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RAKOVINA
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poradenstvo pre

ženy s RAKOVINOU

PRSNÍKA

KVALITNÝ ŽIVOT

aj napriek onkologickej
liečbe

REFLUXNÁ CHOROBA
PAŽERÁKA – prečo si

posvietiť na reflux?

RAKOVINA
KRVI odhalená
ODVYKANIE OD
FAJČENIA – ako

prestať fajčiť a znovu
nezačať?

Ak nám majú
antibiotiká pomáhaħ,

O pijanoch a ich nekonečnom boji s metlou ľudstva existujú
stovky, tisícky vtipov. Smejeme sa na nich všetci, ženy, deti,
starci. Nezdá sa mi to celkom fér. Veď uznajte, poznáte aspoň desať vtipov o fajčiaroch? Neverím, že aspoň štyri.

musíme si
ich chrániħ!

Fajčiari si stoja pekne v závetrí. Dlaňami si strážia svoj
oheň, kým im fajka nezhasne. Nikoho pri tom nezabávajú, iba všetkým otravujú vzduch. Vtipov o nich je preto tak
málo, lebo človek pod parou je oveľa milší a hlavne vtipnejší – na vlastnú smolu.
Najznámejší z tých nemnohých vtipov o fajčiaroch má jednoduchú pointu. Tá sa zázračne podobá na hlavnú pointu
z vtipov o alkohole, preto vám ju hneď poviem. Zase som
prestal fajčiť. Tak to už bola ona.
Ako prestať fajčiť a znovu nezačať, to je to, o čo tu beží. Pretože prestať fajčiť je veľmi jednoduché, za to vám osobne
ručím. Sám som totiž prestal už presne šesťkrát. No päťkrát
zase začal. Nechcem sa z toho vyzúvať, ale opakovane zlyhalo moje okolie.

MEDICÍNSKY GARANTOVANÉ INFORMÁCIE
O ANTIBIOTIKÁCH PRE PACIENTOV

REZISTENCIA Á,
NA ANTIBIOTIK
$.26$äÌ5,"
SRGiYDM~
$QWLELRWLNiVD
REX
ĆHQøPQDYøU
]YLHUDWiPXU
ęQRKRVSRGiUVN\FK
SRWUDYtQDSR

SRGiYDM~
$QWLELRWLNiVD
KP{çH
SDFLHQWRPĆRX¬QLFDNWpULH
UHQLXE
YLHVīN¬Y\WYR
N\
RGROQHMQDOLH

Ðlánky pre pacientov
testy a prieskumy
videá a infograƙky

iFK
HYiFK
YĆUHY
VDYĆU
=YLHUDWiPVD
p
Qp
GROQp
RGROQ
pULHR
NWpULH
Y\WYRULDEDNW

NRP
OLHNRP
YRĆLOLH

SORGtQ


3DFLHQWLQDYåWHYXM~
QHPRFQLFH
DOHERNOLQLN\

5H]LVWHQFLD
N\
LHN\
LHN\
DOLH
ww
QiQDO
OQiQD
RGROQ
w.w
%DNWpULDRGRO
QDDQWLELRWLNi
 ho
WUDYX
RWUDYX
FH]SR
FH]]SRW
ĐRPFH
XĐRP
WpULD
LQW/
VDGRVWiYDN¬ęęXĐ
#YAn
GXFK 
Y]QLNiNHĐEDN
]GXFK
drug
{GDY]
{ DY
S{GD
RGDS
YRG
ti
DQH
GLH YRGDS
resL
WDNWbiotic
sWDn
RQWDNW
]PXWXMHDSUHVW Ni SURVWUH
\NRQ
P\NRQ
P\
]SULDP
H]
Res
ce
DOHERFH]SULD
LELRWL
ista
HUDīīRP
LH
VR]YYLHUDīRP
DVR]Y
D
ND
UHDJRYDīQDDQW
ĆORYHN
nce

OLHĆLī
NWRUpPDOL
NFLH
XLQIH
SUtĆLQ


ULDYRĆLDQWLELRWLNiP
2GROQiEDNWp
øFKSDFLHQWRY
VDåtULPHG]LRVWDWQ \JLHQH
NY{OLVODEHMK
ULDGHQLDP
D¬åSLQDYøP]D

REZI
S
$17, TENCIA
%
0Ñæ ,27,.É NA
(7(8
ÿ
52% 2
,Ř9<
"

5H]
LV
DSUH WHQFLD
Q
SUtĆ VWDQHU DDQWL
E
LQXL
H
QIHN DJRYDī LRWLNiY
FLH
QDD ]QLN
QWLE iNH
Đ
LRWLN
iN EDNWp
UL
WRUp
PD D]PXWX
OLOLH
ĆLī MH
1 8
çt
YD
NHĐ MWHDQ
YiP WLEL
LFK RWLNi
2
pred LED
9çG
píše Y¬SUtS
leká DGH
DWR \GRXçt
r.

DMY YDMW
SUtS HFH
DGH O~SUH
3 1
çH
LNG\
VDF GStVDQ
QHVS QHXçt
tWLWH ~Gi
RWUH
YD
OHSå YNX

ERYD MWH]Y
LH
QpD \åQp
4

QWLE
1LNG\
LRWLNi
V¬RV VDQHG

WDWQ
øPLę HęWHR
XĐP ¬DQWLE
5 3
L
LRWLNi
UHG

XPøY FKiG]D
V¬FK DQtPU MWHLQ
RĆNR RUøPLę ~NY\ IHNFLiP
YDFt XĐP KøED
LD
Qt SUDY
FKW
HUP ¬GRGUç PVDNR LGHOQø
tQRY
P
LD
QW
YDQt

P DNWX

L
YRĆL
OQiYRĆ
RGROQi
LDRGR
NWpULD
%DNWpU
DåtUL
LNiPVVDåtUL
QWLELRWWLNiP
DQWLELR
PHG]LęXGt

Ak ste o tom ešte nepočuli, aj fajčiari majú svojich kumpánov. Ako ich majú pijani. A títo „kamaráti“ vám nikdy nedovolia, aby ste len tak prestali: „Chlap predsa MUSÍ fajčiť.
Veď ty ani NEPIJEŠ. A čože ti potom ZOSTANE zo ŽIVOTA?!“
Keď sa raz rozhodnete, že s fajčením nadobro skončíte,
vymažte si z telefónu všetkých fajčiarov. Rozošlite im hromadnú smsku, že odchádzate na cestu okolo sveta a že telefón nechávate doma.
Ja som na ceste okolo sveta už druhý mesiac. A tuším ma to
začína baviť. S fajčiarmi sa teraz ani nezdravím. To je moja
cesta za zdravím.

nce
W/drugresLsWD
www.whoLQ

#AntibioticResistance

Želám vám veľa zdravia v roku 2019!

