou, pre
deti boli doobedia nabité súťažami,
rôznymi vedomostnými i rýchlostnými
hrami, tie menšie využívali svoju kreativitu pri kreslení či tanečných choreografiách. Počas horúcich dní rodiny
s obľubou relaxovali aj v bazéne. Okrem
toho sme spoločne absolvovali dva celodenné výlety, zažili ZOO v Bojniciach,
krásy najromantickejšieho zámku na
Slovensku i praveké múzeum, kde sme
si vyskúšali, či by sme prežili v období,
keď sa mamuty lovili hodom oštepom.
Počas druhého celodenného výletu nám
boli predostreté krásy Banskej Štiavnice
z každého kúta, vďaka vláčiku cestujúcemu po celom meste a chlad podzemných baní.
Každý deň nás nabíjal energiou a vyčarúval širší úsmev na perách. Nikomu
z nás sa nechcelo odísť. Keby sme mohli,
zostaneme ešte minimálne týždeň.
A nielen animátorom bolo v posledný,
rozlúčkový večer pri sladučkej torte clivo. Popri zapaľovaní sviečok sme si vypočuli veľa povzbudivých, dojímavých
a krásnych slov. Spätná väzba rodiniek
i detí počas tancovačky nás uistila v tom,
že sme urobili všetko, čo bolo v našich
silách, aby prežili úžasný týždeň, aby si
odniesli neskutočne obrovské množstvo
zážitkov a priateľstiev. My, animátorky,
sa chceme poďakovať všetkým deťom,
mládeži i dospelým za to, že tak prirodzene vkĺzli do týždňa v inom svete, že
nás obdarovali nielen milým slovami, či

už počas týždňa alebo v posledný večer,
ale aj za všetky úsmevy či výkriky pri
spoločenských hrách a na kreatívnych
kurzoch, ktoré sme si večer čo večer užívali. Ďakujeme vám za všetko, čo sme sa
smeli od vás naučiť, pretože nám tento
týždeň dal veľa. Oveľa viac, ako by ktokoľvek očakával a my si to veľmi vážime.
Vďaka vám sme zo seba dolovali to najlepšie, dokázali sme prekonávať vlastné
limity, objavovať oblasti, v ktorých sme
dobré a najmä… zistili sme, že čím viac
dobra a lásky rozdáme, tým viac sa nám
jej vráti späť. A nás priam zaplavila. Ďakujeme.

Listy
Milí organizátori pobytu „Rodinná
týždňovka“, touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za nádherne
strávený týždeň. Na tomto pobyte sme
oddychovali aktívne vďaka organizátorom a ich nezištnej a obetavej práci s cieľom každý deň pripraviť niečo zaujímavé. Od rána do večera sme mali o zábavu
postarané, televízor v našej izbe sme ani
nevyskúšali a donesené knižky ani neotvorili. Mali sme veľmi osožné stretnutia

Ani počasie nás nenechalo „v štichu“,
slniečko sa na nás usmievalo každý deň,
čo sme využili na pobyt pri bazéne. Ešte
aj teraz nám túto krásnu atmosféru pripomína pohľadnica na pracovnom stole a na nej sa smejú podpisy: Spachtoš,
Kýblik, Hapči, Hanboš, Mudroš, Šťastko, Dudroš a Snehulienka. To sú milé
a obetavé dievčatá, ktoré sa o nás počas
pobytu starali a obetovali nám všetok
svoj čas, aj im posielame veľké ďakujeme. A ďakujeme posielame aj pani Janke
Horváthovej, hlavnej organizátorke pobytu a celému tímu Ligy proti rakovine
a aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí rok
čo rok chodia s pokladničkami po celom Slovensku, aby vyzbierali finančné
prostriedky.
Rodina Putnocká
Chcem sa poďakovať za seba a moju
rodinu. V našom prípade je najvzácnejší čas, ktorý sme si pre seba vďaka vašej
týždňovke našli a strávili ho spolu. Ďakujeme vám hlavne za to, že ste nás šikovne
a nenápadne, ale veľmi vytrvalo naviedli
k tomu, aby sme sa všetci spriatelili a zabavili. Po prvom dni na našom pobyte,
kedy ešte boli niektoré ponúkané hry pre
naše pubertiačky „trápne“, sa to zmenilo.
Našli si kamarátov a začali sa tešiť na ďalší
deň s plánmi na spoločné aktivity. Priateľov i rozptýlenie sme si našli i my, dospelí. Pred týmto pobytom som mala obavy
ísť ku psychologičke, tu to bola pre mňa
i môjho manžela prvá takáto skúsenosť,
a bolo to nápomocné. Možno nepriamo, ale „povedali“ sme si navzájom veci,
o ktorých bežne nemáme odvahu hovoriť. Na pobyte s vami nedospeli iba naše
deti, ale hlavne my, dospelí. Janka a animátorky – dobrovoľníčky boli neskutoč-
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ne láskavé, obetavé, robili to s nadšením,
nezištne – aj keď to bolo určite i únavné a vyčerpávajúce – a bolo to cítiť, tá
dobrosrdečná nálada bola až hmatateľná.
Ľudia, ktorí sme sa tam zišli, si po skúsenostiach s chorobou vážime okamihy
prežité spolu. Na prvý pohľad sa možno
nezúčastneným pozorovateľom javíme
ako obyčajná skupina (našťastie, sme medzi sebou takmer vôbec nerozoberali naše
choroby), ale ja som silno cítila, že každý
z nás si niečo prežil, uvedomuje si, že nevieme, čo bude zajtra, že spoločné chvíle
sú vzácne, a tak bola atmosféra zvláštne
povznesená, takmer slávnostná. I počas
všedného dňa, napríklad počas hier, alebo
super výletov, ktoré ste pre nás prácne, ale
s láskou pripravili. Ponúkli ste nám seba
a boli ste pre nás oporou. Ľudia dnešnej
uponáhľanej doby a navyše s pribúdajúcim vekom majú stále menej priateľov
a možností pre spoločenský život, a ja
som vďaka môjmu zdravotnému problému našla pre seba i pre svojich blízkych
úprimných ľudí, medzi ktorými sa cítim
dobre, a hreje ma pocit, že máme hlavný
spoločný záujem: tešiť sa zo života a užiť
si v ňom každý okamih. Peniaze použité
zo zbierky žltých narcisov boli použité na
vynikajúcu vec, šírime toto povedomie
ďalej, snažíme sa prispieť, trebárs i tak, že
posúvame naše deti k tomu, aby naďalej
ako dobrovoľníčky LPR pomáhali.
Rodina Frementitisová

