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Valné zhromaždenie Organizácie 
spojených národov v decembri roku 
1990 vyhlásilo 1. október za Medzi-
národný deň starších ľudí. Mesiac 
október sa stal Mesiacom úcty k star-
ším a bol príležitosťou na stretnutie 
podpredsedu vlády a ministra práce 
sociálnych vecí a rodiny, Jozefa Mihála 
so zástupcami seniorov z celého Slo-
venska, ktoré sa uskutočnilo posledný 
októbrový piatok v reprezentačných 
priestoroch historickej budovy starej 
Národnej rady SR na Župnom námestí 
v Bratislave.

Tohtoročné celoslovenské stretnu-
tie seniorov zorganizovalo Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny SR v spo-
lupráci s Jednotou dôchodcov na Slo-

vensku. Začalo sa príhovorom ministra 
Jozefa Mihála seniorom, v ktorom im 
okrem iného, zaželal optimizmus a dosta-
tok elánu v každodennom živote a uvie-
dol: „Veľmi si vážim seniorov a ich aktívne 
zapájanie sa do diania nielen vo svojom 
okolí, ale aj v celej spoločnosti. Rokovania, 
ktoré som viedol so zástupcami seniorov 
na rôznych fórach, na ktorých sme hľa-
dali optimálne riešenia problémov star-
ších ľudí či zdravotne znevýhodnených, 
neboli vždy jednoduché, ale boli vždy 
konštruktívne“. Na stretnutí sa seniorom 
prihovoril aj Kálmán Petőcz, generálny 
riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého 
zaobchádzania Úradu vlády SR, Kamil 
Vajnorský, predseda Jednoty dôchod-
cov na Slovensku, Ľubica Gálisová, pre-

zidentka Fóra pre pomoc starším a Jozef 
Mikloško, predseda Združenia kresťan-
ských seniorov Slovenska. Na stretnutí 
seniorov sa zúčastnil aj Ivan Sýkora, pre-
zident SHR.

Stretnutie pokračovalo kultúrnym 
programom, v ktorom predstavilo svoj 
muzikálový program amatérske diva-
delné zoskupenie detí a ich rodičov 
z Mestskej časti Bratislava – Devín. 
Záver oficiálnej časti spestrila tombo-
la, do ktorej prispeli cenami v podobe 
rôznych výrobkov hendikepovaní ľudia, 
klienti chránených dielní Združenia 
sklerózy multiplex Bratislava, Betánia 
Senec, Jazmín Handlová a Lepší svet  
Bratislava.

Zdroj: MPSVR SR

Príloha: Život so psoriázou 

Stretnutie seniorov s ministrom

Spoločnosť priateľov detí z det-
ských domovov (SPDDD) Úsmev ako 
dar oslávila 26. septembra tohto roku 
so svojimi podporovateľmi a spolu-
pracovníkmi 20 rokov svojho pôso-
benia. Pozvanie na túto milú oslavu, 
ktorá sa uskutočnila v Zrkadlovej sie-
ni Primaciálneho paláca v Bratislave, 
prijal aj Július Hron, spoluzakladateľ 
a čestný predseda tejto organizácie, 
ktorá je tiež dlhoročným členom SHR. 
Dvadsaťročnú činnosť spoločnosti 
zhodnotil Jozef Mikloško, predseda 
SPDDD. V bohatom programe vystú-
pilo spevácke trio LA GIOIA s oper-
ným spevom v modernom podaní.

Spoločnosť Úsmev ako dar už 20 
rokov pomáha deťom z detských do-
movov, náhradným rodinám a rodinám 
v kríze. Za tento čas postupne rozširuje 

svoje pobočky, ktorých je v súčasnosti 
už osem. Rozširuje aj svoje aktivity, aby 
aktívne pomáhala ohrozeným deťom. 
Spolu s vyše tristo dobrovoľníkmi sa sna-
ží sprevádzať rodiny v kríze, organizovať 
vzdelávanie potenciálnych osvojiteľov 
a pestúnov detí a ich náhradných rodi-
čov. Tohto roku zorganizovala už 21. roč-
ník Najmilšieho koncertu roka pre vyše 
pätnásťtisíc detí. 

Má na konte vyše štyristo zimných 
a letných detských táborov, v ktorých 
oddychovalo 10 570 detí. Založila aj Fond 
„Pipi Dlhej Pančuchy“ na podporu vzde-
lávania mladých dospelých, ktorí pokra-
čovali vďaka tomuto fondu vo svojom 
štúdiu, aj keď ich sociálne zázemie bolo 
slabšie. Od roku 1995 z tohto fondu spo-
ločnosť Úsmev ako dar poskytla spolu 
420 jednoročných štipendií. V rámci tzv. 

„Anjelského programu“ organizuje aktivi-
ty pre deti a do dnešného dňa sa ich zú-
častnilo 137 531. Vďaka „SOS“ programu 
pomohla 4 128 mladým dospelým ľu-
ďom. Zorganizovala aj 2 172 odborných 
seminárov a konferencií. Podarilo sa jej 
navrátiť takmer 151 detí do biologickej 
rodiny a 380 detí dostať do náhradnej 
rodiny. Prostredníctvom „Úsmevu sv. Mi-
kuláša“ sa jej podarilo skontaktovať 347 
oddelene žijúcich súrodencov. Spoloč-
nosť Úsmev ako dar pomohla 4 275 rodi-
nám v kríze a 3 123 rodinám poskytla aj 
finančnú pomoc. 

Aktivity a projekty Spoločnosti pria-
teľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar smerujú predovšetkým k na-
vráteniu dieťaťa z detského domova do 
rodiny alebo k vytvoreniu životných 
podmienok, ktoré celkove nahrádzajú 

Dvadsiate narodeniny spoločnosti  
Úsmev ako dar 
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Na obrázku vľavo je primátor mesta Košíc Richard Raši a pri ňom Slavomír Hna-
tič hovorí o tom, ako prestal fajčiť. 

rodinné prostredie. Strategickým cieľom 
spoločnosti Úsmev ako dar je poskytnúť 
deťom a mladým ľuďom v náhradnej 
starostlivosti a ohrozeným deťom šancu 

prežiť dôstojný a plnohodnotný život, 
vytvoriť im bezpečné a trvalé prostredie 
ľudského zázemia, pomôcť im pripraviť 
sa na dôstojný a samostatný život na-

pĺňaním myšlienky: Aby každé dieťa 
malo rodinu. 

(mp) 
Snímka: archív

Ex-fajčiari sú nezastaviteľní aj na Slovensku
V sobotu, 1. októbra tohto roku sa 

v budove historickej radnice Košíc ve-
rejnosť na Slovensku prvýkrát dozve-
dela o európskej kampani na podporu 
nefajčenia, ktorá má názov: «Exfajčiari 
sú nezastaviteľní ». 

Hlavným cieľom kampane je pouká-
zať na pozitívny prínos skoncovania s ci-
garetami a povzbudiť fajčiarov v odvykaní 
sa od fajčenia. Spolu s ďalšími preventív-
nymi opatreniami na európskej i národ-
nej úrovni má kampaň prispieť k tomu, 
aby nová generácia v Európe žila zdravší 
a plnohodnotnejší život bez cigaretového 
dymu. Kampaň Ex-fajčiari sú nezastaviteľní 
odštartovala ešte 16. júna tohto roku ako 
trojročný osvetový projekt, ktorý podpo-
ruje Európska komisia s cieľom pomôcť 
fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom 
motivácie a zároveň ukázať im aj praktické 
výhody nefajčenia. Zobrazuje totiž býva-
lých fajčiarov na dôkaz toho, že s cigareta-
mi sa skončiť dá.

Projekt Rankin 27
Spolu s informáciami o novej kampa-

ni sme sa dozvedeli aj o projekte Rankin 
27, ktorého účastník je Slavomír Hnatič, 
mladý muž, ktorý pochádza z Košíc. Je 
jedným z tých, ktorým sa po trinástich 
rokoch fajčenia podarilo s fajčením skon-
covať. Stal sa tvárou tohto európskeho 
podujatia ako slovenský účastník projek-
tu Rankin 27, do ktorého sa zapojili všet-
ky členské krajiny Európskej únie. Projekt 
je nazvaný podľa svetoznámeho foto-
grafa, Johna Rankina, ktorý zobrazil na 
portrétových fotografiách 27 mladých 
ľudí, bývalých fajčiarov, na dôkaz toho, 
že každý fajčiar je schopný prestať fajčiť. 
Slavomír Hnatič sa rozhodol, okrem svo-
jej účasti v projekte Rankin 27, potvrdiť 
správnosť myšlienky tohto európskeho 
podujatia aj štafetovým behom v Medzi-
národnom maratóne mieru v Košiciach. 
Ako sám tvrdí, chcel tak dokázať, ako sa 
jeho život zmenil, keď prestal fajčiť. Cíti 
sa mladší, podáva niekoľkonásobne lep-
šie výkony a predovšetkým zmenil prí-
stup k životu a k sebe samému. Aj takto 
sa snaží inšpirovať ďalších fajčiatrov, aby 
prestali fajčiť.

