číslo 6/2011

ročník XX.

Tvorba postihnutých
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Príklad spolupráce
z Rožňavy

Po behu pre život,
korčuľovanie
Príloha:
Nevyliečiteľné ochorenie HIV/AIDS
sa týka každého

darujte s nami krajšie Vianoce

Prispievať môžete zaslaním prázdnej SMS správy v hodnote 1 €, ktorá nepodlieha DPH. Orange Slovensko odvedie celú sumu na mobilnú finančnú zbierku a samotné zaslanie SMS správy zákazníkovi nespoplatňuje.

Aktívne starnutie
účinných stimulov na predĺženie ich pracovnej činnosti. Seniori, aj
na Slovensku, predstavujú značný pracovný a spoločenský potenciál. Preto sa aktívne starnutie môže, aj na Slovensku, stať efektívnym nástrojom na riešenie problémov chudoby v starobe. V roku
2008 bolo v Európskej únii 19 percent ľudí vo veku nad 65 rokov
ohrozených chudobou. Je zrejmé, že dnes ich môže byť ešte viac
a značný počet starších ľudí prežíva starobu na okraji spoločnosti
spojenej neraz aj s degradáciou ľudskej dôstojnosti.
Lepšie pracovné príležitosti pre starších ľudí by však skutočne
mohli pomôcť čiastočne vyriešiť niektoré z príčin chudoby starších
vekových skupín obyvateľov. Aj vhodná aktívna účasť seniorov na
dobrovoľníckej činnosti by pomohla znížiť ich spoločenskú izoláciu. Žiaľ, nie všetci seniori sú na tom so zdravím tak dobre, aby
mohli reálne pomýšľať na zamestnanie alebo „dobrovoľníčenie“.
Napriek tomu, Európsky rok aktívneho starnutia predstavuje pre
seniorov nádej. Pôjde však v ňom aj o to, aby seniori neboli nútení
svoju pracovnú silu poskytovať príliš hlboko pod cenu. Je pravdepodobné, že v Európskom roku aktívneho starnutia sa potenciál
seniorov i medzigeneračnej solidarity bude rozvíjať a ukáže sa, že
do aktívneho starnutia sa oplatí investovať. Napokon, seniorom,
ktorí vládzu a chcú ešte pracovať aj vo vyššom veku a ktorí si to
svoje zamestnanie nájdu, nebudú mať ani čas myslieť na starobu.

Ako sa ukázalo, Európsky rok
dobrovoľníctva 2011 pomohol rozvoju dobrovoľníctva, ale nadviazal
svojím spôsobom aj na Európsky
rok boja proti chudobe 2010, pretože tiež upozornil všetkých, že boj
proti chudobe sa zďaleka nekončí,
naopak. A je dobré, že sa do určitej
miery odzrkadlí aj v nasledujúcom,
Európskom roku aktívneho starnutia
a medzigeneračnej solidarity 2012.
O prijatí Návrhu Európskeho
Margita Škrabálková
roku aktívneho starnutia 2012 rozhodla Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti Európskeho parlamentu ešte 16. decembra 2010
na svojom zasadnutí. Členské štáty EÚ totiž začali prijímať opatrenia na zvrátenie trendu predčasného odchodu do dôchodku preto, že sa v 27-člennej EÚ miera zamestnanosti ľudí vo veku 55-64
rokov zvýšila z 36,9 percenta v roku 2000 na 46 percent v roku
2009. Podpora starších pracovníkov v tom, aby zostali zamestnaní,
si však vyžaduje zlepšiť ich pracovné podmienky a prispôsobiť ich
zdravotnému stavu a potrebám starších pracovníkov, takým, ktorí
by si chceli obnoviť aj svoje pracovné zručnosti. To si zasa vyžaduje
poskytovať seniorom lepší prístup aj k celoživotnému vzdelávaniu
a preskúmať daňové systémy a systémy dávok na zabezpečenie

Medzinárodná konferencia Spoločnosti Úsmev ako dar v Častej – Papierničke

Mosty v sociálnoprávnej ochrane
Od 7. do 9. novembra tohto roku
sa pod záštitou predsedu NR SR konal
v Častej – Papierničke 11. ročník medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“. Orgnizátorom
podujatia bola Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar
v spolupráci s Fakultou zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity,
Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov. Hosťom konferencie bol minister

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef
Mihál. Prítomným sa prihovoril aj MUDr.
Ivan Juráš, generálny riaditeľ Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Cieľom podujatia bolo vytvoriť
priestor na odbornú diskusiu, výmenu
skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej
starostlivosti a s jeho rodinou, ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a starostlivosti
o ohrozené deti a ich rodiny. Uskutočnili sa
aj odborné worshopy a ich výsledky zverejnia a využijú účastníci v prevencii pred
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procesom vynímania detí z ich rodín, pri
podpore návratu detí do ich rodinného
prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostlivosti o deti v ústavnej, aj
rodinnej forme. Účastníci konferencie sa
venovali najmä praktickým otázkam, akými
sú, napríklad, rastúci počet detí v detských
domovoch, aj pripravenosť úradníkov,
ktorí sa venujú problematike zanedbávaných detí v sociálne slabých a nefunkčných rodinách. Predmetom rokovania boli
tiež predbežné výsledky prieskumu situ-
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Na obrázku je Doc. MUDr. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti Úsmev ako
dar s ocenenými účastníčkami 11. medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane.
ácie detí v detských domovoch, transformácie detských domovov a perspektívne
výhľady foriem náhradnej starostlivosti
o deti. Účastníci sa venovali i vplyvu života
v detských domovoch na sociálnu adap-

táciu mladých dospelých po ukončení ich
pobytu v zariadeniach náhradnej starostlivosti. Na túto tému predniesol príspevok
Peter Papšo, z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Účastníci konferencie

venovali pozornosť aj psychickým problémom detí v náhradnej strostlivosti a ich
duchovnému rozvoju. Súčasťou konferencie bolo aj vystúpenie JUDr. Petra Rajniaka, predsedu Okresného súdu v Pezinku
a predsedu Asociácie sudcov rodinných
súdov o význame rodinného sudcu v sociálnoprávnej ochrane detí, ako aj téma
z oblasti personalistiky: Výber, motivácia
a hodnotenie zamestnancov, ktorej sa
venoval odborník na personalistiku, Jaroslav Holeček, zo spoločnosti Volkswagen
Slovensko. Na vývoj náhradnej starostlivosti na Ukrajine poukázala Svitlana Yakimelina, riaditeľka Úradu pre riešenie
problematiky detí Štátnej Zakarpatskej
oblastnej správy Ukrajiny.
Súčasťou konferencie bol napokon
slávnostný galavečer s ocenením vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.
Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia
štátnej správy, poslanci NRSR, riaditelia detských domovov, zástupcovia mimovládnych organizácií a odborníci, ktorí sú aktívni
v pomoci deťom a rodine. Pozvanie prijali aj
zahraniční hostia z Českej republiky, Chorvátska a Ukrajiny.
(mp)
Snímka: archív

10. ročník vianočnej zbierky SHR -TESCO

Pomôžte spolu s nami
Slovenská humanitná rada aj v závere tohto roka zorganizovala vianočnú dobročinnú zbierku s názvom
„Pomôžte spolu s nami“, ktorá sa
uskutočňuje v spolupráci s významným partnerom SHR – Nadáciou Tesco.
Už 10. ročník tejto tradičnej verejnej
finančnej zbierky, ktorú povolilo Ministerstvo vnútra SR 26. októbra 2011,
pod číslom: SVS-OVVS3-2011/026978,
sa začal 24. novembra tohto roku.
Zúčastnené miestne neziskové organizácie a ich dobrovoľníci zbierajú finančné prostriedky v 41 neobchodných
priestoroch v obchodoch spoločnosti
Tesco Stores SR, a. s. do označených
a uzavretých prenosných pokladničiek.
Osoba, poverená vykonaním zbierky,
sa na požiadanie preukáže písomným
poverením, podpísaným oprávnenými zástupcami občianskeho združenia
a opatreným odtlačkom jeho pečiatky.
V poverení bude uvedené meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu poverenej osoby, ďalej označenie

