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Crohnova choroba a ulcerózna kolitída,
závažný celoživotný problém

Malá pomoc
veľkým projektom

Pozitívny vklad
Každý rok do nášho života vstupuje veľa ľudí. Niektorých stretneme iba raz, ale niektorí nás na ceste životom sprevádzajú i mnoho rokov. Pre viacerých sme urobili veľa dobrých
skutkov, splnili sme im želania a
prosby, ale niektorým sme nemohli pomôcť, aj keď sme to
veľmi chceli. A naopak, niektorí
Ivan Sýkora
ľudia pozitívne ovplynili náš život a stále majú na nás dobrý vlyv, ale sú aj takí, s ktorými máme nedobré skúsenosti a ktorých by sme už najradšej
nikdy viac nestretli. Ale, aj zlé spomienky sa v našej mysli vynárajú chtiac - nechtiac. Prečo asi?
K viacerým ľuďom sme si vytvorili priateľský vzťah, ale
sú aj takí, o priazeň ktorých naozaj nestojíme ani náhodou.
Nie náhodou sa hovorí, že dobrého je vždy málo. A platí to aj
o ľuďoch. Ak sme mali šťastie, stretli sme i takých, ktorí nám
dobre a úprimne poradili a pomohli nám či potešili nás. Ale
práve takí sa vytrácajú náhle a ich odchod zo života nám
prináša hlboký zármutok. A naopak, o niektorých ľuďoch
nemáme najlepšiu mienku, ale, zdravíme ich, keď ich stretneme, snažíme sa s nimi dobre vychádzať, aj keď nás to stojí veľa síl. Pre všetkých, takých i onakých sa mnohí z nás snažia urobiť niečo dobré,najmä keď potrebujú pomoc. Väčšina z nás sa snaží vyjsť v ústrety aj takým ľuďom, o ktorých
síce nič nevieme, ale keď nás potrebujú, pomáhame, keď sa
to dá. Napokon, tak nám to káže slušnosť, svedomie a dobré mravy. Kvôli vlastnej neskúsenosti, dôverčivosti či naivite sa však už mnoho ľudí neraz „popálilo“ či naletelo na sľuby podvodníkom či špekulantom alebo prehliadlo nečestné
úmysly iných. Viacerí z nás už doplatili na bezcharakterných
ľudí, ale aj to sa dá prekonať a po čase i zabudnúť aj to zlé.
Opäť sa nám blížia vianoce a po nich koniec roka.
Čoskoro príde čas hodnotiť a bilancovať to, čo nás počas
roka stretlo. A ak by aj naše skvelé zážitky a úspechy neprevážili nad tými zlými zážitkami a neúspechmi, ktoré nás zastihli a zranili alebo sme viac prehrali, než vyhrali, jedno je
isté: neprehrali sme to poučenie, ktoré z prípadnej prehry pre
nás vyplynulo. A aj to je pozitívny vklad do budúceho roka.
Niekedy takýto vklad prichádza v podobe neoceniteľnej skúsenosti, o ktorú sa hodno podeliť s ďalšími ľuďmi, ktorí o to
stoja a na ktorých nám záleží.

Nadácia pre deti
Slovenska 7. novembra odštartovala 15.
ročník kampane Hodina deťom s rozprávkovou
postavičkou
gašparka Huga vyobrazenou i na mobilných zbierkových pokladničkách. Tie opatrili aj bezpečnostným čipom, ktorý je
novinkou a nedá sa nijako falšovať. Dobrovoľníci v uliciach
13. – 15. novembra takto bezpečne chránili zbierané peniaze. Prispievatelia do zbierky si asi všimli aj jej nové motto:
Veľké sny potrebujú malú pomoc. Možno povedať, že
stačila malá pomoc a: za 14 rokov podporila Nadácia pre
deti Slovenska z fondu Hodina deťom vyše 1 525 projektov v sume 4,4 milóna eur. Vlani podporila 48 projektov za
vyše 191 218 eur a prínos z uskutočnených aktivít malo
6 900 detí. Uskutočnené projekty sú ďalekosiahle. Vlani pomohli 49 267 ľuďom v komunitách. Z Fondu Hodina deťom bol podporený aj projekt Centra Slniečko, Linka detskej
záchrany. „Hodina deťom má počas svojej existencie nepochybne veľký dopad na
mnohé deti na Slovensku. Na každom kroku nájdete niekoho, kto
povie: Aj mne Hodina
deťom pomohla! A najmä tým sa šíri jej dobré
meno“, povedala Emília Vášáryová, čestná predsedníčka
Hodiny deťom. Počas benefičnej aukcie sa už 21. novembra
v Bratislave podarilo prospech zbierky vydražiť 42 umeleckých diel v sume 16 705 eur.
Martin Kultan, generálny riaditeľ Zdravotnej poisťovne Dôvera, o partnerstve Nadácie pre deti Slovenska uviedol:
„Rozhodnutie, či sa staneme generálnym partnerom zbierky
aj po druhýkrát, bolo pre nás jednoznačné. V projekte vidíme
zmysel aj budúcnosť. Jednoducho chceme, aby sa našim deťom plnili ich veľké sny“. Zbierku Hodina deťom možno ešte stále podporiť zaslaním prázdnej SMS na číslo 800. To značí darovať hodinovú mzdu o výške 4 € až do 31. marca 2014. Zbierku možno podporiť aj zavolaním na pevnú linku 14 222 v nedeľu, 8. decembra tohto roku počas Televíznej šou Hodina
deťom alebo zriadením trvalého či jednorazového bankového
príkazu či prostredníctvom online formulára na: www.nds.sk.
(mš)
Snímky: autorka a archív
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Sociálna inklúzia – skúsme spolu dosiahnuť viac

Dialóg na začiatku dlhej cesty
Na základe Deklarácie MPSVR SR
o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny,
sa 1. októbra tohto roku uskutočnila v
Bratislave spoločná konferencia s názvom Sociálna inklúzia – skúsme spolu dosiahnuť viac, spoluorganizovaná Slovenskou sieťou proti chudobe a
Nezávislou platformou SocioFóra. Názov podujatia súvisí so smernicou Európskej komisie o tom, že aktívne sociálne začleňovanie bude úspešné, ak
sa problémy vylúčených jednotlivcov
a rodín budú riešiť komplexne a ak sa
do riešenia predmetných úloh zapoja
všetci, ktorí majú čo ponúknuť v prospech ich sociálneho začleňovania.
Na konferencii, kde sa zišlo asi 150 zástupcov mimovládnych organizácií, došlo
k očakávanej podrobnejšej vzájomnej výmene informácií medzi MPSVR SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami,
ktoré sa týkajú ťažiskových úloh v jednotlivých oblastiach sociálnej politiky, trendov, ktorými by sa mali uberať konkrétne
zmeny a nástrojov, ktoré má rezort práce,
sociálnych vecí a rodiny a „mimovládky“
spoločne k dispozícii.
V úvode podujatia sa prítomným prihovoril Jozef Burian, štátny tajomník
MPSVR SR, ktorý hovoril o napĺňaní konceptu aktívneho sociálneho začlenenia.
Podujatie pozdravil listom aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Richter, ktorý v ňom, okrem iného, zdôraznil:
„Verím, že spoločná diskusia k problematike služieb podporovaného zamestnávania,
chráneným dielňam, prevencii sociálneho vylúčenia, štrukturálnym fondom v novom programovom období, sociálnoprávnej ochrane detí či sociálnym službám i ďalším prispeje k naplneniu stanoveného cie-

