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EDITORIÁL

Podľa najnovších správ, ktoré zverejnila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), 

bremeno rakoviny stále stúpa. Toho času je na svete registrovaných 18,1 miliónov nových prípa-

dov a v roku 2018 je odhadom počet úmrtí 9,6 miliónov a počet ľudí, ktorí prežívajú 5 rokov po 

zistení choroby, je 43,6 miliónov. Z týchto údajov vyplýva, že boj proti tejto zákernej chorobe 

by sa mal stať prioritou zdravotného programu každého štátu. Máme nádej, že realizáciou úloh 

národného programu, ktorý bol nedávno schválený, by sa mohlo na Slovensku zabrániť narastaniu 

zdravotných, sociálnych a ekonomických problémov, ktoré rakovina prináša. Liga proti rakovine 

chce preto zintenzívniť v  rámci tohto programu svoju činnosť predovšetkým v prevencii, skrí-

ningu a starostlivosti o stúpajúci počet ľudí, ktorí majú, alebo mali rakovinu. Naša ďalšia činnosť 

s podporou viacerých oblastí kontroly rakoviny nebude, samozrejme, zostávať na pokraji nášho 

záujmu. Boj proti rakovine nie je iba medicínskym záujmom, ale týka sa celej spoločnosti. Nemu-

seli by sme mať obavy z budúcnosti, ale všetko závisí od nás. Sme vďační našim spoluobčanom, 

ktorí to pochopili a pomáhajú udržať nádej. Bojujme preto všetci za život.
 

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine
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Pod slovom výchova sa dá rozumieť všeličo. Všeobecná predsta-
va je asi taká, že treba sedieť a počúvať nejakú informáciu, radu, 
poučenie. V prípade onkologického pacienta by tomu tak nemalo 
byť. Cieľom tejto „výchovy“ je vyviesť ho z neznáma, ktoré mu na-
háňa strach, obavy, neistotu a dať mu odpovede na otázky, s kto-
rými si nevie poradiť.

Treba si uvedomiť, že pacient 
nemá v hlave prázdno. Často má 
dosť informácií z rôznych zdrojov, 
z médií, z  literatúry, od priateľov, 
ktoré však treba doplniť, prípadne 
ich aj uviesť na správnu mieru. Pa-
cient stále hľadá ďalšie informácie 
a  často nevie, kde by ich mohol 
získať. Keď je v  nemocnici, ob-
racia sa skôr na ošetrujúce sestry 
ako na lekára, lebo má dojem, že 
lekár nemá pre iné povinnosti dosť 
času. Hľadá cestu z bludiska a chy-
tá sa všetkého, čo má k dispozícii. 
V stave extrémnej úzkosti sa často 
dostáva k  informáciám z  nie cel-
kom spoľahlivých zdrojov, ktoré 
jeho obavy môžu iba zhoršiť. Je 
preto veľmi dôležité sa s  pacien-
tom rozprávať, aby sa prišlo na 
koreň jeho obáv a zlých predstáv. 
Proces výchovy prechádza rôzny-
mi štádiami:

Všeobecná výchova

Veľmi dôležitá je všeobecná vý-
chova o  rakovine, čiže výchova 
verejnosti. Tento proces je veľmi 
dôležitý, pretože vytvorí základ, 
ktorý zabraňuje prijímaniu myl-
ných a  nesprávnych informácií, 
napomáha k prevencii, k všímaniu 
si rôznych príznakov a  včasnému 
vyhľadaniu lekára. Takáto výchova 
musí začať veľmi skoro a  škola je 
dôležitým štartovacím miestom.

Príznaky a varovné
zdravotné signály

Štúdie z minulých období uká-
zali, že v niektorých prípadoch, kde 
sa už objavili príznaky svedčiace 
o začínajúcej chorobe, došlo často 
k oddialeniu potrebnej liečby, lebo 
postihnutí spájali slovo rakovina so 
smrťou a stavom, kde niet žiadnej 
pomoci. Dnes už vďaka veľmi in-
tenzívne propagovanej prevencii 
a potrebe včasného zistenia choro-
by k  takýmto javom nedochádza 
tak často. Pacienta treba informo-
vať, aké vyšetrenia ho očakávajú 
a nestrašiť ho nejakým predčasným 
záverom. Pokiaľ sa neurobili všetky 
potrebné vyšetrenia, netreba jeho 
úzkosť a obavy zvyšovať. Je vhodné 
vysvetliť mu, že vyšetrenia vyžadu-
jú určitý plán i čas. Uponáhľanosť 
pri ich interpretácii môže vyvolať 
zbytočný zmätok a strach.

Diagnóza

Večná otázka  – povedať, či ne-
povedať úplnú pravdu a  tiež, ako 
ju povedať, zamestnáva veľa odbor-
ných konferencií. Mnohé štúdie 
zistili, že príliš veľa informácií pri 
prvom akte celého diania vyvoláva 
u  mnohých zmätok a  niektorí si 
v tom šoku všetko nezapamätajú.

V niektorých krajinách Európy 

i  sveta sa diagnóza rakoviny pa-
cientovi oznamuje až po jeho „prí-
prave“ psychológom. Sú pacienti, 
ktorí chcú vedieť plnú pravdu, ale 
i  takí, ktorí si ju neprajú vedieť, 
a  to treba rešpektovať. Každý pa-
cient potrebuje čas, aby sa s touto 
novou situáciou vyrovnal. Stáva 
sa, že lekári riešenie tohto problé-
mu nechávajú niekedy na príbuz-
ných, ktorí sú o situácii informo-
vaní.

Liečba

Pacienta treba informovať, aká 
liečba ho čaká a  vysvetliť celý jej 
postup. Treba hovoriť o  očakáva-
nom efekte liečby, i  jej sprievod-
ných vedľajších príznakoch. Tým 
sa dá predísť zbytočným stavom 
úzkosti z  predstáv, že sú spôsobe-

Výchova
onkologického 
pacienta

i di ó k i



5AKTUÁLNE TÉMY

né zhoršujúcou sa chorobou a ne-
úspešnou liečbou.

Pacient i  jeho príbuzní sa 
často chcú na celom procese lieč-
by nejakým spôsobom podieľať, 
a  preto kladú otázky smerujúce 
najmä k  alternatívnej alebo kom-
plementárnej liečbe. Vtedy je veľ-
mi potrebné podstatu alternatívnej 
a  komplementárnej liečby vysvet-
liť, aby sa pacient nestal obeťou 
rôznych liečiteľov a šarlatánov.

Onkologická rehabilitácia

Predstavuje nové horizonty k zlep-
šeniu kvality života. Je to rehabilitá-
cia fyzická, psychologická, sociálna 
a  ekonomická. Je to špecifi cký prí-
stup k  pacientovi a  vyžaduje inten-
zívnu spoluprácu multidisciplinár-

nych odborníkov. Zatiaľ nie je veľmi 
známy, ale v  rámci úloh kontroly 
rakoviny sa stáva veľmi preferovanou 
súčasťou komplexnej starostlivosti 
o pacienta a jeho rodinu v národných 
onkologických programoch.

Paliatívna starostlivosť

V  niektorých, najmä pokroči-
lých štádiách choroby, kde sa už 
nedá očakávať liečebný úspech, po-
trebuje pacient paliatívnu starostli-
vosť, ktorá jeho život upravuje do 
znesiteľnej a bezbolestnej podoby. 
Môže výrazne zlepšiť kvalitu živo-
ta, najmä vtedy, ak je poskytovaná 
v hospicových zariadeniach, čo je, 
žiaľ, niekedy neuskutočniteľné pre 
vysokú fi nančné náklady. Často sa 
preto starostlivosť o chorého v do-
mácnosti stáva obrovským breme-

nom pre celú rodinu, ktoré môže 
zmierniť pomoc charitatívnych 
mobilných a poradenských služieb.