Bolo nám úžasne, všetko bolo skvelé – Snehulienka, do ktorej sa moji
chlapci (dvojičky) zaľúbili, trpaslíci,
ktorí sa o naše ratolesti starali, vymýšľali rôzne úlohy, hry, do ktorých sme sa
mohli zapojiť aj my. Janka bola skvelá,
dala do toho maximum, je to obdivuhodné zvládať toľkých ľudí. Tak isto aj
sedenia s pani psychologičkou nám veľmi pomohli. Nemám čo dodať, len to,
že bolo strašne prestrašne super. Máme
veľa nových priateľov a krásne spomienky. Bolo nám do plaču, keď sme
odchádzali, nikomu sa nechcelo ísť domov. Všetkým vrelo odporúčam. Všetky rodinky, ktoré máte možnosť ísť na
rodinnú týždňovú dovolenku, neváhajte, všetci si oddýchnete telesne a hlavne
psychicky. Za krásny a super strávený
pobyt všetkým, čo sa na tom podieľali,
veľké ĎAKUJEM.
Rodina Jurková
Bolo nám super. Rakovinu prsníka
mi diagnostikovali pred rokom a pol,
tesne pred letnými prázdninami, takže ani sme nemali žiadny spoločný výlet kvôli chemoterapii. No toto leto
sme si to vynahradili hlavne vďaka
LPR.V mene našej rodinky sme sa lúčili
takouto básničkou:
Hej Hou, hej hou
s trpaslíkmi týždeň rýchlo zbehol.

17

Cestou-necestou,
v „praveku“ či v zámku,
v bani a či vo vláčiku
no hlavne SPOLU.
Slnko, voda to je pohoda.
Kráľovské hry a hľadanie pokladu zábava.
A preto lúčime sa s úsmevom :)
Zo srdca ďakujeme,
zážitky s vami nám nikto nevezme.
Rodina Kováčová
V mene celej našej rodiny by sme
sa ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa rodinnej
týždňovky, celý pobyt prekonal naše
očakávania, bolo nám fantasticky.
Program bol bohatý a pestrý, tvorivé
dielne s možnosťou vyrobiť si vlastné
darčeky bol skvelý nápad, naše deti boli
nadšené a páčil sa im program s animátormi, zúčastnili sme sa aj výletov, ktoré
boli časovo veľmi dobre zorganizované
s pestrým programom. Ďakujeme aj
pani psychologičke, ktorej cvičenia
boli prínosom pre nás a našu rodinu, aj
našu prácu. Chválime výber prostredia,
areál horského hotela ponúkal bohatú
škálu aktivít, príjemný personál, jedlo
fantasticky chutné. Ďakujeme, že sme
tu mohli spoznať úžasných ľudí a vymeniť si vlastné životné príbehy a načerpať energiu.
Rodina Košíková
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Týždeň Ligy proti rakovine
a kampaň „Rozprávajme sa…“
Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine
Liga proti rakovine už 18 rokov organizuje preventívno-informačný projekt
s názvom Týždeň proti rakovine. V prípravách tradičného podujatia sme pokračovali aj počas tohtoročnej jesene. Rozhodli
sme sa ale pozmeniť jeho názov na Týždeň
Ligy proti rakovine, aby sa viac asocioval
s našou organizáciou.
Tento rok sa Týždeň Ligy proti rakovine uskutočnil v termíne od 23. do 27.
októbra 2017 a bol spojený s informačnou kampaňou pre širokú verejnosť na
tému komunikácie s onkologickým pacientom s názvom „Rozprávajme sa…“.
Takmer každý z nás sa vo svojom
okolí stretol s človekom, ktorý bojuje
s rakovinou, či už v rodine, v susedstve,
v práci, v škole alebo medzi priateľmi.
Keď vám váš blízky oznámi, že má rakovinu, možno by mnohí z nás nevedeli, ako zareagovať a ako s pacientom
komunikovať. Vtedy by možno každý
z nás uvítal radu, ako svojho blízkeho
podporiť a pomôcť mu prekonať náročné obdobie v jeho živote počas liečby.
A prečo sme si vybrali práve tému komunikácie s onkologickým pacientom?
Každý rok sme sa počas Týždňa Ligy
proti rakovine zameriavali na dôležité

tvom našej telefonickej Linky pomoci
a mailovej poradne pre pacientov a ich
blízkych sme zistili, že mnoho ľudí nevie, ako komunikovať s človekom, ktorému bola diagnostikovaná rakovina
a podstupuje liečbu. Príbuzní i známi
pacientov sa na nás obracali s rôznymi
otázkami, a preto sme sa tento rok rozhodli venovať práve spomínanej téme.
otázky v oblasti prevencie, zdravého životného štýlu, Európskeho kódexu proti rakovine a možností, ako znížiť riziko
vzniku nádorových ochorení. Z odoziev,
ktoré dlhé roky získavame prostredníc-

10 odporúčaní a rád, ako komunikovať s onkologickým
pacientom:
• Akceptujte aktuálne nastavenie pacienta. Ak si to želá, dajte mu priestor a čas vyrovnať sa so situáciou.
• Ubezpečte ho, že ste preňho – tu a teraz, že sa na vás môže
kedykoľvek obrátiť.
• Buďte autentický, budujte dôveru na prirodzenom vzťahu,
v akom ste boli s pacientom pred chorobou.
• Neskrývajte svoje celkové prežívanie a pocity, hovorte
o nich, no s mierou.
• Vyvarujte sa obviňovania z možných príčin ochorenia, ako
napr. „keby si zdravšie jedol“, „keby si pokojnejšie žil“,
„keby si nefajčil“... Rakovina je multifaktoriálne ochorenie.
• Ak máte pocit, že pacient potrebuje pomoc odborníkov, podporte ho, aby ich navštívil (napr. psychológa, psychiatra).
• Pacient potrebuje hovoriť o tom, čo sa deje. Muži sú v ko-