Pomoc iCoach na internete
Jedným z pilierov kampane zamera-

nej na podporu pri skoncovaní s fajčením 
je on-line nástroj iCoach prospešný zdra-
viu. Pomáha ľuďom prestať fajčiť podľa 
toho, ako im to vyhovuje. Tento nástroj 
je voľne prístupný na internete a je k dis-
pozícii vo všetkých jazykoch používaných 
v Európskej únii. iCoach pracuje na základe 
analýzy fajčiarskych zlozvykov používateľa 
a poskytuje mu každodenné odporúčania. 

Všetci tí, ktorí sa snažia prestať fajčiť, môžu 
využívať množstvo jeho interaktívnych 
nástrojov, napríklad, prehľad každoden-
ných pokrokov , ako aj malé testy. Na konci 
každého mesiaca iCoach zostavuje správu, 
ktorá užívateľovi poskytuje spätnú väzbu, 
zhrnie úspechy, ktoré dosiahol a poskytne 
aj ďalšiu pomoc a podporu, aby sa zbavil 
zlozvyku fajčenia a už sa k nemu nevrátil. 
Aplikácia je dostupná na e-adrese : 

http://www.stopsmokingcoach.eu/
home.ashx?lang=sk#registertab-tab

Aj magistrat a primátor mesta Ko-
šíc, Richard Raši sa pridal k myšlienke 
kampane - povzbudzovať fajčiarov, aby 
si odvykli si od fajčenia, a to aj pomocou  
www.exsmokers.eu, kde možno nájsť 
bezplatnú aplikáciu iCouch. Mesto Košice 
podporilo túto kampaň tiež aj na svojej 
webovej stránke. Túto kampaň podporila 
tiež Liga proti rakovine.

Zdroj: Crossline, (mš)
Snímky: Crossline

Titulný obrázok č. 2 na obálke: O celo-
európsku kampaň na podporu nefajčenia sa 
návštevníci Medzinárodného maratónu mie-
ru počas prvého októbrového víkendu zaují-
mali veľmi aktívne. Na fotografii je registrá-
cia do bezplatnej aplikácie iCoach, ktorá má 
pomôcť všetkým, ktorí chcú prestať fajčiť. 

V štafete exfajčiarov na Medzinárod-
nom maratóne mieru bežala aj žena.
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Už tradične, aj tejto jesene, sa 17. 
októbra začal Týždeň proti rakovine, 
ktorý trval do 21. októbra. Liga proti 
rakovine tentoraz upozornila nielen 
na rastúci počet mladistvých fajčia-
rov, ale aj hrozivo znižujúcu sa ich 
vekovú hranicu. Na Slovensku totiž 
začínajú fajčiť už 10- či 12-roční žia-
ci. Aj preto sa v októbri, ale aj v prvej 
polovici novembra konali aj aktivity 
edukačnej kampane „Neodfajčite im 
detstvo!“ zamerané na rodiny s deť-
mi a mladých ľudí.

V programoch Ligy proti rakovine 
mali dominantné miesto prednášky pre 
študentov základných a stredných škôl, 
ktoré sa uskutočnili v Centrách pomoci 
v Bratislave a Martine. V tejto súvislosti 
treba zdôrazniť, že Lige proti rakovine sa 
podarilo presadiť nepovinný predmet – 
Onkologickú výchovu v 70 stredných 
i základných školách na Slovensku. 
Okrem toho, opäť vydala letáky a brožú-
ry zamerané na prevenciu a zdravý život-
ný štýl, ktoré bezplatne distribuovala do 
škôl, zdravotníckych zariadení a na požia-
danie rozoslala priamo záujemcom. Liga 
oslovujúc širokú verejnosť sa v edukačnej 
kampani každý rok zameriava na niekto-
rý z rizikových faktorov, ktoré môžu mať 
vplyv na vznik onkologických ochorení. 

Edukačná kampaň s heslom „Neod-
fajčite im detstvo!“ sa tiež začala 17. ok-
tóbra a pokračovala až do polovice no-
vembra tohto roku s cieľom apelovať na 
rodičov, aby si uvedomili ich silný vplyv 
na deti a rozsah možností, ktoré vytvára 
rodinné prostredie na ďalšie formovanie 
života detí. V prípade, ak sa v rodine fajčí, 
dieťa už od malička získava nesprávne 
návyky - „odkukáva“ zlý životný štýl, kto-
rý ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej 
závažné je, že mnohé deti sa stávajú vo 
rodine fajčiarov už v útlom veku pasív-
nymi fajčiarmi. Kampaňou „Neodfajčite 
im detstvo!“ Liga proti rakovine oslovila 
súčasných rodičov detí, ale aj budúcich 
mladých rodičov, osobitne dievčatá a 
budúce matky a tehotné ženy. Vychá-
dzala z reálnych poznatkov získaných 
v komunikácii s mladými ľuďmi – žiak-
mi základných a študentmi stredných 
škôl. Väčšina z nich pri prednáškach o 
škodlivých účinkoch fajčenia a zdravom 
životnom štýle (v Centre pomoci LPR v 
Bratislave) „prezradila“, že najviac ich pri 

rozhodovaní sa o fajčení ovplyvnilo to, že 
fajčia rodičia a rodinní príslušníci. 

Jednou z pravidelných vzdelávacích 
aktivít bol workshop pre študentov On-
kologickej výchovy. Tentoraz sa usku-
točnil 20. až 22. októbra v Bratislave pre 
sto študentov a pedagógov z celého Slo-
venska. Nosnou témou bola škodlivosť 
fajčenia a postoj mladých ľudí k fajče-
niu. Študentom a pedagógom sa venova-
li odborníci z Lekárskej fakulty UK v Brati-
slave a z poradne na odvykanie fajčenia 
Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie 
prezentovali aj študenti medicíny, ktorí sa 
mladých ľudí snažili osloviť z pozície roves-
níka. Svoj príbeh i motiváciu prečo treba 
prestať fajčiť, prišiel študentom priamo na 
workshop porozprávať aj Slavomír Hna-
tič – slovenská tvár novej európskej kam-
pane „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“. 

Deň bez cigarety
Jedným zo spôsobov ako osloviť 

mladých ľudí a motivovať ich aspoň 
na jeden deň, aby prestali s fajčením, 
je spojenie slovenských internetových 
portálov a užívateľov internetu. Prostred-
níctvom aplikácie umiestnenej v období 
17. 10. – 21. 10. tohto roku na niekto-
rých slovenských portáloch sa užívatelia 
prostredníctovm facebooku prihlásili k 
myšlienke prestať fajčiť a stanovili si svo-
ju vlastnú výzvu – byť aspoň jeden deň 
bez cigarety.

Deň jabĺk
V závere Týždňa proti rakovine - 21. 

októbra sa uskutočnil už 13-ty ročník 
Dňa jabĺk. V ten deň v popoludňajších 
hodinách dobrovoľníci Ligy proti rakovi-
ne vyšli do ulíc. Oslovovali ľudí a ponúkali 
im možnosť vymeniť cigaretu za jabĺčko. 
V Bratislave od 15. hodiny zdravé jabĺč-
ka ponúkali v centre hlavného mesta 
na Kamennom námestí, v Obchodných 
centrách Avion, Polus City Center, pred 

Tescom v Petržalke či v Eurovei. 
Ďalší dobrovoľníci ponúkali krásne 

jabĺčka, ktoré dodal sponzor, v Bardejo-
ve, Banskej Bystrici, Trnave, Liptovskom 
Mikuláši, Piešťanoch, Trebišove, Partizán-
skom, Poprade, Lučenci, Nitre, Skalici, Mi-
chalovciach, Pezinku, Vranove nad Top-
ľou, Topoľčanoch, Michalovciach, Čadci, 
Poprade, Kežmarku, v Nových Zámkoch, 
Žiline, Martine, Košiciach.

Súčasťou Dňa jabĺk bol 21. októbra 
v Obchodnom dome Ikea v Bratislave 

Neodfajčite im detstvo!
Trinásty ročník Dňa jabĺk a Týždeň proti rakovine 

Profesorka Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine a Eva Kováčová, riadi-
teľka ligy pred otvorením Týždňa proti rakovine.

Nové logo Ligy proti rakovine  
s kvetom narcisu so stopkou  
na „čiare života“ v dlani.
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aj event pre deti. Jeho cieľom bolo deťom 
hravou formou vysvetliť prečo je dôležité 
nefajčiť a mať zdravé pľúca. Rodičom detí 
odborníci z Ligy proti rakovine vysvetľo-
vali, prečo by nemali fajčiť v prítomnosti 
svojich detí. Pre deti pripravili zaujímavý 
program, v ktorom im ponúkli možnosti 
zábavy: maľovanie, pečenie jablkového 
koláča, aj hravé súťaže o zaujímavé ceny. 
Program spestrilo i divadelné vystúpenie s 
predstavením šaša Ľuboša a prišla im za-
spievať aj a´cappella Fragile a zatancoval 
im aj Laci Strike s ďalšími tanečníkmi.