V  mnohých prípadoch speje 
choroba do štádia zomierania. Pa-
cienti často požadajú o tom hovo-
riť, aby si mohli niektoré veci v ro-
dine usporiadať a aby sa tak predišlo 
rôznym problémom. Mnohí si žia-
dajú aj podporu zo strany duchov-
ného. Veľmi sa osvedčuje pomoc 
zo strany psychológa, či v nemoc-
ničnom alebo hospicovom zriade-
ní, v ktorom sa pacient nachádza. 
Sú to nové formy, ktoré, žiaľ, nie 
sú ešte všeobecne zavedené a hovo-
riť o odchode zo života je ešte pre 
mnohých tabu, ktoré bude treba 
postupne odstrániť.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

é h š jú h b h db ík Z i ľ i j ľ i lú di k é ôž
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Rakovina má rôzne formy a po-
stihuje rôzne orgány. Moderná lieč-
ba prináša dobré výsledky a napriek 
niektorým zmenám, vyvolaným 
samotnou chorobou alebo jej lieč-
bou, dáva šancu žiť ďalej normál-
ne a  v  prijateľných podmienkach, 
často i  v  prípade pokročilej cho-
roby. V  minulých rokoch mnohí 
lekári často radili osobám, ktorí sa 
liečili na rakovinu, aby odpočívali 
a znížili telesnú aktivitu. V niekto-
rých prípadoch sú takéto rady urči-
te vhodné, ale nie vždy sú všeobec-
ne platné a opodstatnené a nemusia 
byť ani užitočné. Je to dobrá rada 
napr. vtedy, ak pohyb spôsobuje bo-
lesť, rýchlu srdcovú frekvenciu ale-
bo dýchavicu. Novší výskum však 
ukázal, že počas liečby rakoviny je 
cvičenie nielen bezpečné a  mož-
né, ale môže zlepšiť telesný a  psy-
chický stav s následným zlepšením 
zdravotného stavu a  kvality živo-
ta. Naopak, príliš veľa odpočinku 
môže viesť, okrem iného, k  strate 
telesných funkcií, svalovej slabosti 
a zníženiu pohyblivosti. Takže dnes 
väčšina onkologických odborníkov 
naliehavo vyzýva, aby boli pacienti 
tak telesne aktívni, ako je to mož-
né, nielen po, ale aj počas liečby 
rakoviny. Prečo? Mnohé štúdie 
dokázali, že pravidelné primerané 
telesné cvičenie počas liečby rako-
viny môže pomôcť:

•  udržiavať alebo zlepšovať telesné 
schopnosti (napr. pri denných 
činnostiach)

•  zvýšiť silu a vytrvalosť
•  zlepšiť rovnováhu, znížiť riziko 

pádov a zlomenín kostí
•  vyhnúť sa chradnutiu (atrofi i) sva-

lov z nečinnosti
•  zmenšiť riziko osteoporózy (kreh-

kosť kostí, s  možnosťou zlome-
nín)

•  zlepšiť prietok krvi do nôh a znížiť 
riziko tvorby krvných zrazenín

•  znížiť závislosť na pomoc druhých 
osôb pri každodenných činnos-
tiach

•  zlepšiť sebavedomie a sebadôveru
•  znížiť riziko úzkosti a depresie
•  vrátiť radosť zo života
•  zmierniť nevoľnosť (nutkanie na 

zvracanie)
•  zlepšiť schopnosť udržiavať sociál-

ne kontakty
•  znížiť príznaky vyčerpania, únavy
•  pomáhať udržiavať telesnú hmot-

nosť
•  zlepšiť kvalitu života
•  podporiť imunitný systém

Aj keď jestvuje veľa dôvodov, pre-
čo byť fyzicky aktívny počas aj po 
liečbe rakoviny, každé telesné cviče-
nie by malo byť založené na tom, čo 
je bezpečné a čo je pre každého naj-
lepšie. Teda vykonávané spôso-
bom primeraným zdravotnému 
stavu. Malo by to tiež byť niečo, 
čo sa vám páči, čo radi robíte.

Onkologický pacient musí 
mať súhlas najprv od svojho 
lekára a musí si byť istý, ak cvi-
čí v  skupine, že cvičiteľ, ktorý 

s ním pracuje, pozná jeho 
onkologickú diagnózu 
a  vie o  všetkých jeho ob-
medzeniach. Títo špeci-
álne vyškolení odborníci 
môžu každému pomôcť 
nájsť typ cvičenia, ktorý 
je pre neho správny a bez-
pečný. Môžu tiež pomôcť 
zistiť, ako často a ako dlho 
by mal ten ktorý pacient 
cvičiť.

Problematika telesnej 
činnosti osôb s rakovinou 

je mnohostranná a komplexná, tý-
kajúca sa nielen charakteru teles-
ných cvičení a pohybu u každého 
jednotlivca zvlášť a  odpočinku, 
taktiež samotného ochorenia a cel-
kového klinického stavu (typ, roz-
sah, liečba, pridružené ochorenia, 
laboratórne výsledky). Preto LPR 
pripravuje brožúrku na tému teles-
ných cvičení u  osôb s  rakovinou, 
kde bude vysvetlené:

-  ako a kedy začať s  telesnými cvi-
čeniami (jednotlivo, skupinovo), 
ich intenzitou, ale aj s ich obme-
dzeniami,

-  charakteru pohybových aktivít pri 
liečbe, po nej, pri stabilnej choro-
be a bez choroby,

-  stála úzka spolupráca a  kontrola 
lekárov a informovanie cvičiteľov.

Najnovší výskum preukázal, že 
počas liečby rakoviny je cvičenie 
osôb bezpečné a možné, a preto je 
vhodné pridať primeranú telesnú 
činnosť do každodennej rutiny, aby 
mohla priaznivo vplývať na kvalitu 
života a zdravie.

MUDr. Elena Kavcová, PhD.

   Telesná aktivita    Telesná aktivita 
onkologického pacienta
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Na mnohých medzinárodných konferenciách organizovaných 
v  rámci programu Európske partnerstvo v kontrole rakoviny, sa 
stále viac zdôrazňuje potreba komplexnej starostlivosti o onkolo-
gického pacienta, počínajúc dňom, keď sa dozvie o svojej diagnóze. 
Na základe viacerých štúdií, v ktorých sa odborníci zaoberali kva-
litou života ľudí postihnutých rakovinou, sa zistilo, že sa dosiaľ 
venovalo málo pozornosti starostlivosti o pacientov staršieho veku 
a ich problémy sa neriešili na dostatočnej úrovni.

Štatistické údaje poskytnuté 
Národným onkologickým regis-
trom ukazujú, že s postupujúcim 
vekom výskyt rakoviny stúpa. 
Onkologickí pacienti staršieho 
veku sú veľmi zraniteľnou sku-
pinou populácie, majú značné 
problémy s chorobou i jej liečbou, 
sú často bezmocní, deprimovaní, 
majú pocit opustenosti a  strach 
zo samoty. Narastajúce počty pa-
cientov tejto kategórie prinášajú 
pre každý štát zvýšené náklady na 
zdravotnú starostlivosť, na potre-
by psychosociálneho charakteru, 
na potreby školeného opatrova-
teľského personálu, nielen v  za-
riadeniach opatrovateľských slu-
žieb, ale aj v domácej opatere.

Rozhodovanie o  vhodnej lieč-
be týchto pacientov prináša od-

borníkom nemalé starosti. 
Pacienti tvoria veľmi he-

terogennú skupinu – rôzny vek, 
rôzne diagnózy, rôzne štádia cho-
roby, ale aj pridružené choroby 
vyskytujúce sa v  staršom veku. 
K  tomuto komplexu sa pridáva-
jú problémy psychosociálneho 
charakteru, ktorých variabilita 
ovplyvňuje značne chod bežné-
ho denného života. Odlišnosti 
v biologickej a klinickej charakte-
ristike nádorovej choroby u star-
ších pacientov stali sa predmetom 
výskumu nielen z hľadiska liečby 
primárnej choroby, ale aj riešenia 
špecifi ckých problémov. Sú to:

-  Rôzne sprievodné choroby vy-
skytujúce sa v  staršom veku, 
ktorých liečenie môže nepriaz-
nivo zasahovať do plánovanej 
liečby nádorovej choroby.

-  Funkčný stav organizmu, men-
tálna schopnosť, výživa, se-
bestačnosť, sociálne problémy.

Pri voľbe vhodnej 
liečby u  starších 

ľudí stále chýba-
jú ve-

decky podložené výsledky výsku-
mu, a  tak rozhodovanie spočíva 
na odbornej skúsenosti lekára. 
V tejto súvislosti sa vynárajú ďal-
šie otázky:

-  Venuje sa dostatočná pozornosť 
perspektíve prežívania a kvality 
života?

-  Nie je liečba staršieho pacienta 
riadená stereotypom rozmýšľa-
nia odborníkov?

-  Nemôže sa stať, že pacient je 
„podliečený“ alebo „nadlieče-
ný“?

-  Ako môžu voľby liečby ovplyv-
ňovať psychosociálne problé-
my?

V odbornej literatúre je relatív-
ne málo informácií týkajúcich sa 
psychosociálnych potrieb starších 
pacientov. K  nim patrí riešenie 
telesných ťažkostí, ako je únava, 
nedostatok energie, pocit stra-
chu, depresie, nielen z  choroby, 
ale aj z liečby. Chýbajú dostatoč-
né informácie o spôsoboch rieše-
nia následkov liečby, nedostatok 
asertívnosti a komunikácie, ktoré 
sú v komplexnej liečbe dôležité.