Na Slovensku každoročne evidujeme viac ako 30 000 nových onkologických pacientov, ktorým je
diagnostikovaná niektorá z foriem
onkologického ochorenia v rôznych

munikácii stručnejší a veci prežívajú skôr vo svojom vnútri, ženy sa vo všeobecnosti potrebujú viac rozprávať.
• V žiadnom prípade nebagatelizujte situáciu (napr. „veď to
nič vážne nie je“, „to určite prejde“, „musíš sa upokojiť“,
a pod.). Aj poučné rady typu „mysli pozitívne“ či „nevzdávaj sa“ sú skôr škodlivé a nereálne. Nevyžadujte od
chorého vždy bojovné a pozitívne nastavenie, môže to byť
preňho veľmi zaťažujúce.
• Uvedomte si, že rakovina nerovná sa smrť. Viacerí pacienti
sa zhodujú na tom, že im ochorenie prinieslo aj veľa pozitívnych vecí a celkovo skvalitnenie života, ochorenie ich
naučilo usporiadať si životné priority. Dajte vášmu blízkemu za príklad vyliečených pacientov, ktorí už roky fungujú a vrátili sa do normálneho života.
• Nezabúdajte, že každý pacient potrebuje individuálny prístup, no rovnako vašu podporu, pomoc, prítomnosť, ubezpečenie, že v tom neostal sám.
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štádiách. Človek následne podstupuje fyzicky a psychicky veľmi náročnú
liečbu a jeho život sa od základov zmení. Práve vtedy zo všetkého najviac potrebuje prítomnosť a podporu svojich
najbližších – rodiny, priateľov. Keď sa
dozvieme, že niekto z našich blízkych
má rakovinu, zasiahne nás to a aj keby
sme niekedy veľmi chceli pomôcť,
možno nevieme ako.
K tohtoročnej kampani „Rozprávajme sa…“ sme v spolupráci s reklamnou
agentúrou DADS advertising pripravili
aj propagačné videá so známymi hereckými osobnosťami. Zámerne sme
vybrali a oslovili osobnosti, ktoré sa
profesionálne venujú umeniu slova. No
aj napriek tomu by v situácii, keby im
blízky človek oznámil, že má rakovinu,
možno tiež nevedeli, ako zareagovať.
Naším zámerom bolo prostredníctvom
videí osloviť všetky cieľové skupiny, rozšíriť myšlienku kampane medzi čo najväčší počet ľudí a motivovať ich, aby sa
nebáli požiadať o pomoc, radu a informácie, ak nevedia, ako byť oporou pre
onkologického pacienta, ktorého máme
vo svojom okolí. V takejto situácii sa totiž môže ocitnúť každý z nás.

koľko rád a odporúčaní, vypracovaných
psychológmi, ktoré môžu pomôcť pri
komunikácii s človekom, ktorý bojuje
s rakovinou.

Od 24. októbra funguje nová
bezplatná Onkoporadňa
V rámci Týždňa Ligy proti rakovine
sme spustili nové bezplatné telefónne
číslo Onkoporadne, ktorá
nahradila doterajšiu Linku
pomoci. Počas Týždňa Ligy
proti rakovine fungovala vyslovene
iba na telefonické poradenstvo pre ľudí,
ktorí majú vo svojom okolí človeka,
ktorý bojuje s rakovinou a potrebovali
rady, informácie, pomoc alebo podporu
v zložitých situáciách. Aktuálne je nové
telefónne číslo 0800 11 88 11 dostupné celoročne nielen pre pacientov a ich
blízkych, ale aj pre širokú verejnosť.
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Ak ľudia potrebujú informácie,
radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli
v ich živote v súvislosti s diagnózou
onkologického ochorenia alebo sa
chcú informovať ohľadom prevencie,
Onkoporadňa slúži práve na kontakt
s odborníkmi na rôzne témy. V čase
hodín Onkoporadne, ktorá nahradila
doterajšiu Linku pomoci, sú pre verejnosť
k dispozícii skúsení
lekári, psychológovia,
výživoví asistenti a sociálno-právne poradkyne, ktorí ochotne pomôžu a zodpovedajú vaše otázky. Onkoporadňa
sa riadi rozpisom služieb odborníkov
na aktuálny týždeň, ktorý je dostupný na stránke www.lpr.sk. V prípade,
ak nezastihnete odborníka na linke,
otázku mu môžete položiť aj mailom
na poradna@lpr.sk.

V rámci kampane sme v spolupráci
so psychológmi, ktorí sú zapojení do
projektu „Sieť psychológov“ pripravili
informačné letáky, ktoré sú dostupné na
našej stránke www.lpr.sk. Obsahujú nie-

OnkOlympiáda 2017
Ing. Ľubica Slatina,
Štefánia Migová,
Centrum pomoci LPR Košice

Anjeliky zvíťazili nad hráčkami z Ružomberku. Po zápase nasledovala dražba
dresov – ružové dresy Košičaniek sa
podarilo organizátorom vydražiť v rekordnej sume 4 100 Eur. Celý finančný
výnos z dražby poputoval na podporu
aktivít Ligy proti rakovine. Za tento
ušľachtilý čin im patrí naše úprimné
poďakovanie.

Koncom októbra sa takmer stovka onkologických pacientov zišla v Košiciach.
Dôvod ich stretnutia nebol náhodný – prišli si zmerať sily na 3. ročníku športového
podujatia OnkOlympiáda 2017, ktorá sa
opäť uskutočnila ako sprievodné podujatie
Týždňa Ligy proti rakovine.

Na druhý deň (štvrtok 26. októbra) sa
súťaženiachtiví onkolympionici zišli práve
na palubovke Angels arény, kde mohli pretekať v rôznych športových disciplínach.