Deti a tabak 
Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) označuje závislosť od tabaku za 
globálnu pandémiu, čo potvrdzuje sku-
točnosť, že asi 1,3 miliardy ľudí na svete 
fajčí alebo inak používa tabakové výrob-
ky. I keď v niektorých priemyselne vyspe-
lých krajinách sveta badať určitý pokles 
tejto závislosti, v rozvojových krajinách 
sa zaznamenal jej stúpajúci nárast. Podľa 
štatistík je vo vyspelých krajinách asi 30 
percent fajčiarov, v rozvojových krajinách 
je ich asi 60 percent, možno i viac. V Číne 
fajčia dve tretiny mužov, čo sa prejavuje 
aj v číslach úmrtnosti. Už pred niekoľkými 
rokmi významný epidemiológ Richard 
Peto upozornil, že podľa trendov sa dá 
očakávať, že v roku 2020 bude vo svete 
v dôsledku chorôb spôsobených taba-
kom, 9 miliónov úmrtí a v roku 2050 až 12 
miliónov. Veľmi znepokojujúci je badateľ-
ný nárast fajčiacich žien a dievčat a posun 
fajčiarov do mladších vekových skupín, až 
do detského veku. Je to veľmi alarmujú-
ce, a preto je čoraz viac potrebné, aby sa 
vybudoval čím skôr systém výchovy upo-
zorňujúci na zdravotné riziká, o ktorých 
možno mnohí ľudia ani nevedia. 

Krátkodobé riziká
Kašeľ a respiračné problémy, pre-

chladnutia a zápaly hrdla, závislosť od 
nikotínu a problém skončiť s fajčením, 
znížená telesná výkonnosť v dôsled-
ku zvýšených hladín oxidu uhoľnatého 
v krvi, zmeny v cievach, poškodenie tzv. 
cílií vystielajúcich dýchacie cesty, ktoré 
pomáhajú odstraňovať škodliviny z pľúc, 
problémy v tehotenstve, riziko nižšej 
hmotnosti novorodenca, riziko potratov, 
poškodzovanie detí materským mliekom 
fajčiacej ženy, podvýživa, pomalšie vyví-
janie dýchacích orgánov a podobe

Dlhodobé riziká
Predpokladá sa, že fajčiar skracuje 

každou cigaretou svoj život o päť a pol 
minúty. V priebehu života sa môžu obja-
viť následky dlhodobých rizík: pľúcna ra-
kovina, srdcovo-cievne choroby, opuch-
nutie (emfyzém), chronické bronchitídy, 
iné druhy rakoviny (krčka maternice, pa-
žeráka, pankreasu, močového mechúra, 
horných dýchacích ciest), gangréna v dô-
sledku poškodenia ciev horných a dol-
ných končatín, čo je nutné riešiť niekedy 
ich amputáciou. Keď hovoríme o rizikách, 
ktorým sú vystavené ženy fajčiarky, 
máme pred sebou opäť znepokojujú-
ce údaje, ktoré hovoria, že počet úmrtí 
žien na následky fajčenia stúpol z 20 
na 25 percent. Je však potešiteľné, že 
v niektorých krajinách, napr. USA, Kana-
de, Austrálii mnohé zavedené opatrenia 
na kontrolu tabakizmu odradili veľa mla-
dých ľudí od toho, aby začali fajčiť alebo 
prispeli k tomu, aby s fajčením prestali. 
Účinná výchova mladistvých v týchto 
krajinách mala pozitívny dosah. Ale, ta-
bakový priemysel sa v dôsledku očakáva-
ných strát na zisku zameral veľmi cielene 
na ženskú populáciu a veľmi rafinovanou 
marketingovou stratégiou by chcel túto 
situáciu zmeniť vo svoj prospech. To sa už 

aj prejavilo najmä v niektorých krajinách 
strednej a východnej Európy, kde po-
čet fajčiarok vzrástol v nižších vekových 
skupinách 15-16 ročných dievčat. Údaje, 
ktoré odzrkadľujú percentá detí v ešte 
nižších vekových skupinách, ktoré sú vy-
stavené tabakovému dymu, či už experi-
mentovaním s fajčením, ale najmä dymu 
z druhej ruky, či už v domácnosti alebo 
v inom prostredí, sú tiež alarmujúce. Pod-

ľa Svetovej zdravotníckej organizácie až 
700 miliónov detí na svete je takto po-
stihnutých, pod vplyvom fajčiacich rodi-
čov alebo iných zdrojov tabakizmu. Podľa 
niektorých údajov, Slovensko nie je vý-
nimkou, dokonca sa hovorí, že takto po-
stihnutých detí fajčením „z druhej ruky“ 
môže byť až 70 percent. V boji proti taba-
kizmu sa mnohé vlády vo svete tvária ne-
zaujato a ani nie sú ochotné antitabakový 
program podporiť. Je však veľa argumen-
tov, nad ktorými by mali uvažovať a jed-
ným z nich je predovšetkým zdravie detí 
a budúcich generácií. Je veľmi potrebné 
predkladať verejnosti štatistiky o situácii 
v danom štáte a porovnávať ich so sve-
tovými štatistikami, čo by malo byť do-
statočným argumentom pre zachovanie 
zdravia budúcich generácií. Dôležitým 
krokom je mobilizovať verejnú mienku. 
Mnohé aktivity, ktoré vyšli priamo od ob-
čanov a od informovaných odborníkov, 
pomáhajú zavedeniu nových opatrení, 
ako je zvyšovanie daní z tabakových vý-
robkov, zákaz ich reklamy a predaja ma-
loletým, varovné posolstvá na baleniach 
cigariet, zákaz ich dovozu, účinná novela 
zákona o ochrane nefajčiarov a cielené 

zdravotné edukačné programy. Liga proti 
rakovine, ktorá sa ihneď po svojom za-
ložení pridala k programu Európa proti 
rakovine, dôsledne dodržovala dohodu 
o organizovaní preventívnych kampaní 
v rámci projektu Európsky týždeň proti 
rakovine, ktorý každý druhý rok venova-
la posolstvu proti fajčeniu.

(mš)
Snímky autorka a archív

K obrázku medvedíka s horiacimi nôžkami netreba slov, pripomeňme však: 
„Neodfajčite im detstvo!“.
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Slovenská humanitná rada v po-
sledných rokoch úspešne uskutočnila 
šesť projektov primárne zameraných 
na pomoc maloletým utečencom bez 
sprievodu. Tieto projekty implemento-
vala v spolupráci so štátnou správou, 
nadnárodnými a aj mimovládnymi or-
ganizáciami. 

Maloletí utečenci, ktorí prišli na Slo-
vensko bez sprievodu svojich rodičov a sú 
umiestnení v Detskom domove v Hornom 
Orechovom (v okrese Trenčín), prekona-
li traumatizujúce zážitky v krajine, odkiaľ 
pochádzajú, aj počas nebezpečnej cesty 
s prevádzačmi cez hranice a často aj po prí-
chode do našej krajiny. Ich situáciu sťažuje 
i jazyková bariéra, nedostatok peňazí a in-
formácií, ako aj potenciálne neustále ohro-
zenie prevádzačmi. Práve tí často zneužíva-
jú ich bezbrannosť a nevedomosť o reálnej 
hrozbe, že dieťa sa stane, alebo sa už stalo 
obeťou obchodovania s ľuďmi.

Od júla tohto roku preto realizujeme 
projekt Slnko v dlani, ktorý je podporený 

z grantového programu Hodina deťom 
Nadácie pre deti Slovenska. Projekt nad-
väzuje na získané skúsenosti a zároveň pri-
náša inovácie na základe zistených aktuál-
nych problémov a potrieb cieľovej skupiny. 
(Pri realizácii projektu sme vychádzali naprí-
klad, aj z informácii a údajov monitorovacej 
správy UNHCR z roku 2009 a 2010).

Cieľom nášho projektu je: prostred-
níctvom prevencie, intervencie a sprevá-
dzania prispieť k lepšej informovanosti 
a k rozvoju životných zručností, ktoré ma-
loletým utečencom pomôžu rozpoznať 
ohrozujúcu situáciu, správne sa rozho-
dovať a vhodne reagovať v krízových 
situáciách, lepšie sa adaptovať na nové 
prostredie a vytvárať si dlhodobé a pozi-
tívne vzťahy. Projekt zároveň vťahuje do 
aktívnejšej participácie aj zamestnancov 
detského domova, ktorí do veľkej miery 
ovplyvňujú integráciu a rozhodovanie 
mladistvých utečencov.

Projekt sa prioritne zameriava na roz-
voj takých vedomostí, schopností a vlast-

ností dieťaťa, ktoré sú potrebné na úspeš-
né zvládanie záťažovej situácie, rozvíja 
jeho životné zručnosti a zároveň sa podie-
ľa na skvalitňovaní vzťahu dieťa - dospelý, 
ktorý je pre dieťa dôležitý, ako aj vzťahov 
dieťa – dospelý – okolie.

Hlavné aktivity projektu realizujeme 
priamo v detskom domove prostredníc-
tvom tímu našich odborníkov. Maloletí 
klienti sa tak môžu zúčastňovať na zážitko-
vých workshopoch, poskytujeme im psy-
chologické a sociálne poradenstvo, ako aj 
materiálnu pomoc. Dobrovoľníci z okolia 
detského domova sa do tejto pomoci 
môžu zapojiť ako sprevádzajúci. V prípade 
potreby vieme zabezpečiť aj tlmočníkov. 