Ján Mútala
šéfredaktor

partneri projektu

viac informácii na: www.zivotbezantibiotik.sk
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Rakovina prostaty

AJ VY NA TO MÁTE,
AJ VY TO DÁTE!

O PREVENTÍVNEJ
PREHLIADKE U UROLÓGA:
Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu
prehliadku u urológa raz za
3 roky. Súčasťou prehliadky
sú tieto vyšetrenia:
 sedimentácia erytrocytov
a odber krvi,
 vyšetrenie
semenníkov
a prostaty (cez konečník),
 vyšetrenie moču a močového sedimentu,
 ultrazvukové vyšetrenie
prostaty, močových ciest
a obličiek,
 ultrasonografické vyšetrenie malej panvy,
 fyzikálne vyšetrenie.

Muži, preventívna urologická
prehliadka vám môže
zachrániť život!

Poznámka: Muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine
(otec, syn alebo súrodenec)
vyskytol prípad karcinómu
prostaty, majú podľa hladiny
onkomarkera PSA nárok na
preventívnu prehliadku častejšie.

P

rostata je žľaza v tvare vlašského orecha. Nachádza sa tesne pod močovým mechúrom. Žľaza
vytvára tekutinu, ktorá tvorí základ ejakulátu. Aj keď je malá, dokáže spôsobiť obrovské zdravotné
problémy.
TEXT: Tatiana Šušková

„Asi 90 % všetkých karcinómov prostaty sa
zistí v čase, keď je ochorenie ohraničené
len na prostatu. Aj v tom je zmysel
preventívnych prehliadok.“
 slabý alebo prerušovaný prúd moču,
 prítomnosť krvi v moči,
 potrebu častého močenia v noci (zoRakovina prostaty je po karcinóme pľúc
druhým najčastejším onkologickým
ochorením u mužov. Tak ako v prípade
iných onkologických ochorení platí, že
čím skôr sa odhalí, tým lepšie sú šance na
vyliečenie.
Muži napriek tomu chodia na preventívne prehliadky k urológovi málo. Absolvuje ich len 11,6 % pánov nad 40 rokov.
Niektorí to nepovažujú za dôležité. Iní
svoje problémy bagatelizujú. Ďalší si nájdu množstvo dôvodov, prečo k urológovi
nejsť. A ešte ďalší si myslia, že vyšetrenie
prostaty je nepríjemné.
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„Rakovina prostaty v raných štádiách
nemusí na seba upozorňovať žiadnymi
príznakmi. Aj preto je najlepšou
prevenciou návšteva u lekára.“
Rakovina prostaty obvykle nebolí
Rakovina prostaty v raných štádiách nemusí na seba upozorňovať žiadnymi príznakmi. Aj preto je najlepšou prevenciou
návšteva u lekára, keďže odborník rôznymi vyšetreniami rozpozná už prvé ne-

patrné zmeny. Pokiaľ karcinóm prostaty
spôsobuje nejaké problémy, zaznamenáte hlavne:
 časté močenie (viac než 7 – 8-krát za
24 hodín),
 bolesť alebo pálenie počas močenia,

budenie viac než 1-krát).
Asi 90 % všetkých karcinómov prostaty
sa zistí v čase, keď je ochorenie
ohraničené len na prostatu. V takýchto
prípadoch sa očakáva, že takmer
100 % mužov bude žiť najmenej 5 rokov
po stanovení diagnózy. Celkové 5-ročné
prežívanie pre všetky štádiá karcinómu
prostaty je 99 %. 10 a 15 rokov prežíva
92 % a 61 % mužov.

Zopár čísiel:

 Na Slovensku je ročne diagnostikovaných viac ako 2 000 nových
prípadov rakoviny prostaty.

 Každoročne takmer 600 slovenských
mužov na toto ochorenie zomiera.
 Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí
rakovinou prostaty približne 9 000
mužov.

Movember je fúzatý november –
mocní chlapi s hokejkami sa vyšetrenia neboja!
Fúzy a brady sú dnes v móde nielen
u hipsterov. Už v roku 2003 vznikol nápad, ako by sa dala oživiť popularita
pánskych fúzov. Práve takto sa zrodila
iniciatíva s názvom Movember, ktorú jej
tvorcovia neskôr využili na rozprávanie
o rakovine prostaty.
Movembrové kampane dnes oficiálne
robí 21 štátov sveta. Slovensko tiež ne-

stojí niekde bokom, a vďaka za to patrí
Slovenskej asociácii hráčov ľadového
hokeja (SIHPA).
Naši hokejisti sa v rámci kampane s názvom „Dal som to“ usilujú o motivovanie
mužov, aby absolvovali preventívne vyšetrenie u urológa. Myšlienku a kampaň
podporil aj známy hokejista Róbert Pukalovič, ktorý prostredníctvom motivačného videa vyzýva ostatných mužov
k prevencii: „Ja som to dal a som na to
hrdý. Neboj, dáš to aj ty,“ odkazuje im na
videu.
Web kampane dalsom.sk ponúka každému mužovi možnosť objednania sa na
preventívnu prehliadku. Dobročinný zámer vyzdvihuje aj prezident SIHPA Oliver Pravda: „Tešíme sa, že tento rok môžeme cez aukciu špeciálnych movembrových dresov venovať výťažok občianskym
združeniam, ktoré dlhodobo bojujú proti
rakovine a podporujú slovenských onkologických pacientov a ich rodiny.“
V hokeji rozhoduje jeden zápas o víťazstve a prehre. V živote môže jedno vyšetrenie rozhodnúť o živote a smrti.
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Rakovina prostaty

NA SLOVÍČKO
S ODBORNÍKOM
„K

aždý muž nad 50 rokov by mal absolvovať preventívnu prehliadku minimálne raz za 3 roky.
Pokiaľ sa rakovina prostaty vyskytuje v rodine, muž by mal chodiť na urologické prehliadky od
veku 40 rokov.“ To je odkaz prezidenta Slovenskej urologickej spoločnosti, Doc. MUDr. Ivana Minčíka, PhD.
TEXT: Tatiana Šušková