ľa, sformulovaniu konkrétnej spolupráce, ku
ktorej sa hlásime“.
Medzi prvými predniesla svoj svoj príspevok Zuzana Kusá, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe, ktorá vyzdvihla, že sociálna inklúzia sa týka najmä
chudobných rodín a jednotlivcov žijúcich
na okraji spoločnosti, pričom mnohí z ich
nemajú poriadne bývanie, trpia rozličnými druhmi zdravotného postihnutia alebo chorobami, často aj pre nedostatočnú
hygienu, zdravotnú starostlivosť, slabý príjem z práce alebo žiadny príjem a pre nedostatok prostriedkov na zdravú výživu,
vzdelávanie a kultúru. Sociálne začleňovanie je pre nich druhou šancou. Úspech
však závisí najmä od ich motivácie a aktivity. V tom im pomáha štát, ale aj verejná správa, ktorá je tiež zodpovedná za
to, či proces ich začleňovania bol správne pripravený. O tom hovorili i zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne o špecializovaných službách zamestnanosti a nástrojoch trhu
práce ako faktorov sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín.
Ako vieme, aj samosprávy sú zodpovedné za to, či a ako sa zapojili do odstraňovania chudoby jednotlivcov a rodín žijúcich na okraji spoločnosti, ale zástupcovia samospráv sa na tejto konferencii nezúčastnili. Celodenný dialóg medzi zástupcami ministerstva a mimovládnych
organizácií ukázal, že aktívne a efektívne sociálne začleňovanie nie je ešte v SR
na takej úrovni, ako v „starých“ členských
štátoch Európskej únie a že štát ani samospráva doposiaľ nenašli vhodné nástroje a podmienky pre integrované riešenie
problémov vylúčených zo spoločnosti.
Zástupcovia štátu na konferencii priznali,
že nájsť spoločné riešenie na medzirezortnej úrovni je náročná a dlhodobá úloha. V

Na obrázku je Jozef Burian, štátny tajomník MPSVR SR počas úvodného
príhovoru účastníkom konferencie.

Na obrázku je Zuzana Kusá, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe,
ktorá na konferencii predniesla zásadný príspevok.
závere podujatia sa uskutočnila pestrá diskusia, ktorá celé podujatie obohatila. Diskutujúcim na otázky odpovedal aj Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.
Ako sa na konferencii potvrdilo, zásadný rozdiel medzi verejnou správou
a mimovládnymi organizáciami v otázkach sociálnej inklúzie spočíva v tom, že
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Závery konferencie predniesol Vladislav Matej (na obrázku) zastupujúci Sociofórum.
mimovládne organizácie nemajú také
obmedzenia aké má verejná správa, ktorá
koná to, čo jej ukladá zákon, čiže, jej kompetencie sú ohraničené zákonom. Preto je dôležitá spolupráca verejnej správy
a mimovládnych organizácií, ktorá umožní verejnej správe prizvať do riešenia príslušných úloh aj mimovládne organizácie. Mimovládne organizácie uskutočňujú rozmanité činnosti, ktoré sú schopné prispôsobovať podľa aktuálnych potrieb rovnako tam, kde je priritou zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, ako
aj tam, kde je prioritou ochrana práv detí.
Mimovládne organizácie sú si vedomé
tejto svojej výhody a ponúkajú jej využitie naplno. Bolo to zrejmé z mnohých
podnetných príspevkov na konferencii.
Jeden z nich predniesol aj Slavomír Krupa, zástupca Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, na tému: „Stav transformácie služieb dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike“. Zdôraznil, že mimovládne organizácie na základe monitorovania, pilotného hodnotenia kvality inštitucionálnych sociálnych služieb a realizácie projektov deinštitucionalizácie pobytových služieb na Slovensku predkladajú štátu a samosprávam v posledných
dvoch dekádach návrhy, cieľom ktorých
je zlepšiť ochranu práv prijímateľov sociálnych služieb, podporiť rozvoj osobnosti
a kompetencií týchto prijímateľov, integrovať ich do prirodzeného života v komunite obce, podporiť príklady dobrých sociálnych služieb, aj pomáhať rozvíjať nové
služby podľa potrieb ich prijímateľov.
1)

2)

Účastníci konferencie úspešne začali potrebný dialóg, ale cesta k cieľu a optimálnej spoupráci je dlhá. Programové
obdobie rokov 2014 až 2020 však dáva rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a mimovládnym organizáciám novú šancu
spolupracovať čoraz lepšie.
Z konferencie vyplynuli spoločné prierezové a tiež špecifické závery. Spomína sa
v nich, že aktívne sociálne začleňovanie
vyžaduje dodržať princíp integrovaného1
a medzirezortného prístupu, ako aj princíp
spolupráce a účasti na príprave a vyhodnocovaní relevantných politík všetkých aktérov sociálnej starostlivosti, vrátane tých,
ktorým sa poskytujú sociálne služby alebo
tých, ktorí sú postihnutí chudobou a sociálnym vylúčením2. Účastníci konferencie potvrdili, že majú záujem a sú pripra-

vení spoločne sa podieľať na tvorbe chýbajúcich národných stratégií a koncepcií,
či už ide o riešenie problémov bezdomovectva, násilia na deťoch, podporovaného
zamestnávania znevýhodnených skupín,
a iné). Mimovládne organizácie ponúkajú
svoje poznatky pre tvorbu a implementáciu štandardov kvality v jednotlivých oblastiach (krízové centrá, sociálne služby
a deinštitucionalizíciu, podporované zamestnávanie a ďalšie). Ďalej považujú za
potrebnú spoluprácu na tvorbe a implementácii programov v období rokov 2014
až 2020, najmä v oblasti inovácií, ale aj pre
disemináciu už overených postupov, príkladov dobrej praxe a metodík (napríklad,
kampane, služby pre bezdomovcov, komunitné centrá, DI, podporovné zamestnávanie). Očakávajú úzku spoluprácu relevantných subjekotov s kontaktným miestom pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Navrhujú zriadiť poradný orgán ministra práce pre spoluprácu s mimovládnmi organizáciami (na posilnenie spätnej väzby pri spolupráci) a napokon žiadajú pružné pravidlá medzirezortnej spolupráce a včasné zapojenie mimovládnych/sieťových organizácií do práce medzirezortných pracovných skupín.
Pripravila: (mš), snímky: autorka
Text ku snímkam: Na prvom obrázku obálky je Branislav Mamojka, ktorý ako predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a tiež
predseda ÚNSS na konferencii predniesol aktuálny príspevok.

Do rozmanitej diskusie sa zapojila s aktuálnymi otázkami aj predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, Andrea Madunová.