Táto trojdňová aktivita začala v stredu 25. októbra 2017, kedy sa všetci
prihlásení „športovci“ stretli v priestoroch Hotela Yasmin. Účastníci z rôznych kútov Slovenska sa po ubytovaní
v hoteli a následnej registrácii spoločne
premiestnili do blízkej športovej haly –
Angels arény, kde si mali možnosť pozrieť basketbalový zápas, kde košické

Tentokrát sme pre nich pripravili:
• bedminton
• beh na krátke trate
• skok cez švihadlo
• hula-hop kruhy
• hod na kôš
• stolný futbal
• lukostreľba (archery strike)
• cyklo-jazda zručnosti
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a folková kapela Montana sa
postarala o hudobnú zábavu
počas celého večera. Takmer
všetci sa zapotili na tanečnom
parkete, kde zároveň nebola
núdza o zdieľanie zážitkov z celého dňa. Po piatkových hotelových raňajkách sa už ubytovaní olympionici individuálne
rozchádzali. Niektorí, najmä
účastníci mimo Košíc, navštívili v tento deň Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. Zaujímali sa o aktivity
v centre, prezreli si priestory
a dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie o programoch
a službách, ktoré sú im vďaka
Lige proti rakovine k dispozícii.

Samotný športový deň začal spoločnou rozcvičkou, po ktorej sa už účastníci rozdelili do skupín podľa disciplín.
O všetky disciplíny bol skutočne veľký
záujem. Každá aktivita mala vlastné
pravidlá, na ktoré dohliadal samostatný rozhodca – dobrovoľník. Poctivo
zapisované body sa na konci dňa zrátali, aby sme mohli vyhodnotiť najlepších športovcov. V niektorých disciplínach nastalo veľké prekvapenie, keď
napr. v stolnom futbale excelovali aj
ženy. Naopak v hula-hop kruhoch sa
podarilo zabojovať a zvíťaziť aj mužom.
Olympionici, ktorí práve nešportovali,
mali na výber z rôznych sprievodných
aktivít. V Stánku Nemocnice Košice-Šaca im pracovníci nemocnice počas celého dňa informácie o zdravom
životnom štýle, a tiež im zmerali tuk.
Vďaka lekárni Dr. Max a vitamínom,
ktoré pre účastníkov OnkOlympiády
venovali, si mohli športovci doplniť
potrebné látky v tele. Veľmi obľúbená
bola aj joga, ktorú sme ako nesúťažnú
disciplínu zaradili v rámci relaxu.

Športový štvrtok vyvrcholil spoločenskou udalosťou – kultúrnym večerom v Hoteli Yasmin. Po spoločnej vý-

Výsledkom športového podujatia
OnkOlympiáda 2017 neboli len skvelé športové výsledky súťažiacich, ale

bornej večeri nasledovali oficiality, na
ktoré sa tešili všetci športovci. Každý zo
zúčastnených bol ocenený účastníckym
listom a dekorovaný krásnou medailou
v tvare kvetu narcisu. Najlepší traja
súťažiaci z každej
športovej disciplíny
získali diplom a víťazný pohár. Príjemnú atmosféru
dotvoril kultúrny
program – ľudový súbor Pristaše
predviedol nádherné tanečné vystúpenie v krásnych
vyšívaných krojoch

aj utuženie vzájomných priateľstiev,
vznik nových, či zdieľanie spoločných
zážitkov. Každý si prišiel na svoje. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí pokračovať v tejto tradícii a s podporou
verejnosti budeme môcť každý rok pre
pacientov pripravovať rôzne aktivity,
vrátane OnkOlymypiády. Už teraz sa
tešíme na to, čo nám prinesie nasledujúce obdobie.
Športu zdar, priatelia! ☺
PS: Úprimne ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom, ktorých nezištnú pomoc pri tejto aktivite si veľmi vážime.
Sme veľmi radi, že sme sa mohli tešiť
vašej priazni a podpore. Ďakujeme!

INFORMUJEME A PREDSTAVUJEME
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Valné zhromaždenie Európskej
asociácie líg proti rakovine (ECL)
MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
prezidentka Ligy proti rakovine
Konalo sa v Kodani v Dánsku v dňoch
26. – 29. september 2017 za účasti 26
európskych líg a podobných organizácií,
ktorí sú členmi ECL. Súčasťou programu
bolo zasadnutie pracovných skupín, ktoré
riešili aktuálne problémy.

spolupráci s médiami. Súčasťou valného
zhromaždenia bola aj odborná konferencia, ktorá priniesla viaceré novosti
i námety pre budúce obdobie.
Prevencia
Nastavenie rizikových faktorov zvýši v priebehu budúcich dvoch desaťročí bremeno rakoviny v celej Európe.
Program prevencie, včasnej diagnostiky

1. Rehabilitácia a zlepšenie
kvality života
Ľudí, ktorú majú alebo mali
rakovinu. Jej cieľom je odstránenie diskriminácie, návrat do
práce, prístup k poisteniu a finančným službám.
2. Prístup k novým liekom
Nové lieky sa nedostávajú k pacientom z viacerých dôvodov – sú drahé
a zaťažujú štátny rozpočet, čo vyvoláva
nespokojnosť. Klinické štúdie priniesli
zaujímavé informácie. Ukázali, že niektoré nové lieky nemali vždy očakávaný
výsledok a vyvolávali aj vedľajšie účinky.
Preto sa neodporúča ich štandardné požívanie, ale iba v individuálnych prípadoch.

a liečby vyžaduje celospoločenskú angažovanosť a zintenzívnenie činnosti odborných kruhov a výskum s podporou
štátnej zdravotnej sféry.

3. Európsky kódex proti rakovine
Hodnotil sa benefit tohto preventívneho programu a diskutovalo sa o prekážkach jeho propagácie a potrebnej

HPV vakcíny
Vakcinácia u dievčat vo veku 12 rokov a mladých žien zaznamenala vo viacerých krajinách úspech a bolo zaočko-

Výskum
Prináša nové poznatky. Prezentovali
sa nedávne zistenia účinkov konzumácie vláknin a celozrnných produktov
v prevencii vzniku kolorektálneho karcinómu.

vaných až 90 % dievčat a mladých žien.
Nedávno sa objavili správy o vedľajších
účinkoch, čoho sa ujali médiá a sociálne
siete. To vyvolalo pokles v záujme o očkovanie. Príčin môže byť viac, a to že napriek snahám odborníkov zodpovedné
autority stratili v tejto situácií kontrolu.
Kontrola tabaku
Účastníkom Valného zhromaždenia
bola predložená podrobná
správa zo 7. Európskej konferencie o tabaku a zdraví,
ktorá sa uskutočnila v marci
tohto roku v Portugalsku.
V prehľade aktivít v kontrole
tabaku v 35 krajinách Európy sa ukázali značné rozdiely.
V hodnotení aktivít je Slovensko na 30.
mieste a od roku 2010 nebol zaznamenaný žiadny pokrok. Možnou príčinou
nezlepšenia v aktivitách môže byť aj nefinancovanie zo štátnych zdrojov – kampane, projekty, výchova a podpora pre
mimovládne organizácie.
V závere Valného zhromaždenia
ECL bola predložená správa o činnosti
ECL, hospodárení a plány pre budúcu
celoeurópsku spoluprácu. Jej význam
dokumentuje to, že sa stáva v Európe
úspešným aktérom v programe kontroly
rakoviny a uznávaným partnerom štátnej zdravotnej správy.