Čo potrebuje pacient po pre-
pustení z  liečby a  je doma? Na 
základe niektorých štúdií sa uka-
zuje, že najväčšie problémy spô-
sobuje pocit samoty, nedostatok 
podpory a  pomoci pri praktic-
kých úkonoch, napr. transport do 
nemocnice, vybavovanie rôznych 
administratívnych záležitostí 
a povinností na úradoch. Zaťažu-
júce sú najmä pocity nesamo-
statnosti, nemohúcnosti i  ne-
istoty, ak je pacient odkázaný 
na pomoc druhých, ktorá často 
chýba. Tu treba opäť konštato-
vať, že expertíza odborníkov pri-
márnej a  domácej starostlivosti 

Problémy s rakovinou
u ľudí staršieho veku
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vykazuje stále mnohé nedostatky:

-  Často chýba prepojenie a mož-
nosti konzultácie medzi nemoc-
nicou a praktickými lekármi.

-  Chýba spolupráca pri plánovaní 
starostlivosti v  domácom pro-
stredí u špecifi ckých prípadov.

-  Praktický lekár, ktorý sa o  on-
kologického pacienta po liečbe 
stará, nemá potrebné informá-
cie.

Väčšia starostlivosť je potrebná 
aj zo strany rodinných príslušní-
kov, nielen počas hospitalizácie, 

ale aj po nej. Tu sa často vysky-
tujú veľké prekážky  – partneri 
sú zaneprázdnení a  v  mnohých 
prípadoch nemajú dostatočné 
informácie ani o liečbe, ani o jej 
následkoch. Príčinou môže byť 
nezáujem zdravotníckych odbor-
níkov rodinných príslušníkov in-
formovať.

V  zariadeniach s  opatrovateľ-
skou službou môžu byť niekedy 
problémy, ak chýbajú vedomosti 
o špecifi ckých potrebách onkolo-
gického pacienta staršieho veku.

Záverom môžeme konštato-
vať, že je veľký nedostatok vo 
vedomostiach o klinických a psy-
chosociálnych potrebách onkolo-
gických pacientov staršieho veku 
a je nutné sa v tejto oblasti zame-
rať sa na ich riešenie cestou vý-
skumu. Stále je tu však problém, 
že navrhnuté modely smerom 
k  výchove a  starostlivosti o  on-
kologických pacientov staršieho 
veku zostávajú pre nedostatočnú 
informovanosť, i malý záujem zo 
strany štátnej správy, nedoriešené.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Dušou Ligy proti rakovine sú jej 
Centrá pomoci v Bratislave, v Koši-
ciach a v Martine. Sú to miesta, kde 
sa stretávajú onkologickí pacienti 
bez rozdielu veku, pohlavia, vie-
rovyznania s jediným cieľom – byť 
aktívni, „zamestnať“ svoju myseľ 
či telo a  odpútať sa od myšlienok 
na svoju chorobu. Každý pracovný 
deň si tu množstvo onkologických 
pacientov nájde podujatie, ktoré 
mu pomôže posunúť svoj život ďa-
lej. Je tu však aj pre tých, ktorých 
sa rakovina dotýka nepriamo – ro-
dinu či blízkych pacienta, ale i širo-
kú verejnosť, ktorá sa chce dozve-
dieť viac o onkologickom ochorení 
a  prevencii pred ním. Tento rok 
oslavuje Centrum pomoci v Brati-
slave 10 rokov svojej existencie. Pri 
tejto príležitosti nám o  ňom viac 
prezradila v rozhovore zakladateľka 
LPR, MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Aké boli začiatky Ligy proti 
rakovine pred vznikom Centier 
pomoci?

Liga proti rakovine bola založe-
ná v roku 1990 v Bratislave a bola 
prvou mimovládnou organizáciou 
tohto druhu v bývalom socialistic-
kom regióne východnej Európy, 

ktorá sa s celoštátnou pôsobnosťou 
zapojila do svetového hnutia boja 
proti rakovine. Stala sa členom vý-
znamných medzinárodných orga-
nizácií  – Asociácie európskych líg 
proti rakovine (ECL) a  Únie pre 
medzinárodnú kontrolu rakoviny 
(UICC). Spoluprácou s európsky-
mi ligami, ktoré mali z dlhoročnej 
činnosti bohaté skúsenosti, sa nám 
podarilo výrazne upevniť naše po-
stavenie v  spoločnosti. „Sídlom“ 
Ligy bola moja pracovňa v Ústave 
experimentálnej onkológie SAV, 
kde som vtedy pracovala. Vďa-
ka porozumeniu vedenia ústavu 
i mesta sa nám podarilo postupom 
času priestory rozšíriť, čo prispelo 
k realizácii početných aktivít.

Ako vznikla myšlienka založiť 
Centrá pomoci v Bratislave, Ko-
šiciach a Martine?

Podľa vzoru niektorých krajín 
západnej Európy sme s  rozhodli 
vybudovať v  rámci našich mož-
ností Centrum pomoci, ktoré by 
bolo miestom, kde by sa ľudia 
postihnutí rakovinou mohli stre-
távať, dostávať informácie a  rady 
a  prostredníctvom rôznych bez-
platných služieb a programov nájsť 

cestu k návratu do života. Ďalším 
zámerom bolo, aby tu mohla do-
stávať užitočné informácie aj verej-
nosť a  rozšírila si vedomosti o  ra-
kovine, ako jej predchádzať a včas 
liečiť. V  priebehu troch rokov 
intenzívnych príprav sme mohli 
v roku 2008 otvoriť prvé Centrum 
v Bratislave a následne v Košiciach 
(2009) a  v  Martine (2010). Cen-
trum pomoci v Bratislave sa stalo 
aj sídlom LPR.

Kto stál pri vzniku týchto 
Centier?

Charakterizovala by som to tak, 
že to bola v prvom rade mimoriad-
na podpora a  veľkorysosť spon-
zorov z  viacerých inštitúcií i  od 
jednotlivých občanov, ale najmä 
porozumenie verejnosti pri získa-
vaní potrebných fi nancií prostred-
níctvom Dňa narcisov a poukáza-
ním 2 % daní. Veľkým prínosom 
boli aj rady odborníkov pomáha-
júce budúcemu rozvoju komplex-
ných programov, ktorý by mohol 
zlepšiť život pacientov, ich rodín, 
ale i  občanov. Rozhodujúce však 
bolo vysoké nasadenie celého vý-
konného tímu pracovníkov LPR, 
ktorý sa početnými poradami s od-

Centrum pomoci Ligy proti rakovine
oslavuje svoje desiate výročie
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borníkmi rôznych profesií usiloval, 
aby sa naše predstavy o fungovaní 
týchto Centier uskutočnili.

Aká je ich návštevnosť?
Účasť na rôznych programoch 

v nich je variabilná podľa záujmu 
našich „klientov“. Centrá majú 
veľa zaujímavých ponúk a je mož-
nosť výberu. Sú to informácie, 
poradenstvo poskytované odbor-
níkmi z  rôznych disciplín, emo-
cionálno-psychologická pomoc, 
sociálne poradenstvo, prednášky, 
semináre, workshopy pre pacien-
tov i  pre verejnosť, rehabilitácia, 
relaxácia a spoločenské podujatia.

Aká udalosť v Centre pomoci 
utkvela najviac v pamäti vám?

Bola to návšteva pána preziden-
ta Andreja Kisku, ktorý prijal naše 
pozvanie, aby v  Centre pomoci 
slávnostne otvoril Deň narcisov, 
čo sa predtým tradične konalo 
v  prezidentskom paláci. Po sláv-
nostnom ceremoniáli sa zaujímal 
o  aktivity Centra pomoci a  prijal 
pozvanie práve prítomných účast-
níčok programu Nordic Walking, 
ktoré mu chceli ukázať na záhrade 
Centra, ako cvičenie prebieha. Zo 
žartu ho aj vyzvali, aby sa k  nim 
pridal na obchádzku Štrkoveckého 
jazera, čo však nemohol urobiť, ale 
uistil ich, že ich rady, ako chodiť 
s paličkami, využije.

Čo podľa vás klienti navštevu-
júci Centrá najviac oceňujú?

Je to asi pocit, že účasťou na 
rôznych programoch podľa ich 
vlastného výberu sa vlastne vracajú 
do života a niekto im podáva po-
mocnú ruku, aby ich na tejto ceste 
sprevádzal.

Plánujete rozšíriť Centrá po-
moci po celom Slovensku?

LPR poskytuje množstvo bez-
platných služieb po celom Sloven-
sku. Centrá sú rozmiestnené tak, 
aby boli prístupné v  troch regió-
noch Slovenska – západ, stred, vý-
chod a v mestách s vysokou odbor-

nou lekárskou starostlivosťou. Ich 
prevádzka a spravovanie je fi nanč-
ne náročné a keďže LPR prerozde-
ľuje získané peniaze na plnenie ďal-
ších úloh komplexného programu 
kontroly rakoviny, ďalšie centrá 
predbežne neplánujeme.

Aké novinky chystajú Centrá 
do budúcnosti?

Uvažujeme o  rozšírení vedo-
mostí pacientov i  verejnosti o  al-
ternatívnej a  komplementárnej 
liečbe, s  cieľom chrániť ich pred 
praktikami rôznych zázračných 
„liečiteľov“ a šarlatánov.