❖ Prečo by sme mali častejšie hovoriť o typických mužských chorobách?
V súvislosti s intímnymi časťami tela
sa o prevencii hovorí viac pri ženách.
Onkologická problematika sa však rovnako týka mužov. Karcinóm prostaty je
vážne onkologické ochorenie, svedčia
o tom štatistické čísla. Rakovina prostaty postihuje väčšinou mužov nad 50 rokov. Na Slovensku sa dnes celkovo lieči
takmer 10 000 mužov.
Karcinómy prostaty zachytávame v rôznych štádiách prirodzeného vývoja. Ideálne by bolo, keby sme ich zachytili včas,
aby sa dali liečiť, a v konečnom dôsledku aj vyliečiť. Preto je dôležité, hovoriť
o tom nahlas, informovať verejnosť,
kedy a ako často majú muži chodiť na
preventívne prehliadky.
❖ Kedy je to „včas“?
Podľa toho, čo o tomto ochorení vieme, včas znamená okolo 50. roku života
muža. Jedným z rizikových faktorov je
totiž práve vek muža. Muž nad 50 rokov
by mal absolvovať preventívnu prehliadku minimálne raz za 3 roky. Podľa vstupných kritérií, ktoré sa pri prvej prehliadke zistia, nasledujú ďalšie postupy. Ak je
vyšetrenie v zmysle rakoviny prostaty
negatívne, stačí ju opakovať po troch
rokoch.
Iná situácia nastáva, ak sa rakovina
prostaty vyskytuje v rodine. V takom
prípade sa odporúča, aby muž chodil na
preventívne urologické prehliadky od
veku 40 rokov. Hodnoty prostatického
špecifického antigénu, ktoré sa zisťujú
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z vyšetrenia krvi, sú výnimočným markerom ochorenia. Veľa nám napovedia
o tom, ako postupovať ďalej.
❖ Aké iné rizikové faktory sa okrem
veku podieľajú na vzniku ochorenia?
Prirodzená podstata rakoviny prostaty
nie je celkom známa, ale okrem veku
a dedičnosti je významná napríklad úloha testosterónu. Historicky je známe,
že muži, ktorým sa odobrali semenníky,
napríklad starovekí speváci v chrámových zboroch, rakovinou prostaty netrpeli.
Výskyt ochorenia ovplyvňuje aj spôsob
stravovania. Zistilo sa napríklad, že vo
vyspelých krajinách s vysokým príjmom
bielkovín a živočíšnych tukov je výskyt
karcinómu prostaty podstatne vyšší, ako
v krajinách, v ktorých prevláda strava
vegetariánskeho charakteru – chudobná na cholesterol a bohatá na vlákniny
a fytoestrogény. Karcinóm prostaty je
častejší aj u obéznych pacientov, čo súvisí s vysokým príjmom tukov a nedostatkom fyzickej aktivity.
Rakovina prostaty je však multifaktoriálne ochorenie, takže tento problém
je pomerne zložitý. Dôležitá je včasná
diagnostika a aktívna liečba, ktorá zahŕňa operácie alebo ožiarenie prostaty.
❖ Perspektíva liečby je priaznivejšia
vo včasných štádiách ochorenia...
„Štádiovanie“ rakoviny prostaty zodpovedá zhruba štyrom klinickým štádiám
onkologických ochorení. Prvé klinické
štádium je lokalizovaný nádor, ktorý je

len v prostate, a nie sú prítomné metastázy v uzlinách, kostiach, či iných
orgánoch. Toto je „ideálny“ stav, keď
hovoríme o včasnom záchyte rakoviny
prostaty.
❖ Môže samotný pacient spozorovať
príznaky ochorenia?
Rakovina prostaty má trochu iný priebeh
ako iné onkologické ochorenia. Niekedy
sa správa veľmi „priaznivo“, to znamená,
že nie je agresívna. Aj preto musíme mať
k dispozícii také prostriedky a vyšetrenia, aby sme našli tých pacientov, ktorí
majú agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá ak sa nelieči, spôsobí progresiu
ochorenia a vznik metastáz.
Zrozumiteľne povedané, máme dva základné typy ochorenia – to, ktoré pacientovi neublíži a môže s ním žiť, a druhý –
agresívny typ, ktorý môže, ak sa nelieči,
v konečnom dôsledku spôsobiť až smrť.
❖ Podľa vašich skúseností – prečo
muži zanedbávajú preventívne prehliadky?
Preventívne urologické prehliadky sú
na Slovensku hradené všetkými tromi
poisťovňami v plnom rozsahu. To, že
si muži neuvedomujú dôležitosť tohto
urologického vyšetrenia, je celosvetový
fenomén. Ide o kombináciu obáv, ostychu, mužskej márnivosti, ale aj absencie
širšej osvety o tomto ochorení. Preto
my, odborníci vítame každé podujatie,
ktoré prispieva k nárastu informácií
o tomto závažnom ochorení.

Rakovina pankreasu

RAKOVINA
PANKREASU ZABÍJA
POTICHU A RÝCHLO
Čo s tým môžeme urobiť?
R

akovina pankreasu sa ťažko diagnostikuje a rovnako ťažko lieči. Príznaky choroby nie sú
špecifické, a preto môžu byť mylne interpretované. Rakovina pankreasu má veľmi zlú prognózu:
epidemiológovia predpokladajú, že do roku 2030 bude na túto diagnózu druhá najvyššia úmrtnosť
z onkologických ochorení.
TEXT: Tatiana Šušková

Na Slovensku ročne 800 – 1000
nových prípadov

Rakovina pankreasu je najzákernejšie
onkologické ochorenie. Až 95 % pacientov mu po krátkom čase podľahne. Len
1 z 20 pacientov môže očakávať, že bude
žiť ďalších 5 rokov. Čo je ešte horšie,
80 % pacientov je diagnostikovaných ako
chirurgicky neresekovateľných.
U väčšiny pacientov sa totiž podarí odhaliť rakovinu až v čase, keď je v pokročilom štádiu a rozšírila sa, čo znemožňuje
úspešnú liečbu. A ak sú aj pacienti operovateľní, 80 % z nich veľmi skoro po operačnom zásahu recidivuje.
Podľa prieskumov viac ako 60 % opýtaných o tejto chorobe a jej príznakoch
nevie takmer nič. Slovensko je pritom na
druhom mieste vo výskyte rakoviny pankreasu v rámci celého sveta.
„Zákernosť tohto ochorenia tkvie v ťažkej
diagnostike, pretože pankreas je schovaný
za žalúdkom. K diagnostike dochádza veľmi neskoro, už v pokročilých štádiách. Aj
príznaky ochorenia sa rozvíjajú veľmi neskoro, najčastejšie je to ožltnutie pacienta.
Na hlave pankreasu nachádzame tumory
do 4 centimetrov, ale pri chvoste pankreasu
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môžu dosahovať veľkosť aj 10 centimetrov,
kým začnú spôsobovať príznaky,“ vysvetľuje onkochirurg z Kliniky onkologickej chirurgie Národného onkologického
ústavu, MUDr. Jozef Dolník.
Prvým príznakom býva často diabetes
mellitus. Aj preto sa pri náhle vzniknutom diabete treba zamýšľať aj nad rakovinou pankreasu. K ďalším príznakom
patria nevoľnosť, nechutenstvo, schudnutie (bez príčiny), bolesť chrbtice, či
bolesť, ktorá najčastejšie migruje v oblasti brucha.