Stanovisko ECL pre komplementárnu
a alternatívnu medicínu (Complementary
and Alternative Medicine – CAM)
MUDr. Elena Kavcová, PhD., Martin
Asociácia európskych líg proti rakovine (Association of European Cancer
Leagues – ECL) je paneurópska organizácia zastrešujúca národné a regionálne ligy proti rakovine. Už viac ako 30
rokov poskytuje špecifickú a dôležitú
platformu pre onkologické združenia
a spoločnosti. V rozšírenej Európe tak
Asociácia reprezentuje ligy od Islandu

až po Turecko. Spoločne majú významný vplyv na prevenciu a kontrolu onkologických ochorení.
Stanovisko pre komplementárnu
a alternatívnu medicínu – CAM vypracoval sekretariát ECL v spolupráci s jej
členmi s cieľom identifikovať spoločný
základ a postavenie CAM. Tzv. projekt
CAMbrella a výskumný program financovaný zo zdrojov EÚ FP7 nedávno de-

finoval CAM ako „zastrešujúci termín”
pre liečebné postupy, ktoré sa používajú
hlavne mimo bežnej medicíny. CAM sa
praktizuje väčšinou v súkromnej praxi lekárov vyškolených v konkrétnych
disciplínach. CAMbrella je paneurópsky výskumný projekt pre komplementárnu a alternatívnu medicínu.
Hoci existujú všeobecné obavy z nedostatku dôkazovej základne (medicíne
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založenej na dôkazoch) a účinkov užívania doplnkov súčasne s liečbou rakoviny, ECL rozlišuje medzi doplnkovou
a alternatívnou liečbou.
Za komplementárne liečebné postupy sa všeobecne považujú tie, ktoré
sa podávajú spolu s konvenčnou liečbou rakoviny. Tieto sú chápané ako
doplnok, ale nie náhrada za konvenčnú
medicínsku starostlivosť. Komplementárna terapia je považovaná ako podpora
uzdravovania. Zameriava sa na posilnenie zdravia jednotlivca skôr ako na zničenie príčiny ochorenia.
Za alternatívne liečebné postupy sa
považujú náhrady používané namiesto
bežnej onkologickej terapie. Takéto alternatívne liečebné náhrady zahŕňajú
zvláštne diéty a megavitamínovú liečbu
a liečbu na zvýšenie imunity. Väčšina
odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti sa domnieva, že neexistuje dôkaz
o tom, že takáto liečba môže vyliečiť ale-

bo zmierňovať rakovinu. Oblasť komplementárnej a alternatívnej medicíny
je odlišná, rozmanitá a označenie CAM
zahŕňa celé spektrum liečebných metód
ako sú:
• liečba bylinkami
• homeopatia
• doplnky
• masáže
• aromaterapia
• akupunktúra
• Qi gong a Tai-Chi
• reflexná terapia
• extrakt z borovice
• žraločie chrupavky
• meditácie
• diéty a liečba megavitamínmi
• liečba na zvýšenie imunity
• rôzne svojpomocné techniky
• terapia imelom
• akupunktúra
• tradičná čínska medicína (TCM)

ECL však potvrdzuje, že je potrebné
vykonať mnohostranný výskum, aby sa
zhromaždili vedecké dôkazy o liečebných účinkoch CAM.
Podľa výskumného projektu CAMbrella, európski občania, okrem iného,
chcú mať prístup k spoľahlivým a dôveryhodným informáciám, ktoré môžu
podporiť informované rozhodnutie
o možnostiach liečby. Občania potrebujú
ľahko prístupné a dôveryhodné informácie a chcú mať prístup k rôznorodému
poskytovaniu CAM. Vzhľadom však na
súčasné zmiešané dôkazy o rôznych CAM
postupoch sa odporúča pacientom s rakovinou, aby sa vždy obrátili a konzultovali
svojich praktických lekárov a onkológov.
Odporúčané zdroje:
CAMbrella - http://www.cambrella.
eu/aduploads/cambrellapolicybrief.pdf
ECL - http://www.europeancancerleagues.org/
Reliable Cancer Therapies - http://
www.reliablecancertherapies.com/