V Centre v Bratislave, ktoré je 
aj sídlom LPR, pracujete denne. 
Čo pre vás znamená?

Práca prináša radosť a nádej.

Čo by ste zaželali Centrám na 
Slovensku do ďalších 10 rokov?

Mojím prianím je, aby mali do-
statok fi nančných zdrojov na roz-
šírenie a  skvalitnenie služieb pre 
ľudí, ktorí majú, alebo mali rakovi-
nu, pre ich rodiny a pre verejnosť. 
Veľmi dúfam, že sa nájde viac dob-
rovoľníkov, ktorí by niektoré služ-
by poskytovali našim klientom bez 
nároku na honorár.
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Dňa 24.  9.  2018 uskutočnila 
Liga proti rakovine v NOÚ vzdelá-
vanie zdravotných sestier s názvom: 
„Sebapoznanie, psychohygiena, 
zvládanie stresu a  komunikácia.“ 
Vzdelávanie sa uskutočnilo na zá-
klade požiadavky vedenia NOÚ. 
Dôvodom, prečo sa školilo práve 
tu, bolo predovšetkým zvýšenie 
efektívnosti tohto vzdelávania a to 
tak, že sme mohli pracovať pria-
mo s kolektívom sestier a riešiť tak 
problémy konkrétneho pracoviska. 
Vzdelávanie viedla lektorka, skú-
sená psychologička PhDr. Andrea 
Nagyová, ktorá donedávna pôso-
bila ako psychologička Ligy proti 
rakovine na onkologickom oddele-
ní v Nových Zámkoch. Zúčastnilo 
sa ho 14 sestier zo 4 rôznych od-
delení. Vzdelávanie bolo schválené 

Slovenskou komorou sestier 
a  pôrodných asistentiek ako 
súčasť celoživotného vzdelá-
vania a  sestry za účasť získali 
6 kreditov.

Témami vzdelávania bolo 
poznanie vlastných emócií, 
osobnosti a  spôsobov zvláda-
nia záťaže. Na základe toho 
boli účastníci vedení k  tomu, 
ako zvládať stresové a  kon-
fl iktné situácie, ako si dopriať 
účinnú psychohygienu a  ako 
efektívne komunikovať s pacientmi, 
s ich príbuznými, s kolegami na pra-
covisku, s nadriadenými a s lekármi.

Zdravotné sestry sú vystavené 
nadmernej záťaži a  z  toho dôvo-
du je pre ne otázka psychohygie-

ny veľmi dôležitá, čo aj samy po-
čas vzdelávania potvrdili. Okrem 
toho, povaha práce s  onkologic-
kými pacientmi prináša mnohé 
náročné situácie, kedy je veľmi dô-
ležité vedieť efektívne a najmä cit-
livo komunikovať. Z toho dôvodu 
sme uvedené vzdelávanie smerovali 
najmä k nácviku správnej komuni-
kácie.

Účastníčky vzdelávania zhod-
notili tento projekt ako veľmi 
užitočný pre vlastnú prax a  rov-
nako aj pre svoju psychohygienu 
a  vyjadrili želanie, aby sa v  ňom 
pokračovalo. Toto stretnutie po-
važujeme za pilotné v rámci nášho 
plánu systematického vzdelávania 
onkologických sestier pracujúcich 
na NOÚ a chceme v ňom pokra-
čovať aj v  ďalších zdravotníckych 
zariadeniach.

Školenie zdravotných sestier 
pre Národný onkologický 
ústav (NOÚ)

Školenie zdravotných sestier 
pre Národný onkologický 
ústav (NOÚ)

i ľ i dôl ži á č j
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Najnovšie
správy o bremene 
rakoviny vo svete

Medzinárodná agentúra pre výskum 
rakoviny (IARC) zverejnila aktuálne 
údaje o  rakovine vo svete. Počty no-
vých prípadov stúpli na 18,1 milió-
nov a  počty úmrtia na 9,6 miliónov. 
V  správe sa podrobne uvádzajú dáta 
z  jednotlivých svetadielov. Najčastejšia 
je rakovina pľúc, prsníka u žien a rako-
vina hrubého čreva a konečníka. Naj-
vyšší počet rakoviny pľúc bol zistený 
v  Severnej Amerike, západnej Európe 
(Dánsko, Holandsko), východnej Eu-
rópe (Maďarsko), v Číne, Austrálii a na 
Novom Zélande. V  niektorých kraji-
nách sveta sa počet nových prípadov ra-
koviny pľúc znížil, a to vďaka účinným 
opatreniam proti fajčeniu. Znepokoju-
júci je nárast rakoviny pľúc u žien, v 28 
krajinách sveta je príčinou úmrtia na 1. 
mieste. Podrobnejšie informácie sú do-
stupné na http.//gicr.iarc.fr.

V novembri t. r. sa uskutočni-
lo v Londýne stretnutie rôznych 
odborníkov v medicíne, výsku-
me, zákonodarcov a rozhodujú-
cich činiteľov, aby riešili doteraz 
neobjasnené riziká a  výhody 
užívania e-cigariet. V mnohých 
prednáškach sa konštatovalo, že 
táto náhrada fajčenia je kontro-
verzná. Sú ľudia, ktorí ju priví-
tali, ale aj takí, ktorí ju kritizujú. 
Otázkou je, či e-cigarety majú 
tú výhodu, že znižujú zdravot-
né riziká, ale či zároveň nevedú 
k tomu, že počty nových „fajčia-
rov“ medzi mladými môžu stú-
pať s rizikom, že prejdú na fajče-
nie bežných cigariet. Pozornosť 
sa venovala aj nedostatku in-
formácií z vedeckého výskumu. 
Uvádzali sa aj rôzne skúsenosti 
z užívania iných náhrad fajčenia 
(žuvací tabak, šnupací tabak, 
snus), ktoré sú v niektorých štá-

toch Európy zakázané. Riešila sa 
aj otázka, kedy a ako by mali le-
kári odporúčať užívanie e-ciga-
riet. Zatiaľ nebolo dokázané, či 
doterajšie rôzne spôsoby odúča-
nia od fajčenia nie sú účinnejšie 
ako e-cigarety. Mnohí sa zhodu-
jú na tom, že v prvom rade tre-
ba fajčiarom odporúčať e-ciga-
rety, ale ak je riziko, že niektoré 
osoby nedokážu okamžite prejsť 
na ich užívanie, treba ich viesť 
k  iným spôsobom a  službám, 
ktoré by mohli riziku následkov 
fajčenia znížiť. Veľkým prob-
lémom je kombinácia fajčenia 
a  nadmernej konzumácie alko-
holu, najmä u  ľudí žijúcich na 
okraji spoločnosti. V  priebehu 
samitu sa diskutovalo o výchove 
a  rôznych inovatívnych spôso-
boch prevencie, ktoré by mali 
začať u detí, najmä z rodín, kde 
sú rodičia fajčiari.

Samit o e-cigaretách v Londýne

Mladí ambasádori sú štu-
denti a mladí odborníci z  rôz-
nych oblastí medicíny, zdravia, 
práva, výskumu, či politických 
vied. Spája ich hlboké presved-
čenie o tom, že rakovine je mož-
né predchádzať dodržiavaním 
12 bodov Európskeho kódexu 
proti rakovine.

Koncom augusta sa uskutočnilo 
trojdňové stretnutie mladých am-
basádorov Európskych Líg proti 
rakovine (ECL’s  Youth Ambassa-
dors) v Paríži. Tento rok sa počet 
účastníkov zdvojnásobil a  letná 
škola privítala 31 mladých amba-
sádorov z  28 európskych krajín, 
vrátane našej ambasádorky z Ligy 
proti rakovine, Mgr. Petry Benc-
zyovej.

Prvý deň bol zameraný na vzá-
jomné predstavenie sa a na výme-
nu skúseností. Ambasádori prezen-
tovali úspechy a poznatky z aktivít, 

ktorými propagovali Európsky kód 
v  ich krajine. Súčasťou bola pred-
náška o  6 spôsoboch presviedča-
nia, ktoré by mali pomôcť účastní-
kom pri šírení jednotlivých bodov 
Európskeho kódexu.

Druhý deň bol venovaný aktuál-
nym témam – vakcinácia, interne-
tová technológia pre zdravotnú ko-
munikáciu a  kampane Svetového 
dňa proti rakovine (2019 – 2021).

Tretí deň si ambasádori vypo-
čuli prezentáciu o  všeobecnom 
povedomí verejnosti o  rakovine, 
plánovanie aktivít na ďalší rok 
a spoluprácu na Svetovom dni pro-
ti rakovine, ktorý bude 4. februára 
2019, a vytvorenie pracovnej sku-
piny pre tému vakcinácie.

V  aktívnej komunikácii skupina 
mladých ambasádorov pokračuje po 
celý rok.