občianskeho združenia, čas a územie konania zbierky určené v rozhodnutí o jej
povolení. Osoby poverené vykonávaním
zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko v obci,
kde sa má zbierka konať. Vykonávaním
zbierky nemožno poverovať osoby, ktoré
nedovŕšili osemnásty rok svojho veku.
Každý, kto sa rozhodol prispieť a venuje svoje darované prostriedky do tejto
zbierky, ich dáva v prospech ľudí, ktorí sa
ocitli v núdzi, alebo sú zdravotne postihnutí či sociálne znevýhodnení a odkázaní
na pomoc iných ľudí. Darované prostriedky budú venované na dobročinné účely
priamo v tom danom meste, kde budú
vyzbierané. Tento „lokálny princíp“ sa
počas minulých ročníkov zbierky veľmi
osvedčil a zúčastnené neziskové organizácie a občianske združenia ho vítajú.
Dobrovoľníci zo zúčastnených občianskych združení, neziskových organizácií
a nadácií, ktorí sa prihlásili do zbierky, sú
dobre pripravení na toto podujatie. Zbierka sa koná v neobchodných priestoroch
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obchodných domov, supermarketov a
hypermarketov TESCO v nasledujúcich
mestách: Košice (OD a hypermarket), Košice – Nad jazerom, Michalovce, Prievidza,
Nitra, Trenčín, Levice, Nové Zámky, Bratislava – Zlaté piesky, Bratislava – Lamač,
Bratislava – Podunajské Biskupice, Banská
Bystrica, Pezinok, Poprad, Prešov, Trnava,
Žilina, Vranov nad Topľou, Humenné, Partizánske, Dolný Kubín, Rožňava, Brezno,
Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou,
Ružomberok, Prešov – VUKOV, Dunajská
Streda, Liptovský Mikuláš, Senec, Krupina,
Zvolen, Zvolen – Sekier, Devínska Nová
Ves, Malacky, Sečovce, Kolárovo.
Predvianočná zbierka „Pomôžte spolu s nami“ sa skončí 31. decembra 2011.
Vyúčtovanie verejnej finančnej zbierky
„Pomôžte spolu s nami“ predloží Slovenská humanitná rada Ministerstvu vnútra
SR do konca januára 2012 a výsledky tejto zbierky budú zverejnené v médiách
do 15 dní od potvrdenia vyúčtovania
zbierky Ministerstvom vnútra SR.
Slovenská humanitná rada

Deti v profesionálnych rodinách
aj do šesť rokov veku
V profesionálnych rodinách vyrastá
v súčasnosti vyše tisíc detí. Tento počet
narastá. Detské domovy však zabezpečia také podmienky, aby i deti do šesť
rokov veku mohli vyrastať v profesionálnej rodine. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR má záujem zlepšiť
tiež dostupnosť služieb pre profesionálne rodiny.
Minulý rok bolo v detských domovoch na Slovensku 4 055 detí, z toho 986
detí vyrastalo v profesionálnych rodinách.
V auguste tohto roka už vyrastalo v profesionálnych rodinách 1 095 detí. Doteraz
detské domovy umiestňovali do profesionálnych rodín po diagnostike len deti do
troch rokov veku. Od 1. januára 2012 sa táto
povinnosť rozšíri aj na deti do šiestich rokov
veku. Výnimkou budú len tie deti, ktorých
zdravotný stav vyžaduje preukázateľne
osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo, ak je to v záujme

dieťaťa z dôvodu zachovania väzieb. Detské domovy už túto podmienku postupne
plnia. Do 1. januára 2012 detské domovy
splnia povinnosť danú Zákonom o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.
Cieľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je, postupne počet detí umiestených
v profesionálnej rodine zvyšovať tak, aby
po vyňatí z pôvodnej rodiny nemuseli prežiť čas v zariadení detského domova. „Naším cieľom je, deti, ktoré nemôžu vyrastať
s rodičmi či u príbuzných, nielen umiestňovať prioritne do rodinného prostredia, ale
chceme vytvoriť pre profesionálnych rodičov sieť podporných odborných služieb,
ktoré im pomôžu zvládať ich poslanie“, povedal I. Juráš.
Keďže počet profesionálnych rodín
neustále rastie, súčasný nejednotný systém
podpory a vzdelávania profesionálnych rodín nie je ďalej udržateľný. Ústredie práce
sa preto rozhodlo zriadiť tzv. centrá pod-

pory profesionálnych rodín, ktoré sa budú
špecializovať na prácu s profesionálnymi
rodinami. V týchto centrách budú profesionálnym rodičom k dispozícii sociálni pracovníci, psychológovia, odborníci na rôzne
vývinové poruchy a supervízori. Každá profesionálna rodina bude mať prideleného
„svojho“ sociálneho pracovníka a psychológa, ktorý bude rodinu sprevádzať celým
obdobím pobytu dieťaťa v ich domácnosti
a bude pomáhať predchádzať prípadným
problémom zvládania starostlivosti o zverené deti. Už dnes pribúda počet profesionálnych rodín starajúcich sa aj o deti so
zdravotným postihnutím (z 24 detí v roku
2008 na 54 v roku 2010), o deti s poruchami
správania sa (z 23 detí v r. 2008 na 46 detí)
alebo o väčšie súrodenecké skupiny. Nárast
počtu profesionálnych rodín starajúcich sa
o 4 a viac súrodencov vzrástol vlani oproti
roku 2008 o šestnásť.
Zdroj: MPSVR SR

Valné zhromaždenie a výročná konferencia SAPN

O boji a prevencii proti chudobe
V polovici novembra tohto roku
sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie a výročná konferencia
Slovenskej siete proti chudobe (VZ
SAPN). Zúčastnilo sa na ňom takmer
štyridsať predstaviteľov členských
mimovládnych organizácií, medzi
ktorými bola aj Slovenská Humanitná rada. SAPN prijalo medzi seba
ďalších, nových kolektívnych, aj individuálnych členov, záujemcov o
prácu v tejto sieti. VZ SAPN zvolilo
na ďalšie volebné obdobie nový,
11-členný výbor a 16. novembra na
rozšírenom zasadnutí tento nový
výbor zvolil za predsedníčku SAPN
PhDr. Zuzanu Kusú.
VZ SAPN prijalo viacero dôležitých
záverov týkajúcich sa pôsobenia organizácie v najbližšom období. Okrem
iného, schválilo výzvu politickým stranám, ktoré budú kandidovať v predčasných parlamentných voľbách, aby boj
proti chudobe a prevenciu rozširovania
chudoby začlenili do svojich volebných programov a aby sa vo volebnej
kampani nesnažili profitovať z negatívnych nálad časti verejnosti voči ľuďom
odkázaným na sociálne dávky a nezní-

Na obrázku je PhDr. Zuzana Kusá,
znovuzvolená predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe 16. 11. 2011.
žili sa k populistickým útokom na najzraniteľnejšie skupiny. VZ SAPN sa tiež
uznieslo, že Slovenská sieť proti chudobe bude monitorovať programy politických strán, ktoré budú kandidovať
v predčasných parlamentných voľbách
a pred voľbami predstaví ich porovnanie. Valné zhromaždenie SAPN súčasne
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zaviazalo novozvolený výbor Slovenskej siete proti chudobe, aby nadviazal
na tradíciu založenú v Medzinárodnom
roku boja proti chudobe v roku 2010
a ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami zorganizovalo II. Verejné
vypočutie o chudobe na Slovensku,
s účasťou predstaviteľov parlamentných strán, mimovládnych organizácií
a ľudí zažívajúcich chudobu.
V programe výročnej konferencie
SAPN bolo aj vystúpenie Doc. Ing.
Jána Koštu, experta Ekonomického
ústavu SAV, ktorý sa vo svojej prednáške
zaoberal vývojom sociálnej ochrany
v Slovenskej republike. PhDr. Zuzana Kusá predniesla príspevok na tému:
Stratégia Európa 2020 a boj proti
chudobe a zadlžovanie domácností
na Slovensku.
Medzi hlavné okruhy činnosti Slovenskej siete proti chudobe patrí pripomienkovanie legislatívy a lobingové
aktivity (vlastné i koordinované Európskou sieťou proti chudobe) , sieťovanie
organizácií, výmena skúseností a dobrej
praxe, spoločné konferencie, semináre,
workshopy, tlačové správy, spoločné
projekty SAPN (utvorenie a využívanie

webovej stránky a virtuálnej komunity
SAPN), Obhajoba chudobných a podpora a zlepšovanie participácie chudobných ľudí, posilňovanie ich schopnosti hovoriť o otázkach chudoby
a vylúčenia (samostatne a v napojení
na európske stretnutia ľudí zažívajúcich
chudobu), príprava alternatívnych správ
o sociálnej situácii („zdola“ s príspevkami od pracujúcich v teréne a nezávislých
expertov) – ich súčasťou by malo byť aj
posudzovanie dôsledkov legislatívnych
zmien a evidencia prípadov svedčiacich
o nedostatočnej sociálnej ochrane.
Zdroj: Slovenská sieť proti chudobe
Snímky: (mš)

Obrázok z diskusie na výročnej konferencii SAPN, ktorá sa konala 15. novembra 2011 v Bratislave.