Čo je pankreas?

Pankreas je hubovitá žľaza podlhovastého tvaru, veľká asi 15 centimetrov. Nachádza sa hlboko v bruchu, medzi žalúdkom a chrbticou. Najširšia časť pankreasu
sa nazýva „hlava“, strednú časť voláme
„telo pankresu“ a najužšiu časť „chvost“.
Pankreas plní v tele dve základné a mimoriadne dôležité úlohy:
 vytvára tráviace šťavy – enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať potravu v čreve,
 produkuje hormóny, napr. inzulín.

Nešpecifické príznaky

Pri rakovine pankreasu sa objavujú príznaky zväčša až vtedy, keď je neskoro.
Hlavne nešpecifické príznaky sú prekážkou včasnej návštevy u lekára. Pacient si
často myslí, že ide len o dôsledok únavy
a každodenného stresu.
MUDr. Štefan Pörsök, klinický onkológ
z Kliniky klinickej onkológie Národného
onkologického ústavu, o rakovine pankreasu hovorí:
„Počet nových pacientov neustále pribúda,
stále stúpa aj úmrtnosť na túto diagnózu.
Efektívna onkologická liečba pri tejto diagnóze dlhodobo zlyháva. Jedinou liečebnou
modalitou naďalej zostáva chirurgia.“
Akákoľvek zmena zdravotného stavu
v zmysle cukrovky je varovným signálom. Častokrát býva prvým príznakom
pokročilosti choroby ožltnutie, spôsobené utlačením žlčových ciest. Ďalej sú to
nešpecifické bolesti (lokalizované v okolí
bruchu), poruchy príjmu potravy, tráviace ťažkosti, či nevysvetlené depresívne stavy.
„Celý komplex týchto symptómov môže byť
signálom aktívnej choroby. Súhrn nešpeci-

„Zákernosť tohto ochorenia tkvie v ťažkej
diagnostike, pretože pankreas je schovaný
za žalúdkom.“
fických, ale stále sa zhoršujúcich stavov, by
mal pacienta priviesť k lekárovi. Odborník
už potom myslí aj na nádorové ochorenie,
a to všeobecne, teda nielen na rakovinu
pankreasu, pretože nové diagnózy neustále
pribúdajú,“ uvádza MUDr. Štefan Pörsök.

10 varovných príznakov, ktoré
môžu znamenať rakovinu pankreasu
1. Žltačka – bez bolesti
 Hromadenie žlče – pokožka a očné bielka sa sfarbia dožlta.
 Svrbenie a tmavo zafarbený moč.
 Nenádorové ochorenie, ako napríklad žlčové kamene.

2. Nevoľnosť
 Pocity nevoľnosti – nádor môže
blokovať žlčovod alebo tlačiť na
dvanástnik, čo komplikuje trávenie.
 Takto môže vzniknúť zápal v okolitej oblasti, alebo žltačka.
3. Bolesti brucha
 Často sa začínajú pocitmi nepohodlia, prípadne bolesťou v bruchu, ktorá vystreľuje do chrbta.
 Bolesť sa môže zhoršovať po jedle,
alebo poležiačky.

 Zo začiatku bolesti ustupujú, po
krátkom čase však postupne pretrvávajú.
4. Depresia
 V prípade rakoviny pankreasu
môže byť depresia jedným zo
symptómov (tzv. somatogénna
depresia).
5. Nevysvetliteľné chudnutie
 Telo spaľuje viac kalórií ako obvykle. Príznakom môže byť znížená chuť do jedla, alebo preferovanie len niektorých potravín.
 Chudnutie zapríčiňuje predovšetkým zmena metabolizmu bielkovín.
 Strata kilogramov nemusí byť
sprevádzaná výraznými bolesťami.
6. Zmeny vo vyprázdňovaní: hnačka
 Pretrvávajúca hnačka – vyprázdňovanie 6 alebo viackrát denne
– je príznakom vážnejšieho ochorenia, hoci nemusí ísť o rakovinu
pankreasu.
 Ak hnačka obmedzuje každodenné činnosti, poraďte sa so svojím
lekárom.
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Rakovina pankreasu
v týchto prípadoch sú percentá nízke. Zhruba 25 % pacientov má 5-ročné prežívanie. Aj
keď je teda ochorenie zachytené vo včasnom
štádiu, prežije zhruba len štvrtina pacientov,
pretože problémom je skorá recidíva po operácii,“ neveselo vysvetľuje MUDr. Štefan
Pörsök.

8. Bolesti v krížovej časti chrbta
 Asi u 7 z 10 ľudí je hlavným dôvodom návštevy u lekára bolesť
chrbta.
 Predovšetkým, ak sa nádor nachádza v tele alebo na chvoste
pankreasu, vyvíja tlak na nervy.

Chirurgická liečba sa kombinuje s chemoterapiou. V Národnom onkologickom
ústave na Klenovej ulici v Bratislave uskutočnia ročne 60 operačných zákrokov na
pankreasoch. V porovnaní so svetom ide
o nadpriemerné číslo. Napriek tomu je rakovina pankreasu oblasťou onkológie, kde
sú liečebné výsledky viac ako neuspokojivé.

9. Rozvoj alebo zhoršenie diabetes
mellitus (bez priberania)
 Nádor ničí bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín – to môže
viesť k vzniku diabetes mellitus.
 Príznaky cukrovky: rozmazané
videnie, extrémna únava, pomalé
hojenie rán, neustály pocit smädu
a hladu.
10. Hlboká žilová trombóza
 Dýchavica, alebo bolesť v rôznych častiach tela – môže byť
spôsobená krvnými zrazeninami v hlbokých žilách nôh, panvy
a ramien.
Pokiaľ sa u vás prejavia aspoň 2 z týchto
symptómov, navštívte svojho lekára!