Stretnutie mladých ambasádorov európskych líg v Paríži
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Vraví sa, že keď je žena spokojná, spokojná je aj celá ro-
dina. Preto sme sa aj tohto roku opäť zúčastnili na tomto 
podujatí, ktoré sa konalo v  areáli Draždiak v bratislavskej 
Petržalke, aby sme vyjadrili podporu fyzickej a psychickej 
spokojnosti žien.

Justwoman by Diva’s je jedinečný projekt na Slovensku, 
ktorý harmonicky spája populárne ženské rekreačné športy 
a to beh, jogu a pádlovanie. Je to deň, ktorý patrí ženám, 
ktoré prídu či už jednotlivo, s priateľkami, alebo príbuzný-
mi. V sobotu 30. júna sme zažili spoločne pekný čas plný 
zábavy, bohatého sprievodného programu s  množstvom 
rôznych atrakcií. Pripravená bola aj oddychová zóna, skráš-
ľovanie tváre, vlasov, poradňa pre správny výber športového 
oblečenia, príprava kávy a zdravého jedla. Samotná akcia sa 
začínala jogou, pokračovala 5-kilometrovým behom a záve-
rečným pádlovaním.

V  našom stánku sme informovali o  prevencii rakoviny 
a  rozdávali letáky a  brožúry. Každá „športovkyňa“ mala 
možnosť dať si zmerať hladinu oxidu uhoľnatého vo výdy-
chu pomocou prístro-
ja smokerlyzer. Tešili 
sme sa, že sme boli 
súčasťou podujatia 
tohto formátu a  ďa-
kujeme partnerom 
akcie, ktorí venovali 
Lige čiastky zo svojich 
predajov.

Viac info na
www.justwoman.sk.

Hovorme o rovnakej
dostupnosti liekov
pre všetkých onkologických
pacientov v Európe

Pracovná skupina Európskej asociácie líg 
proti rakovine (ECL)  – Task Force sa ve-
nuje od r. 2016 riešeniu tohto závažného 
problému. Nedávno predložila Európske-
mu parlamentu obsiahly dokument „Biela 
kniha“ na rokovanie. Zostavili ho význam-
ní odborníci v medicíne, výskume a iných 
disciplínach. Jeho cieľom je riešiť závažné 
rozdiely v  dostupnosti inovatívnych lie-
kov medzi západnými a  východnými, ako 
aj severnými a  južnými krajinami Európy. 
Cieľom rokovania v  Európskom parla-
mente bolo podať rozhodujúcim činiteľom 
objektívne informácie, aby mohli vypraco-
vať zdravotnú politiku, ktorá je bezpečná, 
účinná, výhodná a cenovo prístupná. Celý 
dokument je prístupný na webovej stránke 
ECL. https://www.europeancancerleagues.
org./publications/.

Konferencia a Valné
zhromaždenie ECL,

ktorým predchádzalo stretnutie pracov-
ných skupín, sa uskutočnili v dňoch 12. – 
16. novembra 2018 v  Berlíne. Cieľom 
programu pracovných skupín a konferencie 
bolo zlepšenie kvality starostlivosti o  pa-
cienta, prístup k  inovatívnym liekom, rie-
šenie vedomostí o  komplementárnej a  al-
ternatívnej liečbe, kompletná rehabilitácia, 
poistenie pacientov, práva pacientov a iné. 
Na Valnom zhromaždení bola prerokovaná 
správa o činnosti a hospodárení ECL, prí-
prava stratégie a voľby predstavenstva ECL.

UICC Svetový kongres
proti rakovine 2018

Konal sa v dňoch 1. – 4. októbra 2018 
v  Kuala Lumpure. Cieľom tohto multi-
disciplinárneho národného, regionálneho 
a  medzinárodného programu, na ktorom 
sa zúčastnilo 3 500 delegátov zo 150 kra-
jín sveta, bolo zverejniť najnovšie význam-
né zistenia v prevencii, diagnostike, liečbe 
a starostlivosti. Liga proti rakovine, ako dl-
horočný člen UICC, delegovala na toto sve-
tové podujatie člena Generálnej rady LPR 
prof. MUDr. S. Špánika, CSc., štátneho 
tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR.

Liga proti rakovine sa opäť
zúčastnila podujatia
Justwoman by Diva’s

PODUJATIA, KTORÉ PODPORILA AJ LPR
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Rakovina krčka maternice je jedna z mála, o ktorej 
vieme, ako jej možno predchádzať. Ride4women je 
cyklistická tour zameraná na propagáciu prevencie 
a skríningu tohto druhu rakoviny. Tento rok skupina 
18 nadšencov – špecialistov z Európskej spoločnosti 
gynekologickej onkológie na trase Tallinn – Viedeň 
prvýkrát zamierila aj na Slovensko, pričom ich pred-
posledná zastávka v  rámci viac ako 1 800-kilomet-

rovej jazdy bola 
práve v  Brati-
slave. Skupinu 
tvorili cyklisti, 
ale i  necyklis-
ti, ktorí chceli 
podporiť dob-
rú myšlienku.

P o s l e d n á 
etapa cyklo-
trasy, ktorej sa 
zúčastnili aj 

zamestnanci Národného onkologického ústavu, od-
štartovala práve v areáli NOÚ na Klenovej 1 v Brati-
slave dňa 15. júla 2018 o 11.00 hod.

Z Ligy proti rakovine sme sa tiež pridali a podpo-
rili informovanie čo najširšej verejnosti o dôležitos-
ti prevencie a  skríningu rakoviny krčka maternice. 
Športovcom na tejto zastávke sme tiež dali možnosť 
odmerať si množstvo oxidu uhoľnatého vo výdychu 
pomocou prístroja smokerlyzer a rozdali sme infor-
mačné letáky o prevencii a činnosti Ligy.

Viac informácií nájdete na: http://www.ride4women.at/en/.

Ride4women – Jazda pre ženy

V  rámci projektu Vystrihaj 
sa Slovensko spojila Liga proti 
rakovine aj tento rok svoje sily 
s dvomi veľkými značkami, a to 
Procter & Gamble a  101 Dro-
gérie, aby sme spoločne pomohli 
onkologickým pacientkam zís-
kať späť sebadôveru po strate 
vlasov. Do tejto kampane „Sil-
ná a  krásna” sa mohol zapojiť 
každý, kto si v sieťach 101 Dro-
gérie od júla do septembra za-
kúpil produkt Pantene a prispel 
tak na výrobu parochní z  pra-
vých vlasov.

S našimi partnermi a pozvaný-
mi hosťami sme sa stretli v záhra-
de Centra pomoci Ligy proti rako-
vine v Bratislave, aby sme kampaň 

Raňajky s partnermi projektu
„Vystrihaj sa Slovensko”
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spoločne odštartovali. Pozvanie 
prijali viacerí novinári z  printo-
vých a televíznych médií.

Stretnutie sa nieslo v príjemnom 
a priateľskom duchu, kde zástupco-
via Ligy proti rakovine zdôraznili 
význam darovania parochní onko-
logickým pacientkam a prečo je po-
trebná fi nančná pomoc verejnosti 
na ich výrobu. Spoluzakladateľka 
projektu Zdenka Vrbová vysvetlila, 
aké vlasy sú vhodné na darovanie 
a ako výroba parochní prebieha.

Novinári mali priestor na roz-
hovor s pozvanými obdarovanými 
nositeľkami parochní i  s partner-
mi tohto projektu. Tí majú veľkú 
zásluhu, že ich prostredníctvom sa 
aj tento rok podarilo získať peknú 
sumu, konkrétne 12 238 eur, kto-
rou sa pokryje výroba parochní 
pre viacero onkologických pacien-
tok. Patrí im za to veľká vďaka.

„Sme radi, že sa nám spolu 
s  Ligou proti rakovine podari-
lo vytvoriť pozitívnu kampaň, 

ktorá pomáha ženám s  ťažkou 
diagnózou. Po úspešnom premié-
rovom ročníku sme mali jediný 
cieľ – vyzbierať viac prostriedkov 
a informovať ešte viac ľudí, že jed-
noduchý nákup produktov Pante-
ne v 101 Drogérie pomáha ženám 
zmeniť život. Vďaka reálnym prí-
behom, ktoré si mohli zákazníci 
prečítať v  médiách, sa nám po-
darilo vyzbierať až o  tretinu viac 
peňazí ako vlani,“ zhodnotila Jana 
Ceehová, marketingová manažér-
ka P & G.

Na Slovensku registrujeme ročne až 34 000 no-
vých prípadov rakoviny. Táto závažná choroba 
prináša množstvo problémov rôzneho druhu nie-
len pre pacientov, ale aj ich blízkych.