Integrovaný prístup treba chápať v zmysle jeho konkretizácie v Európskej komisii (2008/857/ES z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených
z trhu práce ako kombináciou primeranej podpory príjmu, inkluzívneho trhu práce a prístupu ku kvalitným službám. Integrovaný prístup zabezpečuje súčasné riešenie viacerých znevýhodnení, ktoré často postihujú ľudí sociálne vylúčených a umožňujú ich sociálne začlenenie.
To vyžaduje sformulovať pravidlá aj pre narábanie s pripomienkami MNO a občianskymi združeniami (aj formálne umožniť status zásadnej pripomienky na
Portáli právnych predpisov) a tiež premyslieť systém materiálnej podpory ich účasti na rokovaniach.
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Začal sa 11. ročník vianočnej zbierky SHR – TESCO

Pomôžte spolu s nami aj tento rok
Slovenská humanitná rada v spolupráci s Nadáciou TESCO a desiatkami mimovládnych organizácií už
11. raz pripravila vianočnú verejnú finančnú zbierku „Pomôžte spolu
s nami“. Tohtoročná zbierka sa začala
dňa 27. novembra, podobne ako vlani - v neobchodných priestoroch obchodov TESCO na celom území Slovenska.
Verejnú finančnú zbierku povolilo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(MV SR) svojím rozhodnutím číslo: SVSOVS3-2013/029617 zo dna 24. 10. 2013.
Dobrovoľníci z 21 občianskych združení
a rozličných neziskových organizácií, ktoré sa do zbierky prihlásili, majú spoločný
cieľ: pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím alebo s sociálnym znevýhodnením či rodinám v núdzi, aby aj oni mali
krajšie Vianoce.

Ľudia, poverení spolupracujúcimi mimovládnymi organizáciami vykonávaním
zbierky, sú všetci bezúhonní občania a sú
ľahko identifikovateľní, pretože na požiadanie sú povinní preukázať sa preukazom, v ktorom je, okrem mena a priezviska, aj názov organizácie, ktorá ich ako
dobrovoľníkov, poverila zbierať finančné
dary od kupujúcich návštevníkov v obchodných domoch TESCO do označených prenosných pokladničiek len v 21
určených priestoroch prevádzok spoločnosti TESCO. Každý, kto sa rozhodol prispieť do zbierky „Pomôžte spolu s nami“,
môže tak urobiť počas 4 adventných týždňov. Zbierka bude trvať od 27. novembra do 22. decembra 2013, počas štyroch
dní (po sebe nasledujúcich) v týchto termínoch:
27. novembra – 1. decembra,
4. decembra – 8. decembra,

11. decembra – 15. decembra,
18. decembra – 22. decembra.
Všetky darované peniaze sa priebežne odvádzajú na osobitný účet tejto
zbierky číslo: 2620768263/1100 v TATRA BANKE a po ukončení zbierky budú
čo najskôr rozdelené a rozoslané na účty
tých mimovládnych organizácií, ktoré
sa do zbierky zapojili so svojimi dobrovoľníkmi a do tých regiónov, kde pôsobia. Nazbierané prostriedky budú využité
v súlade s uvedeným povoleným účelom
zbierky, podľa § 5, ods.1, písm. b) Zákona
Slovenskej národnej rady číslo 63/1973
Zb. Vyúčtovanie zbierky predloží Slovenská humanitná rada Ministerstvu vnútra
SR do konca januára 2014. Výsledky zbierky budú zverejnené do 15 dní od potvrdenia vyúčtovania zbierky MV SR.
redakcia Humanity

14. november, Svetový deň diabetes mellitus

ViaDia – Cesta diabetikov
Už 382 miliónov ľudí vo svete má
diabetes mellitus (cukrovku), tvrdia
experti. Odhaduje sa, že počet diabetikov sa počas budúcich dvadsiatich
rokov zdvojnásobí. Našťastie, v roku
1921 bol objavený inzulín, ktorý sa v
roku 1922 prvý raz použil na liečbu
cukrovky malého chlapca. Keby vtedy nebolo inzulínu, chlapec by možno prežil ďalší rok, ale vďaka inzulí-

nu žil ešte 38 rokov. Za nasledujúcich
92 rokov sa liečba diabetu inzulínom
zdokonalila, skvalitnila, ale dnes tu je
pandemický nárast počtu ľudí s diabetom a súvisí s predlžujúcou sa dĺžkou dožitia, ale aj nezdravým životným štýlom a nárastom počtu obéznych ľudí.
Ľudia s cukrovkou však dokážu dnes
plnohodnotne žiť, ale deje sa tak nielen

√ Neobsahuje liečivo
√ Klinicky overená
√ Odporúčaná
√ Nákladovo efektívna

na liečbu tehotenstvom vyvolanej
nevoľnosti a vracania

Bezpečná pre vás
Bezpečná pre váš plod

PREVEZMITE KONTROLU
nad vašou rannou nevoľnosťou

Transdermálny neuromodulačný
prístroj bez obsahu liekov
www.primabella.sk

PrimaBella™ je transdermálny
neuromodulačný prístroj, ktorý
generuje impulzy, ktoré stimulujú
mediánny nerv na vnútornej strane
zápästia a tieto impulzy vedú do
centrálneho nervového systému.
Tam pozitívne modulujú nervové
dráhy a cez blúdivý nerv obnovujú
normálny rytmus žalúdka.
Opýtajte sa sVOjHO LeKÁRa, či pRimaBeLLatm
je spRÁVna VOľBa pRe VÁs.
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vďaka inzulínu. Presvedčili sme sa o tom
14. novembra na ViaDIA – Ceste diabetikov, počas jedinečného podujatia, ktoré
sa uskutočnilo v Bratislave na Poštovej ulici pri príležitosti Svetového dňa diabetes
mellitus, keď sa prvý raz, symbolicky na
jeden deň, táto ulica premenovala na ViaDia. Stalo sa tak vďaka spojeniu síl a spoločného odhodlania lekárov, občianskych
združení združujúcich ľudí s cukrovkou,

INDIKÁCIE: PrimaBellaTM sa používa na liečbu nevoľnosti
(nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené
tehotenstvom alebo na liečbu rannej nevoľnosti. Nepoužívajte
PrimaBellu, pokiaľ príčina nevoľnosti (nutkania na vracanie)
a vracanie nie je objasnená. PrimaBellaTM nie je kuratívna a má
sa vždy používať pod lekárskym dohľadom. Výsledky liečby môžu
kolísať v závislosti od charakteristík daného pacienta a od užívania
liekov. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované
prístroje. Ak má pacientka na ruke zavedenú intravenóznu kanylu,
PrimaBellaTM sa má umiestniť na opačnú ruku. UPOZORNENIE:
PrimaBellaTM obsahuje prírodný latex z kaučuku, ktorý môže
vyvolať alergické reakcie a neodporúča sa používať ju
spoločne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou
(prekonzultujte s lekárom). VeDľajŠie ÚčinKY: Pri dlhodobom
používaní sa môžu vyskytnúť izolované prípady podráždenia
pokožky v mieste kontaktu pokožky s elektródami. Ak sa objaví
lokálne podráždenie pokožky (začervenanie, opuch, pľuzgier
alebo svrbenie), prestaňte používať prístroj a kontaktujte lekára
alebo lekárnika.
Pharmacenter Slovakia s. r. o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
Telefón: +421262250013, +421262250273
www.pharmacenter.sk