Zvíťazili najrýchlejší

V priestoroch Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči 22. októbra vyvrcholila súťaž
v čítaní a písaní Braillovho písma 2011.
Zvíťaziť mohli len tí najrýchlejší. Na
9. ročníku súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich, ktorí vzišli z ôsmich krajských
kôl, o sedem viac, než predvlani. Súťaž
sa koná každé dva roky a tvoria ju dve
disciplíny – písanie a čítanie, ktoré má
tri kategórie rozdelené podľa úrovne
čitateľskej zručnosti. V disciplíne písanie súťažilo 7 účastníkov, v čítaní 23

účastníkov, z toho v 1. kategórii 16, v 2.
kategórii 5 a v 3. kategórii súťažili dvaja
účastníci.
„Z hutného textu a zasväteného je
zrejmé, že autor profesor MUDr. Jiří Heřt,
DrSc., sa tomuto fenoménu venuje dlhodobo“ – tak znie necelá jedna veta náročného textu, s ktorým sa súťažiaci museli
popasovať. Víťazka 1. kategórie v čítaní –
Želmíra Zemčáková – prebehla neľahký
text za 57 sekúnd, Ondrej Rosík, najrýchlejší v disciplíne písanie, zvládol text na písacom tzv. Pichtovom stroji za 1,47 minúty.

Nabitý sobotňajší program sa zavŕšil
divadelným predstavením Rómeo a Júlia
v podaní hercov Divadla Zrakáč. Režisér divadla, Jozef Pražmári sa inscenáciou, v ktorej sa „tradičné“ postavy netradične zmenili
na postavy nevidiace, snažil priblížiť divákom
život ľudí so zrakovým postihnutím.To priam
nadchlo divákov Mestského divadla v Levoči, zaplneného do posledného miesta.
Projekt podporila Nadácia VÚB a mesto
Levoča. Viac informácií o výsledkoch súťaže
možno nájsť na: www.unss.sk
(re)

Pripomíname si: Svetový deň diabetu – 14. november

Zneužívanie psychoaktívnych látok
a diabetes mellitus
Celý svet si 14. novembra pripomenul Svetový deň diabetu. V
tento deň sa pred 120 rokmi (14.
11. 1891 v kanadskom Allistone,
v Ontáriu) narodil spoluobjaviteľ
inzulínu, Frederick Grant Banting,
ktorý bol lekár. V októbri 1921 spolu s Charlesom Herbertom Bestom
z pankreasu izolovali klinicky použiteľný inzulín a o dva roky nato
za tento objav získali Nobelovu
cenu. Lieky na liečbu cukrovky sa s
postupom času zdokonaľovali, ale
počet diabetikov vo svete rastie
a ani Slovensko nie je výnimkou.
Odhaduje sa, že na Slovensku trpí
cukrovkou asi tristotisíc ľudí. Počet diabetikov v Českej republike v
roku 2010 bol, podľa údajov Českej
diabetologickj spoločnosti, okolo

osemsto tisíc osôb.
Ak sa cukrovka (diabetes mellitus)
včas odhalí a lieči sa, nemusí znamenať pre pacienta zásadnú zmenu kvality jeho života. „Je to choroba zákerná, pretože sa na začiatku neprejavuje
tak, aby nútila chorého ísť k lekárovi“,
uviedol nedávno predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Emil
Martinka. Zákernosť tejto choroby sa
však prejavuje aj vtedy, keď sa zneužívajú psychoalívne látky ako je alkohol,
tabak, ale aj ilegálne drogy. Zneužívanie psychoaktívnych látok komplikuje
liečbu diabetu a súčasne zvyšuje riziko
zdravotných škôd spôsobených návykovými látkami. Na analýzu rizik zneužívania návykových látok u diabetikov
poukázali nedávno českí lekári, primár
psychiatrickéj liečebne v Prahe –Boh-
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niciach, MUDr. Karel Nešpor, CSc. a
lekár pre deti a dorast, MUDr. Luděk
Vincent. V nasledujúcich riadkoch
prinášame ich príspevok, v ktorom sa
zaoberajú témami: Spoločné riziká
psychoaktívnych látok a Niekteré
psychoaktívne látky a diabetes.
• Niektoré psychoaktívne látky môžu
pri intoxikácii a odvykacích stavoch viesť ku kolísaniu glykémie,
čo podstatne sťažuje stabilizáciu
diabetu.
• Ďalším faktorom je skutočnosť, že
zneužívanie psychoaktívnych látok
zvyšuje riziko záťažových životných
udalostí a sociálnych problémov.
To má negatívny dosah na spoluprácu pacienta a výsledky liečby.
• Z veľkej časti nepreskúmanou a potenciálne veľmi rizikovou oblasťou

•
•

•

sú interakcie alkoholu a iných látok
u polymorbídnych pacientov, ktorí
užívajú mnoho rôznych liekov (Nešpor a Matanelli, 2011). Príkladom
rizikovej interakcie je kombinácia
alkoholu a anorektika fenterminu
(Adipex retard), ktorý sa niekedy
podáva diabetikom 2. typu. Pri tejto interakcii sa môžu objaviť: agitovanosť, halucinácie a kardiovaskulárne komplikácie.
Zneužívanie ilegálnych drog je rizikový faktor pre diabetickú ketoacidózu (Ng a spol., 2004).
Pre človeka s cukrovkou je dôležitý
zdravý životný štýl a pravidelnosť.
Potrebné je i sebaovládanie v jedle
a dodržovanie ďalších zásad liečby. Intoxikovaný človek máva sebaovládanie v mnohých smeroch
zhoršené. To môže viesť ku komplikáciám pri medikamentóznej
liečbe (aplikácii inzulínu) a pri stravovaní.
Zhoršenie sebeovládania a spolupráce pri liečbe diabetu sťažujú aj
odvykacie stavy - baženie (craving)
po psychoaktívnej látke, psychotické stavy a ďalšie psychiatrické
komplikácie pri zneužívaní alkoholu a drog. Pre zaujímavosť dodáváme, že zneužívanie alkoholu
a nelegálnych drog môže byť rizikovým faktorom vzniku diabetu 2.
typu (Johnson a spol. 2001).

Alkohol a diabetes
• Alkohol vo vyššej dávke môže
spôsobiť výraznú hypoglykémiu
a kolaps aj ľuďom, ktorí sú zdraví
a neužívajú antidiabetiká. U diabetikov je toto riziko podstatne vyššie. Z tohoto hľadiska je mimoriadne nebezpečná kombinácia pitia
alkoholu a fyzickej námahy, hoci
primeraná telesná aktivita za triezva diabetikom prospieva. Riziko
hypoglykémie sa ešte zvýši v situácii, keď pacient vynechá obvyklé
jedlo. To je u ľudí zneužívajúcich
alkohol bežné už s ohľadom na
častú nevoľnosť po „opici“. U diabetikov 1. typu môže viesť ťažšia
opitosť k hypoglykemickej kóme
s letálnym priebehom.
• Zneužívanie alkoholu je rizikovým
faktorom pankreatitídy i diabetu
(Parry a spol., 2011).
• Alkohol je kancerogén, podstatne
zvyšuje, napríklad, riziko rakoviny

•
•

hrubého čreva, hltanu a u žien rakoviny prsníka. Riziko nádorových
ochorení je vyššie aj u diabetikov 2.
typu (Nicolucci, 2010). Možno predpokladať, že v prípade súbežného
výskytu diabetu a zneužívania alkoholu se budú riziká potencovať.
Alkohol zhoršuje aj ďalšie autoimunitné choroby, ktoré sa vyskytujú
spolu s diabetom.
Česká republika je krajinou s najvyššou spotrebou piva na jedného
obyvateľa. Pacientov diabetikov
treba varovať, že alkoholické nápoje, najmä pivo, zvyšujú hmotnosť.
To sťažuje liečbu diabetu a pôsobí
vyšší výskyt komplikácií.