Katkin pacientsky príbeh

Katka oslávila svoju štyridsiatku v nemocnici. Po Vianociach, 27. decembra 2017,
si príbuzní u nej všimli, že má žlté očné
bielka. Hrozivú diagnózu jej oznámili už
po vyšetreniach na pohotovosti – výsledky sonografického vyšetrenia jednoznačne svedčili o rakovine pankreasu. Katku
okamžite hospitalizovali.
„S bolesťami chrbta som najskôr navštevovala neurológa, ktorý mi dával obstreky a infúzie na uvoľnenie svalstva. Bolesť chrbta
bola taká neznesiteľná, že som prvé mesiace
prežívala na opiátoch, pretože bežné analgetiká nezaberali. Keby ma možno už v tých
chvíľach poslal na nejaké zobrazovacie vyšetrenia, možno nemusela moja choroba
prísť až do metastatického štádia. Pacient

„Prvým príznakom býva často diabetes
mellitus. Ďalej sú to poruchy príjmu
potravy, tráviace ťažkosti, či nevysvetlené
depresívne stavy.“
Rozhoduje vek?

Aj keď sa toto ochorenie častejšie vyskytuje vo vyššom veku, za lekármi prichádzajú čoraz mladšie ročníky. Vysvetlením môžu byť dedičné typy nádorov
pankreasu, ktoré postihujú približne
10 % pacientov.
„Včasné štádium je jednoznačne indikované na chirurgický zákrok. Skúsený tím chirurgov zhodnotí podmienky na operabilitu.
Vďaka takémuto zákroku môžeme pacientovi dopriať tzv. dlhodobé prežívanie. Ale aj
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toho veľa o sebe nevie, ale je to práve lekár,
ktorý môže pomôcť pri včasnom odhalení
ochorenia,“ uvádza mladá žena.
V júli tohto roka, po polročnej chemoterapii, Katka podstúpila operáciu. „Dnes sa
cítim dobre a dúfam, že nebudem patriť do
nelichotivých štatistík tohto ochorenia,“ hovorí s nádejou mladá žena.
Jej slová potvrdzuje klinický onkológ
MUDr. Štefan Pörsök. „Keď k nám prídu
pacienti, až osem z desiatich je v štádiu, kto-

HLAVNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY
RAKOVINY PANKREASU:
 Riziko ochorenia sa zvyšuje s vekom. Najviac
pacientov je vo veku nad
45 rokov. Rakovina pankreasu je jediná, ktorá
postihuje obe pohlavia
rovnako.
 Diabetes mellitus zvyšuje riziko vzniku rakoviny
pankreasu takmer 2-násobné.
 So zvýšeným rizikom rakoviny pankreasu sú spojené aj predchádzajúce
onkologické
ochorenia
a iné zápalové ochorenia
tráviaceho traktu.
 Ľudia s rodinnou anamnézou rakoviny pankreasu majú takmer 2-násobné riziko.
 U takmer jednej tretiny
pacientov bolo zaznamenané fajčenie.
 Rizikovým faktorom je
chronická pankreatitída,
ktorá je najčastejšie zapríčinená dlhodobým požívaním alkoholu.
 Obezita zvyšuje riziko približne u 12 % pacientov
s nádorom pankreasu.

Pouč sa zo včerajška,
ži pre dnešok
a dúfaj v zajtrajšok.
Dôležité je neprestať
klásť otázky.

ré my už nevieme riešiť. Pacientov treba vyšetriť do dôsledku. Radšej urobiť vyšetrenia
navyše, ako neurobiť žiadne, alebo až vtedy,
keď je už neskoro.“

A l b e r t

E i n s t e i n

Dá sa pred rakovinou pankreasu
chrániť?

V oblasti onkologických ochorení sa dnes
pravidelne zdôrazňuje význam preventívnych prehliadok. Ibaže pri rakovine pankreasu nemajú preventívne prehliadky
taký záchyt, ako by sme si všetci želali.
Odporúčané skríningové metódy vlastne
ani neexistujú.
Lekári preto zdôrazňujú, že vždy je najdôležitejší spôsob života. Treba zabrániť
obezite, častejšie a zdravšie sa stravovať,
jedlá zdravo tepelne upravovať, veľa sa hýbať. A samozrejme, nemali by sme to preháňať s alkoholom a cigaretami.

7OYXSʏRɯZIHIGOɯTSOVSO]
RIQS˶RSHSWMELRY˟FI^TSWɽ
ZERMELVERɳGETSHWXYTSZERME
VM^ɳO2IYWTSOSNIRɯTSXVIF]
WMZ]˶EHYNɽRSZɯVMI˙IRME
WXEVʀGLTVSFPɯQSZETVIXS
WEYWMPYNIQITS^IVE˟REZʀ^Z]
^Vɹ^R]GLYLPSZTVMʏSQ

WMRIYWXɧPIOPEHMIQISXɧ^O]
EHPɧ˶HMQIRSZɯGIWX]
OVMI˙IRMEQʏMY˶ZPEFSVE
XɸVMɧGLEPIFSZRE˙MGL
OSQYRMXɧGL2IWMIQI^SHTS
ZIHRSW˟^EXSEF]WQI
TVITEGMIRXSZ^EFI^TIʏMPM
TVɳWXYTOXʀQRENPIT˙ɳQPMIOSQ

ERɧ˙TVMIOSTRɳGO]HYGL
TSLɧ˂ERE˙ISHLSHPERMI
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Inovujeme, aby pacienti
QSLPM˶M˟PIT˙MI

Celgene, s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 232 638 000, www.celgene.eu
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7. Iné zmeny vo vyprázdňovaní: ílovitá stolica
 Mastná, svetlá stolica s hnilobným zápachom.
 Tento stav môže signalizovať
upchatie žlčovodu, čo je častý dôsledok nádoru v pankrease.

Rakovina pankreasu

Rakovina krvi

„V Národnom onkologickom ústave
v Bratislave uskutočnia ročne 60 operačných
zákrokov na pankreasoch. V porovnaní so
svetom ide o nadpriemerné číslo.“
„Napriek tomu, že dodnes nevieme, prečo
rakovina prostaty vzniká, minimálne môžeme spraviť to, že sa pokúsime o vyrovnaný energetický príjem a výdaj,“ odporúča
MUDr. Štefan Pörsök.