farmaceutických spoločností a tiež Milana Ftáčnika, primátora Bratislavy, ktorý v
ten deň vymenil tabuľu Poštovej ulice za
tabuľu ViaDia spolu s Darinou Sedlákovou, riaditeľkou Kancelárie WHO na Slovensku a Emilom Martinkom, predsedom Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Bratislavský kraj je totiž zo všetkých
krajov cukrovkou postihnutý najviac. „Iba
dostatočne informovaný človek môže čeliť
nástrahám diabetu a viesť plnohodnotný,
aktívny život. Verím, že sa z tejto zmysluplnej aktivity stane každoročná tradícia“, povedal M. Ftáčnik.
Prišli sme si vypočuť odborníkov, aj
obzrieť početné stánky na ViaDIA, v ktorých sa odborníci odhodlali niečo významného urobiť proti pandémii cukrovky. Všimli sme si aj Berca Baloga ako pozval okoloidúceho záujemcu bicyklovať
sa na stacionárnom bicykli napojenom na
mixér, v ktorom sa pokrájané jabĺčka menili na šťavu. Vďaka pripojeniu bicykla na
mixér si šliapaním do pedálov neznámy
muž sám „vyrobil“ energiu potrebnú na
prípravu čerstvej ovocnej šťavy, ktorú potom s prianím „na zdravie“ aj vypil. Lebo aj
diabetici potrebujú pohyb, aby sa im cukor v tele dostatočne metabolizoval a potrebujú aj vitamíny pre svoje zdravie, na
čo nemožno zabúdať. Pristavili sme sa aj
pri stánkoch farmaceutických spoločností, kde merali záujemcom glykémiu (hladinu cukru v krvi), aj krvný tlak, keďže cukrovka dokáže zničiť aj cievy, aj srdce, ak si
cukor v krvi „neustrážime“. V ďalšom stánku sa ľudia s diabetom 1. typu mohli zoznámiť s inzulínovou pumpou. V stánku
Občianskeho združenia Diador sme zasa

Spoločnosť Sanofi na ViaDIA záujemcom merala 14. novembra i hladinu cukru
v krvi.
oslovili MUDr. Ľubomíra Baráka, ktorý pade dlhotrvajúcich výkyvov hladiny cuksi v ten deň pripomínal 25. výročie vzniku ru v krvi „nastávajú vážne zdravotné komzdruženia Diador, ktoré založil ako lekár – plikácie v podobe slepoty, postihnutých
diabetológ s cieľom pomáhať mladým di- obličiek, amputácie nôh či infarktu“, upoabetikom, aby neboli izolovaní, aby špor- zornil Doc. E. Martinka, ktorý doplnil aj, čo
tovali. Pre nich už 25 rokov pripravuje naj- treba na predchádzanie cukrovke: „Pravidelný pohyb, udržiavanie normálnej telesmä pohybové na športové aktivity.
A vypočuli sme si aj Doc. MUDr. nej hmotnosti, zdravá výživa s sledovanie
Emila Martinku, PhD., ktorý sa aj z ma- glykémie sú najlepšou prevenciou pred
lého pódia prihovoril neznámym záu- diabetom 2. typu“.
jemcom o toto podujatie, cieľom ktoréSpoluautor projektu ViaDIA, MUDr.
ho, ako uviedol, je: „šíriť osvetu nielen me- Vladimír Uličiansky dodal: „Úspešná liečdzi pacientmi s diabetom, ale aj medzi ši- ba cukrovky si vyžaduje, aby sa pacient stal
rokou verejnosťou“. Zdôraznil, aké dôleži- aktívnym spolutvorcom svojej liečby“. Doplté je poznať svoju glykémiu, ktorá nalačno nil ho ďalší autor tohto projektu: MUDr.
nemá byť vyššia, než 6,5-7 mmol/l a po Zbyněk Schröner: „Našou snahou je prejedle nie vyššia, než 8,0-10 mmol/l. V prí- konať bariéry, ktoré cukrovka so sebou prináša. Chceme podať pomocnú ruku nielen
chorým s cukrovkou, ale aj ich blízkym, aby
mohli spolu prežiť zdravší, plnohodnotnejší
a kvalitnejší život“. Podujatím ViaDia – Cesta diabetikov spoločne ukázali ako na to.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Pohľad na ViaDia a na odkaz tohto podujatia: Poznaj svoju glykémiu!
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Na 2. obrázku obálky je symbolické premenovanie Poštovej ulice a osadenie tabule ViaDIA – Cesta diabetikov
14. novembra 2013, ktoré uskutočnil
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku,
Darina Sedláková, predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Doc.
MUDr. Emil Martinka spolu s autormi
projektu ViaDia MUDr. Vladimírom Uličianskym a MUDr. Zbynkom Schrönerom.

Z knižného pultu:

Projekt OVCE.sk pokračuje knihou
Obľúbené rozprávky OVCE.sk
majú už aj knižnú podobu. Knihu s názvom OVCE.sk 01 – Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi, ktorá je voľným pokračovaním úspešného animovaného seriálu, 29. októbra tohto
roku uviedli do života v Bratislave.
Rozprávkovou knižkou pokračuje
projekt, ktorý chráni deti pred nástrahami internetu a mobilných zariadení. Novinka však poučí malých čitateľov a zabaví aj ich rodičov. Autori zvolili nový koncept 3v1 a ku knižke pribalili i 112-stranovú rodičovskú príručku Deti v sieti a DVD
s rozprávkami. „To, čo sa nám nezmestilo do seriálových rozprávok, snažili sme sa
práve knižnou podobou dorozprávať,“ povedal autor Miroslav Drobný a úvodnú knižku venoval dvom dynamickým
a rýchlo sa meniacim témam – Facebo-

oku a mobilnej komunikácii. „Výborné je,
že vieme s takouto knižkou relatívne rýchlo
prísť. Akonáhle príde nejaké nové ohrozenie,
dokážeme rýchlo zareagovať a vydať knižku, ktorá by bola pre deti zároveň zábavou
a ponaučením“, zdôraznil autor knihy, scenárista seriálu OVCE.sk, ktorý je tiež autorom spomínanej príručky Deti v sieti spolu s psychologičkou Monikou Gregussovou. Novinku uviedlo do života za zvu-

kov zvoncov sedem známych osobností: herci Jozef Vajda a Csongor Kassai,
ktorí prepožičali hlas seriálovým postavičkám, spevák Robo Opatovský, spisovateľka Evita Urbaníková, speváčka Sisa
Sklovská, herečka Andrea Kerestešová
a moderátorka Adela Banášová.
„Som naozaj pri niečom, čo je svetové“,
vyhlásil J. Vajda, ktorý tak reagoval na prestížnu medzinárodnú cenu World Summit Award 2013 (WSA), ktorú OVCE.sk
ako prvý slovenský projekt, získal v kategórii e-Inclusion & Empowerment.
Táto iniciatíva pod záštitou OSN sa zameriava na propagáciu kvalitného digitálneho obsahu. Vyberá najlepšie ponuky z vyše 160 členských krajín OSN a prezentuje ich na scéne Globálneho kongresu pre digitálny obsah.
Zdroj: TASR

