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EDITORIÁL

EDITORIÁL
Radi by sme našim čitateľom prinášali dobré a nádejné správy, ale, žiaľ, musíme sa zmieriť so
skutočnosťou, že globálne bremeno rakoviny stále narastá a tento problém sa týka každého z nás.
Vďaka pokroku vo výskume a účinnej liečbe však žije medzi nami veľa ľudí, ktorí majú alebo mali
rakovinu, a tak sa nádej na lepšiu budúcnosť začína pomaly meniť na realitu.
Rakovina je však neustále veľkým sociálnym bremenom pre celú spoločnosť, ale najmä pre
pacientov a ich rodiny. Preto sa v ostatnom čase dostáva do popredia záujmu kvalita ich života
v priebehu celého procesu choroby a výskum sa začína vo väčšej miere orientovať na oblasť psychologickej a sociálnej starostlivosti. K dosiahnutiu výsledkov, ktoré by prinášali terapeutický a
sociálny benefit, je preto potrebné, aby bol výskum v Európe koordinovaný, aby nebol duplicitný,
aby sa finančne nepodporovali bezvýznamné štúdie a aby bola vytvorená úzka spolupráca medzi
odborníkmi v rôznych disciplínach a zainteresovanými činiteľmi.
Európska asociácia líg proti rakovine, ktorej sme členom, má v stratégii kontroly rakoviny šesť
cieľov, v ktorých je uvedená aj potreba intenzívnej činnosti v starostlivosti a podpore ľudí, ktorí
majú alebo mali rakovinu a ich opatrovateľov. O plánoch Európskej komisie v programe Horizont Európa sa dočítate v tomto čísle La Speranzy.

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine
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AKTUÁLNE TÉMY

Príprava strategického plánu Európskej
Po Inaugurácii Európskeho parlamentu v júli 2019 uskutočnila sa aj voľba
prezidenta Európskej komisie (EK).
Cieľom EK je pokračovať
a zintenzívniť strategický
plán Horizont Európa, ktorý bude prostredníctvom
výskumu a inovácie riešiť závažné problémy globálneho
charakteru, ktoré ohrozujú
ľudstvo – rakovina, klimatické zmeny, čistota oceánov a zdrojov vody, ochrana
pôdy, zdravé potraviny. Pre
každú z uvedených oblastí
sa zriadil výbor zložený z 15
odborníkov, ktorí budú spolupracovať s kvalifikovanými a vysoko motivovanými
partnermi.
Vedením výboru pre
výskum a iniciatívu v oblasti rakoviny bol poverený
Harald zur Hausen, nosi-

teľ Nobelovej ceny 2008
za medicínu a fyziológiu.
Prednedávnom však menovaný oznámil, že z osobných
dôvodov sa tejto funkcie
vzdáva, ale chce naďalej spolupracovať na plánoch etiológie a prevencie. Novým
vedením bol poverený prof.
Walter Riccardi.
Záujmová skupina členov
Európskeho
parlamentu
(MAC), ktorá sa od jej založenia v r. 2005 venuje kontrole rakoviny s administratívnou podporou Asociácie
európskych líg (EC), vyzvala
europoslancov, aby sa prostredníctvom plánu Mission
possible zapojili do programu Horizont Európa.

Spájame Európu
proti rakovine
Priority Asociácie Európskych líg proti rakovine (ECL) v
riešení úloh programu kontroly
rakoviny Horizont Európa
ECL združuje 29 národných,
regionálnych líg a organizácií z 29
krajín Európy, vrátane Slovenska.
ECL patrí k najväčším charitatívnym podporovateľom výskumu v
rôznych záujmových oblastiach.
V rokoch 2017 – 2018 investovala doň prostredníctvom svojich
členov 600 miliónov eur.

AKTUÁLNE TÉMY

5

komisie (EK) Horizont Európa
Prvý raz sa ním stala žena a lekárka Ursula von Leyen, ktorá bude stáť na
čele EK v období 2019 – 2024.
Podľa štatistických odhadov v
r. 2018 dosiahol počet nových
prípadov rakoviny v Európe 3,9
milióna. Ak bude tento trend
pokračovať, môže tento nárast
dosiahnuť v r. 2040 až 4,7 milióna. Riešenie tohto ťažkého bremena je súčasťou programu EU
Horizont Európa, financovaného
Európskou komisiou, do ktorého
sa ECL zapojila. K dosiahnutiu
želateľného úspechu uvádza vo
svojom vyhlásení priority koordinovaného výskumu a iniciatívy,
ktoré by mohli priniesť benefit
pre všetkých občanov Európy.

mu, predovšetkým u diagnóz potrebných údajov bez porušenia
rakoviny so zlou prognózou. Je povinností týkajúcich sa ochrany
potrebné rozšíriť koordinované súkromia a dôveryhodnosti.
Prevencia a včasné
klinické štúdie v spolupráci s inýzistenie
mi odborníkmi bez komerčného
Paliatívna starostlivosť
záujmu na základe dát onkolopre dospelých,
ECL považuje prevenciu za gického registra Medzinárodnej
mladistvých a deti
kľúčovú zložku úspechu v oblasti agentúry pre výskum rakoviny
kontroly rakoviny. Výskum treba (IARC).
Pre dosiahnutie optimálnej
orientovať na identifikáciu popustarostlivosti v priebehu celého
lácie s vysokým rizikom vzniku
Starostlivosť o pacienta procesu choroby je potrebné narakoviny, zintenzívniť skríning a
smerovať výskum na včasné plávčasnú diagnostiku u najčastejV porovnaní s minulosťou novanie projektov pre nastavenie
ších lokalizácií rakoviny, propa- počet pacientov, ktorí v Európe paliatívnej liečby a starostlivosti.
govať jeho význam. Zamerať sa dosiahli prežitie 5 rokov po lieč- Viac štúdií je treba venovať najna odhaľovanie rizík v životnom be, bol podľa odhadu 43,8 mi- mä opatere pacientov v terminálprostredí.
lióna. Je predpoklad, že sa tento nych štádiách choroby.
počet bude zvyšovať v dôsledku
Liečba a vyliečenie
narastania populácie staršieho
Edukačné programy
veku. Z toho vyplýva, že bude
pre pacientov
Je potrebné investovať viac fi- treba venovať väčšiu pozornosť
nancií do nových spôsobov lieč- kvalite ich života a ich potrebám.
Zvýšená pozornosť a väčšie fiby, do zlepšenia súčasnej liečby, To vyžaduje zintenzívniť výskum nančné náklady by sa mali venoktoré by viedli k dlhšiemu pre- a získať údaje o rozdieloch kva- vať výchove pacientov, aby mohli
žívaniu a vyliečeniu. Týka sa to lity života podľa veku, diagnózy, byť v celom procese choroby a
základného výskumu k lepšiemu aplikovanej liečby, jej úspechov jeho riešení viac účastní.
porozumeniu biológie rakoviny, i následkov. Nevyhnutná je spoklinického a translačného výsku- lupráca s pacientmi pre získanie
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Alternatívna a komplementárna
liečba v onkológii
Narastajúci počet informácií o možnostiach liečenia rakoviny rôznymi nemedicínskymi metódami, označovanými ako
alternatívna liečba, ktoré sa šíria najmä
internetom, vyvolávajú oprávnené obavy.
Mnohí onkologickí pacienti aj ich príbuzní hľadajú liečbu, ktorá by vyhovovala ich
predstavám a chcú byť v tomto procese sami
aktívni.
Názov alternatívna liečba môže
v súvislosti s rakovinou vyvolávať
rôzne nejasné a zmätené predstavy.
Preto je potrebné podať pacientom, ich príbuzným i priateľom
spoľahlivé informácie, aby vedeli
rozlišovať, čo môže byť užitočné a
čo môže škodiť.