Fialový november
Fialové stužky, fialové oblečenie, fialové
dominanty
15. november je Svetovým dňom rakoviny pankreasu. Po vzore svetových metropol, ako sú Paríž, Sydney či New York,
sa už po piatykrát na fialovo rozžiarili aj
mnohé slovenské mestá, teda ich monumenty a významné budovy. Slovensko
tak v rámci iniciatív pacientskej aliancie
NIE RAKOVINE a pacientskeho združenia Europacolon Slovensko vyjadrilo
solidaritu s pacientmi a ich rodinnými
príslušníkmi. Aj bežní ľudia mohli vyjadriť svoj postoj – pripnutím fialovej stužky, fialovým oblečením alebo zdieľaním
podpory na sociálnych sieťach.

Tento akt je však len jednou súčasťou
kampane, ktorá šíri osvetu o rakovine
pankreasu a požaduje lepšie podmienky
v boji proti najťažšej rakovine na svete.
Projekt World Pancreatic Cancer Day
(WPCD) je svetovou iniciatívou, združujúcou viac ako 70 organizácií z 32 krajín a zo 6 kontinentov. Tento rok WPCD
2018 opäť hrdo reprezentovala kampaň
proti rakovine pankreasu pod sloganom:
„Žiadame viac. Pre pacientov. Pre život.
Povedzte aj vy NIE RAKOVINE PANKREASU!“
Pacientska organizácia Europacolon
Slovensko prináša pomoc a podporu
onkologickým pacientom už 11 rokov.
Aliancia NIE RAKOVINE, na čele s ambasádormi a zakladateľmi združení – Janou Pifflovou Špankovou, Patrikom Hermanom a Bibianou Ondrejkovou – teraz
piaty rok. Spolu s dobrovoľníkmi z radov
bývalých onkologických pacientov sa
intenzívne venujú vážnej onkologickej
diagnóze, šíria osvetu, vzdelávajú verejnosť, pomáhajú pacientom v ich lieč-

K pacientom, ktorí bojovali s rakovinou pankreasu,
patril aj zakladateľ firmy
Apple Steve Jobs. Chorobu
mu diagnostikovali v roku
2003, zomrel v roku 2011.
Mal zriedkavý – neuroendokrinný typ nádoru pankreasu, ktorý je menej agresívny. Jobs odmietol operáciu
a 9 mesiacov sa liečil prostriedkami alternatívnej medicíny, čo neskôr oľutoval.
Rakovinu pankreasu mal aj
známy herec Patrick Swayze, ktorý ochoreniu podľahol
v roku 2009.

be, poskytujú psychologickú a sociálnu
podporu v pacientskych poradniach,
ktoré fungujú v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach.
Odborne správne informácie o pankrease a jeho karcinóme, ako aj „fialové“ fotografie a odkazy, vysvietené dominanty,
informácie o možnostiach podpory, aj
v podobe prehľadnej mapy pomoci – s kontaktmi na gastroenterologické ambulancie
a oddelenia nemocníc, sú k dispozícii na
www.nierakovine.sk.

RAKOVINA KRVI
ODHALENÁ:
Poznáme skutočnú hodnotu
komplexnej zdravotnej
starostlivosti na Slovensku
V

septembri minulého roka bola publikovaná prvá analýza hodnoty zdravotnej starostlivosti o pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku. Dostupnosť údajov bola vtedy limitovaná, dnes už poznáme skutočnú hodnotu tejto starostlivosti. O podrobnú analýzu sa zaslúžil
Ústav zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v spolupráci
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Inštitútom zdravotnej politiky a Sociálnou poisťovňou.
TEXT: Johnson & Johnson s.r.o

„Analýza bola validovaná VšZP a Inštitútom zdravotnej politiky na Ministerstve
zdravotníctva SR, s ktorým sme vypočítali stratu produktivity na základe mortality v dôsledku diagnózy mnohopočetný
myelóm na Slovensku za rok 2017. Nepriame náklady sme vyčíslili na základe dát
Sociálnej poisťovne a Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny,“ vysvetľuje prof.
PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, autor
odbornej štúdie o hodnote zdravotnej
starostlivosti a vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Hematologické malignity, resp. rakovina
krvi, predstavujú 7 % všetkých prípadov
nádorových ochorení. Mnohopočetný
myelóm je druhým najčastejším typom
hematologickej malignity, pričom každý
rok pribudne v Európe 39 000 nových
pacientov. Prognóza ochorenia nie je
veľmi priaznivá – pre pacienta znamená
v priemere 4 roky života od stanovenia
diagnózy. Včasná diagnostika a skoré
nasadenie liečby však zlepšuje vyhliadky
a predlžuje pacientom život.

Presnejšie dáta, presnejšia analýza

Prvá analýza hodnoty zdravotnej starostlivosti o pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku vyčíslila
náklady za prvých 12 mesiacov terapie
od stanovenia tejto diagnózy. Zamerala
sa pritom na analýzu priamych zdravotníckych nákladov (diagnostika, špeciálne
vyšetrenia, hospitalizácia, liečba) a nepriamych nákladov (príspevky v práceneschopnosti, dlhodobej práceneschopnosti, invalidnom dôchodku, strata produktivity práce pri predčasnom úmrtí). Bola
však limitovaná dostupnosťou údajov.
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Zdravotná starostlivosť na Slovensku v číslach

Nová analytická štúdia bola zameraná
na komplexnú starostlivosť o pacienta
s rakovinou krvi – od diagnostikovania
ochorenia, až po smrť. Štúdia vychádza
z presných dát Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, ktoré zahŕňajú viac ako 70 %
pacientov s mnohopočetným myelómom
na Slovensku.