Veríme, že aj prostredníctvom projek-
tu Slnko v dlani dokážeme prispieť k vyššej 
kvalite života maloletých utečencov žijú-
cich na Slovensku. 

Bc. Kristína Petrovičová,
terénna sociálna pracovníčka,

koordinátorka projektu
Snímka: archív

Pomoc Slovenskej humanitnej rady 
maloletým utečencom

Slávnosť pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý pripadá každoročne na 20. júna. 
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Lekár radí:

Starostlivosť o reprodukčné zdra-
vie ženy je veľmi potrebná. Stáva sa 
však naliehavou, ak žena trpí chro-
nickými bolesťami v panvovej oblasti 
a navyše, ak vo fertilnom veku nemô-
že otehotnieť. V takýchto prípadoch 
je nutné odborné lekárske vyšetre-
nie a ak lekár potvrdí diagnózu en-
dometrióza, treba sa liečiť.

Čo je endometrióza 
Endometrióza je chronické ochore-

nie, pri ktorom sa tkanivo podobné vý-
stelke maternice (endometrium) nachá-
dza mimo dutiny maternice. Hlavnými 
príznakmi sú bolesť a neplodnosť.

Endometriózou trpí približne 1 z 10 žien 
v reprodukčnom (fertilnom) veku*1. Odhadu-
je sa, že celosvetovo až 100 miliónov*4 žien 
môže trpieť endometriózou, aj keď presné 
čísla sa nedajú úplne stanoviť, keďže nie všet-
ky ženy s endometriózou majú symptómy*5. 
V členských štátoch EÚ dosahuje počet žien 
s endometriózou približne 16 miliónov*8. 
Napriek skutočnosti, že endometriózou trpí 
veľký počet žien, presné celosvetové epide-
miologické údaje neexistujú. 

Endometrióza výrazne ovplyvňuje 
spoločenský a partnerský život žien. 

Jedna zo štyroch žien s endometri-
ózou trpí bolesťami počas celého svojho 
cyklu*8. Laická verejnosť je nedostatočne 
informovaná o endometrióze a iba málo 
ľudí rozozná jej symptómy.

Mechanizmus vzniku endometriózy
Počas menštruačného cyklu hormón 

estrogén ovplyvňuje sliznicu maternice – 
endometrium. Niektoré časti endometria sa 
môžu šíriť do iných častí tela pri vyplavova-
ní menštruačnej krvi počas cyklu. Niekedy 
môže menštruačná krv tiecť naspäť cez va-
jíčkovody do panvovej oblasti. Toto je zná-
me ako retrográdna menštruácia, nie je však 
škodlivá a vyskytuje sa u väčšiny menštruu-
júcich žien. Taktiež u väčšiny žien niektoré 
„zblúdilé“ časti endometria, ktoré obsahuje 
menštruačná krv, sú odstránené imunitným 
systémom. U niektorých žien s endometrió-
zou sa kusy endometria prichytávajú k von-
kajšiemu povrchu blízkych orgánov a tak 
vznikajú endometriotické lézie.

Symptómy
Najbežnejšie symptómy endometri-

ózy sú: chronická panvová bolesť, men-

štruačná bolesť (dysmenorea) a bolesť 
počas pohlavnej aktivity (dyspareúnia). 
Ďalšie symptómy môžu zahŕňať únavu, 
bolestivé pohyby čriev pri menštruácii, 
bolesti pri močení (dysúria) a bolesť v ob-
lasti krížov. S endometriózou môže byť 
spojená aj neplodnosť. Mnohé ženy, kto-
ré majú diagnostikovanú endometriózu, 
zažívajú bolesť pri vyšetrení panvy a po-
čas pohlavného styku, symptómy u žien 
sú rôzne a môžu odrážať iné stavy.

Mnohé ženy nevedia, čo endometrió-
za je, veria, že ich symptómy sú normálna 
súčasť života ženy a nehovoria o svojich 
problémoch s lekárom alebo rodinou*9.

Americká spoločnosť pre reprodukčnú 
medicínu klasifikuje endometriózu podľa 
rozsahu endometriotických lézií na štá-
dium I pri minimálnom rozsahu, štádium II 
pri miernom rozsahu, štádium III pri stredne 
závažnom a štádium IV pri závažnom roz-
sahu lézií*10. Klinický stav žien s endometri-
ózou sa odlišuje. Symptómy endometriózy 
sa často prekrývajú s inými stavmi vrátane 
syndrómu dráždivého čreva, zápalového 
ochorenia panvy a cystitídy (zápal močo-
vého mechúra). Preto určenie správnej di-
agnózy je o to zložitejšie. Niektoré ženy sú 
bez symptómov a endometrióza sa u nich 
zistí iba pri vyšetrení dôvodov neplodnos-
ti. Často dochádza aj k oneskorenému sta-
noveniu diagnózy, keďže ženy často pova-
žujú svoje symptómy za normálne a snažia 
sa s nimi vyrovnať*11. Kvôli nešpecifickým 
symptómom sú ženám často stanovené 
nesprávne diagnózy.

Ženy majú často pocit, že ich lekár pri 
opisovaní ťažkostí neberie vážne*12. Je preto 
dôležité, aby pacientka bola voči svojmu le-
károvi úprimná ohľadne celej svojej anam-
nézy a charakteru symptómov. Bolesť spô-
sobená endometriózou je fyzicky, ako aj 
mentálne vyčerpávajúca a môže mať veľký 
dosah na všetky aspekty života ženy*12.
Typické symptómy:

Difúzna/chronická bolesť v oblasti •	
panvy
Dysmenorea•	
Dyspareunia•	
Dysúria•	

Ďalšie symptómy:
Nešpecifické bolesti (napr. súvisiace •	
s črevom, žlčníkom alebo močovým 
mechúrom)
Bolesti chrbta•	
Chronická únava•	

Nauzea (zvracanie)•	

Neplodnosť
30 percent až polovica žien s endo-

metriózou má poruchu plodnosti alebo 
je úplne neplodných.

Niektoré ženy nemajú žiadne symp-
tómy a to, že majú endometriózu, zistia až 
pri vyšetrení neplodnosti. Ak žena s en-
dometriózou otehotnie, ťažkosti s endo-
metriózou počas gravidity vymiznú*10. 

Diagnostika
Definitívne stanovenie diagnózy en-

dometriózy môže trvať aj niekoľko rokov. 
Obvykle býva vo veku 25 až 35 rokov. Pod-
ľa medzinárodného prieskumu presné 
stanovanie diagnózy trvá v priemere 8,3 
roka. Neexistuje jednoduchý test, ktorý sa 
dá použiť na diagnostikovanie endomet-
riózy. Jediný spoľahlivý spôsob, ako potvr-
diť diagnózu endometriózy, je vykonanie 
laparoskopie a biopsie tkaniva, u ktorého 
je podozrenie, že je endometriotické – di-
agnostický zlatý štandard. Oba výkony sú 
invazívne*20. Ďalšie, neinvazívne testy na 
endometriózu vrátane ultrazvuku, mag-
netickej rezonancie a gynekologických 
vyšetrení nedokážu spoľahlivo potvrdiť 
alebo vyvrátiť prítomnosť endometriózy. 

Liečba
Doposiaľ neexistuje účinná lieč-

ba, ktorá natrvalo odstráni príčinu 
ochorenia. Endometrióza by mala byť 
považovaná za chronické ochorenie, 
ktoré si vyžaduje starostlivosť počas 
fertilného veku s cieľom maximalizo-
vať využitie farmakologickej liečby 
a minimalizovať potrebu opakova-
ných chirurgických zákrokov*13. 

Pozor na endometriózu, spája sa s ňou neplodnosť

Laparoskpický chirurgický zákrok sa 
využíva na diagnostikovanie alebo 
odstránenie endometrióznych ložísk.
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V októbri tohto roku Fond GSK 
vyhlásil Jesennú výzvu, v ktorej 
môžu získať finančný grant projek-
ty zamerané na pomoc seniorom 
a podporu ich aktívneho a plno-
hodnotného života. Na vybrané 
projekty bude rozdelená suma 
20 000 €. V Jesennej výzve sa o fi-
nančný grant môžu uchádzať orga-
nizácie z celého Slovenska. Nezá-
vislá výberová komisia, ktorá bude 
rozhodovať o víťazných projek-
toch, bude prihliadať najmä na ich 
dlhodobý charakter a reálny dopad 
na kvalitu života cieľovej skupiny.

Už na jar tohto roku tento Fond 
rozdelil prvých, takmer 20 000 eur na 
17 projektov, vďaka ktorým sa starší ľu-
dia môžu vzdelávať, venovať sa rôznym 
voľnočasovým aktivitám a podporia sa 
aj ich kontakty s mladou generáciou. 
S druhou výzvou na predkladanie žia-

dostí prišiel Fond v októbri tohto roku. 
Prostredníctvom podporených projek-
tov by chcel Fond GSK prispieť k rozvo-
ju a posilneniu služieb pre starších 
ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť 
druhých v domácom prostredí, ale aj 
rozvoju možností spoločenského, 
kultúrneho a športového vyžitia se-
niorov. 