poškodzovať, a liečba inými metódami, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života pacienta, i keď účinok
ich mechanizmu nie je často jasný.
Alternatívna medicína môže byť aj
doplňujúcou liečbou, ktorej účinnosť však zatiaľ nie je potvrdená
vedeckými dôkazmi, ale môže mať
na priebeh choroby liečenej konV odbornej literatúre sa uvá- venčnými a vedecky podloženými
dzajú dva názvy – alternatívna a spôsobmi priaznivý účinok.
komplementárna medicína, ktorá
sa označuje anglickou skratkou
Prostredníctvom médií sa nieCAM. Pri názve alternatívna me- kedy objavujú rôzne kritické názodicína treba rozlišovať, čo je šar- ry na súčasnú onkologickú liečbu,
latánstvo, ktorého metódy nie sú napr. v súvislosti s rádioterapiou a
účinné a môžu pacienta dokonca chemoterapiou. V dôsledku toho

Charakeristika práce liečiteľa
•
V prevažnej väčšine nie je vzdelaný v lekárskom odbore, môže, ale aj nemusí byť vzdelaný v
nejakom inom odbore. Je obdarený často „nadprirodzenou silou a energiou“, ktorú dokáže prenášať na
druhých.
•
Vie zapôsobiť, vie byť dobrým psychológom
a dokáže tieto vlastnosti dobre využiť.
•
Svojím vzhľadom, oblečením, správaním,
rečou a používanými výrazmi naznačuje, že sa nechce
odlišovať od svojich klientov, aby si získal dôveru.
•
Liečenie vykonáva väčšinou v domácom prostredí, ale usiluje sa vzbudiť u pacienta dojem vedeckosti a osobnej vzdelanosti.
•

Nie je viazaný časom. Od samého začiatku

niektorí pacienti uvažujú o liečbe
„iným“ smerom a neuvedomujú si
riziko, ktorému sa vystavujú. Niekedy sa dostávajú neuvážene do
rúk tzv. liečiteľov, ktorých metódy
často hraničia so šarlatánstvom.
Lekárov, špecializovaných v onkológii znepokojuje predovšetkým
situácia, keď sa alternatívna liečba
odporúča ako jediný liečebný postup, ktorý môže zanedbať liečiteľné štádium choroby a nenávratne
pacienta poškodiť.
K objasneniu niektorých rozdielov v práci liečiteľov a lekárov uvádzame niekoľko ich charakteristík.

kontaktu s klientom dáva najavo, že na riešenie jeho
problémov má dostatok času a návštevu časovo neobmedzuje. Dlho sa s klientom rozpráva a necháva mu
priestor, aby sám hovoril.
•
Volí spôsob reči, aby bola pre klienta zrozumiteľná. Odborné výrazy vysvetľuje svojím spôsobom. Jeho teórie nemajú väčšinou odborný podklad
a sú často v rozpore nielen s vedeckými poznatkami,
ale aj so všeobecnou logikou.
•
Na potvrdenie svojich postupov hovorí o
jednotlivých prípadoch, kde dosiahol nečakaný liečebný úspech. O svojich neúspechoch nikdy nehovorí a vytvára si tak pôsobivú reklamu.
•
Často sľubuje vyliečenie. Svoju liečbu však
nezaznamenáva a obvykle nemá potrebnú dokumentáciu. Závažný negatívny charakter jeho práce je, že
nie je nikomu zodpovedný.

AKTUÁLNE TÉMY

Charakeristika práce lekára
•
Vyštudoval medicínsky odbor, zložil atestačné skúšky, rozvíja postupne svoje odborné vzdelanie
a získava veľké skúsenosti.
•
Psychologickému vzdelaniu počas štúdia sa
v minulosti venovalo málo pozornosti, v dôsledku
čoho v skutočnosti nemusí platiť, že dobrý lekár je aj
dobrým psychológom.
•
Vo vzťahu k pacientovi si často zachováva trvalý odstup.
•
Liečbu vykonáva v nemocnici, ambulancii, v
takmer sterilnom, ale aj odosobnenom prostredí.
•

Trpí nedostatkom času. Je stále pod tlakom,

Z uvedeného prehľadu je hranica medzi lekárom a liečiteľom zrejmá. Delí ich predovšetkým vzdelanie. Je tu však aj možno spoločný
charakter ich práce – poskytnúť
pomoc. Veľký rozkol nastáva však
vtedy, ak liečiteľ odhovára klienta
od odbornej medicínskej liečby a
presvedčia ho, že ho svojou metódou vylieči. Zrazu sa liečiteľ zmenil na šarlatána, ktorý často bez
akejkoľvek odbornej, morálnej i
právnej zodpovednosti môže poškodiť. Zdanlivý počiatočný efekt
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nielen v dôsledku veľkého počtu pacientov, ale tiež z
veľmi narastajúcej administratívy.
•
V rozhovore používa lekárske výrazy, ktorým
pacient často nerozumie.
•
Jeho odborná práca sa opiera o dôkazy, ktoré
lekárska veda priniesla.
•
Starostlivo zaznamenáva všetky údaje, aby
boli reprodukovateľné.
•

K výsledkom liečby sa vyjadruje opatrne.