Tabak a diabetes
• Diabetes i fajčenie tabaku predstavujú závažné rizikové faktory
vzniku ischemickej choroby srdca
a nádorových ochorení. Pri ich súbežnom výskyte rastie riziko vážnych komplikácií, vrátane náhlej
srdcovej príhody.
• Fajčenie tabaku i diabetes sú rizikové faktory ischemickej cievnej
mozgovej príhody (O‘Donnell
a spol., 2010) a pri ich súbehu dochádza ku zvýšeniu rizika.
• Podobne ako pitie alkoholu, je i fajčenie tabaku rizikovým faktorom
vzniku pankreatitídy (Alexandre
a spol., 2011).
Marihuana a diabetes
• Fajčenie marihuany je spojené so
zvýšeným rizikom vzniku zhubných nádorov alebo náhlej srdcovej príhody a tieto riziká sú u diabetikov ešte vyššie, než v bežnej
populácii.
• Názor, že látky z konope by mohli
byť užitočné pri liečbe diabetickej
polyneuropatie, nie je podložený.
Slepá kontrolovaná štúdia nepreukázala pri diabetickej polyneuropatii vyššiu efektivitu konopného
extraktu Sativex proti placebu (Selvarajah a spol., 2010).
• Zneužívanie marihuany je spojené
s vyšším rizikom psychotických
stavov. Psychotický stav u diabetika, ktorý si aplikuje inzulín, je mimoriadne rizikový.
• Pri diabete môžu byť kritickým
problémem poruchy pamäti počas intoxikácie konopou.
• Droga so sebou nesie i ďalšie riziká
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pre telesné i duševné zdravie. Zneužívanie marihuany je, napríklad,
rizikový faktor pečeňovej steatózy
(stukovatenia pečene) u pacientov
s chronickou hepatitídou typu C
(Hézode a spol., 2008).
Kofein a diabetes
Hätönen a spol. (2011) zistili, že
káva pred alebo po jedle neovplyvňuje
glykémiu ani hladinu inzulínu, preto sa
z tohto hľadiska považuje za bezpečnú.
Iní autori dokonca vnímajú pitie kávy
a čaju vo vzťahu k cukrovke 2. typu za
protektivny faktor (Rebello a spol., 2011,
Panagiotakos a spol., 2009). Závislosť
od kofeínu je síce možná, ale vzácna.
Dalšie stimulanciá, MDMA, kokaín
a diabetes
• Pri ťažkej intoxikácii povzbudzujúcimi látkami môže, okrem iného,
dôjsť ku kardiálnym komplikáciám
a dá sa predpokladať, že diabetes
toto riziko ešte zvýši.
• V súvislosti so zneužívaním MDMA
a excesívnou fyzickou aktivitou
bola popísaná ketoacidóza (Seymour a spol., 1996). Diabetická
ketoacidóza sa tiež často objavovala pri zneužívaní kokaínu a dá sa
predpokladať, že táto komplikácia
bude častá aj v prípade zneužívania metamfetamínu (pervitínu).
• Okrem biologických faktorov sa
u tejto skupiny látok uplatňuje
aj ich vplyv na vnímanie reality
a správania sa počas intoxikáce
i po jej skončení. Halucinácie, paranoidita, hyperaktivita, tendencie
sa fyzicky prepínať, bývajú sriedané vyčerpaním a ťažkým útlmom.
Je jasné, že kompenzácia diabetu
je v tejto situácii nemožná.
Preložila: (mš)
(skrátené)
Kontakty:
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu,
www.youtube.com/drnespor
Psychiatrická léčebna Bohnice
Odd. léčby závislostí – muži
181 02 Praha 8
MUDr. Luděk Vincent
dr.vincent@tiscali.cz, www.mudrvincent.cz
Praktický lékař pro děti a dorost
Mlýnská 367
683 23 Ivanovice na Hané
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Vzdelávací projekt Ligy za duševné zdravie v spolupráci s lekármi

Kričanie telom
V novembri tohto roku sa na Slovensku začal cyklus prednášok pre mladé ženy a študentky, zameraný na tému
anorexie a bulímie. Na Slovensku sa táto
téma ešte akoby tabuizovala, na rozdiel
od iných krajín Európskej únie, kde je
osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu a podporujú ju ministerstvá školstva a vzdelávacie centrá. Kvôli
doteraz nedostatočnej profesionálnej
podpore pri prevencii týchto ochorení,
sme pripravili v spolupráci s Ligou za
duševné zdravie a so špičkovými lekármi a odborníkmi na výživu a aj osobnosťami spoločenského života, projekt pod
odbornou záštitou kancelárie Svetovej
zdravotníckej organizácie, ktorý zahŕňa
vzdelávacie podujatia určené študentkám stredných škôl na Slovensku.
Projekt „Kričím telom“ na podporu
vzdelávania mládeže, rodičov a pedagó-

gov, je významná edukačná a komunikačná
aktivita, zameraná na zodpovedný prístup
k zdraviu dospievajúcej mládeže a zvyšovanie odborných vedomostí rodičov a pedagógov v uvedenej oblasti. Cieľom projektu
je oboznámiť mládež, rodičov a pedagógov
s tragickými dôsledkami ochorenia, ktoré
je, v očiach dospievajúcich dievčat, akoby
naplnením určitej dokonalosti v túžbe priblížiť sa určitým ideálom. Na Slovensku sa
liečia na anorexiu a bulímiu tisíce mladých
ľudí, ktorí nepoznajú prevenciu, príznaky,
priebeh a dôsledky tohto ochorenia.
Naším projektom ponúkame komplexný prístup ku komunikácii o bulímii a mentálnej anorexii. Projekt zahŕňa viacero aktivít,
ako sú: prednášky a interaktívne diskusie,
konkrétne príbehy ľudí postihnutých anorexiou, odborné materiály (letáky, brožúry, aj
knihu spisovateľky Gabiny Weissovej: „Diagnóza F 50“, ako aj materiály od psycho-

lógov o poruchách stravovania sa) a osvetu
širokej verejnosti prostredníctvom médií.
Okrem toho, ponúkli sme aj prednášky lekárov a odborníkov na výživu na tému prevencie bulímie a mentálnej anorexie, ktoré sprevádzali vstupy spisovateľky G. Weissovej,
ktorá hovorila o vlastnej skúsenosti, ktorú
opísala aj vo svojej úspešnej knihe. Na záver
vystúpila na koncerte Zdenka Predná s kapelou, ktorá osobným apelom na dievčatá
dala záverečnú bodku za podujatím.
V tomto roku sa už uskutočnili tri plánované stretnutia s prednáškami pre žiačky
stredných škôl. Tieto stretnutia sa uskutočnili 16. 11. v Divadle A. Bagara v Nitre, 21. 11.
v Divadle J. Palárika, v Trnave a 22. 11. v Divadle Aréna v Bratislave. V nasledujúcom roku
bude cyklus prednášok pokračovať v ďalších
samosprávnych krajoch Slovenska: v Trenčíne,
Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Prešove.
Oľga Valentová

Aktuálne:

Budú od januára zdravotnícke
pomôcky lacnejšie?
Ceny zdravotníckych pomôcok
by sa na Slovensku od budúceho roka
mali znížiť. Očakávané úspory zdravotných poisťovní by mali predstavovať
asi 4,9 milióna eur a úspory pacientov
na doplatkoch približne 135 000 eur.
Ako ozrejmila Michaela Cesnaková, vedúca Odboru liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR, dôvodom
je uvoľnenie podmienok obchodovania
so zdravotníckymi pomôckami, ktoré
priniesol nový Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Táto právna norma
nadobudla účinnosť od decembra tohto
roku a od januára 2012 by malo začať
platiť nové cenové opatrenie, ktoré zníži
obchodnú prirážku distribútorov a výdajní zdravotníckych pomôcok. Tá bude

stanovená na 20 percent z ceny skutočne účtovanej od výrobcu alebo dovozcu.
Nová obchodná prirážka tak bude, podľa
M. Cesnakovej, znížená o 6,5 percenta
oproti teraz platnej. V súčasnosti je maximálna prirážka stanovená na 11,5 percenta pre veľkého distribútora a 15 percent
pre výdajňu zdravotníckych pomôcok.
„Nemáme záujem ponovom obchodnú prirážku deliť samostatne pre
dodávateľa pomôcky a samostatne pre
výdajňu, ale bude jedna spoločná, vo
výške 20 percent“, vysvetlila M. Cesnaková s tým, že závisí od zainteresovaných
subjektov, aby sa dohodli, akú bude mať
kto prirážku. Poukázala, že pre pacienta
by tento krok mal znamenať zníženie
ceny, a teda aj zníženie doplatku o 6,5

percenta. O návrhu už ministerstvo rokovalo aj so zástupcami dodávateľov
a výdajní zdravotníckych pomôcok. Podľa nového Zákona o liekoch nebude od
decembra potrebné povolenie na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok
vydávané ministerstvom. To znamená,
že zdravotnícke pomôcky bude môcť
nakúpiť aj výdajňa zdravotníckych pomôcok priamo od výrobcu. Uvoľňujú sa
aj požiadavky na zabezpečenie odborného zástupcu či materiálno-technické
vybavenie. Spomínanými opatreniami
sa majú, okrem iného, znížiť náklady dodávateľov zdravotníckych pomôcok, čím
môže dôjsť aj k zníženiu cien samotných
zdravotníckych pomôcok.
Zdroj: TASR- ala