Fond GSK každoročne udeľuje 
finančné granty projektom, ktoré sa 
snažia zlepšiť život znevýhodnených 
skupín, rúcať bariéry a pomôcť tým, 
ktorí to potrebujú, aby mohli žiť kva-
litnejšie a začleniť sa plnohodnotne 
do spoločnosti. Tento rok je cieľom 
Fondu podporiť seniorov, ktorí sú 
často na okraji záujmu, no pritom 
chcú, aj napriek svojmu veku, žiť ak-
tívne, majú svoje túžby a očakávania. 
Preto prijal tieto výzvy a rozhodol sa 
v rokoch 2011-2012 angažovať práve 

v oblasti pomoci seniorom. Podrob-
né kritériá sú zverejnené na stránke 
www.gsk.sk. 

V súčasnosti žije na svete asi 650 
miliónov ľudí starších než 60 rokov. 
V roku 2050 ich bude po prvýkrát v his-
tórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov 
a každý piaty človek na svete bude 
senior. Vďaka kvalitnejšej zdravotnej 
starostlivosti narastá počet seniorov, 
ktorých telesný, duševný aj sociálny 
potenciál ostáva aj na dôchodku vyso-
ký a ktorí by radi žili plnohodnotným 
životom vo svojom prostredí. Mnohí 
seniori však trpia rôznymi chronickými 
ochoreniami a časom sú odkázaní na 
pomoc druhých, čo zvyšuje dopyt po 
službách dlhodobej zdravotnej a soci-
álnej starostlivosti. 

Zdroj: Fond GSK

Kvôli nedostupnosti ideálnej liečby 
sa na dosiahnutie úľavy od bolesti kom-
binujú analgetiká (napr. skupina NSAID 
– nesteroidné protizápalové lieky), hor-
monálna liečba a doplnková liečba*21. 

Cieľom liečby je v prvom rade 
zmierniť bolesť a ostatné príznaky, 
zredukovať lézie, udržať/obnoviť plod-
nosť ženy, zabrániť možnému relapsu 
ochorenia a samozrejme zlepšiť kvalitu 
života pacientky. Väčšina súčasných te-
rapií sa dá používať iba počas krátkych 
období kvôli ich bezpečnosti, napr. pri 
GnRH analógoch sa znižuje minerálna 
hustota kostí a vyskytujú sa vedľajšie 
účinky podobné stavom v menopau-
ze ako sú návaly horúčavy, nespavosť, 

pokles libida, suchosť pošvy a depresia. 
V dôsledku toho je táto liečba určená 
iba na 6-mesačné použitie. Je tiež dosť 
nákladná. Žena by mala prediskutovať 
všetky možnosti liečby so svojím leká-
rom, aby mohli spoločne určiť, ktorý 
dlhodobý, holistický plán liečby je naj-
lepší pre jej individuálne potreby*22.

Kým nesteroidné protizápalové 
lieky – NSAID (proti bolesti) sú lacným 
a dostupným riešením, neexistujú jed-
noznačné dôkazy o ich účinnosti pri 
bolesti spôsobenej endometriózou. 
Kým jedna štúdia ukázala, že poskytu-
jú úľavu od menštruačnej bolesti (dys-
menorea), symptómy sa často vracajú 
po vysadení liečby a pokračujúce dl-

hodobé užívanie sa neodporúča kvôli 
ich vedľajším účinkom. Na liečbu žien 
s endometriózou sa častokát používa aj 
oficiálne neschválená liečba kombino-
vanou hormonálnou antikoncepciou, 
gestagény a vnútromaternicové telies-
ka (IUD)*1. 

Laparoskopický chirurgický zákrok 
sa dá použiť na diagnostikovanie alebo 
odstránenie endometrióznych ložísk 
a obnovenie plodnosti. Účinnosť liečby 
závisí od zručnosti operatéra*19. Kumu-
latívna miera recidívy po piatich rokoch 
sa vyskytuje u 40 až 50 percent*23 prípa-
dov endometriózy.

(re)
Snímka: archív
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V roku 1993, po rozdelení Česko-
slovenska, vzniklo Občianske združe-
nie Spoločnosť psoriatikov a atopikov 
v SR (SPaA SR), ktoré je dlhoročným 
členom Slovenskej humanitnej rady. 
V súčasnosti pôsobí na Slovensku 
viacero klubov SPaA SR, ktoré zdru-
žujú chronicky chorých pacientov so 
psoriázou a atopickou dermatitídou. 
Cieľom tejto spoločnosti je úspešne 
zastupovať záujmy všetkých psoria-
rikov a atopikov a občanov aj s inými 
kožnými chorobami na Slovensku. 
O tom, ako žije a čím sa SPaA SR za-
oberá v súčasnosti, sme sa zhovárali 
s Ľubicou Bergmannovou, viceprezi-
dentkou a členkou Výkonného výbo-
ru SPaA SR.

Spoločnosť psoriatikov a atopi-
kov Slovenskej republiky (SPaA SR) 
požiadala už v roku 1990 o vstup do 
niekdajšej Čs. komory Rady humanit-
nej spolupráce (ktorá sa neskôr pre-
menovala na Slovenskú humanitnú 
radu - SHR). V roku 1993 sa stala jej 
riadnym členom. Ako SHR Vašej or-
ganizácii v začiatkoch jej pôsobenia 
pomáhala? 

SHR pomáhala pri vzniku našej Spo-
ločnosti hlavne radami a odporúčania-
mi. Prizývali nás na rokovania a informo-
vali nás o rôznych aktivitách. V roku 2004 
nám pomohli aj materiálne, finančným 
príspevkom na nákup počítača pre po-
treby práce v Spoločnosti.

Akým aktivitám sa v súčasnosti 
najviac venuje Spoločnosť psoriati-
kov a atopikov Slovenska?

SPaA SR dáva veľký dôraz na infor-
movanosť svojich členov, a to nielen 
v oblasti zdravotníctva a konkrétnych 
možností pri liečení kožných chorôb, 
ale aj v oblasti sociálnej starostlivosti. 
V spolupráci s Národnou radou občanov 
so zdravotným postihnutím (NROZP) sa 
snažíme o zlepšenie legislatívy v pro-
spech zdravotne ťažko postihnutých 
občanov. Členovia sa stretávajú v rámci 
jednotlivých klubov, ale aj na úrovni ce-
lej Spoločnosti a pomáhajú si aj navzá-
jom pri riešení problémov spojených s 
chronickým kožným ochorením. Napo-
máha tomu aj náš bulletin Helios, ktorý 
vydávame 3-krát ročne a ktorý dostáva-
jú nielen členovia, ale aj odborní lekári. 
Sprostredkúvame stretnutia s odborný-

mi lekármi - špecialistami, so zástupca-
mi farmaceutických firiem, ktorí našich 
členov pravidelne informujú o nových 
možnostiach liečby. Naše dve najdôle-
žitejšie podujatia sú: unikátny Deň kože 
– deň dotykov, ktorý máme každoroč-
ne 16. mája a Svetový deň psoriázy, 
ktorý je každoročne 29. októbra.

Koľko obyvateľov Slovenska, 
podľa vašich informácií, trpí psoriá-
zou a atopickým ekzémom? 

Nemáme presné informácie o tom, 
koľko je na Slovensku občanov s týmto 
chronickým kožným ochorením. Odha-
duje sa, že je to viac, než 5 percent oby-
vateľstva. 

Koľko členov má dnes Spoloč-
nosť psoriatikov a atopikov Sloven-
ska a v ktorých regiónoch Slovenska 
pôsobia kluby SPaA SR?

V našej spoločnosti je približne 
1 400 členov, ktorí sú združení v 15 klu-
boch. Regióny, v ktorých pôsobia naše 
kluby sú: Bratislavský klub, Oravský klub 
– Dolný Kubín, Popradský klub, Košický 
klub, Klub Nové Zámky, Klub Svidník, 
Zemplínsky klub – Humenné, Púchov-
ský klub, Klub Liptovský Mikuláš, Klub 
Šaľa, Lučenecký klub, Prešovský klub, 
Martinský klub, Klub Považská Bystrica a 
Kysucký klub – Čadca.

Čo všetko SPaA SR a jej kluby po-
skytujú svojim členom?

Okrem toho, čo je uvedené vyššie, 
sa snažíme získať finančné prostriedky, 
ktoré poskytujeme jednotlivým klubom 

na relaxačné aktivity, liečebné pobyty, 
na kultúrne podujatia a stretnutia. Pod 
záštitou martinského klubu funguje ce-
loročná telefonická poradňa, kde sa dá 
aj objednať na osobnú odbornú kon-
zultáciu. Rovnako ako SPaA SR, pôsobí 
aj Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti 
a mládež s chronickým kožným ochore-
ním , ktorý združuje deti a ich rodičov. 

Každoročne sa zúčastňujeme na 
výstave NON HANDICAP v bratislavskej 
Inchebe, kde návštevníkov informuje-
me o možnostiach liečby a pomoci pri 
našich kožných chorobách. Treba po-
vedať, že toto podujatie má vždy veľký 
ohlas, pretože mnoho pacientov sa za 
svoje kožné postihnutie hanbí a poteší 
ich, keď zistia, že nie sú sami a majú sa 
kam obrátiť o pomoc. Tiež informujeme 
širokú verejnosť o tom, že toto chronické 
kožné ochorenie nie je nákazlivé.