V  rámci programu Týždňa Ligy proti rakovine, 
ktorý sa konal v novembri t. r., sa Liga proti rakovine 
rozhodla dať pacientom príležitosť prejaviť ich pocity 
a túžby s nádejou, že ich spoločnosť pochopí a pomô-
že im vyjsť z  bludiska obáv, neistoty a  izolovanosti. 
V priebehu Týždňa sme oslovili v ich mene všetkých, 
ktorým osudy ľudí postihnutých rakovinou nie sú 
cudzie, aby sa zamysleli nad posolstvom vyjadrenom 
pacientmi v  letáku „Desatoro očakávaní“, distribuo-
vanom po celom Slovensku. Je to výzva, aby sme sa 
dobre pozerali okolo seba, možno je tam niekto, kto 
našu pomoc potrebuje.

Ponúkame vám pomyselné „Desatoro“ očakávaní, 
ktoré popísali ľudia bojujúci s rakovinou:

1. Neboj sa mi ozvať.
Nečakaj na mňa, že ti zavolám, ak niečo potrebu-

jem. Nie vždy je mi príjemné prosiť ťa o pomoc, cítim 
sa potom slabo a bojím sa odmietnutia.

2. Dovoľ mi vyjadriť skutočné emócie.
Hoci sa môj výzor mohol zmeniť, som to stále ja. 

Nálady a pocity mám rovnaké. Dovoľ mi ich prejaviť, 
aj keď môžu byť negatívne.

3. Nepýtaj sa: „Ako sa máš?“, ale: „Čo máš 
nové?“

Ako sa môže mať človek v mojej situácii? Poďme 
radšej hovoriť o živote, o tom, čo sa deje.

4. Prepáč mi.
Počas liečby nastávajú momenty, kedy prežívam 

rôzne intenzívne emócie. Pozitívne alebo negatívne. 
Prosím ťa, neber si to osobne a odpusť mi. Mnohé vecí 
prežívam inak ako zdraví ľudia. Mnohé veci pre mňa 
nie sú dôležité, nechce sa mi o nich hovoriť. Nechcem 

Týždeň Ligy proti rakovine
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strácať drahocenný čas, kedy by 
sme sa mohli radšej smiať. Alebo 
mlčať.

5. Neboj sa ma počúvať.
Občas sa potrebujem len vy-

rozprávať. Niekedy mi stačí sa 
len vyplakať. Nepotrebujem 
návrhy riešenia. Prosím, iba ma 
počúvaj.

6. Rešpektuj moju vôľu byť 
sám.

Nehnevaj sa, ak sa vyhýbam 
stretnutiu. Sú chvíle, kedy potre-
bujem samotu, kedy môžem zlo-
žiť masku odvážneho bojovníka.

7. Staň sa priateľom mojej 
rodiny.

Mám rakovinu, no stále mám 
aj deti, ktoré potrebujú ísť kaž-
dý deň do školy, urobiť si úlohy, 
hrať sa, športovať, stretávať sa 
s priateľmi. Ak môžeš, staň sa ich 
priateľom.

8. Staraj sa o svoje zdravie.
Niekedy sa mi ťažko pozerá 

na ľudí, ktorí sú zdraví. V kúti-
ku duše im závidím a pýtam sa: 
„Prečo ja?“ a hnevám sa na osud. 
Prosím ťa, staraj sa o svoje zdra-
vie, nikomu neprajem zažiť to, 
čím prechádzam.

9. Zváž, čo a ako sa mi chys-
táš povedať.

„Vyzeráš dobre!“ Naozaj? Ako 
by vlastne mal vyzerať človek 
chorý na rakovinu? Hoci ma tým 
chceš potešiť, môj výzor nemusí 
odrážať moje skutočné pocity.

10. Ži tu a teraz.
Teraz si uvedomujem hodnotu času viac ako kedy-

koľvek predtým. Nechcem už nič odkladať na mimo-
riadnu príležitosť. Tá je tu a teraz. Mysli na to, keď si 
so mnou.

V termíne od 12. do 16. novembra 2018 – počas 
Týždňa Ligy proti rakovine  – bol pacientom a  ich 
blízkym denne k dispozícii psychológ na bezplatnej 
linke 0800 11 88 11. Rozpis dostupnosti odborníkov 
nájdete na www.lpr.sk/onkoporadna.

Môžete nás kontaktovať aj mailom na: poradna@lpr.sk.

V  rámci projektu Sieť psychológov má Liga pro-
ti rakovine k dispozícii 20 psychológov naprieč Slo-
venskom, ktorí poskytujú poradenské a terapeutické 
služby pacientom a ich príbuzným. Pôsobia na onko-
logických oddeleniach nemocníc, v centrách pomoci 
LPR a vo vlastných priestoroch. Ich služby sú bezplat-
né, hradené LPR. Zoznam psychológov je k dispozícii 
na www.lpr.sk/siet-psychologov.



V  dňoch 20.  – 22.  10.  2018 Liga proti 
rakovine zorganizovala štvrtý ročník športo-
vého podujatia OnkOlympiáda pre stovku 
onkologických pacientov. Tento projekt je 
pre danú cieľovú skupinu na Slovensku je-
dinečný, záujem oň prejavujú aj zahraničné 
médiá. Tento rok sa súťažilo v 8 športových 
disciplínach: volejbal, lukostreľba, futbal, 
fl orbal, vodné aktivity, hod na kôš, švihadlo 
a beh na krátke trate. Cieľom podujatia je dať 
pacientom priestor zúčastniť sa pohybových 
aktivít, prísť na iné myšlienky a  stretnúť sa 
s ľuďmi, ktorých spája rovnaký problém. Zá-
roveň ukázať verejnosti, že onkologickí pa-
cienti dokážu aj napriek svojmu ochoreniu 
žiť aktívny život.

Na OnkOlympiádu 2018 prišlo viac ako 
150 prihlášok, avšak vybratých mohlo byť 
iba 100 účastníkov. Naším zámerom je, aby 
sa na OnkOlympiádu dostali účastníci na-
prieč celým Slovenskom, bez rozdielu veku. 
Najstarší účastník mal 77 rokov a najmladší 
27 rokov. 70 percent ľudí sa zúčastnilo podu-
jatia po prvýkrát. Každý rok sa snažíme toto 
podujatie vylepšovať a pripraviť niečo, čo do-
siaľ nebolo. Tento rok sme obohatili športo-
vé aktivity o cvičenie vo vode, beh vo vode 
a  plávanie. Dôležité je spomenúť, že všetci 
účastníci vykonávali športové aktivity na zák-

ONKOLYMPIÁDA
– Víkend plný pohybu
ONKOLYMPIÁDA
– Víkend plný pohybu
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lade lekárskej správy poskytnutej ich lekárom.

Prvý deň OnkOlympiády bol venovaný teórii 
o pohybe a psychike formou prednášok fundovaných 
odborníkov a spoznávaniu Bratislavy s odborným vý-
kladom. Nedeľa bola venovaná aktívnemu pohybu 
a súťaženiu pacientov rôzneho veku, pohlavia, či on-
kologickej diagnózy. Počas celého dňa boli sprievodné 
aktivity, na ktorých sa po prvýkrát v histórii stretli naši 
traja fyzioterapeuti, ktorí okrem rozcvičky prednášali 
o škole chrbta, rozprávali o tom, ako si pacienti môžu 
sami praktizovať masáž. Účastníci si vyskúšali nordic 
walking a jogu.

Záver dňa bol venovaný slávnostnému vyhod-
noteniu a  oceneniu víťazov i  všetkých účastníkov. 
Vzhľadom na mimoriadny záujem a úspešný priebeh 
podujatia, Liga proti rakovine plánuje v tejto akcii po-
kračovať i v budúcom roku.

17ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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Fyzioterapeut radí
Centrá pomoci LPR sú vyhľadávané onkologickými pacientmi aj pre bezplatné fyzioterapeutické služby 

poskytované na základe lekárskeho odporúčania kvalifi kovanými odborníkmi s dlhoročnou praxou. V tejto 
rubrike chceme poskytovať rady tým, ktorí si chcú pravidelným cvičením pomôcť odstrániť niektoré následky 
choroby a liečby, ale aj tým, ktorí chcú preventívne predchádzať rôznym ťažkostiam a bolesti.

Cviky na chrbticu

Ak sa chceme vyhnúť bolestiam a nepríjemným po-
citom, mali by sme do svojho života zaradiť jednodu-
ché cvičenie, ktoré nezaberie viac ako 30 minút denne 
a môže byť rozdelené na 2 časti – ráno a večer.