Ako sa zvýši rodičovský príspevok
Rodičovský príspevok sa od januára
budúceho roka zvýši zo 190,10 eura na
194,70 eura mesačne. Zvýšenie o 4,60
eura sa týka v priemere 142 119 poberateľov mesačne. Podľa odhadov MPSVR SR
približne 10 600 poberateľov rodičovského príspevku zároveň dostáva aj dávku v

hmotnej núdzi. Keďže rodičovský príspevok sa považuje za príjem na účely určenia výšky dávky v hmotnej núdzi, dávka
v hmotnej núdzi sa následne zníži o nárast sumy rodičovského príspevku. Ministerstvo bolo povinné zvýšiť sumu rodičovského príspevku, pretože sa zákonne
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odvíja od sumy životného minima, ktorá
sa v júli tohto roka zvýšila o 2,4 percenta.
Toto opatrenie ovplyvní v budúcom roku
štátnu pokladnicu tak, že dodatočne
odíde 6,84 milióna eur z kapitoly rezortu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zdroj: TASR -emu gl

Predstavujeme:

Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota
dôchodcov
na Slovensku
(JDS) vznikla v
roku 1990. Už
od svojho vzniku bola jedným z najväčších a najaktívnejších
partnerov bývalej Čs. komory Rady
humanitnej spolupráce, ktorá sa
neskôr premenovala na Slovenskú
humanitnú radu. Po krátkom čase
sa stala jej riadnym členom a toto
partnerstvo sa rozvíja dodnes. Ako
pôsobí a čím sa v súčasnosti zaoberá Jednota dôchodcov na Slovensku,
sme sa zhovárali s RNDr. Kamilom
Vajnorským, predsedom JDS.
Podľa dostupných údajov je evidentné, že JDS je najstaršia a najväčšia organizácia, ktorá zastáva
a presadzuje záujmy dôchodcov na
Slovensku a ktorá má dnes asi 70 tisíc členov. Zvýšil sa počet členov JDS
v poslednom období?
V kronike našej organizácie som sa
dočítal, že JDS mala po svojom vzniku
v rokoch 1990 a 1991 približne 30 tisíc
členov. Svojou prácou a presadzovaním záujmov slovenských dôchodcov
čoraz viac prenikala do povedomia
dôchodcov, čo sa prejavovalo aj v raste jej členskej základne. Dnes môžeme
konštatovať, že JDS má na Slovensku
asi 75 tisíc riadnych členov, ktorí sú
združení v 8 krajských, 70 okresných
a 950 základných organizáciách na území celého Slovenska. Samozrejme, že
vzhľadom na náš seniorský vek, sa denne tento počet mení – časť odchádza
prirodzeným spôsobom, časť pribúda.
Rád konštatujem, že sme spomedzi občianskych združení najväčšou organizáciou – až na odbory, ak ich berieme ako
celok. Keď sa ma pri stretnutiach pýtajú
predstavitelia niektorých politických
strán na počet členov a poviem im uvedené číslo, často ma upozornia, či som
sa náhodou nepomýlil v desatinných
miestach uvedeného čísla. Vždy im len
konštatujem, že v matematike nemám
problémy.
Ústredie JDS upozorňuje ministerstvá, najmä Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR,
ministerstvo zdravotníctva, minis-

terstvo financií, v čom zaostáva starostlivosť spoločnosti o dôchodcov.
Komisie Ústredia JDS zložené z kvalitných odborníkov, majú možnosť
pripomienkovať pripravované zákony v spomenutých oblastiach. Aké
úspechy a neúspechy JDS v poslednom období zaznamenala?
Jednou z našich najdôležitejších
činností je sledovať tvorbu novej legislatívy. V novovzniknutom štáte je to obzvlášť dôležité, pretože tvorba nových
zákonov, vládnych nariadení a ďalších
predpisov je veľmi častá. Sledujeme
a vyjadrujeme sa najmä k legislatíve
z oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva.
Túto činnosť nemožno vykonávať bez
kvalitných odborníkov – seniorov. Preto
sme už dávnejšie vytvorili odborné komisie, zložené z odborníkov, ktorí problematiku ovládajú. Môžem povedať, že
nemáme problém s ich získavaním pre
túto prácu. Často prichádzajú k nám
s ponukou, že chcú byť aj vo vyššom
veku užitoční a odovzdať svoje vedomosti v prospech dobrej veci seniorom.
Za roky práce sme sa naučili, že pri posudzovaní nových právnych noriem je potrebné byť odborne zdatným a prísnym
posudzovateľom. Najmä v situáciách,
ktoré by mohli následne dôchodcom
škodiť. V písomných stanoviskách preto pomerne často vyslovujeme naše
zásadné pripomienky, ktoré sú potom
príslušné ministerstvá povinné s nami
prerokovať a práve v takýchto situáciách
sme niekedy úspešní. Žiaľ, často nie sú
naše pripomienky vzaté do úvahy a neskôr čas ukáže, že boli správne. To je aj
prípad častých následných novelizácií
Zákona 461/2003 Z.z. – Zákona o sociálnom poistení.
JDS spolupracuje s orgánmi
štátnej správy a samosprávy, s odborovými, aj občianskymi organizáciami. Úspešne s nimi spolupracuje nielen Ústredie JDS, ktoré má
dohody o spolupráci s MPSVR SR,
s Konfederáciou odborových zväzov
SR, Národným osvetovým centrom,
Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Sociálnou poisťovňou,
Združením miest a obcí, Slovenským
zväzom protifašistických bojovníkov, ale aj Krajské organizácie JDS,
ktoré na tieto dohody nadväzujú a
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spolupracujú v krajoch. Aké najvýraznejšie úspechy sa v tejto spolupráci krajským organizáciám JDS
podarilo v ostatnom čase dosiahnuť
v prospech dôchodcov?
JDS má s mnohými organizáciami
uzavreté Dohody o spolupráci. K uzatváraniu Dohôd pristupujeme jednak
z našej iniciatívy, ale aj z iniciatívy organizácií, ktoré chcú s nami spolupracovať. Zo zásadných Dohôd o spolupráci,
ktoré priamo ovplyvňujú našu činnosť
pozitívnym spôsobom, uvediem aspoň
Dohody s politickou stranou SMER –
SD, Konfederáciou odborových zväzov
(KOZ SR), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Sociálnou poisťovňou,
Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov (SZPB), Prezídiom policajného zboru SR a Úradom verejného
zdravotníctva SR. S týmito organizáciami spolupracujeme aj na regionálnej
úrovni na mnohých projektoch. Napríklad, naše stanoviská v oblasti legislatívy posielame poslaneckému klubu
strany SMER, ZMOS nám zasa pomáha
riešiť rôzne situácie v regionálnych organizáciách, KOZ SR presadzuje naše
návrhy prostredníctvom Rady hospodárskej dohody, Sociálna poisťovňa
nám pomáha s informáciami o dôchodkovom zabezpečení a ich šírením
cez mediálne prostriedky, s Prezídiom
policajného zboru SR riešime prostredníctvom ich projektu veci týkajúce sa
ochrany a bezpečnosti starších ľudí, s
Úradom verejného zdravotníctva už
dlhodobo spolupracujeme na projekte „Mám 65+ a teším sa, že žijem
zdravo“. Podobnú spoluprácu máme
ešte s mnohými inými organizáciami.
Spolupracuje nielen naše Ústredie, ale
najmä regionálne organizácie v okresoch a krajoch. Osobitne hodnotiť kde
to ide lepšie, kde horšie, nechcem. Dôležité je, že všade sa snažia odviesť čo
najlepšiu prácu.
Koľko má JDS v súčasnosti na Slovensku klubov a ktoré z nich pracujú
najaktívnejšie?
JDS nemá kluby, tie sú v obciach
a mestách v pôsobnosti obecných
a mestských úradov, ktoré sú ich zriaďovateľmi. Naše organizácie obdobne spolupracujú s obcami a mestami
a na svoju činnosť využívajú priestory