•
Liečbu riadi autoritatívne a k jej výsledkom
sa vyjadruje opatrne.
•
Je vždy za svoju prácu zodpovedný a vedie
presnú dokumentáciu.

jeho liečby býva veľmi krátkodobý vedecky zdôvodnenú konvenčnú
a zvyčajne ho vystrieda nezastavi- liečbu nahradiť. Je preto opodteľná progresia choroby.
statnené vystríhať pacientov, aby
si rôzne odporúčané alternatívne
I keď sú medzi prácou liečiteľov metódy nezvolili za úplnú náhraa lekárov rozdiely, a v niektorých du konvenčnej liečby. Ak sa tieto
prípadoch môžu byť až priepast- alternatívne metódy použijú poné, dalo by sa niečo zmeniť. Je to pri konvenčnej liečbe, hovoríme o
predovšetkým lepšia komunikácia komplementárnej, čiže doplňujúmedzi lekárom a pacientom, čím cej alebo rozšírenej liečbe. V súčasby sa mohlo predísť aj niektorým nej dobe takmer polovica paciennerozvážnym krokom pacienta, tov hľadá popri medicínskej liečbe
ktorý hľadá pomoc. Zatiaľ nie je možnosti, ako zlepšiť svoj zdravotžiadna alternatíva, ktorá by mohla ný stav v rámci choroby.
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Treba zlepšiť kvalitu života ľudí,
ktorí majú alebo mali rakovinu
Na Slovensku žije približne 200 000 ľudí, ktorí patria do tejto skupiny. V porovnaní s minulosťou,
napr. s rokom 1945, kedy 5-ročné prežitie sa dosahovalo iba v 25 %, v súčasnosti stúplo na 62 % a u
niektorých lokalizácií, ako sú napr. detské onkologické ochorenia, až na 80 %.
Všeobecne nie je známe, že ľudí, doposiaľ nevenovala náležitá poktorí majú alebo mali rakovinu, zornosť.
trápi až v 85 % prípadov množstvo
vážnych problémov, ktoré zhoršujú
Prečo je tomu tak?
kvalitu ich života. Na základe viacerých štúdií patria medzi najčasl Ľudia patriaci do tejto skupitejšie:
ny ani nevedia, že takáto starostlivosť, ak existuje, môže byť dostupl emócie (strach, beznádej, nená.
istota, strata sebavedomia)
l
Mnohí z nich s lekármi o
l partnerské vzťahy
svojich ťažkostiach často ani nehovoria, aby nevznikol dojem, že si
l vedľajšie symptómy po liečbe
sťažujú a tak sú spokojní s tým, že
rakovinu prežili.
l zhoršená fyzická kondícia
l S touto závažnou problemal domáce práce
tikou sa mnohí medicínski odborníci veľmi nezaoberajú a často ani
l návrat do práce
nevedia, že prístupy k riešeniu rôznych problémov existujú.
l poistenie, prístupy k finančným službám
l Starostlivosť formou niektorých služieb nie je dostatočne fiV porovnaní s liečbou, starostli- nancovaná pre nedokonalý organivosť u tejto skupiny ľudí nie je na začný a finančný systém.
dostatočnej úrovni, pretože sa jej

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 úlohy štyri cieľové skupiny:
1. ľudia, ktorí majú alebo mali
rakovinu,
2. lekári a iní odborníci,
3. finančníci – zdravotné poisťovne, miestne správy,
4. výskum.
Je veľmi dôležité, aby bola prostredníctvom rôznych médií dostatočne informovaná aj verejnosť,
aby bolo známe, že medzi nami
žijú ľudia, ktorým treba pomáhať.

Cieľová skupina 1
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 rie-

AKTUÁLNE TÉMY

9

šenia svojich ťažkostí a mali by sa
domáhať, aby odborné služby boli
hradené. Je nutné 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. O rôznych odborných
prístupoch k riešeniu problémov
medicínskeho charakteru by mali
byť 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
postihnutých rakovinou a pristupujú k ich riešeniu. Tak 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 diskutovali o potrebe riešenia problémov
cestou poskytovania a hradeniu
odborných služieb.

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 zo Dňa narcisov, 2 % z daní z
príjmu a iných darov, stali sme sa
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
Cieľová skupina 4
výročných správach v slovenskom
a anglickom jazyku, a posielame
Kvalitou života ľudí postihnu- ich našim partnerom v Európe a
tých rakovinou sa niektoré vý- vo svete.
znamné medzinárodné organizácie
zaoberajú už viacero rokov. Prostredníctvom grantov umožňujú

Každý rok sa v Európe
registruje 3,2 milióna
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 i
po nej. Pre problémy rôzneho druhu je návrat do práce veľmi zložitý.
Výskum ukázal, že väčšina z nich je
schopná pracovať, ale riziko nezamestnanosti je u nich 1,4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Preto
je proces onkologickej rehabilitácie
veľmi dôležitý, lebo môže znížiť sociálny a finančný dopad nielen u
pacientov, ale aj 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.
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priniesol rekordné výsledky
11. 4. 2019 (štvrtok) zaplavili slovenské ulice už 23-krát žlté narcisy. Slovensko počas posledných mesiacov ukázalo, že sa dokáže spojiť pre dobrú vec a inak tomu nebolo ani počas Dňa narcisov 2019, kedy sme všetci spoločne vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom pripnutím narcisu na odev a mnohí podporili tento výnimočný deň aj finančne.
Rok 2019 priniesol napriek nepriazni počasia rekordný výsledok.

Finálny výnos zbierky vo
výške 1 117 367,95 eur bude
v priebehu roka použitý na veľa
užitočných projektov pre onkologických pacientov. Keďže na
Slovensku pribúda ročne 34 000
ľudí s diagnózou rakovina, je dôležité mať možnosti a prostriedky mnohým z nich pomôcť.
Do Dňa narcisov bolo zapojených 786 spoluorganizátorov,
ktorí zastrešovali 15 493
dobrovoľníkov v uliciach
Slovenska. Celkový obnos
vyzbieraný do pokladničiek
dobrovoľníkmi predstavuje
sumu: 1 041 988,70 eur.
Predbežný výnos navýšili i anonymné príspevky na
účet Dňa narcisov, sumy za
SMS zbierky či dary z on-line portálov a od produktových partnerov.

„Každý rok sme vďační za
darovanú sumu peňazí, nech
je akákoľvek. Aj tento rok sme
vynaložili maximálne úsilie na
organizáciu a komunikáciu našej jedinej zbierky, ktorej výnos
je určený primárne na podporu
onkologických pacientov v rôznych formách. Napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu,
ktoré prevládalo celý deň, nás
rekordne najvyšší výnos úprimne teší a povzbudzuje. Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili
svojím príspevkom podporu
onkologickým pacientom a prejavili ním i dôveru našej práci.
Ďakujeme úprimne a s veľkou
pokorou,“ vyjadrila sa Ing. Eva
Kováčová, výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine.