Nové kurzy v Centre pomoci v Bratislave
spracovala: Mgr. Marta Šeborová,
projektová a programová
manažérka Ligy proti rakovine
Po letnej prestávke kurzov v Centre pomoci
v Bratislave sme zaradili dve novinky. Jednou sú
Konverzačné hodiny v anglickom jazyku, ktoré sú
určené návštevníkom Centra venujúcim sa angličtine už viac ako dva roky. Tento nápad vznikol kombináciou nadšenia dám – angličtinárok, šikovnosti
našej Zdenky a najmä ochoty našej lektorky Martinky, ktorej sme sa spýtali, prečo sa rozhodla pre tieto
konverzácie.
Ako lektorka kurzov anglického jazyka v Lige
proti rakovine si dovolím tvrdiť, že táto činnosť
má veľký zmysel nielen pre návštevníkov kurzu,
ale aj pre mňa samotnú. Je to čas, kedy sa rozprávame o bežných veciach, zároveň nás však spája
určité porozumenie v pohľade na život a jeho peripetie. Mám veľmi dobrý pocit po každej hodine, nakoľko vidím, ako sa utužujú vzťahy, medzi
ktorými sa ocitám vlastne aj ja. Nie som tak lektorka v pravom slova zmysle, keď si predstavíme
autoritatívnu učiteľku v škole, ale som skôr operatívnou moderátorkou kurzu. Nie je to o tom,
že ja odovzdávam nejakým cudzím osobám svoje
znalosti. Do určitej miery, samozrejme, korigujem formálnu stránku vypovedaných viet, ale je
to v mnohom najmä o obsahovej stránke, o výpovednej hodnote, o múdrosti, ktorú s nadšením
prijímam. Popri tom všetkom je tu ešte jeden bonus – učíme sa totiž zároveň komunikovať v cu-
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dzom jazyku. V dnešnej dobe je každý
posun v angličtine prínosom a stretnutie v milom prostredí plnom pochopenia má až liečivý účinok. Je to príjemná
atmosféra, v ktorej vládne empatia s veľkou dávkou humoru a je to vzťah, ktorý
sa v nej buduje. Práve toto je to, z čoho
mám najväčšiu radosť a potešenie. Som
veľmi rada, že môžem absolvovať takéto
milé chvíle a zároveň byť v spoločnosti
úžasných a jedinečných ľudí, s ktorými
ma nešťastný osud tak prešťastne spojil.
Týmto chcem vyjadriť najúprimnejšiu
vďaku nielen Lige, ale aj účastníkom
kurzov, nakoľko si ich záujem nesmierne vážim. Osobitne veľká vďaka patrí
pani recepčnej, ktorá sa v značnej miere
podieľala na uskutočnení týchto aktivít.
Mgr. Martina Šoltésová
Medzi novinky Centra pomoci
v Bratislave ešte stále patrí fyzioterapia,
ktorú sa nám podarilo obnoviť po dlhšej pauze. Okrem individuálnych cvičení s našou Mariankou, sa spoločne so
Zdenkou zamysleli, ako ešte viac možno

zefektívniť fyzioterapie v Centre pomoci
a rozhodli sa pre skupinové cvičenia. Aj
Marianky sme sa spýtali, čo ju na práci
v Centre baví a o čom vlastne fyzioterapia je.
Niečo málo o fyzioterapii
Som rada, že som dostala šancu pracovať a pomôcť onkologickým pacientom. Prácu fyzioterapeutky vykonávam
už 18 rokov a v tejto oblasti sa kontinuálne vzdelávam. Na každého pacienta hľadím s individuálnym pohľadom
a ako bytosť s bio-psycho-sociálnymi
potrebami. Po 4-mesačnom pôsobení
v Lige proti rakovine som si uvedomila
význam fyzioterapie ako súčasť liečebného procesu u onkologických pacientov.
Onkologickí pacienti potrebujú fyzioterapiu rôzneho zamerania, pretože v dôsledku onkologického ochorenia a liečby trpia niekoľkými ďalšími „vedľajšími,
pridruženými” diagnózami a problémami, napríklad problémami s chrbticou,
osteporózou, ale aj svalovou slabosťou.
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Rehabilitačné cvičenia
Pri poskytovaní rehabilitácie a rozhovoroch s klientmi sme sa rozhodli
vyskúšať skupinové cvičenie. Skupinové cvičenie pomáha pacientom nielen
po fyzickej stránke, ale aj po psychickej
stránke. Pri cvičení kontrolujem cvičiacich, usmerňujem ich pohyb, aby zapájali správne svalové skupiny, a naopak
snažím sa, aby časti tela, ktoré sú počas
dňa namáhané, zostali uvoľnené.
Skupinové cvičenie môže mať rôzne
zameranie – na bolesti chrbtice, resp.
ako týmto bolestiam predchádzať, zameranie na správne dýchanie či spevnenie panvového dna, čo znamená aj prevenciu inkontinencie. Pri skupinových
cvičeniach tak ako pri individuálnej rehabilitácii sa používame rôzne pomôcky
ako napr. fitlopty, činky, balančné pomôcky, gumy atď.
Diplomovaná fyzioterapeutka
Mariana Kmeťová

Martinskí onkologickí pacienti, ich letné
spomienky a Martinský ILCO-klub
Aj napriek tomu, že sa už pripravujeme na vianočné sviatky a vonku
je chladno a sviežo, zaspomínajme
si na príjemné letné chvíle. V tomto
duchu by sme sa s vami radi podelili
o spomienky návštevníkov Centra pomoci v Martine a o aktivity, ktorých sa
spoločne počas leta zúčastnili. Rovnako
by sme vám radi v krátkosti predstavili činnosť stomikov v Martinskom
ILCO-klube, s ktorými Centrum pomoci spolupracuje.
Návšteva zámku vo Zvolene
Mgr. Milan Tomka
Centrum pomoci Ligy proti rakovine
v Martine pripravilo počas „prázdnin“ niekoľko zaujímavých akcií. Medzi ne patrila
návšteva Zvolenského zámku s prehliadkou Národnej galérie na konci augusta.
K pätnástim onkologickým pacientom pribudli ich rodinní príslušníci
a seniori z martinských klubov. Spolu
45 návštevníkov si vychutnávalo exponáty v najbohatšej obrazárni a sochárskej galérii na Slovensku. Ich umelecký
zážitok znásobil veľmi dobrý výklad

lektorky, ktorá ich sprevádzala. Najviac
ich zaujali vydarené duplikáty z levočského oltára. Páčili sa im aj ikony zo
16. až 19. storočia. Boli milo prekvapení exponátmi európskeho maliarstva zo
16. – 19. storočia. Od lektorky si vypočuli informácie o zámku, ktorý bol postavený v poslednej tretine 14. storočia