V Týždni proti rakovine

SuperHero či SuperZero?
Týždeň proti rakovine sa 21. až 25.
októbra aj tohto roku opäť spájal so
zdravotnou prevenciou onkologického ochorenia a informovanosťou ako
mu predchádzať. Tohtoročná preventívno-informačná kampaň Ligy proti
rakovine oslovila najmä mladých ľudí
jazykom, ktorý im je blízky. Heslo kampane: „SuperHero či SuperZero?“ upozornilo na možnosť voľby uprednostnenia zdravého spôsobu života pred
ničivým vplyvom alkoholu a cigariet.
Svojou Kampaňou Liga proti rakovine (LPR) upriamila pozornosť na skutočnosť, že alkohol a cigarety už dávno nie
sú záležitosťou len dospelých, ale aj mladých ľudí vo veku 12 - 25 rokov. Žiaľ, čoraz viac mladých ľudí začína so svojou prvou cigaretou a s holdovaním alkoholu
už v detskom veku. Aj preto sa Liga proti
rakovine rozhodla zamerať v Týždni proti rakovine na mladých ľudí a tak upozornila na dôsledky, ktoré fajčenie a nadmerné pitie alkoholu prináša. Pri tejto príležitosti sa na tému škodlivosti fajčenia alkoholu prihovorila novinárom, a teda i verejnosti prof. Eva Siracká, prezidentka
Ligy proti rakovine a tiež aj MUDr. Ľubomír Okrúhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre liečbu drogových závislostí.

Vizuál kampane Týždňa proti rakovine 2013
Vizuály kampane liga pripravila tak,
aby im mladí porozumeli akoby vyjadrením recesie, ktorá však vyvoláva o tému záujem s následnou sebareflexiou o potrebe
zdravého spôsobu života. Postavy „Catwoman“ a „Batman“, mladým dôverne známe,
v kampani nie sú, na rozdiel od filmu, nasledovaniahodnými hrdinami. Ich stvárnenie v posolstve „Cigarety a alkohol zlikvidujú každého hrdinu“ je upozornením, že
tieto neduhy majú silu zdegradovať dobrú
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povesť kohokoľvek. Upozornenie, že fajčenie a pitie alkoholu z človeka hrdinu neurobia, ale môžu vážne ohroziť jeho život
nie je len frázou. Tento odkaz podporuje
aj nová BRO´ŽÚRKA o tom, ako fajčením
a pitím možno ohroziť vlastné zdravie. V
nej si čitatelia nájdu odpovede na otázky
ako: „Čo fajčenie a Tvoje srdce?“, „Ako
vplýva fajčenie na mozog?“, „Ako trpí
pri fajčení Tvoj nos a hrdlo?“, „Má fajčenie vplyv aj na plodnosť?“, „Čo sa sta-

Na obrázku je Profesorka MUDr. Eva Siracká, prezidentka
Ligy proti rakovineju glykémiu!
ne, keď prestaneš fajčiť?“, „Aký vplyv
na zdravie má alkohol?“ a iné. Odpovede na tieto otázky sú zrozumiteľné každému, aj tým čo uvažujú o predsavzatí prestať s pitím alkoholu, aj s fajčením. Sprievodnú BRO´ŽÚRKU distribuovala LPR v
rámci kampane do škôl i na miesta, na ktoré chodievajú najmä mladí ľudia. Neobsahuje príkazy ani zákazy ani mentorovanie.
Uvádza len fakty a necháva na rozhodnutí
čitateľa, ako informácie v brožúrke prijme.
Týždeň proti rakovine odštartoval
workshopom pre sto študentov a pedagógov zapojených do projektu „Onko-

Všimli sme si:

Slovenskí bývalí fajčiari oslávili
spolu s tisícmi ďalších Európanov 26.
septembra svoj prvý medzinárodný
Deň exfajčiarov, ktorý vyvrcholil v Bruseli. Je venovaný všetkým, ktorí dokázali urobiť tak veľmi významné životné
rozhodnutie, ako je: prestať s fajčením.
Už viac, než 400 000 ľuďom v krajinách EÚ pri tom pomáha aj kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní a jej bezplatný
online nástroj iCoach dostupný aj v slovenčine na www.exsmokers.eu. Svoju
podporu kampani možno prejaviť aj tým,
že na stránke www.exsmokers.eu/dayoftheexsmokers pošlete osobné blahoželanie svojim priateľom a príbuzným,
ktorým sa úspešne podarilo prestať fajčiť. Aj to je spôsob, ako oceniť ich úspech
v boji proti tabakizmu. Deň exfajčiarov
podporujú aj známe osobnosti, napríklad:
bieloruská tenisová šampiónka Victoria

Na obrázku je MUDr. Ľubomír Okrúhlica, Hlavný odborník
MZ SR pre liečbu drogových závislostí

logická výchova“. Štvordňové stretnutie
v Bratislave, ako aj ďalšie podujatia LPR
boli plné zaujímavých prednášok, zaujímavých ľudí i motivačných voľnočasových aktivít. V závere tohto týždňa, 25.
októbra, sa uskutočnil už 15. raz aj tradičný Deň jabĺk. Opäť s výzvou: „Vymeň
cigaretu za jablko“ Liga proti rakovine
prostredníctvom jablka - symbolu zdravia a zdravej výživy - približovala význam
dôležitosti zdravotnej prevencie. V Bratislave i v sídlach Ligy proti rakovine (Piešťany, Lučenec, Bardejov, Banský Bystrica,
Liptovský Mikuláš, Nitra, Michalovce, Tr-

nava, Vranov nad Topľou, Nové Zámky,
Skalica, Košice, Žilina, Trenčín) bolo možné v Deň jabĺk stretnúť dobrovoľníkov
Ligy proti rakovine, ktorí oslovovali ľudí
v uliciach a ponúkli im jablko, ako aj informačnú BRO´ŽÚRKU. V Bratislave v Deň
jabĺk rozdávali krásne jabĺčka na rôznych
miestach. Pochádzali z úrody slovenských pestovateľov. Asi 3 tony ich už po
15. raz na Deň jabĺk bezplatne venovalo
odbytové družstvo producentov ovocia
SK FRUIT, Ostratice.
(mš)
Snímky: autorka a archív

Deň exfajčiarov
Azarenková či aj populárny francúzsky
DJ Bob Sinclar, ktorí sú vedúcimi osobnosťami, ktoré spojili sily s Európskou
komisiou a pripojili sa k oslavám prvého dňa exfajčiarov. Video s Bobom Sinclairom – aj o jeho názore na fajčenie nájdete
na: http://www.youtube.com/watch?v=EUBY7M7n0FA&feature=youtu.be
Deň exfajčiarov po celej Európe podporujú partneri zo širokého spektra zdravotníckeho a sociálneho sektora. Na Slovensku to je Ministerstvo zdravotníctva SR, Liga proti rakovine aj zastúpenie EK na Slovensku, Kancelária WHO na
Slovensku a Úrad verejného zdravotníctva SR. Aj takto potvrdzujú, že odvyknutie sa od fajčenia je jedným z najťažších,
ale najvýznamnejších životných rozhodnutí, ktoré môže človek urobiť a že víťazom v tomto boji treba zablahoželať. Nielen 26. septmber je však príležitosť na-