No obrázku je RNDr. Kamil Vajnorský, predseda JDS.
klubov. Uskutočňuje sa tam najmä kultúrna a vzdelávacia činnosť. Obciam
a mestám pomáhame najmä našou
dobrovoľníckou činnosťou. Občas sa
stáva, že niektoré obce a mestá sú menej ochotné poskytovať tieto priestory
na našu činnosť.
Dňa 14. septembra tohto roku
vzali poslanci parlamentu na 22.
schôdzi Národnej rady SR na vedomie petíciu, ktorú zorganizovala
Jednota dôchodcov na Slovensku.
Dôchodcovia chcú ňou presadiť,
aby sa ich mesačné dávky valorizovali podľa doterajšieho, švajčiarskeho modelu, teda o rast inflácie
a priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Je reálne, že túto
petíciu ešte v tomto roku poslanci
NRSR prerokujú?
JDS je na základe svojich analýz
presvedčená, že zmenou valorizačných pravidiel by došlo k poškodeniu dôchodcov. Návrh MPSVR SR, že
valorizovať by sa malo len podľa tzv.
dôchodcovskej inflácie, nepovažujeme z viacerých hľadísk za dobrý.
Nikde sme nevideli, čo sa skrýva pod
pojmom „dôchodcovská inflácia“,
teda nevieme, aké číselné hodnoty by
predstavovala. Sme toho názoru, že
vypustenie rastu priemerných miezd
v národnom hospodárstve štátu z
valorizačného mechanizmu by sa po
čase nepriaznivo prejavilo na raste
dôchodkov. Podľa našich informácií,
návrh bol z rokovania NRSR stiahnutý, takže, súčasný parlament sa ním v
tomto volebnom období nebude zaoberať. Petícia bola, z nášho pohľadu,

úspešná. V rámci petície sme zozbierali asi 110 tisíc podpisov.
JDS chce zároveň presadiť zvyšovanie dôchodkových dávok rovnakou sumou pre všetkých, nie percentuálne, ako je to v súčasnosti. Niektorí
však tvrdia, že to nie je celkom spravodlivé, lebo princíp zásluhovosti by
sa tak oslabil. Nazdávam sa, že najdôležitejšie je, aby aj dôchodcovia
s nízkymi dôchodkami prežili. Aký je
Váš názor?
V našej petícii sme ďalej žiadali, aby
sa valorizačné percento, vypočítané
podľa tzv. švajčiarskeho modelu, rozdelilo rovnakým dielom medzi všetkých
dôchodcov, teda, aby sa vyplácalo rovnakou sumou. Myslíme si, že zásluhovosť nie je porušená, tá je stanovená pri
výpočte dôchodku. Zamedzilo by sa
tak stálemu „roztváraniu nožníc“ medzi
nízkymi a vysokými dôchodkami v neprospech nízkych dôchodkov. Chceme
tak vyjadriť vzájomnú solidaritu medzi
dôchodcami.
Dôchodcovia, ktorí podpísali uvedenú petíciu, tiež presadzujú, aby nemuseli
odvádzať príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ak pracujú na dohodu.
Myslíte si, že je to do budúcnosti
reálne?
Zavedenie odvodov na zdravotné
a sociálne poistenie pri práci na Dohodu o vykonaní práce nepovažujeme za
správne. Dôchodca je už poistenec štátu
a poberateľ dôchodku, nie je teda logické, prečo by ich mal opätovne odvádzať.
Väčšina dôchodcov pracuje v dôchodkovom veku s cieľom zlepšiť svoj príjem
kvôli nízkemu dôchodku. Sme teda zásadne proti týmto odvodom.
Za niekoľko týždňov budeme na
prahu Európskeho roku aktívneho
starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012, ktorý má priniesť dôchodcom, ktorí ešte chcú a vládzu pracovať, nové možnosti. V tejto súvislosti
sa očakáva lepšie využitie pracovného a spoločenského potenciálu dôchodcov. Aké legislatívne zmeny
bude treba presadiť, aby sa potenciál
dôchodcov na Slovensku mohol skutočne vhodným spôsobom v budúcnosti rozvíjať?
V rámci Európskeho roku aktívneho
starnutia a medzigeneračnej solidarity
sme riadiacemu výboru predložili naše
návrhy a predstavy na podujatia v rámci neho. Dotýkajú sa viacerých činností,
ktoré v JDS robíme v oblasti spoločen-
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ského potenciálu dôchodcov. Celé je to
ešte vo vývoji a konečnú verziu treba
dopracovať v kontexte všetkých organizácií a štátnych orgánov.
Predpokladáte, že si presadzovanie legislatívnych zmien v prospech
posilnenia potenciálu dôchodcov
vyžiada zmenu JDS z občianskeho
združenia na politickú stranu?
Tento vývoj nepredpokladáme napriek tomu, že v predvolebných obdobiach vždy silnie tlak na takúto premenu. V našich stanovách sme definovaní
ako občianske združenie, ktoré prijíma
do svojich radov dôchodcov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Tohto sa
nechceme vzdať. Iná je už otázka určitej
politickej orientácie našej organizácie.
Toto sme vyriešili postupným vývojom
v posledných rokoch.
Už 1. januára 1990 vydala JDS
svoj prvý Spravodaj JDS na Slovensku a odvtedy sa mediálne informovanie členov i nečlenov JDS neustále zlepšuje. V súčasnosti sa tak
deje aj vďaka známemu časopisu
Tretí vek. Očakávate, že na tento výborný časopis dostane JDS, aj v časoch veľkého šetrenia, dostatočné
prostriedky?
Vo vydávaní nášho časopisu si udržujeme kontinuitu už od roku 1990.
Zo Spravodaja JDS sa postupne vyvinul časopis Tretí vek. Robíme ho na
amatérskej báze, nemáme plateného
šéfredaktora, neplatíme honoráre za
príspevky do tohto časopisu. Napriek
tomu, časopisu sa darí, je čítaný a je oň
záujem. Problémom sú financie. Tento
rok sme, napríklad, nedostali žiadny
príspevok na jeho vydávanie z grantu
MPSVR SR. Napriek tomu, vydali sme
4. čísla. Prerušiť kontinuitu vydávania
nechceme. Je to náš vlastný časopis,
členovia organizácií JDS doň môžu písať a informovať o svojej činnosti a to
považujeme za cennú vec.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímka: archív
Kontakty:
Jednota dôchodcov na Slovensku
Vajnorská 1
831 04 Bratislava
E-mail: jds@jds.sk
Telefón: 02\50 240 297, 50 240 291
IČO: 00897019, DIČ: 2020796844
Číslo účtu: 11481145/0900

Napísali nám:

Tvorba postihnutých v Bruseli
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, so zastupiteľom Slovenskej republiky v Bruseli, Ivanom Korčokom nedávno otvorili
výstavu, súčasťou ktorej sú aj výtvarné
diela klientov Domova sociálnych služieb (DSS) Profesora Karola Matulaya v
Bratislave. BSK tak dodržal sľub, ktorý
P. Frešo vyslovil o prezentácii župy a jej
práce v sociálnej oblasti v Bruseli. Podujatie sa uskutočnilo v duchu Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Počas
slávnostného otvorenia mali návštevníci možnosť vidieť aj dokumentárny
film o ľuďoch s mentálnym postihnutím
a ich výtvarných aktivitách – maľovaní,
fotografovaní a modelovaní.
„Ľudí, ktorí sú postihnutí a znevýhodnení, netreba vyčleňovať, treba ich
vťahovať do života. Práve takéto spoločné
stretávanie sa s nimi, počúvanie ich potrieb a vytváranie priestoru a možností na
ich sebarealizáciu nám umožňuje lepšie
rozumieť tomu, čo ľudia od župy potrebujú a akým spôsobom im celá spoločnosť,
v rámci Bratislavskej župy, môže pomôcť.
Sila župy závisí nie od tých najsilnejších,
ale od toho, akú kvalitu života majú tí najzraniteľnejší“, povedal župan Pavol Frešo.