DEŇ NARCISOV

Generálnym partnerom Dňa
narcisov 2019 bola opätovne
Nadácia Slovenskej sporiteľne:
„Záleží nám na budovaní dlhodobých partnerstiev a podpore
projektov, ktoré majú celospoločenský zásah. Ľudia z Ligy proti
rakovine robia úžasnú prácu a
pomáhajú tým, ktorí to veľmi
potrebujú. Preto sme sa už tretí
rok stali hrdým partnerom Dňa
narcisov a podporili ho nielen
finančne, ale aj prostredníctvom
aktívneho dobrovoľníctva. Tiež
sme priniesli moderné a pohodlné spôsoby platenia, aby sa do
tejto zbierky zapojilo ešte viac
ľudí,“ dodáva Danica Lacová,
správkyňa Nadácie Slovenskej
sporiteľne.

AKO BUDE POUŽITÝ VÝNOS ZO DŇA NARCISOV?
Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných
projektov, ktoré sú určené na
konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.
K nim patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11),
Sieť psychológov – bezplatné
individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka,
Relaxačné pobyty pre pacientov,
Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu,
Jednorazový finančný príspevok
v hmotnej núdzi, programy, ak-
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tivity, rehabilitácia pre pacientov v Centrách pomoci LPR a
pod. Z výnosu Dňa narcisov sa
pravidelne podporujú aj aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre verejnosť v oblasti
prevencie a pacientom o jednotlivých onkologických diagnózach. Časť získaných zdrojov sa
poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym
oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené tiež menšie
občianske združenia pracujúce
s onkologickým pacientom či
výskum v oblasti onkológie.
„NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ
SI PRIPÍNAŠ NARCIS?“
Deň narcisov je najväčšia a
najznámejšia
fundraisingová
udalosť, predstavujúca zdroj
prostriedkov, ktoré zabezpečujú
pomoc pre pacientov a poradenstvo pre zdravú populáciu. Pri
akcii takého veľkého celoslovenského rozsahu je komunikačná
kampaň nevyhnutnosťou. LPR
v nej každoročne prináša nové
posolstvo. Komunikačný koncept „NA KOHO MYSLÍŠ,
KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?“
naznačoval, že za každým narcisom je príbeh. Žiaľ, každý z nás
vo svojom okolí pozná nieko-
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ho, kto trpí rakovinou. Obdobie komunikácie Dňa narcisov
2019 bolo od 1. 4. do 17. 4.
Vďaka ústretovosti mediálnych
partnerov prebehla komunikácia prostredníctvom všetkých
druhov médií, OOH plôch a
sociálnymi sieťami.
Hlasom hlavného kampaňového spotu bol dlhoročný priateľ a podporovateľ LPR, herec
Ján Gallovič a niekoľko účinkujúcich, ktorí vymenovávajú,
na koho myslia, keď si pripínajú

narcis. K Jánovi Gallovičovi sa
na svojich sociálnych sieťach
pridali aj iné známe tváre – influenceri, herci, moderátorky,
blogerky, umelci. Liga proti rakovine ďakuje každému, kto sa z
presvedčenia, že ide o užitočnú
vec, takýmto spôsobom zapája
do propagácie tohto dňa.

DEŇ NARCISOV

V rámci komunikácie sme
počas zbierky využili potenciál
množstva dobrovoľníkov, ktorí okrem pripnutia narcisu na
znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi ponúkli prispievajúcim či sympatizantom
aktuálny leták so súhrnom informácií, na aké preventívne
prehliadky má človek nárok.
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Hlavnou stránkou pre Deň narcisov je
www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk, kde si
môžete prečítať všetky doplňujúce informácie
o tohtoročnej zbierke Dňa narcisov 2019.

Deň narcisov 2019
Liga proti rakovine ďakuje
všetkým, ktorí naplnili posolstvo
tohtoročného Dňa narcisov a so
spomienkou na ľudí s onkologickou diagnózou si práve pre nich
pripli narcis, čím ich podporili
morálne, finančne. Ďakujeme za
dôveru, ktorá dáva zmysel našej
práci už 29 rokov. Ďakujeme za
podporu, ktorá umožňuje všetky
projekty a služby poskytovať pre
onkologických pacientov a ich
rodiny bezplatne.
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TÝŽDEŇ LIGY PROTI RAKOVINE

Prečo sa hýbať v zdraví i chorobe?
V súčasnej dobe ľudia čoraz viac vnímajú dôležitosť pohybu pre svoje fyzické i psychické
zdravie. Pohybové aktivity by nás mali sprevádzať všetkými fázami života. Liga proti rakovine v rámci Týždňa Ligy proti rakovine v spolupráci s odborníkmi pripravila užitočné
informácie o význame pravidelnej a primeranej dávky pohybu v prevencii proti rakovine
ako aj pre onkologických pacientov.

Význam pohybu v prevencii proti rakovine
Pravidelná, dostatočne intenzívna pohybová aktivita má veľký potenciál významne zredukovať riziko vzniku
civilizačných ochorení, onkologické nevynímajúc. Množstvo odborných štúdií poukazuje na významný pokles
rizika kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a mnohých ďalších typov rakoviny u ľudí, ktorí do svojho
života zaradia pravidelný pohyb.
Aký vplyv má pravidelné cvičenie?
l zlepšuje funkciu imunitného systému, ktorý je dôležitou súčasťou komplexnej ochrany pred rakovinou
l zlepšuje funkciu srdcovocievneho systému, znižuje
tlak krvi, zvyšuje fyzickú zdatnosť
l stimuluje nárast svalovej hmoty; kostrové svalstvo
nás chráni pred rakovinou
l zlepšuje metabolizmus, znižuje zápal a stimuluje
ochranu pred oxidačným stresom (porucha metabolizmu,
zápal a oxidačný stres sa pritom uplatňujú pri vzniku
rakoviny)
l zlepšuje činnosť tráviaceho traktu. V črevách žije
veľké množstvo mikroorganizmov. Zloženie nášho črevného mikrobiómu významne ovplyvňuje riziko vzniku
rakoviny hrubého čreva i iných chronických ochorení.
Črevný mikrobióm významne ovplyvňuje strava a pohyb.
l zlepšuje „kvalitu“ tukového tkaniva, klesá tvorba
zápalových látok

Čo pomáha?
l hýbať sa, chodiť čo najviac – každý deň s cieľom
prejsť 8 000 až 10 000 krokov. Profil pohybovej aktivity si vieme jednoducho zmonitorovať pomocou krokomerov (ak urobíme v priemere menej ako 5 000 krokov
denne, sme v podstate sedaví).
l vytrvalostná aktivita s minimálne strednou intenzitou aspoň niekoľkokrát do týždňa (odporúča sa 30
minút aeróbnej/vytrvalostnej aktivity minimálne 5-krát
týždenne).
l silové cvičenie (cvičenie so záťažou) 2- až 3-krát
týždenne stimuluje rast svalovej hmoty
l prerušovanie sedavého správania. Nielen nedostatok pohybu, ale aj pridlhé sedenie škodí. Prispieva napríklad k tvorbe vnútrobrušného tuku, k zhoršeniu metabolizmu, k poklesu zdatnosti, a to nezávisle od toho,
či sa venujeme nejakej pohybovej aktivite. Odporúča sa
prerušovanie sedavého správania aspoň 1-krát za hodinu (postaviť sa a pár minút sa prejsť/rozchodiť sa – na
stepperi/prejsť sa po schodoch).