Aj tohto roku ste si 29. októbra 
pripomenuli Svetový deň psoriázy. 
Aké podujatie pri tejto príležitosti 
pripravila vaša spoločnosť?

Pri príležitosti Svetového dňa psori-
ázy naša spoločnosť organizuje, naprí-
klad informačný stánok počas víkendu 
v Obchodnom centre Aupark Bratislava, 
kde sa mohli návštevníci poradiť. Okrem 
toho sa konal aj Deň otvorených dverí 
v Liečebných kúpeľoch Smrdáky, kde 
bol takisto informačný stánok s lekár-
skymi konzultáciami a odbornou pred-
náškou V minulých rokoch sme mali 
aj mediálne vstupy v rozhlase, televízii 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov v SR (SPaA SR)
Predstavujeme:

Prezidentka SPaA SR, Terézia Hurbaničová (vpravo) s členkami Výkonného 
výboru na XI. Sneme Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska, ktorý sa 
konal 21. 10. 2011 v Liptovskom Jáne. 
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a v novinách, ale pre nedostatok finanč-
ných prostriedkov, sme museli od týchto 
druhov reprezentácie odstúpiť. 

Majú psoriatici a atopici na Slo-
vensku možnosť liečiť sa len v kúpe-
ľoch Smrdáky, alebo aj v denných sa-
natóriach? Ak áno, kde všade?

Podľa našich informácií sa naši čle-
novia liečia v kúpeľoch Smrdáky, v Tren-
čianskych Tepliciach, ale aj v Národnom 
ústave reumatických chorôb (NÚRCH) 
Piešťany a iných kúpeľných strediskách, 
navštevujú denné sanatóriá, napríklad, 
Tomesa v Bratislave a Košiciach a pomá-
ha im aj pobyt v termálnych kúpaliskách 
Podhájska, Liptovský Ján a iné. 

S ktorými partnermi Spoločnosť 
psoriatikov a atopikov Slovenska 
najviac spolupracuje? 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov 
Slovenska najviac spolupracuje s NROZP, 
SHR, AOZPO, SZTP, Ligou proti reumatiz-
mu, aj rôznymi farmaceutickými firmami.

Aké medzinárodné väzby a vzťa-
hy má SPaA SR? 

SPaA SR úzko spolupracuje s Českou 
spoločnosťou psoriatikov a ekzematikov, 

je členom medzinárodných organizácií 
EUROPSO a IFPA, na zasadaní ktorých 
nás pravidelne zastupuje náš člen. Získa-
né informácie a poznatky zo sveta uve-
rejňujeme v našom časopise.

Zlepšili sa liečebné podmienky 
ľudí so psoriázou a atopickou derma-
titídou na Slovensku od čias založe-
nia Vašej spoločnosti? Ak áno, ako? 

Podmienky liečenia našich kožných 
postihnutí sa lepšia – objavili sa nové 
možnosti liečby, napríklad, biologická. 
Tým, že sme vytvorili spoločnosť, na-
pomohli sme väčšej informovanosti o 
ochoreniach kože a o jej liečbe. Na dru-
hej strane, cítime sa byť trochu diskrimi-
novaní, pretože je len malá časť liekov, 
ktoré nám prepláca zdravotná poisťov-
ňa, hoci sú najdôležitejšou súčasťou 
nášho denného liečenia – masti, krémy 
a emulzie. Podstatnú časť liekov si stále 
musíme hradiť sami v plnej výške. Je to 
pre všetkých pacientov s týmito chronic-
kými kožnými ochoreniami veľmi vysoká 
položka. Rovnako sa obávame o prera-
denie kúpeľnej liečby z kategórie A do 
kategórie B, čo by znamenalo zvýšenie 

už aj tak veľkých výdavkov pre pacien-
ta. Zdá sa nám, že si kompetentní neu-
vedomujú, že kúpeľná liečba je pre nás 
prvoradá a nevyhnutná a v konečnom 
dôsledku, pre štát lacnejšia.

Čo priniesol nedávny októbrový 
Snem a kto povedie v ďalšom voleb-
nom období SPaA SR?

Jedenásty snem SPaA SR, ktorý sa 
konal v Liptovskom Jáne dňa 21. 10. 2011, 
potvrdil vo funkcii doterajších členov 
Výkonného výboru. Spoločnosť naďalej 
vedie pani Terézia Hurbaničová, ktorá 
má dlhoročné skúsenosti, veď bola už pri 
zrode našej spoločnosti. Na sneme sme 
si povedali: po prvé, že spoločnosť vyko-
nala veľký kus práce od roku 1990, kedy 
vznikla a jej aktivita je v tejto hektickej 
dobe veľmi potrebná. Po druhé: pred 
nami je však ťažké obdobie, pretože aj 
keď naša činnosť je na báze dobrovoľ-
níctva, predsa len, ako dobre fungujúca 
pacientská organizácia, potrebujeme od 
štátu finančnú podporu, ktorej sa nám 
zúfalo nedostáva. 

Čo plánuje SPaA SR do budúceho 
roka?

Naďalej sa budeme snažiť pokra-
čovať v presadzovaní našich potrieb, 
pomáhať našim členom, informovať ve-
rejnosť o chronických kožných ochore-
niach, trikrát ročne vydávať bulletin He-
lios, ale veľa (všetko) závisí od získaných 
finančných prostriedkov. 

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: archív

Kontakt:
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, 
Poštový priečinok 7, Pošta 4, 
840 00 Bratislava
E-mail: vyroba@spn.sk
Webová stránka: www.spae.sk
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Bratislava, 
mestská pobočka
Číslo účtu: 11477875/0900
IČO: 00897027 
DIČ: 2021652732 

Členovia Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska na výstave  
NON-HANDICAP 2011. 

Včasné rozpoznanie psychických porúch v detskom 
veku má kľúčový význam pre kvalitný život v dospelosti

Rozhovor:

Pri príležitosti Svetového dňa du-
ševného zdravia, ktorý si svet pripo-
menul 10. októbra, poskytol MUDr. 
Ján Šuba, primár Kliniky detskej psy-

chiatrie DFNsP v Bratislave - Kramáre 
rozhovor do časopisu Humanita:

S akými diagnózami chodia rodičia 
s deťmi k psychiatrom v poslednej dobe?

V poslednej dobe rodičia s deťmi 
chodia podobne ako v predchádzajúcich 
obdobiach. Diagnóz je pomerne široké 
spektrum. Napríklad: sú to poruchy uče-
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nia, hyperkinetická porucha pozornosti, 
poruchy správania sa, tikové poruchy, 
úzkostné poruchy, napríklad: separačná 
úzkostná porucha, školská fóbia, ďalej sú 
to poruchy nálady, depresívne stavy či už 
vyvolané vonkajšími podmienkami, alebo 
endogénne stavy, ďalej je to celá oblasť 
detského autizmu (týmto deťom nevie-
me pomôcť zbaviť sa tej základnej poru-
chy), ale vieme im pomôcť pri pridruže-
ných tých poruchách, kde sa vyskytujú 
úzkostné stavy, nutkavých poruchách... 
U týchto detí sa častejšie vyskytujú tiky, 
takže spektrum porúch, s ktorými prichá-
dzajú rodičia za ambulantnými detskými 
psychiatrami, je pomerne široké.

Rodičia s deťmi prichádzajú k psy-
chiatrovi na odporúčanie školských 
psychológov, alebo na základe vlast-
ného rozhodnutia? 

Prichádzajú spontánne, z vlastnej ini-
ciatívy, ale aj na podnet školského psycho-
lóga alebo na podnet centra psychologic-
kej starostlivosti a prichádzajú aj vtedy, ak 
ich niekto upozorní na niečo, čo pokladá 
za potrebné, aby to bolo diagnostikované 
a liečené na detskej psychiatrii. Kto a ako 
prichádza je veľmi rôznorodé.

Ktorým z vymenovaných diagnóz 
prikladáte najväčšiu závažnosť?

Nerozlišujem väčšiu či menšiu zá-
važnosť duševnej poruchy. Pri každej 
duševnej poruche si pacient zaslúži ko-
rektnú liečbu. Samozrejme, sú poruchy, 
ktorých dosah môže byť na kvalitu života, 
na kvalitu aktivity dieťaťa a tento dosah 
môže byť väčší či menší. Povedzme, die-
ťa s malým, nenápadným očným tikom v 
zásade nemusí touto poruchou trpieť, ale 
napríklad, dieťa s úzkostnou poruchou, 
ktorá mu bráni či zamedzuje bežne cho-
diť do školy, môže pre neho znamenať 
významné poškodenie jeho fungovania. 
Samozrejme, existujú závažné diagnózy 
ako je schizofrénia, ktorá môže mať aj v 
detstve vyslovene devastujúci účinok 
na dieťa. Takéto dieťa po prekonaní nie-
koľkých atakov môže byť, svojím spôso-
bom veľmi hendikepované oproti svo-
jim rovesníkom. Ale, neznižoval by som 
závažnosť ani u jednoduchých porúch. 
Pri úzkostnej separačnej poruche, keď sa 
dieťa nedokáže vzdialiť od svojej mamy 
a ani v školskom veku nenastala prirodze-
ná separácia od matky, môže s postupom 
veku dieťaťa viesť k tomu, že vznikne 
školská fóbia a dieťa potom nenavštevuje 
školu. Z pohľadu rodiča je to dosť závažný 
problém, ak školopovinné dieťa nechodí 
do školy.