Moment zo slovenskej časti bruselskej výstavy, kde sa prezentovali s výtvarnou
tvorbou aj klienti DSS prof. K. Matulaya z Bratislavy.
Edita Kruzslíková, riaditeľka DSS a akceptáciu, nie súcit“. Michal prezentoprof. K. Matulaya, ktorá sa na otvorení val svoju tvorbu, aj tvorbu svojich kamavýstavy zúčastnila spolu s klientom tohto rátov pomocou piktogramov a fotografií
DSS, Michalom, zdôraznila: „Dobrovoľní- a hostí na výstave i sprevádzal. Výstava sa
ci pomáhajú klientom napríklad pri insce- neskôr presťahuje do priestorov kostola
nácii divadelných hier, maľovaní obrazov Sacre-Coeur v Bruseli, sídla Slovenskej
či práci s drevom a vďaka týmto činnos- katolíckej misie a napokon sa vráti na
tiam a hlavne kladným ohlasom verejnos- Slovensko a bude prístupná verejnosti vo
ti si dovolím povedať, že naši klienti majú vstupnej hale Úradu BSK v Bratislave.
Iveta Tyšlerová
pocit naplneného a plnohodnotného žiSnímky: archív
vota. Títo ľudia potrebujú našu podporu

Príklad spolupráce z Rožňavy
Snahou zamestnancov Domova sociálnych služieb (DSS) AMALIA,
je poskytovať ľuďom s mentálnym
postihnutím dostatok podnetov na
rozvoj praktických vedomostí, schopností a pracovných zručností. Preto sa
pravidelne zapájame do grantových
výzev rôznych nadácií pôsobiacich na
Slovensku. Reagovali sme aj na ponuku misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorí našli informácie o našom zariadení a aktivitách
na webovej stránke nášho zariadenia
a začiatkom tohto roka nás oslovili
vo veci spolupráce. Poctili nás osobnou návštevou, v rámci ktorej sme
im predstavili našich prijímateľov –
klientov a oboznámili sme ich s ergoterapeutickými, výchovnými a voľnočasovými aktivitami zariadenia.
Naše snaženie a dosiahnuté pokroky v oblasti aktivít ich zaujali tak, že sa
rozhodli podporiť nás prostredníctvom
zabezpečenia pomôcok potrebných na

ďalšie napredovanie v našich aktivitách.
Vďaka ich pomoci pribudol do našej tkáčskej dielne nový tkáčsky stav, ktorý nám
umožňuje zapájať do aktivity viac ľudí a
zároveň podporuje ich samostatnosť pri
práci. V rámci výchovných aktivít bolo
zakúpené nové digitálne piano, ktoré
nám účelne slúži najmä počas hudobnej
výchovy i v hudobnom krúžku a bude
sa využívať aj v čase príprav na rôzne
umelecké vystúpenia. Tretím praktickým
darom, ktorý sme získali vďaka podpore misionármi, bol nový šijací stroj, ktorý
slúži na výučbu šitia a zároveň na výrobu divadelných kostýmov či úpravu poškodených odevov. Slávnostné oficiálne
odovzdávanie týchto darov sa uskutočnilo
8. novembra tohto roku v ergoterapeutických priestoroch DSS AMALIA. Na tomto
podujatí sa zúčastnili misionári Cirkvi
Ježiša Krista Svätých neskorších dní
(pobočka Košice), Róbert H. van Dalen a
Ria van Dalen-Hudáková, Elder John („starší“) a Sister („sestra“) Carol Stiles, Elder Za-
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briske a Elder Williams, ako aj Ing. Darina
Repaská, prednostka Mestského úradu
v Rožňave, Mgr. Igor Lada riaditeľ DSS
AMALIA a jeho ďalší zamestnanci. Pre hostí pripravili vychovávatelia spolu s klientmi
kultúrny program pozostávajúci z tanca
a spevu slovenských ľudových piesní. Na
záver klienti DSS potešili prítomných zaspievaním veselej anglickej piesne. Sme
veľmi radi, že naše aktivity vyvolali kladný
ohlas vo verejnosti a zároveň sa chceme
poďakovať Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní za to, že sa rozhodli podporiť
práve naše zariadenie, čím nám pomáhajú
dosahovať naše dlhodobé ciele a zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb.
Mgr. Gabriel Rožai
vychovávateľ DSS AMALIA
Snímky: archív
Na prostrednom obrázku na 1. strane obálky sú
klienti Domova sociálnych služieb AMALIA v Rožňave vystupujúci v kultúrnom programe pri príležitosti stretnutia s misionármi košickej pobočky
Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Z knižného pultu:

Pomoc v komunikácii s ľuďmi s demenciou
Občianske združenie Slovenská
Alzheimerova spoločnosť prinieslo
21. septembra tohto roku na slovenský knižný trh, vďaka finančnej podpore Nadácie MEMORY – účelového
fondu na podporu riešenia problematiky Alzheimerovej choroby, slovenský preklad zaujímavej publikácie Claudie Strauss, ktorá má názov:
Rozhovory s ľuďmi chorými na Alzheimerovu chorobu (Talking to Alzheimer´s). Kniha prináša významnú pomoc v komunikácii s ľuďmi s
Alzheimerovou chorobou. Veľmi
jednoduchým a účinným spôsobom
objasňuje, ako sa zorientovať v zložitom svete komunikácie s pacientmi trpiacimi týmto ochorením.
Autorka sa čitateľom prihovára slovami: „Táto kniha vzišla z potreby, ktorú
som videla, keď som navštevovala ľudí
v zariadeniach na uzatvorenom oddelení so zvýšenou starostlivosťou. Zistila
som, že nie som si istá ako zaobchádzať
s množstvom vznikajúcich situácií a že
vlastne ani neexistuje miesto, kam si môžem ísť po odpovede a rady. Tiež som si
všimla, ako málo ľudí chodí navštevovať
svojich blízkych a zdalo sa, že tí, čo chodia, zápasia s tými istými problémami
ako ja. Videla som, že návštevy sú dôležité a užitočné, a to nielen pre osobu, ktorá je navštevovaná, ale aj pre navštevujúceho. Niečo ale príbuzných odrádzalo,
aby prichádzali častejšie, na dlhšiu dobu
alebo vôbec. A zdalo sa mi, že to nebolo
spôsobené len bolesťou pri pohľade na
milovanú osobu v bezútešnej situácii.
Bolo to aj nepríjemnými pocitmi vznikajúcimi z neznalosti toho, čo a kedy je

Zobrazená publikácia sa dá objednať
alebo priamo kúpiť na adrese uvedenej v texte v sídle Centra MEMORY
v Bratislave - Petržalke.
vhodné povedať, či ako sa v ktorej chvíli
zachovať. Približne po roku som prišla k
záveru, že ľudia navštevujúci svojich blízkych a známych by mohli mať úžitok z
niečoho, po čom môžu pohotovo siahnuť. Niečo pripravené a ľahko dostupné
na konzultovanie, čo by slúžilo ako zdroj
o typoch situácií, ktoré zažívajú, alebo by
mohli očakávať, že zažijú pri navštevovaní. Hovorila som s ľuďmi, ktorí pracujú s
pacientmi s Alzheimerovou chorobou a
s ľuďmi navštevujúcimi svojich príbuzných s týmto ochorením. Silne pociťovali potrebu takéhoto zdroja a povzbudili
ma, aby som začala pracovať na projekte. Výsledkom je táto kniha“.