Na stanovenie skutočnej hodnoty komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku poslúžil tímu prof.
Babeľu modelový pacient – vek 53 rokov, bez rozdielu pohlavia, liečba spočívala v transplantácii alebo farmakoterapii, ochorenie sprevádzali 4 relapsy a pacient sa dožil cca 4 roky od stanovenia
diagnózy.
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Rakovina krvi
Na Slovensku sa tak po prvýkrát podarilo vyčísliť náklady na komplexnú starostlivosť o pacienta s mnohopočetným
myelómom, a to od stanovenia diagnózy,
až po smrť. Rovnako boli po prvýkrát vypočítané a validované náklady z pohľadu
straty produktivity kvôli predčasnému
úmrtiu v produktívnom veku.
„Celkové náklady od stanovenia diagnózy až po smrť pacienta činili 409 071 €,
z toho až 261 475 € boli priame náklady.
Keďže pacient prežíva dlhšie, pochopiteľne
sa v porovnaní s prvým rokom navyšovali
všetky nákladové položky, najmä hospitalizácie a farmakoterapia. Nepriame náklady
štátu tvorili celkovo 147 596 €, z toho až
127 611 € predstavovala strata produkti-

Nepriame náklady:

Náklady spôsobené práceneschopnosťou:
19 985 €
Náklady spojené so stratou produktivity
práce v dôsledku predčasného úmrtia
(straty na daniach, odvodoch): 127 611 €

Slovensko potrebuje zmeniť uhol
pohľadu

Analýza priamych nákladov je bežným
štandardom pri hodnotení prínosu inovatívnej terapie alebo technológie. Prístup v posudzovaní vplyvu nepriamych
nákladov na spoločnosť sa však rôzni.
Prínos zdravotníckych inovácií spočíva aj v tom, že šetria štátu nielen
priame zdravotnícke náklady, ale aj
tie nepriame.

stali novú nádej v podobe inovatívnych
liekov. Inovácie sú totiž predovšetkým o zlepšovaní a predlžovaní života,
no aby sa tak stalo, pacienti musia mať
ľahší prístup k týmto liekom. Inovatívna
liečba umožňuje lepšiu a cielenejšiu terapiu v oblasti rakoviny krvi, zároveň má
pozitívny vplyv na celkové zdravotnícke
náklady:
 znižuje počet dní hospitalizácie,
 znižuje potrebu kontaktov so špecialistom a špecializačných vyšetrení,
 znižuje potrebu ambulantnej starostlivosti,
 zvyšuje rýchlosť rekonvalescencie,
 zvyšuje efektivitu cielených zdravotníckych nákladov,
 redukuje náklady, ktoré súvisia s terapiou rakoviny krvi nepriamo.
Prioritou by malo byť predovšetkým
zefektívnenie systému zdravotnej
starostlivosti, ktoré sa nezaobíde bez
vyčíslenia hodnoty jeho jednotlivých
častí. Na Slovensku dnes nedokážeme
pripraviť adekvátne ekonomické hodnotenia nových technológií v porovnaní
s krajinami, kde sú nákladové dáta voľne
dostupné, pravidelne validované regulátorom a odporúčané smernicami na
prípravu a posudzovanie takýchto hodnotení.
„Chronické ochorenia, akým je aj mnohopočetný myelóm, postihujú čoraz viac
ľudí v produktívnom veku. Z hľadiska
hodnotenia komplexnej starostlivosti je
preto dôležité, začať zvažovať aj nepriame
náklady, ktoré zásadným spôsobom dotvárajú obraz o tom, čo spôsobuje ochorenie
z pohľadu ekonomických nákladov štátu,“
dodáva prof. Babeľa.

vity práce v dôsledku predčasného úmrtia
pacienta, prepočítaná na rok 2017,“ predstavil dáta novej analýzy prof. Babeľa.

Priame náklady

Diagnostika (ambulantné, rádiologické,
laboratórne vyšetrenia): 21 481 €
Špeciálne zákroky (napr. transplantácia
kostnej drene): 23 120 €
Hospitalizácia: 61 229 €
Farmakoterapia/liečba (ambulantná liečba, podanie a technická príprava liekov):
155 645 €

„I keď sa môže spočiatku zdať, že zavedením inovatívnych liekov porastú aj náklady
na liečbu onkologických ochorení, nemusí
to byť pravda. Nasadenie drahšieho, no
účinnejšieho lieku nám síce môže zvýšiť
priame náklady na liečbu v porovnaní so
súčasnou terapiou, na druhej strane nám
môže ušetriť zdroje napríklad tým, že pacient strávi menej dní v nemocnici,“ vysvetľuje prof. Babeľa.
Vďaka pokrokom vo výskume a vedeckým objavom dnes mnohí pacienti do-

Kľúčovým pre ďalšiu diskusiu by preto mal
byť predovšetkým transparentný prístup k pravidelne validovaným dátam,
ktoré umožnia efektívne hodnotiť komplexný prínos inovatívnej terapie alebo technológie.
(Autor článku: PHSK/HEM/1018/0003,
Johnson & Johnson s.r.o., Karadžičova 12,
Bratislava 821 08)
Zdroje:
Babela R, Rafayova M: Direct and indirect
costs associated with mupltiple myeloma:
a case study from the Slovak Republic. Int
Health Journal. 2017 December;1:11-16.

Spoločne meníme vnímanie onkologických
ochorení.
Našim cieľom je zmeniť priebeh onkologických ochorení. Snažíme sa
o naplnenie našej vízie, aby onkologickým ochoreniam bolo možné
predchádzať, prípadne zmeniť ich na chronické alebo vyliečiteľné.
Úzko spolupracujeme s najuznávanejšími odborníkmi z oblasti onkológie,
akademickými a vládnymi inštitúciami ako i odborníkmi v oblasti zdravotnej
starostlivosti a pacientmi.
Naše úsilie spája spoločný cieľ: zmeniť dopady onkologických ochorení na
pacienta a jeho príbuzných.
Poskytujeme moderné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré predlžujú
alebo zlepšujú život pacientov.
V spoločnosti Janssen využívame vedecké poznatky a pomáhame pacientom
na celom svete.

Janssen, Johnson&Johnson, s.r.o.
www.janssen.sk
Použitá fotograﬁa má len ilustračný charakter.

PHSK/HEM/1014/0005(1)
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Rozhovor

SOCIÁLNO-PRÁVNE
PORADENSTVO
PRE PACIENTKY
S RAKOVINOU
PRSNÍKA
N

a Slovensku sa rakovina
prsníka týka každej desiatej
ženy. Často sa stáva, že lekári sa
sústredia na liečbu, a zabúda sa
na to, že táto choroba prináša
so sebou aj viacero iných
ťažkostí – či už právneho, alebo
sociálneho charakteru.
TEXT: Jana Krajčovičová

Na aktuálne informácie sme sa spýtali
zakladateľky a predsedníčky Združenia
pacientov s hematologickými malignitami
(www.hematologickypacient.sk),
JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD., ktorá
vedie bezplatné právne poradne pre pacientov s onkologickými a inými ochoreniami.