TÝŽDEŇ LIGY PROTI RAKOVINE
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Význam pohybu pre onkologických pacientov
Trendom minulosti bolo radiť onkologickým pacientom čo najviac odpočívať a vyhnúť sa akejkoľvek námahe.
Dnes vieme a potvrdzujú to i výskumy, že správny a primeraný pohyb je dôležitou súčasťou liečby, navyše je
vhodnou prevenciou pred opätovným návratom choroby. Je preukázané, že ľudia so zdravou hmotnosťou lepšie
znášajú onkologickú liečbu a jej vedľajšie účinky, oveľa rýchlejšie sa zregenerujú. Koľko pohybu si môže pacient
počas liečby dovoliť, závisí od jeho celkového zdravotného stavu a fyzickej kondície, či od toho, ako znáša liečbu.
Aký vplyv má pravidelné cvičenie?

pohybová aktivita, ktorá vás baví
rodina, priatelia, ktorí vás podporia
l zaujímavé informácie o benefitoch pohybovej aktivity: udržiavanie motivácie
l
monitorovanie účinkov tréningu/pohybovej
aktivity (hmotnosť, BMI, telesné zloženie, obvod
pása, tlak krvi a srdcová frekvencia, metabolické
parametre...)
l spätná väzba = dôležitý zdroj motivácie
l naplánujte si denný režim tak, aby ste mali čas na
pohyb vtedy, keď sa cítite najlepšie
l ak vám niečo stojí v ceste – skúste to zadefinovať
a prekážku prekonať
l posilňovanie a vytrvalostný tréning s vyššou intenzitou je optimálne začať po porade s lekárom a pod dohľadom fyzioterapeuta alebo rehabilitačného pracovníka.
l
l

l zvyšuje svalovú silu, zdatnosť, emočnú pohodu a
kvalitu života onkologických pacientov
l redukuje únavu, depresiu a poruchy spánku
l pod dohľadom rehabilitačného pracovníka sa cvičenie odporúča aj počas aktívnej liečby onkologického
ochorenia (pokles stresu, pozitívny účinok na psychiku, redukcia únavy)
l je dôležité v liečbe neskorej toxicity chemoterapie
l pozitívne účinky cvičenia sú výraznejšie, ak ide o
cvičenie so strednou alebo vysokou intenzitou

Čo pomáha?

Cvičenie počas liečby rakoviny
Bezpečnostné odporúčania
l necvičte, ak máte nedostatok železa, alebo vám
zistili deficit minerálov, napríklad sodíka či draslíka
l necvičte, ak máte zníženú hladinu bielych krviniek, či zníženú imunitu
l necvičte na nestabilných plošinách, kde vám hrozí vysoké riziko zranenia
l ak podstupujete rádioterapiu, vyhnite sa plávaniu
v bazéne, pretože chlór môže podráždiť pokožku v
ožarovanej oblasti

l ak vám opúchajú členky, nevysvetliteľne priberáte
na hmotnosti, alebo sa zadýchavate aj v pokoji či pri
miernej námahe, informujte svojho lekára a poraďte sa
o ďalšom postupe
l v prípade, že sa u vás vyskytne opúchanie, bolesť, závrat alebo neostré videnie, okamžite kontaktujte
svojho lekára. Necvičte, ak pociťujete bolesť, nevoľnosť
alebo akékoľvek iné symptómy.
l ak máte stále zavedený katéter, vyhýbajte sa vode
a miestam, kde najčastejšie striehnu infekcie. Nevykonávajte cvičenia, pri ktorých by ste museli zapájať svaly
v okolí katétra, aby ste predišli jeho vypudeniu.

V rámci tradičného Týždňa Ligy proti rakovine pripravila LPR preventívnu kampaň pre verejnosť o pohybe. V rámci týždňa (od 12. 10. do 18. 10.) bol pripravený Beh za zdravie v Banskej Bystrici (12. 10.) a ďalšie
sprievodné osvetové aktivity s tímom LPR a inými odborníkmi v danej oblasti. Prevencia je jednou z hlavných
činností Ligy proti rakovine.
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Význam psychológa na Relaxačných týždňovkách
organizovaných Ligou proti rakovine
Onkologickí pacienti z celého Slovenska majú každoročne možnosť prihlásiť sa na relaxačný pobyt Ligy proti rakovine (LPR).
Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy LPR zorganizovala 3 Relaxačné týždňovky v rôznych kútoch našej krajiny.
Takmer tri stovky pacientov zažili chvíle plné relaxu a zároveň aj aktívneho oddychu. Podstatnou a
neoddeliteľnou súčasťou na každom relaxačnom poZa pomoci psychológa v rámci podporných skupín
byte je intenzívna spolupráca psychológa s pacientmi. sa pacienti vzájomne posilnili, podporili a našli úľavu vo svojej zložitej životnej situácii. Mali možnosť
Keďže onkologické ochorenie prináša do života využiť aj individuálne sedenia, kde sa porozprávali so
studňu pocitov a myšlienok, začne byť neistý a plný psychológom medzi štyrmi očami.
obáv, je preto prínosom môcť zdieľať svoj vnútorný
svet. Môcť komunikovať o svojich ťažkostiach, spo„Za seba ako psychológa, ale aj ako človeka chcem
znať podobné príbehy a dobré konce, to je to, čo vie povedať, že tento pobyt bol naozaj prínosom tak pre
povzbudiť a upokojiť. Preto psychológ ako súčasť mňa ako aj pre všetkých zúčastnených pacientov.
tímu má na každom organizovanom pobyte svoje Som veľmi rada, že som mohla ísť a pobyt pacientom
miesto.
spríjemniť, niečo ich naučiť a pomôcť tam, kde to potrebovali. Už teraz sa teším na spoluprácu na budúci
Primárnym záujmom pacientov je naučiť sa spô- rok. Touto cestou by som rada všetkým poďakovasob, ako pracovať so svojimi emóciami a myšlienkami la za ich dôveru a prístup. Viem, že tam nechali kus
a ako zvládnuť stres a záťaž. Zvládaniu stresu sú na seba a rozprávali naozaj otvorene a úprimne o svojich
pobytu venované viaceré prednášky, na ktorých bola životoch,“ dodala na záver Mgr. Jana Jamrichová, klimožnosť dozvedieť sa viaceré praktické, ako aj teore- nický psychológ a psychoterapeut.
tické informácie.