8

príklad i pre firmy, aby ukázali svojim zamestnancom, že bývalí fajčiari sú zdravší,
majú bohatší život, aj viac peňazí. Využiť môžu aj bezplatné informačné materiály na www.exsmokers.eu, informáciu o iCoach a inšpirovať svojich zamestnancov - fajčiarov príbehmi kolegov, ktorí sa stali bývalými fajčiarmi.
Bezplatný zdravotnícky nástroj iCoach
(www.exsmokers.eu) vychádza z vedeckých poznatkov, je dostupný vo všetkých
úradných jazykoch EÚ. (Európska kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní je hlavná kampaň EK, ktorej cieľom je zvrátiť
tendenciu výskytu 700 000 predčasných
úmrtí v štátoch EÚ súvisiacich s fajčením.
Zameriava sa na 28 milión fajčiarov v EÚ
vo veku 25 až 34 rokov a jej zvláštnosťou
je, že vyzdvihuje výhody odvyknutia od
fajčenia).
(re)

Chrbát musí mať pevné nervy
Až 9 z 10 Slovákov trápia bolesti chrbta. Toto je výsledok prieskumu,
ktorý tohto roku v septembri v rámci
Týždňa zdravého chrbta realizovala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS v ambulanciách
svojich členov. Dotazník vypĺňali náhodní pacienti bez ohľadu na to, s akým
problémom prišli k lekárovi. Bolesti
chrbta sú jasným signálom organizmu,
že dlhodobo a systematicky robíme niečo nesprávne. Cvičenie a zdravý životný
štýl častokrát nestačia. Bolesť chrbta sa
vracia aj v dôsledku poškodenia nervov,
ktorým pri regenerácii môže pomôcť
vzácne trio vitamínov B.
Bolesti „krížov“ sú druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. O závažnosti svedčí aj skutočnosť, že v skupine
pacientov nad 45 rokov je to tretia najčastejšia príčina invalidizácie a v skupine pacientov do 45 rokov dokonca prvá.
Počas týždňa zdravého chrbta lekári
vyplnili dotazník s 1500 náhodne vybranými pacientmi. Aj napriek tomu, že vieme, ako pozitívne vplýva aktívny spôsob
života na stav nášho chrbta, len 19 % pacientov športuje pravidelne. Až 8 z 10 pacientov v prieskume uviedlo, že bolesti chrbta ich nejakým spôsobom obmedzujú v bežnom pohybe. Prieskum potvrdil aj to, že viac „ubolení“ sú starší občania, ale pravidelná športová aktivita starších ľudí výrazným spôsobom pozitívne
ovplyvnila subjektívne aj objektívne parametre bolesti.
„Bolesti chrbta sú trest za to, ako macošsky sa správame k našej chrbtici. Sedavý
spôsob života, jazdenie autom, málo pohybových aktivít, nesprávne držanie tela či nesprávne pohybové vzorce pri práci – to sú tie
najčastejšie príčiny bolesti chrbta“, povedal
MUDr. Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického
lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
pri príležitosti Týždňa zdravého chrbta.
Keď nás bolí chrbát, siahame najčastejšie po analgetikách, liekoch proti bolesti. Čakáme, kým bolesť prejde. Zabúdame však na to, že analgetikum je úľavou len „na chvíľu“. Príčiny bolesti treba
riešiť inak, systematicky, zmenou životného štýlu. Samozrejme, je jednoduchšie
užiť liek proti bolesti, ako začať pravidelne
športovať, zmeniť spôsob sedenia, či v zamestnaní alebo pri šoférovaní a pracovať
na správnom držaní tela.

V slovenských ambulanciách praktických lekárov, ale aj špecialistov sa mesačne predpíše viac ako 150 tisíc balení nesteroidných analgetík, teda liekov, ktoré
sú najčastejšie odporúčané pri bolestiach
chrbtice. Úľava od bolesti väčšinou príde,
málokto si však uvedomuje riziká, ktoré
tieto lieky so sebou prinášajú, najmä v prípade dlhodobého užívania, prípadne užívania maximálnych odporúčaných dávok
v nádeji rýchleho nástupu účinku.
„Liekové kontrolné úrady, či už slovenský
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), alebo Európska lieková agentúra (EMA) varujú
pred vážnymi rizikami, ktoré sú spojené s užívaním nesteroidných analgetík. Ide najmä o
zdravotné problémy tráviaceho ústrojenstva,
ako sú pocity na vracanie, bolesti brucha, nechutenstvo a v najhoršom prípade vznik žalúdočných vredov. Tak isto sa odporúča opatrnosť pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, prípadne tých, ktorí majú rizikové faktory týchto ochorení, napríklad vysoký tlak
krvi, zvýšenú hladinu cholesterolu, diabetes
alebo sú fajčiarmi“, povedal MUDr. P. Makara. Odborníci odporúčajú, aby nesteroidné analgetiká pacienti užívali len krátky
čas a v najnižšej možnej dávke.
Ako pomôcť svojmu chrbtu
„Okrem zmeny životosprávy a jej dôsledným dodržiavaním môžu pacienti pomôcť svojmu chrbtu aj dostatočne vysokými liečebnými dávkami vitamínov skupiny B, a to: B1, B6 a B12 . Vitamíny skupiny B
spolu s liekmi proti bolesti prinášajú pacientom možnosť rýchlejšieho nástupu účinku,
čo prinesie celkové skrátenie liečby“, povedal
MUDr. P. Makara.
Komplex vitamínov B je pre činnosť
organizmu nesmierne dôležitý a jeho nedostatok môže mať rôzne prejavy. Skupina
zahŕňa celkom 17 vitamínov, ktorých spotreba sa pri rôznych ochoreniach líši. Všetky sú pre telo dôležité a na zvýšený prísun
„béčka“ by ste si mali dať pozor najmä pri
strese, nesprávnej a nevyváženej strave a
určitých špecifických chorobách. Prvé príznaky nedostatku vitamínu B sa neprejavia ihneď a už vôbec nie jednoznačne, povedzme ochrnutím svalu. Počiatočné prejavy môžu byť vyslovene nešpecifické ako
únava, malátnosť, bolesti svalov.
Veľa vitamínu B je v cereáliách, droždí a v mäse. Jeho bežnú potrebu pokryje pestrá strava, no len čo sa objaví nejaké ochorenie, únava svalov alebo celková
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únava organizmu, je dobré ním telo nasýtiť vo zvýšenom množstve. Zároveň treba
dávať pozor na tzv. antagonisty vitamínu
B, teda látky, ktoré sú akýmisi jeho protihráčmi a vitamínu B vyslovene škodia. Pomerne málo sa totiž vie o tom, že aj niektoré druhy jedál znižujú jeho hladinu, napr.
ustrice či surové ryby. Pozor teda na obľúbené suši! Nežiaduci je aj čaj a káva v extrémne prehnanom množstve. Vzácne trio
vitamínov B1, B6 a B12 umožňuje zníženie
dávky nesteroidného analgetika na polovicu pri zachovaní toho istého protibolestivého účinku. Je dôležité užitie lieku obsahujúceho dostatočne vysoké, a teda liečivé dávky vitamínov skupiny B. Aj pri liečbe pomocou vitamínov B treba rozlišovať
liek od výživového doplnku. Liek obsahuje
vysoké, výrobcom garantované dávky vitamínov, zatiaľ čo u výživových doplnkov
nie je dávka účinných vitamínov garantovaná. Pri bolesti chrbta však treba aj naučiť
sa správne sedieť, pracovať aj na zdravom
držaní tela, investovať do kvalitného matraca. Bolesti chrbta treba nielen liečiť, treba im systematicky predchádzať.
Vhodnou prevenciou problémov
s chrbticou je dodržiavanie tzv. posturálnej
životosprávy. Najtypickejším príkladom je
správne sedenie. Možno si ani neuvedomujeme, akú časť života strávime sedením. Hovorí sa, že človek tretinu svojho života prespí. Takmer určite potom ďalšiu tretinu presedí. Sedenie je pritom na rozdiel od ležania
statickou záťažou, ktorej by sme sa v podstate mali vyhýbať. Netreba však brať veci
absolútne, sú tisíce činností, ktoré vykonávame v sede a ak sa trochu posnažíme, sedenie prestane byť „rizikovým“. Ako to docieliť? Správnym podoprením chrbtice.
Sklon operadla by však nemal byť presne
90 stupňov, ale ideálne 100° – 110°. Chybu
s kolmým sedením často robia šoféri a tým
svoju chrbticu príliš zaťažujú. Kým os trupu
by s nohami nemala zvierať pravý uhol, o
jeho dodržanie by sme sa mali snažiť pokiaľ
ide o chodidlá s predkolením a tiež predkolenie so stehnami. Vhodný je tzv. chlapský
sed so široko rozkročenými nohami. Každý, komu je jeho medzistavcová platnička
v driekovej oblasti milá, sa práve podvedome pomrvil na stoličke a napravil svoje krivé
sedenie s guľatým chrbtom. Urobili ste tak
aj vy pri čítaní týchto riadkov? Pokúste sa o
správny sed s chránenou pozíciou chrbtice
zakaždým, keď si sadáte.
Pripravila: (mp)