a slúžil na komfortné bývanie, pričom
jeho obranný a strategický význam bol
minimálny.
Po skončení prehliadky zámku si
účastníci prezreli pamiatky na pešej
zóne. Po chutnom obede sa v popoludňajších hodinách pobrali domov.
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Perly Južných Čiech
Mgr. Ľudmila Kianičková
V bohatom programe, ktorý pripravuje CP LPR v Martine svojim klientom,
sú aj letné aktivity: výlety a vychádzky
do prírody a za kultúrnymi pamiatkami.
Najväčším lákadlom v tomto roku bol
v dňoch 8. – 9. septembra dvojdňový
výlet do Južných Čiech. Štyridsaťčlenná
skupina záujemcov vyrazila v skorých
ranných hodinách na dlhú cestu za unikátnymi pamiatkami. Tvorili ju onkologickí pacienti rôzneho veku s rôznou
diagnózou. Od tridsiatky po takmer
deväťdesiatku. Najstarší účastník, pán
Jozef Marcin, oslávi v decembri tohto
roku krásnych 88 rokov. Obrovská túžba
navštíviť ešte miesta, kde pôsobil počas
vojenskej služby, mu dodala silu a energiu zvládnuť pomerne náročný program
zájazdu. Jeho dojatie a spokojnosť z naplnenej túžby sú najkrajším poďakovaním
za poskytnutú možnosť CP LPR v Martine. Pod taktovkou správkyne Gabiky
Sýkorovej, ktorá pripravila bohatý a zaujímavý program, sme ho začali postupne
napĺňať. Mesto Telč, renesančná perla so
zámkom a krásnym námestím, bola našou prvou zastávkou. Pri jeho návšteve
sme sa preniesli v čase o niekoľko storočí
späť, do rozprávkového sveta minulosti.
Toto úžasné mesto je právom zapísané
na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Plní zážitkov sme pokračovali v plánovanej ceste. V mestečku Hluboká nad
Vltavou sa náš rozprávkový sen neskončil. Pred očami sa nám rozvíjala nejedná
z tých filmových rozprávok, ktoré nás
sprevádzajú od útleho detstva. Vláčikom
sme sa priviezli k romantickému renesančnému zámku a vďaka milému sprie-

vodcovi boli naše dojmy ešte silnejšie.
Podvečer sme sa ubytovali v hoteli Záviš z Falkenštejna a poprechádzali sa po
malebnom historickom námestí a jeho
okolí. Program druhého dňa pokračoval
v Českom Krumlove, v očarujúcom meste, ktoré obmýva rieka Vltava, a ktoré je
pamiatkovou rezerváciou na Zozname
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je systémom ulíc s pravidelným
námestím v gotickom a renesančnom
slohu. Zámok, pôvodne gotický hrad,
prestavaný v renesančnom štýle, je po
Pražskom hrade druhý najrozsiahlejší
zámocký areál v Česku. Horný a Dolný
hrad je spojený niekoľkoposchodovým
mostom so zámockou záhradou vo francúzskom štýle. Prechádzkou v záhradách
a v uliciach mesta sa náš program chýlil
ku koncu. Pred nami už bola len cesta
domov. Naplnení dojmami, ktoré kolorovalo krásne, ešte letné počasie, sme dorazili vo večerných hodinách do Martina.
Spomienky na túto vydarenú akciu v nás
budú ešte dlho doznievať. Zájazd sa mohol uskutočniť vďaka Lige proti rakovine
a správkyni CP LPR v Martine, Gabike
Sýkorovej, patrí veľké ďakujem.
Ako žijú martinskí stomici
Mgr. Milan Tomka
Martinský ILCO-klub má 90 členov,
vrátane rodinných príslušníkov a sympatizantov. Členov s umelým vývodom
je asi tretina, podľa toho, koľko sa vykoná operácií a koľkí prejavia záujem
o členstvo v klube.
Členovia sa zapájajú do činnosti podľa toho, aký je ich zdravotný stav. Medzi činnosť klubu patrí aj organizovanie

návštev divadiel, a to v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave a Spišskej Novej Vsi. Viacerí sa boja návštevy
divadiel, dôvodom je stómia a z toho vyplývajúce nepríjemnosti. Postupne, keď
sa osmelia, zistia, že okolie vôbec neregistruje, že majú stómiu. Vedia, čoho sa
majú pred návštevou divadelným predstavení najesť a konzumovať iba primerané množstvo. Najradšej majú operety
a komédie, lebo tie sú vždy veselé.
V spolupráci s Centrom pomoci Ligy
proti rakovine v Martine sa zúčastňujú
prednášok, výletov a vychádzok do prírody.
V priebehu roka sa dvakrát stretávajú v reštaurácii na výročnej členskej
schôdzi a stretnutí pod Jedličkou. Najviac sa však tešia na výjazdovú členskú
schôdzu v prírode spojenú s občerstvením a chutným gulášom. Už po tretíkrát
sa stretli na Ranči pri Starej tehelni v Sučanoch, kde sa im zdá guláš najchutnejší. Nechýbali tam ani športové súťaže
ako hod šípkou, hádzanie lopty na kôš
a kop na bránku. Najlepší boli odmenení. Na záver bola vylosovaná tombola,
v ktorej bolo 25 hodnotných cien, takže
skoro na každého sa výhra ušla.
Výbor zasadá raz mesačne, o akciách
sú členovia informovaní v mesačnom
pláne činnosti, ktorý pripravuje Centrum pomoci LPR v Martine a sú informovaní aj prostredníctvom e-mailu.
Našou zásadou je, aby sa členovia
neuzavreli medzi štyri steny doma, ale
žili spoločenským životom a stretávali sa
s ľuďmi s podobným osudom, pričom si
vymieňajú skúsenosti.

TVORÍME
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Lenka & Monika, Ateliér Papaver, www.kvetinovaskola.sk

VIANOČNÝ VENIEC
POTREBUJEME
Slamený korpus, drôtenú závitnicu, záhradnícke nožnice, kliešte na drôt, rastlinný materiál (Thuja – tuja, Eucalyptus – eukalyptus, Chamaecyparis – cypruštek, Brunia – brúnia, Populus – populus
farbený zlatý, Hydrangea – hortenzia, Eryngium –
kotúč, škorica)

POSTUP
Rastliny nastriháme na 10 cm dlhé časti. Drôt zo
závitnice jedenkrát ovinieme okolo korpusu a vzadu,
na rovnej strane korpusu, spravíme uzol. Koniec drôtu, približne 10 cm dlhý, necháme trčať. K tomuto
koncu sa v závere vrátime. Závitnicu ešte dvakrát obtočíme a môžeme začať prikladať rastliny.
Z rastlín si robíme malé zmiešané viazaničky,
ktoré prikladáme na korpus. Každú viazaničku
ovinieme drôtom, aby sme ju zaistili na mieste.
Jednu viazaničku dávame na vrch venca, jednu na
vnútorný kraj a jednu na vonkajší. Takto postupne
pokryjeme v smere hodinových ručičiek celý obvod. Na konci sa napojíme na vytŕčajúci začiatok
drôtu, spravíme uzol. Zvyšok drôtu odstrihneme
a ohneme do kruhu, aby sme vytvorili očko. Koniec drôtu zapichneme do slameného korpusu
a máme hotovo. ☺
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Koláčovňa, natalia@kolacovna.sk