Stretávate sa aj s prípadmi detskej 
hystérie?

Dnes sa už pojem hystéria v psy-
chiatrii veľmi nepoužíva, je to archaický 
pojem. Dnes hovoríme o pytiáze, o osob-
nostných poruchách, ale hovoríme aj o 
faktitídnej poruche, predstieranej poru-
che...

Pribúdajú takéto prípady, alebo je 
ich počet rovnaký ako v minulosti?

V niektorých prípadoch, ktoré súvisia 
s väčším spoločenským tlakom, väčším 
tlakom na vedomostnú a emocionálnu 
pripravenosť dieťaťa do školy, v takých 
prípadoch je porúch viac. Napríklad mier-
ne stúpol počet úzkostných a ľahkých 
depresívnych porúch. Sú také duševné 
poruchy, ktoré sa objavujú v určitých 
percentách desiatky rokov a ich výskyt je 
pomerne stabilný. Dokonca aj v rôznych 
populáciách a rasách sa vyskytujú bez 
veľkých rozdielov.

Môže ich dobrá, kvalitná liečba 
zamedziť, aby sa tieto duševné poru-
chy preniesli z detstva do dospelosti?

Včasná a korektná diagnostika - to je 
primárna vec a liečba v detskom veku je 
jednoznačne prevenciou pred rozvojom 
rôznych porúch v dospelom veku. Dieťa 
s úzkostnou poruchou sa môže vyvíjať aj 
tak, že si začne osvojovať vyhýbavé vzorce 
správania sa a to vyústi vo vyhýbavú osob-
nostnú poruchu. Tak, že dieťa, ktoré sa pri-
rodzene „neodseparovalo“ od mamy z ta-
kých alebo onakých dôvodov, nedosiahne 
primerané vzdelanie, zafixuje si typ správa-
nia sa, ktorý je napr. vyhýbavý a v akomkoľ-
vek veku dospievania sa vyhýba spoloč-
nosti, prenáša si tento vzorec správania sa 
do dospelosti a celoživotne tým trpí. To je 
len jeden príklad, prečo je treba včasná a 
korektná diagnostika u každej, aj u zdanlivo 
malej poruche v správané sa dieťaťa.

Patrí dieťa s duševnou poruchou 
do bežného kolektívu medzi zdravé 
deti alebo potrebuje osobitnú sta-
rostlivosť? 

Treba si uvedomiť, že poruchy teles-
né, aj psychické sú medzi nami a nikdy sa 
nevytvárala tendencia niekoho segrego-
vať ani separovať ani vytvárať pre nich 
izolované prostredie. Pokiaľ počas liečby 
dostanú pacienti so psychickou poru-
chou toľko podpory, koľko potrebujú, 
zlepší sa ich zdravotný stav natoľko, že 
môžu a po liečbe aj sú rovnako výkonné 
ako zdravé deti a bývajú rovnako sociálne 
začlenené ako boli pred ochorením.

Môže psychickou poruchou utr-
pieť inteligencia dieťaťa?

Sú určité ochorenia, kde sa to, žiaľ, stá-
va, ale sú to skôr raritné prípady, napríklad, 
schizofrénie v detstve, kedy môže dôjsť 
k zmene, kedy sa dieťa natoľko zmení, že 
sa stane nevýkonné, nie je schopné sa 
plnohodnotne začleniť do svojho pred-
chádzajúceho kolektívu, v ktorom bolo 
pred ochorením, kedy nie je schopné na-
príklad, ďalej navštevovať školu a riadne 
dokončiť školskú dochádzku. Ale nie je to 
pravidlom. Skôr sa po liečbe z mnohých 
porúch vracajú do pôvodného školského 
prostredia, medzi svojich rovesníkov. Vždy 
sa nesmierne tešíme, keď sa dozvieme, že 
aj deti s pomerne závažnými poruchami 
skončili strednú, aj vysokú školu a vieme o 
nich a sme s nimi v kontakte a dnes je pre 
nich psychická porucha, ktorú prekonali 
niečím, čo je už dávno za nimi.

Stretli ste sa v praxi s deťmi, ktoré 
mali samovražedné sklony?

To je denný chlieb detského psychiatra. 
Takých prípadov vždy bolo a aj dnes je veľa. 
V adolescentnom veku to patrí do prirodze-
ného rozkolísania mnohých detí.

Veľakrát sme už počuli, že detských 
psychiatrov je príliš málo na taký počet 
detí s duševnými poruchami, koľko na 
Slovensku je. Ako sa to v praxi rieši?

Ambulantných detských psychiatrov 
je na Slovensku menej ako 40. Na Sloven-
sku boli regióny, kde vôbec nebol detský 
psychiater a zastupoval ho donedávna 
psychiater, ktorý liečil dospelých pacien-
tov, čo nie je vo svete štandardné ani 
bežné. Takže, áno, na Slovensku je naozaj 
málo detských psychiatrov. Mala by tu byť 
štandardná štruktúra odborných lekárov, 
čiže: toľko a toľko tisíc ľudí by malo liečiť 
toľko a toľko internistov, zubných lekárov, 
kardiológov, aj psychiatrov.

Zhovárala sa : Margita Škrabálková
Snímka: autorka

MUDr. Ján Šuba, primár Kliniky detskej 
psychiatrie DFNsP v Bratislave.
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Fórum donorov opäť zverejni-
lo aktuálny rebríček najväčších fi-
remných podporovateľov verejno-
prospešných projektov v Slovenskej 
republike a 5. októbra 2011 ocenilo 
víťazov firemnej filantropie už siedmy 
raz. Údaje o výške podpory zverejni-
lo tento rok až 31 firiem, ktoré v roku 
2010 podporili verejnoprospešné 
projekty v celkovej sume 6 664 177 
eur. Je to rekordný počet firiem zapo-
jených do firemného darcovstva.

Rebríček je zostavený na základe ob-
jemu prostriedkov darovaných vlani podni-
kateľskými subjektmi, a to prostredníctvom 
peňažných i nepeňažných darov, darova-
ním služieb, produktov alebo voľného času 
svojich zamestnancov. Sumy nezahŕňajú 
ďalšie sponzorské príspevky firiem ani po-
ukázaný podiel zaplatenej dane.

Na podujatí získali ceny firmy, ktoré sa 
umiestnili na popredných miestach reb-
ríčka. V kategórii veľkých podnikov (s viac 
ako 250 zamestnancami) sa najväčším 
firemným darcom stala spoločnosť Slo-
venský plynárenský priemysel, a.s., a to 
už šiestykrát. V roku 2010 venoval z vlast-
ného rozpočtu na verejnoprospešné a 
filantropické aktivity takmer 2 milióny eur. 
Ocenenie „TOP firemný filantrop 2011“ zís-
kal predovšetkým vďaka aktivitám svoj-
ho EkoFondu a programu Obnovme si 
svoj dom. Vlani SPP venoval z vlastného 
rozpočtu na verejnoprospešné a filan-
tropické aktivity 1 931 200 eur. V rámci 
tejto sumy podporil neinvestičný fond, 
EkoFond, ktorý využil venované finančné 
prostriedky na verejnoprospešné aktivity 
zamerané na úsporu energie a zlepšenie 
kvality životného prostredia, najmä na ťa-

žiskové projekty – Zlepšenie energetic-
kej hospodárnosti budov a vzdelávací 
projekt EkoFond pre školy. SPP zároveň 
podporil aj svoj kľúčový verejnoprospešný 
program Obnovme si svoj dom, ktorý 
realizuje v spolupráci s Ministerstvom kul-
túry Slovenskej republiky a Nadáciou SPP. 
Cieľom tohto donorského programu SPP 
je zachovávať kultúrne dedičstvo na Slo-
vensku. Cenu prevzal Vladimír Klimeš, 
člen predstavenstva), ktorý uviedol: „V SPP 
si plne uvedomujeme našu rolu spolo-
čensky zodpovedného subjektu. Chrániť 
životné prostredie a zachovávať kultúrne 
dedičstvo na Slovensku pre ďalšie naše 
generácie patrí k našim dlhodobým kľúčo-
vým posolstvám“.

Na 2. miesto uvedeného rebríčka v 
kategórii veľkých podnikov sa dostala 
spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. (cenu 
prevzal Michal Dytterd, vedúci odde-
lenia vonkajších vzťahov) a Západoslo-
venská energetika, a.s. (cenu prevzal 
Konrad Kreuzer, predseda predstaven-
stva). V kategórii malých a stredne veľ-
kých podnikov (do 250 zamestnancov) 
si ceny prevzali spoločnosti Microsoft 
Slovakia s.r.o. (cenu prevzala Petra 
Fürbecková, manažérka ľudských zdro-
jov), GlaxoSmithKline s.r.o. (cenu pre-
vzal Charles Hackett, generálny mana-
žér) a Datalan, a.s. (cenu prevzal Igor 
Zeman, generálny riaditeľ).