Táto neveľká knižka určite stojí za prečítanie nielen tomu, koho sa problém Alzheimerovej choroby dotýka, je praktickou
pomôckou predovšetkým rodinným príslušníkom, ktorí denne stoja tvárou v tvár
svojim blízkym trpiacim demenciou, ale aj
prínosom ich priateľom a známym, ktorí
navštevujú pacientov v rodine alebo v inštitucionálnej starostlivosti. Kniha slúži tiež
ako praktická pomôcka na zmysluplné prežitie chvíľ s milovaným človekom, ktorý je
pacientom. Ponúka i vhodný spôsob ako
reagovať v rozhovore s ním čo najláskavejšie. Publikácia bude určite prínosom aj lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom
pri zmysluplnej komunikácii s pacientmi s
Alzheimerovou chorobou. Pomoc v nej
nájdu aj pracovníci zariadení sociálnych
služieb a organizácie, ktoré poskytujú starostlivosť ľuďom s demenciou a tiež dobrovoľníci. Prístup autorky Claudie Strauss je
validujúci a konštruktívny. Možno ho vhodne využiť pri interakcii s pacientmi.
Predstavenie tejto knihy verejnosti
sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby – 21.
septembra 2011 a od tohto dňa je aj
v predaji. Predajným miestom je Slovenská Alzheimerova spoločnosť,
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava.
Kúpiť si ju však môžete aj na dobierku,
odoslaním svojej požiadavky a korešpondenčnej adresy na e-mailovú adresu: spolocnost@alzheimer.sk. Cena
je 6 eur (a prípadné poštovné).
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.alzheimer.sk.
Zdroj: Slovenská Alzheimerova
spoločnosť
Snímka: archív

Všimli sme si:

Nové možnosti darcovských SMS zbierok
Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré chcú v najbližších mesiacoch budúceho roka uskutočniť verejnú finančnú zbierku prostredníctvom
mechanizmu DMS – darcovská SMS
správa, môžu predložiť svoje projekty
už v januári 2012.
Mimovládne a neziskové organizácie,
ktoré plánujú uskutočniť verejnú finančnú
zbierku prostredníctvom DMS – darcov-

ských SMS správ so začiatkom kampane v
mesiacoch marec – máj 2012, musia do 27.
januára 2012 doručiť svoj projekt do Fóra
donorov. Doručené kompletné projekty
bude posudzovať Rada DMS na svojom
zasadnutí 14. februára 2012. Podmienky
registrácie a kritériá výberu príjemcov DMS
sú k dispozícii na webovej stránke projektu
www.darcovskasms.sk. Na zachovanie
transparentnosti a dôveryhodnosti mecha-
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nizmu DMS je nevyhnutné, aby všetky mimovládne a neziskové organizácie so záujmom využiť túto možnosť získať finančné
prostriedky na vlastné verejnoprospešné
aktivity, akceptovali stanovené podmienky.
Aktuálne informácie o príjemcoch DMS,
rozhodnutiach Rady DMS a dôležitých termínoch sú zverejnené a priebežne aktualizované na uvedenej webovej stránke.
Stela Rebešová, Fórum donorov

Reportáž: Vďaka Behu pre život ELIspot už slúži

Po behu pre život, korčuľovanie
Občania Slovenska prostredníctvom športu čoraz viac podporujú
prospešné veci a zároveň si upevňujú
i svoje zdravie. Preukázali to napríklad, aj výsledky tohtoročného charitatívneho Behu pre život, na ktorých
sa v piatich mestách dokopy zúčastnilo rekordných 12 315 nadšencov. Pre
veľký záujem Slovákov o tento projekt sa Nadácia Tesco rozhodla aj pre
zimný variant tohto druhu podujatia
a v pilotnej podobe pripravuje podujatie Korčuľovanie pre život.
„Je úžasné, ako z roka na rok pribúda
fanúšikov nášho charitatívneho podujatia.
Vďaka všetkým účastníkom sa nám podarilo dosiahnuť cieľ a vyzbierať 70 148 eur na
výskum rakoviny. Za tieto peniaze už Nadácia Výskum rakoviny kúpila unikátny prístroj ELISpot, ktorý je dôležitý pri príprave protinádorových vakcín. Pre obrovský
záujem ľudí sme sa rozhodli spustiť aj zimný
variant Behu pre život – na korčuliach,“ uviedol Michal Dyttert, člen predstavenstva
spoločnosti Tesco Stores SR.
Prvé zimné Korčuľovanie pre život
sa uskutoční koncom januára 2012 na
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
v Bratislave. Korčuľovanie pre verejnosť
bude spojené so zaujímavým sprievodným programom. „Všetky vyzbierané
peniaze pôjdu tiež na výskum rakoviny.
Verím, že Korčuľovanie pre život bude pre
ľudí prípravou na Behy pre život v máji
a júni“, doplnil M. Dyttert.
Čo je ELIspot
ELISpot (CTL – ImmunoSpot S5 Versa
ELISPOT analyzer – ELISPOT Reader System) je zariadenie, ktoré slúži na monitorovanie imunitnej odpovede. Z prístroja,
pri zrode ktorého bolo pôvodným zámerom spočítanie tzv. B-lymfocytov – buniek produkujúcich protilátky, sa vyvinulo
znamenité zariadenie na kvantitatívnu
a kvalitatívnu analýzu imunologických
produktov jednotlivých buniek. Má skvelý detekčný limit – v jednej vzorke stanoví
produkčnú aktivitu 1 bunky zo 100 tisíc
prítomných buniek a jednotlivé analýzy

sa dajú automatizovať, čím sa vylučuje
chyba spôsobená ľudským faktorom. Je
kľúčovým analytickým zariadením na výskum imunoterapie a prípravu vakcín pre
onkologických pacientov. ELIspot vo svojej práci už využívajú výskumní pracovníci. Ako povedal Ing. Pavol Kúdela, PhD.,
ktorý priblížil ich prácu i počas návštevy
novinárov v Ústave experimentálnej
onkológie SAV v Bratislave:
„Vývoj nového typu liečby rakoviny
prostredníctvom bunkovej imunoterapie
s využitím dendritických buniek vyžaduje interdisciplinárny prístup a komplexné
prepojenie medzi klinickou a vedecko-výskumnou oblasťou. Ústav eperimentálnej
onkológie SAV je prvým a jediným pracoviskom v Slovenskej republike, v ktorom
boli uskutočnené a publikované experimenty týkajúce sa prípravy ľudských dendritických buniek, ich modifikácie a sledovania vplyvu jednotlivých látok na ich
funkciu a v ktorom je v súčasnosti možné
na profesionálnej úrovni zabezpečiť rutinné vykonávanie experimentov súvisiaich
s prípravou a modifikáciou ľudských dendritických buniek, ako aj výskum týkajúci
sa ich využitia v protinádorovej terapii“.

Na obrázku sú patróni Behu pre život
2011 na štarte v Bratislave spolu s primátorom Milanom Ftáčnikom (vľavo).
Potrebné napredovanie výskumu
a jeho využitie v protinádorovej terapii si
vyžaduje ďalšie prostriedky a moderné
prístroje. Ako uviedla Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny:
„Každoročne na Slovensku ochorie 25-tisíc ľudí na nádorové ochorenia a 12-tisíc

ľudí zákernej chorobe aj podľahne. Projekty ako Beh pre život nás posúvajú ďalej
vo výskume podstaty nádorového ochorenia a pomáhajú zachrániť životy“.
Aj preto pripomíname, že konto
Behu pre život je otvorené pre darcov
až do konca roka. Stav zbierky sa neustále aktualizuje a bližšie informácie sú na
www.behprezivot.sk.
Aj po skončení Behu pre život až do
konca roka 2011 sú tu formy a možnosti
prispenia na výskum rakoviny:
Ako možno pomáhať
– poslať príspevok na účet VÚB
2434842458/0200
– poslať darovaciu SMS v tvare DMS
BEZME na číslo 877 (cena SMS je 1 €)
– prispieť do zbierkových pokladničiek v obchodoch Tesco a v uliciach
miest
– zapojiť sa do sponzoringu cez internet na www.behprezivot.sk
– zakúpiť si štýlové modré šnúrky v predajniach Tesco za 2 €
– usporiadať zbierku na pracovisku,
v škole alebo záujmovom krúžku.
Dodajme, že na Behu pre život sa počas tohto ročníka, okrem pôvodných miest:
Bratislavy, Nitry, Prešova a Žiliny premiérovo
úspešne zúčastnili aj občania Trenčína. Prínosom podujatia boli aj noví patróni behu:
charizmatický herec Jozef Vajda, mladá
úspešná hudobníčka Katka Knechtová
a aj známy hokejista Ľubo Sekeráš. Okrem
nových patrónov, podporili Beh pre život s nadšením aj pôvodní patróni, známi
z minulých ročníkov tohto behu: operný
spevák Martin Babjak, reprezentantka aerobiku Lucia Medeková, futbalový tréner
Vladimír Labant, herci: Ján Greššo a Eva
Pavlíková, ktorí nebudú chýbať ani blížiacom sa na Korčuľovaní pre život.
(mš)
Snímky: autorka a archív
Tretí obrázok na titulnej strane: Na
obrázku je výskumný pracovník, ktorý
počas návštevy novinárov v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave
vysvetľuje priebeh a význam výskumnej
práce na novom prístroji – ELIspote.
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Staviame svet,
v ktorom sami chceme žiť
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Mestá, ktoré spotrebujú o 30% menej
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