Aktuálne:

Beh pre život posúva výskum rakoviny
Od októbra tohto roku skúmajú slovenskí vedci rakovinu prvýkrát pomocou prístroja, ktorý meria deje bunkových
štruktúr v nanorozmeroch. Pomáha im v
tom unikátne laboratórne zariadenie NanoSight. Je to prvý prístroj svojho druhu
na Slovensku, ktorý dokáže merať objekty v nanorozmeroch a umožní tak vedcom
pochopiť dorozumievanie sa zdravých a
nádorových buniek. Na kúpu tohto prístroja pre Ústav experimentálnej onkológie SAV prispeli tisíce účastníkov celoslovenského charitatívneho Behu pre život,
ktorý sa konal na Slovensku už šiesty rok.
„Nano výskum patrí v súčasnosti k najviac sa rozširujúcej oblasti vedy. Sme veľmi radi, že môžeme jeho výhody využívať
pri výskume rakoviny, aj vďaka Nadácii Tesco a tisíckam účastníkov Behu pre život z celého Slovenska. Veríme, že NanoSight pomôže pri vývoji nových diagnostických metód pri onkologických ochoreniach“, zdôraznila Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny, ktorá za vyzbierané peniaze zakúpila prístroj NanoSight pre Ústav experimentálnej onkológie
SAV v Bratislave. „Nebyť šesť ročníkov Behu
pre život, by v Ústave experimentálnej onkológie dnes nemali nielen prístroj NanoSight,
ale ani prístroje, ktoré boli zakúpené vďaka
zbierkam Behu pre život v predchádzajúcich
ročníkoch“, dodala M. Klobušická.
„Je úžasné, že aj šiesty ročník Behu pre
život bol rekordný – svoje zdravie a dobrú vec podporilo neuveriteľných 15 509 ľudí,
čo je o 1 225 viac než vlani. Srdečne ďakujeme všetkým darcom, vďaka ktorým môžeme posunúť výskum a diagnostiku rakoviny
na Slovensku ďalej a pomôcť onkologickým
pacientom. Sme veľmi radi, že o charitatívne projekty, ako je Beh pre život, majú Slováci každý rok väčší záujem“, uviedol Michal
Dyttert, správca Nadácie TESCO, ktorá
beh zorganizovala už 6. raz. Prvých piatich ročníkov Behu pre život sa zúčastnilo viac než 42 500 ľudí, ktorí prispeli na výskum rakoviny sumou vyše 266 000 eur.
Čo všetko znamená Beh pre život
pre herca Jozefa Vajdu, celoslovenského patróna tohto Behu pre život, o tom

Na obrázku je prezidentka Nadácie pre výskum rakoviny, Margita Klobušická
a Michal Dyttert, správca Nadácie TESCO pri slávnostnom prestrihnutí stuhy pri
príležitosti uvedenia prístroja NanoSight do činnosti.
sa možno dočítať v jeho novej knihe, ktorá má názov Moja cesta a ktorú napísal
v spolupráci s Katarínou Leškovou a
predstavil práve v deň oficiálneho uvedenia nového prístroja do prevádzky.
Ako nový, unikátny prístroj NanoSight pomáha pri výskume, nám 17. októbra tohto roku objasnil Ján Sedlák, riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie
SAV a správca Nadácie pre výskum rakoviny: „Traja pracovníci boli zaškolení na prácu s prístrojom NanoSight. Principiálne je
to tak, že na prístroji je platnička, na ktorú
svieti svetlo. Táto platnička sníma ako rýchlo sa skúmané častice pohybujú. Čím je častica menšia, tým viac kmitá. Z rýchlosti kmitania častíc sa dá vyrátať, aká je ich veľkosť.
Aj keď je častíc veľa, kamera ich dokáže nasnímať, nahrať za sebou a potom sa zrátajú rýchlosti kmitania nasnímaných častíc.
Tieto všetky zrátané rýchlosti sa prevedú do
ďalších potrebných číselných údajov a prístroj napokon zistí veľkosť skúmanej častice. Ak sú vedľa seba dve populácie častíc, napríklad, ak máme častice, ktoré majú veľkosť 20 nanometrov a tiež také, čo majú 100
nanometrov, tento prístroj ich rozlíši. Iné prístroje toto „nevidia“, a teda sa nimi ani nezistí , že sú skúmané dve, rôzne veľké častice. Ale
v tomto prístroji sa zistí, ak sú tam veľmi malé,
aj väčšie častice. Prístroj ich nielenže zistí, ale
aj ukáže, že sú skúmané dve alebo tri skupi-

ny častíc rôznych veľkostí. Keď použijeme ich
značenie s fluorescenčnými (svetielkujúcimi)
sondami, napokon vieme povedať, na ktorej zo skúmaných populácii častíc sa fluorescenčné sondy viažu. Sú to protilátky (sú veľmi
podobné ako na prietokových cytometroch,
ktoré tu tiež máme vo vedľajšej miestnosti).
Týmto spôsobom sa dozvieme, či hľadané
znaky na tých malých skúmaných časticiach
sú, alebo nie sú. Podľa toho, či sú alebo nie sú,
sa napokon zistí, či sú to častice z nádorového tkaniva, alebo pochádzajú z nenádorového tkaniva. Vieme teda, či skúmanú časticu
vyprodukoval nádor alebo nie. Preto je NanoSight unikátny prístroj“. Tieto častice plávajú v krvi, ale v súčasnosti sa dajú izolovať
nielen z krvi, ale aj zo slín. Existuje už jedna
odborná práca, kde sa píše, že to, čo slinné žľazy produkujú, to sa mení vtedy, ak
je v tele prítomný nádor pankreasu. To je
však zatiaľ iba jedna práca, ktorá čaká na
ďalšie overovanie, podotkol J. Sedlák a dodal: „Častíc, ktoré máme v krvi je veľmi veľa.
Pomocou prístroja NanoSight sa dá zistiť koľko ich je obsiahnutých v mikrolitri“.
Je to úžasný prístroj. Možno povedať,
že pomocou neho sa dá vo výskumoch
onkologických ochorení naozaj pokročiť
o kus dopredu. Deje sa tak aj vďaka Behu
pre život.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka a archív
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Reportáž:

MY s inou krvou
„MY s inou krvou“ je názov putovnej výstavy, ktorej vernisáž sa uskutočnila 25. októbra tohto roku, v Obchodnom dome MY, na Kamennom
námestí v Bratislave. Práve tam, vďaka spoločnosti TESCO a farmaceutickej spoločnosti Bayer, predstavil Ing.
Jaroslav Janovec, predseda Slovenského hemofilického združenia (SHZ)
prácu členov tohto združenia s postihnutými deťmi, ako aj spoluprácu
so známym českým fotografom Radovanom Šťastným.
Umelecký fotograf R. Šťastný venoval svojich 17 veľkoplošných farebných fotografií hemofilickému združeniu. Zvečnil
na nich najmä deti postihnuté hemofílliou
(vrodenou poruchou nedostatočnej zrážanlivosti krvi). Na týchto fotografiách však
nie sú žiadne obete nevyliečiteľnej choroby, ale mladí ľudia, ktorí sa tešia z detského karnevalu v rekondičnom tábore v Turčianskych Tepliciach, kde každoročne chodievajú pookriať na tele i na duši, kvôli
svojmu zdravotnému postihnutiu.
Tam tieto deti počas karnevalu, na
ktorý si samé pripravili aj kostýmy, zvečnil R. Šťastný. Oslovili sme ho, pretože podobnú výstavu mal už aj v Lipčiciach pri
Vltave. Ako nám prezradil pre Humanitu:
„V poslednej dobe sa neustále pohybujem
pri zdravotne postihnutých. Nedávno sme
nakrútili aj film s postihnutými ľuďmi, kto-

rí však majú iný, mentálny hendikep. Film
je určený na festival Mental Power v Prahe“.
Je to spôsob, ktorým R. Šťastný chce postihnutým, ako hovorí: „podať ruku“, lebo:
„Hranica, kedy sa postihnutie môže týkať
hocikoho z nás, je veľmi tenká“. Sám totiž
postihnutie zažil na sebe, ktoré, našťastie,
už prekonal.
Zriedkavé genetické ochorenie, akým
hemofília je, na Slovensku postihuje asi
550 ľudí, z toho je 130 detí. Odhaduje sa,
že hemofíliou trpí na svete asi 400 000
ľudí. Prenášajú ju ženy na potomkov, najčastejšie mužského pohlavia. Okrem hemofílie sú známe aj iné ochorenia, pri ktorých sa prejavuje nedostatok určitého faktora v krvi. Je to von Villebrandova choroba a nedostatok faktora VII. V 19. a
20. storočí trpelo hemofíliou niekoľko
členov britskej kráľovskej rodiny a v tom
čase sa hemofilici dožívali sotva 20 rokov.
Dnes, vďaka pokroku v medicíne a novodobej substitučnej liečbe, môžu hemofilici viesť takmer normálny život. Chýbajúci faktor v krvi sa im dodáva intravenózne.
Vyrába sa z krvnej plazmy ľudí, darcov krvi
alebo z geneticky upravených bunkových
kultúr. Vráťme sa však k výstave.
V spolupráci s obchodným reťazcom
bude výstava prístupná postupne v desiatich prevádzkach obchodov TESCO.
Púť výstavy R. Šťastného sa začala v Hypermarkete TESCO v Lamači, 25. októbra.

Na obrázku uprostred je Peter Monček, vedúci rekondičného tábora. Pri ňom
vľavo je Maruška, ktorá bola v rekondičnom tábore so svojimi bratmi. Spolu
s ňou je ich bratranec Nikolas, ktorý sa prišiel pozrieť ako sa v tábore darí deťom
s hemofíliou. Vľavo je malý Filip, bratranec hemofilikov, Maťka a Miška. Chce byť
lekárom.
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Odtiaľ ju 11. novembra presunuli do hypermarketu TESCO v Trnave na Veternej
40, kde trvala do 28. novembra. Potom sa
presunula do nitrianskeho hypermarketu
TESCO, na Bratislavskú 5, kde ju návštevníci môžu vidieť do 15. decembra. Od 16.
decembra bude výstava v banskobystrickom hypermarkete na Zvolenskej ceste 8,
kde budú fotografie vystavené do 8. januára 2014. Potom poputuje do košického hypermarketu na Hlavnú ulicu 111,
kde bude do 26. januára 2014. Následne ju od 27. januára do 12. februára 2014
môžu vidieť obyvatelia Prešova a návštevníci prešovského hypermarketu na
Košickej 6. Od 13. do 28. februára budúceho roku bude výstava v popradskom
hypermarkete, na Teplickej ceste 3. A od
1. do 18. marca 2014 bude aj v hypermarkete TESCO v Spišskej Novej Vsi – Na Medzi 15, ale od 19. marca ju uvidia návštevníci žilinského hypermarketu na Košickej
3, kde pobudne do 6. apríla. Už 7. apríla 2014 sa presunie do Trenčína. Púť výstavy sa uzavrie 18. apríla budúceho roku
v trenčianskom hypermarkete TESCO,
v mestskej časti Belá, kde bude otvorená
pri príležitosti Svetového dňa hemofílie, ktorý si svet pripomenie 17. apríla. Spolupráca Radovana Šťastného so
Slovenským hemofilickým združením
sa však týkala nielen fotografovania detí
s krvácavými chorobami a ich súrodencov, čo mu pózovali pred fotoobjektívom
na letnom rehabilitačnom tábore, ale aj
workshopu pre účastníkov tohto tábora,
zameranom na fotografovanie.
Každý rok sa SHZ aj v spolupráci so
spoločnosťou Bayer snaží priblížiť a zvýšiť
informovanosť verejnosti o tomto zriedkavom ochorení, ktorého liečba je náročná a drahá. „Naším cieľom je maximálne
spríjemniť pobyt detí v letnom tábore a pripraviť pre ne vždy nové výzvy. Sme radi, že
deti sa na letný rehabilitačný tábor tešia
celý rok a po štyroch úspešných ročníkoch
samé prichádzajú s kreatívnymi nápadmi“,
uviedla Lele Zemanová, zo spoločnosti
Bayer počas vernisáže výstavy, z ktorej
prinášame i obrázky detí.
Margita Škrbálková
Snímky autorka
Na 3. obrázku obálky je Ing. J. Janovec s fotografom R. Šťastným.