Ocenenia víťazom odovzdal známy 
jubilujúci operný spevák Peter Dvorský, 
ktorý sa s prítomnými podelil o svoje skú-
senosti s filantropiou. K nemu sa pridala 
aj filantropická kapela, zložená z ľudí, kto-
rým verejné dobro nie je cudzie a aktív-
ne k nemu každý jej člen svojím dielom 

prispieva. Sú to: americký veľvyslanec na 
Slovensku Theodore Sedgwick, gréc-
ky veľvyslanec na Slovensku Nicolaos 
Kanellos, rumunský veľvyslanec na Slo-
vensku Florin Vodita, prezident Inštitútu 
pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov 
a riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a so-
ciálne štúdie Richard Ďurana. Kapela 
vznikla špeciálne na túto príležitosť a hos-
ťom hrala bez nároku na honorár. 

Údaje, prezentované v rebríčku, po-
skytli podnikateľské subjekty , ktoré sa 
do rebríčka zapojili, dobrovoľne vyplne-
ním formulára TOP firemný filantrop 
2010 a jeho zaslaním Fóru donorov. 
Zodpovednosť za presnosť a pravdivosť 
zverejnených údajov nesie podnikateľ-
ský subjekt. Top firemný filantrop je jedi-
ný rebríček v Slovenskej republike, ktorý 
sleduje firemných darcov podľa objemu 
rozdelených prostriedkov. Fórum dono-
rov nielenže takto chce oceňovať firmy, 
ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú 
vec, ale aj zároveň upozorňovať verejnosť 
na to, že investujú do komunity, v ktorej 
podnikajú aj tak, že výrazne zlepšujú 
kvalitu života ľudí. Rebríček Top firem-
ný filantrop je zostavovaný každoročne 
a je medzinárodne porovnateľný..Klub 
firemných darcov pri Fóre donorov vzni-
kol v roku 2006 a združuje podnikateľské 
subjekty s dlhoročnou tradíciou zodpo-
vedného a transparentného firemného 
darcovstva. Členmi Klubu sú spoločnosti 
GlaxoSmithKline s.r.o., Mayer/McCann 
Erickson s.r.o., Microsoft Slovakia s.r.o., 
Pivovary Topvar a.s., Provident Financial 
s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovak 
Telekom a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.

(re)

Už je známy TOP firemný filantrop 2011?
Viete, že:

Víťazi TOP firemný filantrop 2011. Foto:  Vladimír Benko
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Slová vďaky Asante sana 
Napísali nám:

Aj tento rok bola veľkým povzbu-
dením pre našich obyvateľov do ich 
ďalšieho života a zamestnancom do 
ďalšej práce, návšteva našich pria-
teľov pochádzajúcich zo Spojených 
štátov amerických. Už je to siedmy 
rok, čo si Američania plánovali počas 
svojho letného pobytu na Slovensku 
navštíviť aj naše zariadenie. Niektorí 
prichádzajú aj opakovane a ďalší prišli 
prvýkrát. A tak sa už mnohí poznali, 
navzájom vystískali a aj zoznamovali. 
Pohladili i ruky zamestnancom. Ten-
toraz to boli priatelia zo štátov Min-
nesota, Severná Dakota a Wisconsin. 
Stretnutie bolo plné vrúcnych emócií. 

Naši obyvatelia Domova dôchodcov 
a domova sociálnych služieb v Kremnici 
nezaváhali ani chvíľu, keď sa ich americkí 
hostia spýtali, či sa zapoja do pomoci de-
ťom – žiakom a študentom z dediny Ng´ 
ang´anga a mesta Boma la Ngomba 
v južnej Tanzánii. Keďže africkým deťom 
nemohli pomôcť ináč, rozhodli sa ich 
aspoň obdarovať svojimi ručne zhotove-
nými darčekmi. Darčeky boli ich poslom 
priateľstva z nášho malého stredoeu-
rópskeho geografického stredu Európy 
– z Kremnice.

Prostredníctvom amerických priate-
ľov z mesta Roseville (štátu Minnesota), 
ktorí pomáhajú africkým deťom, deťom v 
Tanzánii doručili kožené, ručne zhotove-
né výrobky našich klientov. Boli to krížiky 
a srdiečka zavesené na kožených šnúr-
kach a bolo ich tak veľa, že nimi mohli ob-
darovať ľudí aj na viacerých miestach. Do 
výroby týchto darčekov sa naši obyvatelia 
zapojili očarení touto vznešenou myšlien-
kou. Niekoľko dní triedili kožu, vyberali tú 
najtenšiu, vymýšľali a kreslili rôzne vzory, 
vystrihávali ich, kladivom vybíjali ozdob-
né dierky, kombinovali farby a veľkosti, 
a takto pripravené ich zliepali. Prestávky 
si vypĺňali prezeraním obrázkov domo-
rodcov, kmeňa Massaiov s ich výraznou 
výzdobou, aj najväčších pozoruhodností 
Tanzánie. Obdivovali najvyššiu horu Afri-
ky - Kilimandžáro, zvieratá v Národnom 
parku Serengeti a Ngorongoro, aj Viktorii-

no jazero a jazero Tanganika. Dozvedeli sa 
aj o vysokom počte negramotných ľudí 
žijúcich v biednych chatrčiach, o tradíci-
ách a spôsobe ich života. Aj táto skutoč-
nosť ovplyvnila našich obyvateľov, aby sa 
pustili do výroby darčekov, ktorými chceli 
potešiť čo najviac ľudí z usadlostí v blíz-
kosti mesta Iringa v južnej Tanzánii, len 
3° a 20´ južne od rovníka. 

Americkí priatelia nás po absolvovaní 
svojej náročnej misijnej cesty v južnej Tan-
zánii ihneď informovali, ako a kde sa dar-
čeky od obyvateľov z Domova dôchod-
cov a DSS Kremnica dostali. Poslali nám aj 
prvé fotografie a album s miestami, ktoré 
navštívili. Informovali nás o veľkej biede, 
ktorá je v dedine Ng´ ang ánga, o škole 
v meste Boma la Ngomba, aj o zavádzaní 
vody a elektriny do dediny. O tom, že sa 
v triedach delí o jednu učebnicu veľa detí, 
aj ako do školy prichádzajú dlhé hodiny 

pešo z ďalekých usadlostí. Teraz vieme, 
že krížiky a srdiečka mali veľký úspech 
a obdarovaní z nich mali veľkú radosť. 
Dostali ich nielen žiaci zo základnej školy, 
ktorí sa pripravujú na strednú školu, ale aj 
deti v predškolskej výchove a aj pätnásť, 
práve v tom čase pokrstených bábätiek. 
Darčeky od nás potešili aj dospelých, ktorí 
mnohokrát vyslovili slová: Asante sana 
– Ďakujeme. Veľmi si vážime, že krížik 
dostal aj profesor Aleck Mhenga z Tu-
maini z Univerzity v meste Iringa a jeho 
najbližší, ako aj mnohí iní ľudia. Všetci 
boli prekvapení, že sa na obdarovaní 
podieľali seniori z domova dôchodcov 
z malého európskeho štátu - Slovenska. 
Príbeh o putovaní darčekov z Kremnice aj 
s fotografiami z nášho zariadenia, mesta 
Kremnice si s veľkým záujmom a dojatím 
vypočuli a našu krajinu si našli na veľkom, 
nafukovacom glóbuse.

Keď sme sa s obyvateľmi nášho do-
mova pri výrobe darčekov rozprávali 
o Tanzánii, nevedeli sme ešte, kto ich do-
stane. Teraz už vieme, vďaka fotografiám, 
ktoré nám zaslali organizátori tejto misij-
nej cesty. Album s fotkami koloval z ruky 
do ruky, každý chcel vidieť miesta, ale aj 
ľudí, prírodu, domy, kostoly, aj zvieratá 
v Tanzánii. Najväčším zážitkom pre našich 
obyvateľov bolo, hoci sa fyzicky cesty do 
Tanzánie nezúčastnili, ale svojou mysľou 
boli tam, v ďalekej Afrike. Svet nie je taký 
veľký, ako sa zdá. Za krátky čas sa spojili 
ľudia so spoločnou myšlienkou z troch 
kontinentov a pre dobro veci rozdali veľa 
lásky a radosti, za krátky čas sa rozohriali 
mnohé srdcia v Európe, Amerike a Afrike. 

Božena Šchniererová
riaditeľka

Domova dôchodcov a DSS v Kremnici

Tretí obrázok na titulnej strane: Štu-
denti strednej školy z dediny Nǵ  anǵ an-
ga pri meste Boma la Ngomba v južnej 
Tanzánii v Afrike, ktorí prostredníctvom 
amerických priateľov dostali milé darče-
ky zo Slovenska, od klientov z Domova 
dôchodcov a  DSS v Kremnici.

Klienti Domova dôchodcov a DSS 
v Kremnici pri výrobe darčekov – kríži-
kov a srdiečok na šnúrkach.

Krížiky a srdiečka od dôchodcov 
z Kremnice zdobia hrude študentov, aj 
profesora Univerzity Alecka Mhenga 
z Tumaini a jeho blízkych z mesta Iringa.
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