VÝZNAM PSYCHOLÓGA PRI ONKOLOGICKOM OCHORENÍ
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Ťahať za jeden koniec
Keď do života jednotlivca vstúpi rakovina,
vstúpi aj do života jeho rodiny a blízkych priateľov. Z výskumov je známe, že onkologické ochorenie ovplyvňuje fyzickú, emocionálnu, sociálnu
a duchovnú rovinu života pacienta a jeho rodiny.
A práve členovia rodiny sú často najdôležitejšou
súčasťou podporného systému väčšiny pacientov. Táto spoločná cesta so sebou prináša veľa ne-

priebehu objavujú, a s ktorými si členovia rodiny
spoločne prechádzajú, môžu byť u každého z nich
rôzne. Nemusia byť všetci rovnako dlho po diagnostikovaní ochorenia v štádiu šoku, môžu zmobilizovať svoje sily a konať. Nemusia všetci rovnako
vnímať závažnosť choroby a jej dopad na chorého
a rodinu. Tieto odlišnosti v správaní a reakciách
môžu, ale nemusia byť problematické. Aj keď to,

Keď do života jednotlivca vstúpi rakovina,
vstúpi aj do života jeho rodiny a blízkych priateľov.
známeho. Počiatočná neistota, ktorá prichádza s
ochorením, do značnej miery ovplyvňuje prežívanie a správanie členov rodiny. Často pozorujeme pocity bezmocnosti či straty kontroly nad
situáciou, ktoré pramenia zo zraniteľnosti a uvedomenia si nemožnosti ochrániť svojho blízkeho.
Nová situácia so sebou prináša nové riešenia. Rozdelenie úloh a presun povinností na iných členov
rodiny napomáha k zabezpečeniu jej funkčnosti,
pre niektorých môžu byť ale tieto zmeny náročné.
Aj keď rodinní príbuzní často zdieľajú podobné
názory a presvedčenia, ich reakcie na túto situáciu
nemusia byť vždy podobné s tými ostatnými. To,
ako na danú situáciu nazerajú jednotliví členovia,
závisí od veku, osobnosti každého z nich, vzťahu
k chorému, pozície v rodine, životných skúseností,
spôsobu zvládania záťažových situácií a od ďalších
iných faktorov. Aj štádia ochorenia, ktoré sa v jeho

ako na danú situáciu reagujú ostatní členovia rodiny, nemusí byť v súlade s našimi predstavami, je
výhodou uvedomiť si tieto výnimočnosti a snažiť sa
im porozumieť. Nie je nutné ich bezpodmienečne
prijímať alebo súhlasiť s nimi, stačí len porozumieť
tomu, že druhý môže rovnaké životné okolnosti
prežívať inak, ako ich prežívam ja, a môže potrebovať niečo iné, ako si myslím. Poskytnúť chorému podporu a uspokojiť jeho potreby čo najlepšie,
môže byť zo začiatku veľmi namáhavé a skôr ako
pocit spokojnosti zo zvládania novej situácie prichádzajú pocity neúspechu či zlyhania. Napríklad
sa môže stať, že v snahe ochrany pacienta od záťaže
ho príbuzní radšej nezapájajú do rozhodovania o
dôležitých veciach v rodine. Nechcú mu zbytočne
spôsobovať stres. Pacienta ale práve takýto postoj
svojej rodiny môže znepokojovať a celá táto situácia môže zvyšovať napätie na obidvoch stranách.
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Pomocnú ruku v tejto situácii ponúka aj Liga proti rakovine.

A tak aj dobre mienená pomoc, môže byť zdro- a frustrovane. Byť tu v tej chvíli pre iných môže byť
jom frustrácií a konfliktov.
ešte náročnejšie ako predtým. Je ťažké byť oporou
pre druhého, keď už my sami nevládzeme. Je preVšetky tieto pocity neistoty, strachu, straty kon- to dôležité venovať dostatočnú pozornosť a oddych
troly, ale aj mnohé iné sú prirodzenou reakciou na aj sebe a najlepšie bez výčitiek svedomia, či pocitu
zmenené životné podmienky. Je to nová situácia, zanedbávania starostlivosti o svojho blízkeho. Deliť
ktorá narúša istoty. Nároky kladené na rodinných sa môžeme len s tým, čo máme. A aj keď nedokápríslušníkov sú počas rôznych fáz ochorenia odliš- žeme ovplyvniť mnohé veci, ktoré sa v našom okolí
né a nebyť vždy stopercentne pripravený čeliť tým- dejú, môžeme ovplyvniť svoj postoj, či stanovisko
to požiadavkám je prirodzené tiež. To, čo sa môže na dianie okolo nás.
zdať byť tak nezrozumiteľné a chaotické, je súčasťou procesu hľadania stratenej rovnováhy a istoty v
seba a vo svet. Otvorená komunikácia, zachovanie Pomocnú ruku v tejto situácii ponúka aj Liga prospoločných rodinných rituálov či činností, veno- ti rakovine, ktorá poskytuje bezplatnú možnosť
vanie pozornosti pozitívnym veciam v okolí a ich individuálnych a skupinových stretnutí. Zdieľazdieľanie, rodinná súdržnosť, empatický prístup k nie skúseností, bezpečný priestor pre vyjadrenie
sebe navzájom, rešpektovanie potrieb a prianí môže svojich pocitov, priestor pre zorientovanie sa v tak
dopomôcť k ľahšiemu zvládaniu tejto životnej situ- náročnej situácii, pocit spolupatričnosti, vzájomné
ácie.
povzbudenie a podpora sú hlavnými myšlienkami skupinových stretnutí pre príbuzných onkoloObčas sa stáva, že pri všetkých tých zmenách gických pacientov. Možno aj práve tam načerpáte
a snahe byť čo najlepšou oporou pre chorého, na silu a inšpirácie do ďalších dní. Bližšie informácie
seba príbuzní onkologických pacientov zabúdajú a o skupinách nájdete telefonicky na tel. č. 02/5720
nevnímajú svoje vlastné potreby. Cítia sa vyčerpane 2907 alebo mailom na klincova@lpr.sk.
Použitá literatúra:
M. Andrašiová: Keď do života vstúpi rakovina.
L. M. Gorman: Psychosocial impact of cancer on the individual, family, and society.
G. Angenendt, U. Schütze-Kreilkamp, V. Tschuschke, J. Beutha: Psychoonkologie v praxi.
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Liga proti rakovine
na festivale