Cvik č. 1
– striedavo zdvíhajte obe ramená nahor a pomaly ich 
spúšťajte nadol
Cvik č. 2
– ramenami opisujte kruhy, najmä smerom dozadu
Cvik č. 3
– približujte obe lopatky ku chrbtici
Cvik č. 4
– tlačte obe ruky vo výške hrudníka proti sebe a uvoľ-
ňujte ich

Cvik č. 5
– vystrite obe ramená a striedavo ich dvíhajte do výš-
ky pliec a spúšťajte nadol
Cvik č. 6
– zdvihnite ramená vodorovne do výšky pliec a v tejto 
polohe nimi opisujte kruhy smerom dozadu
Cvik č. 7
– ruky si položte do lona a vystrite ich nahor

Cvik č. 8
– obe ramená zdvihnite do výšky pliec, lakte majte 
ohnuté; predlaktím pohybujte nahor a nadol
Cvik č. 9
– ramená zdvihnite nad hlavu a trup striedavo naklá-
ňajte doprava a doľava
Cvik č. 10
– zdvihnite pravé rameno nad hlavu a súčasne položte 
ľavú ruku na kríže; obe ruky striedajte

Cvik č. 11
– posediačky si zložte ruky za krk a z tejto polohy ich 
vystierajte nahor
Cvik č. 12
– zložte si obe ruky za chrbát a plecia posúvajte čo 
najďalej dozadu. Uvoľnite sa a cvik opakujte. Každý 
cvik opakujte 4 – 5-krát.

Nedajte sa odradiť tým, že spočiatku budete tro-
chu ubolení a  že efekt cvičenia neuvidíte po prvom 
cvičení. Pri pravidelnom cvičení budete veľmi milo 
prekvapení, ako rýchlo sa váš zdravotný stav zlepšuje.
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Jeden z  projektov, ktoré Liga proti rakovine 
realizuje v programe priamej pomoci onkologic-
kým pacientom a  ich rodinám, je aj „Rodinná 
týždňovka“.

Tretí ročník týždňového pobytu pre rodiny s deť-
mi, v  ktorých jeden z  rodičov je onkologický pa-
cient, sa uskutočnil v  krásnom prostredí horského 
hotela Remata v Ráztočne. Spolu sa na ňom zúčast-
nilo 25 rodín, z čo bolo 53 detí. Opäť bol priprave-
ný nezabudnuteľný týždeň plný športových aktivít, 
kreatívnych dielní, spoločenských hier, či zábavných 
večerov. Rodiny mali možnosť absolvovať taktiež 
výlety do okolia, alebo celodenný výlet do blízkeho 
mesta Bojnice.

„Mnohým z  rodín chýba okrem zdravia rodiča aj 
spoločne strávený bezstarostný čas a  fi nančné pro-
striedky, vďaka ktorým by si mohli dovoliť napríklad 
spoločnú dovolenku. Sme radi, že sme im pomohli as-
poň na týždeň zabudnúť na ich denné starosti a prob-
lémy. Dôležité je, že videli, že v tom nie sú sami!“ – 
povedala Štefánia Migová, projektová a programová 
manažérka z Centra pomoci LPR v Košiciach.

Zorganizovať a zastrešiť celý program pre tak veľké 
množstvo ľudí by nebolo možné aj bez dobrovoľní-

Rodinná týždňovka Ligy proti 
rakovine zožala opäť úspech!
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kov, ktorých primárna úloha bola 
hlavne vyplniť čas všetkým zúčast-
neným deťom.

„Z  pohľadu dobrovoľníka som 

vnímala tento týždenný pobyt 
pre LPR ako výzvu bojovať proti 
predsudkom, ktoré sa spájajú s ra-
kovinou. Ak sa ma opýtate, akí sú 
ľudia s  rakovinou, odpoviem, že 

sú to milí, normálni ľudia, ktorí 
majú každodenné starosti i radosti. 
Všetkým zúčastneným dobrovoľ-
níkom, deťom, rodinám a organi-
zátorom by som rada poďakovala 

k k ý h i á úl h b l í l ýžd ý b ú ilí ál i ľ di k í
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za čas s  trávený s vami.“ Katarína 
Kočišová, dobrovoľník

Cieľom projektov organizova-
ných pre onkologických pacientov 
je ukázať a pomôcť im, ako zvlád-
nuť náročné obdobie, ktorým mo-
mentálne prechádzajú. Dôležitou 
súčasťou je komunikácia v  rámci 
rodiny, najmä, ako vysvetliť a po-
vedať svojim deťom o  chorobe, 
ktorá sa stane súčasťou ich života. 
Práve preto sú psychológovia ne-
oddeliteľnou súčasťou rodinných 
týždňoviek a  tak pacienti, ako aj 
deti majú možnosť zúčastniť sa se-
dení, či už v skupine, alebo indivi-
duálne.

„Boj s týmto náročným ochore-
ním je ťažký nielen pre pacienta, ale 
menia sa i vzťahy v rodine. Podpo-
ra a ochota byť nablízku, je veľmi 
podstatná. Nie je samozrejmosťou, 
že manžel, či manželka sú schopní 
túto potrebu svojho blízkeho vní-
mať. Jednou z veľkých výhod poby-
tov LPR je vytváranie nových vzťa-
hov, priateľstiev, kde si každý môže 

nájsť svoju „blízku dušu“ a zdieľať 
s  ňou svoje problémy a  starosti. 
Verím, že na našom pobyte sme 
pootvárali trináste komnaty na-
šich bojovníkov a dozvedeli sa, aké 
máme veľké množstvo možností 
spraviť niečo pre seba a našich blíz-
kych. Všetkým úprimne želám, aby 
si dokázali tieto objavené poklady 
uchovať a s láskou sa o seba starať,“ 
konštatuje PhDr. Andrea Nagyová, 
psychologička.

Počas pobytu pacienti inten-
zívne vyhľadávali pomoc a  rady 
fyzioterapeutky Veroniky, ktorá 
sa v  rámci svojej činnosti zame-
riavala na zlepšenie kondície, a  to 
každodennými rozcvičkami, kto-
rých hlavným cieľom bolo ukázať 
pacientom, ako správne rozhýbať 
chrbticu a  zlepšiť si držanie tela, 
aby tak predišli bolestiam. Mali 
možnosť absolvovať individuálne 
sedenia, na ktorých využili metó-
du kinesiotapingu, alebo uvoľnili 
svoje telo pri masáži.

„Verím, že každý odišiel s dob-

rým pocitom, odpočinutý, ale aj 
s potrebnými informáciami, ktoré 
pomôžu zlepšiť zdravotný stav,“ 
Veronika Tomášová, fyzioterapeut.

Celý tento úspešný projekt moh-
la Liga proti rakovine zorganizovať 
vďaka fi nančnému daru Nadácie 
Volkswagen, za čo im patrí v mene 
všetkých zúčastnených pacientov 
a ich rodín veľké poďakovanie.

„V  duchu pomoci druhým 
a  v  rámci novovzniknutej oblas-
ti podpory „Deti v  núdzi“, sme 
sa rozhodli pokračovať v  úspešnej 
spolupráci s  Ligou proti rakovine 
a  podporiť tak jedinečný projekt 
Rodinná týždňovka. Nadácia Vol-
kswagen tento projekt podporila 
v  plnej výške sumou 25 000 eur. 
Dlhodobo podporuje a  pomáha 
tým, ktorí sa ocitnú v ťažkej život-
nej situácii, či už podporou svojich 
zamestnancov, alebo subjektov, 
ktoré sa zameriavajú na pomoc 
druhým,“ hovorí Ľubomíra Re-
páňová, Projektový manažér, Na-
dácia Volkswagen Slovakia.
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Relaxačné týždňovky sú jedným z projektov LPR realizovaných 
v rámci psychosociálnej podpory pacientom. Cieľom je pomôcť on-
kologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily a podporiť ich 
pri návrate do bežného života.

Vďaka výnosu zo Dňa narcisov, 
príjmu z  2 % daní a  pre rastúci 
záujem pacientov mohla LPR pre 
rok 2018 zorganizovať 3 relaxačné 
týždňovky pre takmer 300 onkolo-
gických pacientov.

Miestom pre prvú týždňovku 
boli Trenčianske Teplice. Program 

pobytu sa skladal prevažne zo sku-
pinových aktivít. Dôležitou súčas-
ťou boli sedenia so psychologičkou 
Jankou Jamrichovou, ktorá s  pa-
cientmi strávila niekoľko dní. Pra-
covala s ľuďmi v menších aj väčších 
skupinách a zároveň poskytovala aj 
individuálne terapie. V rámci rela-
xácie pacienti absolvovali kreatívne 

kurzy, cvičenia v hotelovom bazéne 
s každodennými prechádzkami, tú-
rami a  praktizovaním nordic wal-
kingu sa udržiavali v dobrej fyzickej 
kondícii. Program šitý na mieru 
splnil očakávania tak organizátorov 
z Ligy proti rakovine, ako aj samot-
ných pacientov. Celý pobyt naplnil 
zúčastnených veľkou spokojnosťou, 
silou a domov odchádzali príjemne 
unavení zo všetkých aktivít, čo bolo 
hlavným cieľom tohoto pobytu.

Vysoké Tatry sa stali na týždeň 
oázou oddychu pre pacientov, kto-
rí sa zúčastnili našej druhej relaxač-
nej týždňovky. Prostredie Tatier je 
stvorené na každodenné túry a vy-
chádzky, ktoré pacienti spoločne 
absolvovali so sprievodným výkla-
dom Mirky Hunčíkovej. Psycho-
logická a fyzioterapeutická pomoc 
sa stala neoddeliteľnou súčasťou, 
kedy boli realizované rôzne pod-
porné skupinové aktivity.