VIANOČNÁ TORTA

INGREDIENCIE

PRIPRAVÍME SI
- tortu s priemerom 16 cm potiahnutú mascarpone krémom
- balenie čerstvých malín
- sušené listy
- stierku
- čokoládové jablko, čokoládové bonbóny v jahodovej drti
Recept na poťahovací krém
Na potiahnutie budeme potrebovať asi 650 g základného mascarpone krému
(250 g jemného tvarohu, 400 g mascarpone
a 100 g práškového cukru).
Recept na čokoládovú hmotu
180 g bielej čokolády
10 g masla
30 g šľahačkovej smotany
Čokoládu a maslo rozpustíme nad parou, nakoniec pridáme smotanu a poriadne zamiešame.
Necháme vychladnúť a stuhnúť cez noc v chladničke. Na druhý deň tvarujeme z čokoládovej
hmoty jabĺčko a guľky.

Prípravu tejto torty si naplánujte vopred. Najprv si pripravte
všetky potrebné dekoračné prvky. Čokoládová hmota musí cez noc
stuhnúť v chlade, aby sa s ňou dobre pracovalo. Potom sa môžete
pustiť do ozdobovania. Recept na chutnú tortu nájdete na mojej
stránke www.kolacovna.sk.

OZDOBUJEME
1. Tortu dôkladne
uhladíme a dáme na
podstavec.
2. Maliny poukladáme po spodnom
obvode torty.
3.
Čokoládové
bonbóny poukladáme
na vrch torty. Rovnako aj čokoládové
jablko, ktoré vyrobíme z čokoládovej
hmoty. Obalíme ho
v drti z lyofilizovaných jahôd. Na vrch
zapichneme kúsok konáriku a jeden list.
4. Tortu dozdobíme sušenými listami.

ZAMYSLENIE NA ZÁVER
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Vy znanie…
Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine

Neosobujem si právo podsúvať životné múdrosti. Mám len
pocit, že si chcem splniť sen povedať to, čo sa mi žiada. Povedať to s pocitom, že ak sa moje zamyslenie dotkne čo len pár
ľudí a začnú svoje sny a predstavy premieňať na realitu, ktorá
ich uspokojí, poteší ma to. Hoci – neviem si to overiť. Ale
uspokojuje ma už to, že som našla energiu a odhodlanie týchto
pár slov napísať. Je to v čase, ktorému už podľa reklám v televízii, výkladov v obchodných domoch hovoríme, že je to čas
predvianočný. Konečne opäť dni, kedy po roku hektiky, stresu, neodkladných úloh, nahustených stretnutí veríme v strávenie pár pohodových dní. Väčšina z nás v to dúfa. O Vianociach hovoríme ako o sviatkoch pokoja, pohody, požehnania
a možno aj snívania. A záväzkov, ako to budeme chcieť po
Vianociach a v novom roku robiť inak…

Patríte k tým, ktorým slovo
Vyznanie pripomenie okamžite
jednu skvostnú pieseň od skvelej
speváčky? Ak ste si hneď predstavili Mariku Gombitovú a jej Vyznanie, máte už zrejme niečo prežité a sladkých osemnásť dávno za
sebou. Ak ste sa preniesli do doby,
kedy sme si podvedome pospevovali slová tejto piesne začínajúce
slohou: „Viem, mal si plnú čiapku snov…“, možno pociťujete
potrebu zamyslieť sa, hodnotiť, snívať… Pri úvahe, čo poveMilí priatelia, skúste sa počas tohtoročných Vianoc zamysdať v predvianočnom čase, mi práve táto téma zarezonovala lieť, skúste si zanôtiť:
v hlave.
„Viem, mal si plnú čiapku snov… Viem, tuším, čo sa stalo
Je jedno, koľko máme rokov. Je jedno, v akej dobe žijeme. s ňou…“
Je jedno, čo robíme a čím sme. Malo by byť prirodzené mať
„plnú čiapku snov“… Snov reálnych a možno i tých, ktoré
Snívajme i realizujme svoje sny tak, aby sme robili dni krajbudeme za svojho života len snívať, hoci vieme, že sa z nich šími sebe a všetkým ľuďom, na ktorých nám záleží, ktorým
prebudíme a nenaplnia sa. I o tom by to však malo byť – snívať záleží na nás, ale i tým, ktorí nemajú to šťastie, že vedia snívať,
a plniť sny, mať vízie a zvládnuť aj to, keď nevyjdú. V dnešnej vedia hodnotiť, vedia byť pokorní a vďační za život, ktorý židobe nemoderné, smiešne, slabošské? Vyzeráme ako silné jeme len raz…
osobnosti, tvárime sa suverénne, zdolávame prekážky, naháňame sa, prestávame snívať. Ak si to však úprimne priznáme
V mene kolektívu Ligy proti rakovine ďakujeme, že nám
a nazrieme hlboko do seba, každý nájdeme svoju čiapku snov umožňujete realizovať časť našich snov a želáme, aby sa tie
ukrytú vo vnútri v nás. U niekoho to môže byť len „šiltovka“ vaše v čo najhojnejšej miere napĺňali – v dni sviatočné i tie
a pár drobných snov, u iného riadna „baranica“ plná túžob bežné. Veríme, že každý deň prežitý v pohode je v dnešnej
a predsavzatí – určite tam však niekde je.
dobe malý splnený sen.

Onkop

oradna

0800 11 88 11
poradna@lpr.sk

www.lpr.sk
Ak potrebujete pomoc, podporu či radu, kontaktujte našu
Onkoporadňu na novom bezplatnom čísle 0800 11 88 11
alebo mailom na poradna@lpr.sk. V Onkoporadni je pre
pacientov, ich blízkych a verejnosť každý deň k dispozícii
široké spektrum odborníkov, ktorí vám ochotne poradia.
Aktuálny rozpis služieb na daný týždeň nájdete na stránke
www.lpr.sk.