POHODA

Možno sa to bude zdať niekomu zvláštne, možno máte pocit,
že tento hudobný festival a charita spolu nijako nesúvisia.
Opak je však pravdou.
níka a ich projekt „Kozy
– symbol v brošni“.
Skvelá značka Lindex nás
podporila špeciálnymi
tričkami v limitovanej
edícii od obľúbenej Kristíny Tormovej „Koláčovej“. Krásne žlté tričká s
nápisom „Staraj sa o seba
s láskou“ dostali ľudia,
ktorí finančne podporili
aktivity Ligy proti rakovine v minimálnej sume
15 eur a preukázali sa
Organizátori Pohody dali tento rok na trenčian- dokladom o zaplatení. O tričká bol veľký záujem a
skom letisku priestor aj neziskovým organizáciám, pre nás bolo príjemne sledovať, koľko žien ich počas
ktoré mali vyhradený priestor v tzv. NGO pasáži. festivalu hrdo nosilo.
Jednou z vyše dvadsiatich neziskových organizácií
bola aj Liga proti rakovine. Dievčatá z Centra pomoNa Pohode 2019 sa teda nezabudlo ani na onkoci v Bratislave a Košiciach hrdo zastupovali našu or- logických pacientov. Zaujímavé prednášky, aktivity
ganizáciu vo vlastnom prezentačnom stánku. Keďže ako aj informácie o prevencii k nám prilákali hádam
na festivale panuje uvoľnená, neformálna atmosféra, najvzácnejšiu návštevu, a tou bola prezidentka Zuzapre návštevníkov boli pripravené rôzne zaujímavé na Čaputová, ktorá so svojím tímom strávila v stánaktivity.
ku určitý čas.

„Vymeň cigu za figu!“
Fajčiari si už tradične mohli fúknuť do prístroja
smokerlyzer a odmerať si tak hodnoty CO vo svojom výdychu. Okrem toho, ak sa rozhodli skoncovať s cigaretami, rozlomili ich a hodili do našej
urny, mohli si v duchu hesla „Vymeň cigu za figu!“
vziať miesto cigarety sušenú figu. Trefný slogan
vyvolával úsmevy a nie málo fajčiarov sa takýmto
spôsobom zbavilo svojich cigariet.
Aktivity v našom stánku mali však aj charitatívny
rozmer. Ľudia si mohli zakúpiť brošňu v tvare kozy a
podporiť tak onkologické pacientky s rakovinou prs-

Veríme, že sa na Pohode vidíme aj budúci rok. 
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Projekt Vystrihaj sa Slovensko

l
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							 o možnosť získať už aj
						parochne z umelých vlasov
Keď v roku 2015 projekt Vystrihaj sa Slovensko
vznikal, nikto z nás nemohol predpokladať, aké
rozmery dosiahne o pár rokov neskôr.
Prvotná a jediná myšlienka, akým spôsobom obdarovať onkologické pacientky, bola vyrábať pre ne
parochne na mieru z darovaných vlasov. Takto sme
vyhoveli veľkému počtu pacientok, ktorým získaná
parochňa aspoň trochu pomohla prekonať náročné
životné obdobie, ktorým prechádzajú.
Ako však plynie čas a projekt sa vyvíja, prax nám
ukazuje, že aj keď je úžasné takto pomáhať, nie je to
vždy dostatočné. Práve preto prichádzame v roku
Najdôležitejším dôvodom však je, že čím viac sa
2019 s novou myšlienkou, a tou je obdarovávať on- dostáva projekt Vystrihaj sa Slovensko do povedokologické pacientky aj zakúpenými parochňami z mia ľudí, tým viac nám pribúda žiadostí o parochňu
umelých vlasov podľa ich výberu.
od onkologických pacientov. A keďže chorí sú dnes
a o svoje vlasy prichádzajú práve teraz – parochňu
K tejto myšlienke sme dospeli aj na základe tých- potrebujú okamžite.
to dôvodov:
Psychika pri ochorení zohráva veľmi dôležitú
l napriek mnohým pokusom a veľkej snahe sa
úlohu a strata vlasov k nej rozhodne neprispieva.
nám nepodarilo nájsť viac ako 1 vlásenkárku, ktorá Práve preto sme nesmierne šťastní a vďační našim
parochne vyrába za prijateľných cenových podmie- darcom, že aj na základe odkupu vlasov, ktoré nám
nok pre nás
denne posielajú, sme schopní zaobstarať či už parochne zo živých, alebo aj umelých vlasov.
l ručná výroba parochne trvá aj 2 – 3 týždne,
nie každá pacientka je ochotná toľko čakať
V prípade záujmu majú všetci onkologickí pacienti možnosť požiadať o parochňu prostredníctvom
l parochňa zo živých vlasov si vyžaduje náročnú
formulára na našej stránke vystrihajsaslovensko.sk,
údržbu, čo tiež nie každému vyhovuje
alebo nám napísať na info@vystrihajsaslovensko.
sk. Potrebné je taktiež doloženie lekárskej správy,
l je nutné ju pravidelne profesionálne čistiť
ktorá by nemala byť staršia ako 3 mesiace.
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Koza

symbol na hrudi
Koza ako symbolický doplnok

Nová kvalita života – vďaka rakovine

Prakticky všetky pacientky s rakovinou prsníka
v dôsledku liečby prídu v lepšom prípade o časť
prsníka, no niekedy aj o celý alebo oba. Mária na
chýbajúcom mieste na hrudi začala nosiť jednoduchú bielu brošňu v tvare kozičky. Keď kozu uvidela Gabriela, dostala nápad. „Uvedomila som si, že
brošňa kozy je nielen krásny šperk, ale mohla by
byť symbolom všetkých pacientok s rakovinou prsníka,“ hovorí. „Všetky sme prešli operáciou prsníka. „Kozy“ nás teda spájajú. Takú brošňu som chcela nosiť aj ja a možno by sa páčila aj iným ženám,
ktoré majú s touto chorobou skúsenosti.“

Rakovina otrasie nielen chorým, ale aj jeho blízkymi. Po prvom šoku z diagnózy prichádza náročná a vyčerpávajúca liečba, no ani po nej to pacient
či pacientka nemajú jednoduché. A predsa mnoho
súčasných či bývalých onkologických pacientov rakovine ďakuje za to, že im pomohla zmeniť priority, spomaliť životné tempo a vychutnávať si každý
nový deň.