Na posledný pobyt, ktorý bol 
organizovaný v Dudinciach, bolo 
prihlásených najviac pacientov, 
avšak z  kapacitných dôvodov ne-
bolo možné uspokojiť všetkých 

Relaxačné týždňovky Ligy proti 
rakovine sa tešia záujmu pacientov
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záujemcov. Taktiež aktivitami na-
bitý program spojený s výletom do 
Banskej Štiavnice pomohol zabud-
núť na každodenné starosti a nado-
budnúť stratenú energiu.

Deň odchodu účastníkov bol 
zároveň dňom, kedy si organizátori 
zrekapitulovali všetky tri relaxačné 
pobyty. Slová vďaky, ktoré si mohli 
po skončení pobytov vypočuť, len 
potvrdili, že tento typ pobytov je 
obzvlášť potrebný a zo strany onko-
logických pacientov veľmi žiadaný.

Ďakovné slová účastníkov:

„Ďakujem pekne, pani Števka, 
bolo naozaj super, nikdy neza-
budnem! Niekedy stačí stretnúť 
správnych ľudí a náš život sa úplne 
zmení, a VY – kolektív z Ligy pro-
ti rakovine  – určite patríte medzi 
tých, ktorým som veľmi vďačná!“

Miriam Kostková

„Veľmi pekne ďakujem za krás-
ne fotky, ale hlavne za nezabud-
nuteľné chvíle, ktoré som prežila 
v  Dudinciach vďaka vám a  vašim 
kolegyniam.

Prajem Vám, kolegyniam a hlav-
ne LPR veľa úspechov.

ĎAKUJEM!
Poláčeková Dagmar

„Rada by som sa vám poďako-
vala za úžasný týždeň plný zábavy, 
oddychu a  pohody. Zároveň veľ-
ká vďaka za fotografi e, ktoré ma 
v  dnešnej hektickej dobe aspoň 
v  spomienkach vrátili tam, kde 
nám bolo úžasne.“

Michaela Janicová
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POTREBUJEME
na cesto:
200 g hladká múka
150 g sekané lieskové oriešky
80 g med
150 g zmäknuté maslo
1 žĺtok

na posypanie:
50 g sekané lieskové oriešky
2 ks vanilkový cukor

naplnenie po upečení:
nutella

POSTUP:
Najskôr si zmiešame múku 
s  orieškami, potom pridáme 
maslo, žĺtok a  med. Vypracuje-
me cesto, ktoré zabalíme a ne-
cháme aspoň hodinku v chlad-
ničke.
Medzitým si zmiešame v malej 
miske sekané lieskovce a vanil-
kový cukor.
Z  cesta vytvarujeme guľôč-
ky veľkosti čerešne, obalíme 
v  zmesi mletých lieskovcov 
a vanilkového cukru a uložíme 
na plech. Druhým koncom va-
rešky vtlačíme do každej guľôč-
ky malú jamku a pečieme vo
vyhriatej rúre pri 160 °C približ-
ne 14 minút (do zlatista). Po 
vychladnutí naplníme jamky 
nutellou.
Krásne pečenie a dobrú chuť

praje Mix ‘n Bake!

Lieskovcové dukátiky
TVORÍME
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Blížia sa Vianoce a s nimi spojený advent. 
Peknou tradíciou je zapaľovanie sviečok 
na adventnom venci. V obchodoch za-
kúpite rôzne druhy, avšak môžete sa aj 
inšpirovať a urobiť si jednoduchý veniec 
podľa vašich predstáv aj sami doma. O 
tom, že výroba takého venca nie je vô-
bec zložitá, sa už každoročne presvedčia 
aj návštevníčky nášho Centra pomoci 
LPR v Bratislave.  Použiť môžete rôzne 
dostupné materiály a predmety napr. 
ihličie, konáriky, šišky, škorica, usušený 
pomaranč a rôzne farebné ozdoby, ktoré 
doma nájdete. 
POTREBUJEME : 
• nožnice
• drôtik
• korpus na veniec
• ihličnaté vetvičky
• taviaca pištoľ
• 4 sviečky
• 4 podstavce na sviečky
• ozdobná stuha
• ďalšie dekorácie – vianočné ozdoby, 
mašle atď.
PRACOVNÝ POSTUP: 
Pripravte si menšie kúsky vetvičiek z ihlič-
natého stromčeka. Na strihanie použite 
klasické záhradnícke nožnice. Vezmite kor-
pus venca a na jednom mieste ho omotaj-
te drôtikom. Začiatok drôtika pritom za-
pichnite do korpusu z jeho spodnej časti. 
Následne začnite na korpus vkladať jed-
notlivé vetvičky. Nebojte sa ich pokladať 
naozaj zhusta na seba, veniec potom bude 
vyzerať bohato. Po umiestnení vetvičky 
vždy oviňte drôtikom. Takto postupujte 
okolo celého obvodu korpusu, až nebude 
vidieť. Na záver, keď už sa začiatok a ko-
niec vetvičiek spoja, ich ešte silne oviňte 
drôtikom a jeho koniec opäť zapichnite do 
spodnej časti korpusu, aby nevyčnieval a 
nekazil tak celkový dojem z venca.
Predtým, ako sa pustite do výzdoby pri-
praveného venca, rozmiestnite naň pod-
stavce a sviečky! Následne si pomocou ta-
viacej pištole prilepíte ozdoby a dotvoríte 
podľa vlastných predstáv. 
Veríme, že vám vami vyrobený adventný 
veniec urobí vianočný čas voňavejším a 
príjemnejším.

Ako vyrobiť adventný veniec
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Bola mladá, krásna, veľ-
mi príjemná, každý ju mal 
rád. Bola... Lenka, moja 
38-ročná nie síce dôverná 
priateľka, ale veľmi dobrá 
známa. Zomrela  v pokore 
a zostáva v mojich spo-
mienkach. Aj keď nepatrila 
k rodine, k celoživotným 
priateľom, bola dobrý člo-
vek, pri ktorom správa 
o jeho odchode šokuje a pý-

tate sa prečo. Bola človek, na ktorého často budem 
myslieť nielen ja, ale bude sa vynárať  v spomienkach 
všetkých, ktorí sa s ňou niekedy stretli.  Budeme na 
ňu spomínať nielen v tomto predvianočnom čase, 
kedy je tradíciou, že si na mnohých, ktorí nás opus-
tili, spomíname.  Je  veľmi veľa ľudí, ktorí sa hlboko 
vryli do našich sŕdc a v našich spomienkach zostanú 
navždy. Ľudí, ktorých nám nečakane vzala choroba, 
neočakávaná udalosť, ktorí odišli bez rozlúčenia.  

Verím, že si práve v tomto období nájdeme chvíle, 
kedy si budeme uvedomovať hodnotu času, kedy si 
sľúbime, že nebudeme nič odkladať na mimoriadnu 

príležitosť, kedy sa rozhodneme žiť tu a teraz, kedy sa 
rozhodneme odpúšťať si, počúvať sa, starať sa o svoje 
zdravie.  Toto sú odkazy od ľudí, ktorí prešli či pre-
chádzajú životom s bremenom ochorenia. Ktorí tieto 
odkazy pre nás nevnímajú ako dobre znejúce klišé, 
myslia ich úprimne. Mnohí z nich takmer prekročili 
pomyselnú hranicu medzi týmto  a tým druhým sve-
tom, preto nepotrebujú  hovoriť frázy, ktoré nič ne-
znamenajú.  Všetkým ďakujeme, že našli silu otvoriť 
sa  a ochotu otvárať oči a mysle aj nám. Je len na nás, 
čo si z ich odkazov zoberieme. 

Dovoľte zaželať vám otvorené mysle, správne roz-
hodnutie, splniteľné predsavzatia. Zaželať vám, aby 
čas vianočný nebol časom vzácnym. Aby sme pohodu 
a pokoj  nevnímali len na sklonku roka, ale aby sme 
si ich preniesli do každodenného života i v dni bežné 
a obyčajné v roku, ktorý je pred nami. 

Želáme vám pevné zdravie, čistú myseľ, vnímanie 
všedných dní nevšedne a ďakujeme vám, že ste s nami.

Ing. Eva Kováčová, 
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Čas vianočný – čas spomienok a predsavzatí...
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Máte vo svojej blízkos
pacienta? 

 
pre íva pacient? k u p c sp lu va ?

sp riada ch ren blízkeh  

Nájdite v v skupi ud k
v p d bnej sit k prihlást sa na

PODP
pod vedením psychológov Ligy pro rakovine 

pre PRÍBUZNÝCH gickýc

Kde? Centru p ci Lig k , Br á
ra lava

nformá e termínov a prihl e 
na klincova@lpr.sk alebo na 02/5720 2907 
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RakovINA?
Stále som to JA
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#tyzdenlpr
www.lpr.sk