Potreba podpory
Psychologičku Gabrielu Gálikovú (47) a vysokoškolskú učiteľku Máriu Ferenčuhovú (43) spojila
rakovina prsníka. Zobrala im veľa a obe kvôli nej
odišli z práce. Zrazu si museli hľadať nový spôsob
života. „Kedysi sme žili v strese, zahlcovali sa problémami iných, poskytovali im množstvo profesionálnej aj emocionálnej podpory. Až s chorobou
sme si uvedomili, že tú podporu potrebujeme aj
my,“ hovoria Gabriela a Mária. „Nie vždy je to zložité,“ dopĺňajú, „niekedy stačí viac spať, prechádzať
sa, počúvať svoje telo a venovať sa tomu, v čom vidíme zmysel.“

Oslovila preto dizajnérku brošne Luciu Littera,
ktorá tvorí pod značkou Šupolka. Lucia sa projektom nadchla rovnako ako Gabriela s Máriou.
„Koza nie je len trochu zemité označenie pre prsník. Je symbolom toho, že ak o niečo prídeme, vieme si to doplniť inak. Či už brošňou, humorom
alebo solidaritou a vzájomnou podporou,“ hovoria
všetky tri.

Pomoc onkologickým pacientom
Nejde však iba o symbolickú podporu. Autorky
projektu chcú šíriť povedomie o tejto chorobe, ktorá je tým zákernejšia, čím neskôr sa odhalí. Preto
spolupracujú s Ligou proti rakovine a časť výťažku z predaja venujú na podporu jej aktivít, zameraných na pomoc onkologickým pacientom. Ak
aj vy chcete prispieť k šíreniu povedomia o tejto
chorobe a zároveň ozvláštniť svoj šatník krásnym
doplnkom, navštívte na Facebooku stránku Kozy –
symbol v brošni.

INFORMUJEME
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Zo života Centra pomoci v Košiciach

10 rokov Centra pomoci Darovanie krvi
Čas plynie naozaj rýchlo. V máji
to už bude 10 rokov, odkedy Centrum pomoci v Košiciach otvorilo
svoje brány onkologickým pacientom z východu. Naša košická pobočka si tento deň pripomenula
a zorganizovala „Deň otvorených
dverí“, ktorý bol trochu výnimočný. Tentokrát sa tu nestretli iba
pacienti, ale aj partneri, priatelia
a podporovatelia Ligy proti rakovine.

Myšlienka darcovstva krvi reálne funguje v Centre pomoci v
Košiciach už niekoľko rokov. Pravidelne v 4-mesačných intervaloch
(február, jún, október) môžu prísť
zdraví ľudia darovať túto vzácnu
tekutinu priamo v našich priestoroch. Okrem samotného darovania
krvi majú možnosť dozvedieť sa
viac o činnosti Ligy proti rakovine,
ako aj o aktivitách Centra pomoci
v Košiciach.

Návštevníci mali možnosť
spraviť si prehliadku priestorov,
dozvedeli sa množstvo informácií
o aktivitách a službách poskytovaných priamo košickým Centrom,
ako aj možnosť porozprávať sa
priamo s pacientami.

Darovanie krvi sa u nás realizuje spravidla cez víkend, väčšinou v
nedeľu dopoludnia. Často prichádzajú celé rodiny aj s deťmi. Kým
rodičia v spoločenskej miestnosti
na prízemí vypisujú dotazníky a
darujú krv, pre deti je na poschodí pripravená herňa s hračkami,
rozprávkami a dozorom. Rodičia
majú vytvorené vhodné podmienky na pohodové darovanie krvi s
pocitom, že o ich deti je postarané.

Pred desaťročím boli súčasťou
vzniku a otvorenia Centra pomoci LPR nielen samotní pacienti,
ale aj odborníci priamo spätí s Ligou proti rakovine – doc. MUDr.
Mária Wágnerová, CSc. a MUDr.
Karol Jutka. Sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie a poctili nás návštevou aj počas tohtoročného Dňa
otvorených dverí.

Táto aktivita je v priestoroch
Centra pomoci v Košiciach realizovaná v spolupráci s Národnou
transfúznou službou a komunitou
športovcov Active life.

Medzinárodný maratón
mieru (MMM)
Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach je hádam najznámejšou športovou a bežeckou akciou
roka. Súčasťou tohto podujatia je
každoročne aj Liga proti rakovine,
ktorá v rámci svojho prezentačného stánku predstavila činnosť a aktivity LPR.
Návštevníci mali možnosť vyskúšať si samovyšetrenie prsníkov
na makete, merali sme hodnoty CO, a to hlavne u fajčiarov a
taktiež bola možnosť konzultácie
s našou fyzioterapeutkou, ktorá
bola ľuďom k dispozícii počas celej akcie. Prevencia bola kľúčovou
témou aj na tomto podujatí. Prostredníctvom informačno-preventívnych letákov a brožúr sme sa aj
tentokrát snažili o zvýšenie povedomia verejnosti o zdraví a zdravom životnom štýle.
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ZAMYSLENIE NA ZÁVER

Minimálne dva mesiace pred najkrajšími sviatkami roka
– Vianocami – vnímame reklamu, ktorá nás na ne upozorňuje.
I vám to devalvuje ich hodnotu? Mne osobne aj áno. Ide
o sviatky s nenahraditeľným čarom, ktoré takýmto spôsobom strácajú na svojom význame.
Začínam uvažovať inak – nedopustím žiadnu devalváciu
týchto sviatkov – v prvom rade začnem ignorovať všemocnú silu reklamy, lebo Vianoce žiadnu nepotrebujú.
Nenechám si vziať ich čaro – veď v našom detstve žiadne
masívne reklamy neboli, zato sme mali radostné očakávanie
a bez výhrad sme sa na tieto sviatky tešili.
Hovorí sa, že v každom z nás zostane kúsok dieťaťa, nájdime ho v sebe a doprajme mu oživiť spomienky a tradície
spojené s očakávaním a následne prežitím týchto sviatkov.
Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Želáme Vám všetkým:

V

Vianoce plné ýnimočnosti,
aj keď predsa tradičné

I
A
N
O
C
E

Vianoce plné nšpirácií,
aj keď prídu dni všedné
Vianoce plné
bsolútnej a ničím
nerušenej pohody
Vianoce plné

ehy, lásky a radosti

Vianoce plné
byčajnej
spokojnosti a pokory
Vianoce plné

ennej ľudskej blízkosti

Vianoce plné
mócií, ktoré
robia tieto sviatky výnimočnými

ZAMYSLENIE NA ZÁVER
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