b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0):
50 – 70 %,
c) po odstránení v pokročilých štádiách
– s exenteráciou axily (odstránením
tuku spolu s lymfatickými uzlinami)
počas onkologickej liečby: 75 – 80 %,
d) neliečiteľné formy: 90 %,
e) po stabilizácii zdravotného stavu
(spravidla po 2 rokoch): 30 – 50 %.
Pri posudzovaní sa má prihliadať aj na
obmedzenie funkcie v ramennom kĺbe –
napríklad lymfedém alebo defekty svalov.
Pokiaľ pacientka trpí aj ďalšími ochoreniami, percento invalidity možno zvýšiť
o maximálne 10 %. Musí však ísť o ochorenia, ktoré nie sú iba prechodné a zasahujú do schopnosti pracovať.
Pacientkam komplikuje situáciu najmä
to, že Sociálna poisťovňa vo všeobecnosti nezohľadňuje hormonálnu liečbu ako
liečbu onkologickú, a to napriek tomu,
že onkológ ju predpísal na onkologické
ochorenie. Hormonálna liečba pritom
veľmi negatívne zasahuje do reálneho
pracovného potenciálu pacientok.
❖ Pri prekonávaní sociálneho a finančného znevýhodnenia spôsobené
chorobou, pomáhajú pacientom rôzne organizácie. Tie im poskytujú aktuálne a zrozumiteľné informácie o ich
právach v oblasti sociálneho zabezpečenia. Čo sú najčastejšie sociálne
situácie, v ktorých sa pacienti ocitajú?
Zrozumiteľné a najmä aktuálne informácie o sociálnom zabezpečení sú pre onkologických pacientov naozaj dôležité.
Veľmi sa teším, že ich môžem pacientom
poskytovať aj v Onkoporadni Ligy proti

„Liečení onkologickí pacienti majú od
1. júla nárok na parkovací preukaz.“
rakovine. Podrobné informácie o jednotlivých sociálnych situáciách, napr. invalidite, ťažkom zdravotnom postihnutí,
hmotnej núdzi, možno nájsť na webovej
stránke Sociálnej poradne pre onkologických pacientov www.sopo.sk.
Aktuálne by som vypichla najmä novelu zákona o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákone pomôžu mnohým onkologickým pacientom pri riešení
problémov, ktoré súvisia s dopravou do
zdravotníckych zariadení. Onkologickí
pacienti počas liečby a hematonkologickí
pacienti, majú od 1. júla aj počas udržia-

zvýšených výdavkov, súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla) vo výške
34,25 € mesačne. Preukaz a príspevky sa
vybavujú na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny.
❖ Keď som sa pripravovala na tento
rozhovor, dočítala som sa, že liečbu
rakoviny komplikuje aj obmedzený
prístup k novým, inovatívnym liekom,
a že od roku 2011 nevstúpili do zoznamu kategorizovaných liekov takmer
žiadne inovatívne onkologické lieky.
Stále to platí?
Žiaľ, áno. Aj na liečbu rakoviny prsníka
existujú lieky, ktoré nie sú zaradené do

„Ak je liek pre pacienta jedinou vhodnou
možnosťou, lekár má požiadať poisťovňu
o výnimku na jeho úhradu.“
vacej liečby nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu. Po novom už nebudú
musieť dokazovať, že majú zníženú imunitu, ťažkosti pri chôdzi, alebo iné problémy, pre ktoré je pre nich nevhodné cestovanie v hromadnej doprave. Postačí, ak
lekárskymi správami doložia, že sa podrobujú onkologickej liečbe. Onkologická
liečba je tiež dôvodom na priznanie príspevku na pohonné hmoty (kompenzáciu

tohto zoznamu, hoci sú odporúčané špičkovými onkológmi, a v iných krajinách sú
pacientkam bez problémov hradené. Ak
liek nie je zaradený do kategorizačného
zoznamu, spadá do režimu výnimiek.
O jeho úhradu žiada ošetrujúci lekár
zdravotnú poisťovňu. Poisťovňa nemusí súhlasiť s úhradou lieku na výnimku.
A ak aj súhlasí, nemusí cenu lieku zaplatiť v plnej výške.

❖ Pani Fedorová, z pohľadu právnika –
čo najviac trápi ženy, prípadne mužov
s onkologickým ochorením prsníka?
S pacientkami, ktoré trpia rakovinou prsníka, najčastejšie riešim posudzovanie
invalidity. Pri rozhodovaní o invalidnom
dôchodku je Sociálna poisťovňa viazaná
„tabuľkou“ v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. V nej je ku každému ochoreniu priradený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Na
uznanie invalidity je potrebných aspoň
41 %. Pri zhubných nádoroch prsníka je
percento poklesu stanovené nasledovne:
a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0),
alebo po parciálnej resekcii: 30 – 40 %,
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Rozhovor
Či už je liečba poisťovňou hradená, alebo
nie, pacient má právo, dozvedieť sa o jej
existencii od svojho lekára. Ak je liek pre
pacienta jedinou vhodnou možnosťou,
lekár má požiadať poisťovňu o výnimku
na jeho úhradu. V prípade, že poisťovňa
žiadosť zamietne, odporúčam opätovné
podanie. Súbežne sa pacientka obráti na
pacientske organizácie, napr. OZ Amazonky, a požiada ich o podporu. Okrem
toho môže sama napísať do zdravotnej
poisťovne a žiadať, aby svoje stanovisko
prehodnotili. Zákon je nastavený tak, že
poisťovňa nemusí brať podporné stanoviská ani žiadosť samotného lekára vôbec
do úvahy. Pokiaľ však pacient a jeho lekár
nebudú robiť nič, znamená to, že zamietnutie najlepšej možnej liečby akceptujú.
Pre mňa osobne by to akceptovateľné
rozhodne nebolo.
❖ Ako sme spomínali, onkologickí pacienti môžu vyhľadať pomoc pacientskych organizácií, ktoré vedia poradiť aj v komplikovaných situáciách.
Tieto organizácie majú mnohoročné
skúsenosti z praxe, a preto majú aj
predstavu, aké systémové opatrenia
by pacientom pomohli. Ktoré požiadavky by podľa vás zlepšili celkovú
situáciu?
Predovšetkým žiadame, aby sa zmenil
zákon o úhradách liekov tak, aby sa aj
nová, inovatívna onkologická liečba
dostávala do štandardnej úhrady liekov. O liečbe pacientov potom nebude
rozhodovať zdravotná poisťovňa, ale
ošetrujúci lekár. Mimoriadne dôležité
je, sfunkčniť aj Národný onkologický
register, bez ktorého nemôžeme vytvárať účinné programy prevencie a včasnej diagnostiky, či hodnotiť efektivitu
liečby. Zaostávame aj v oblasti psychologickej a sociálnej starostlivosti o onkologických pacientov, ktorú namiesto
štátu vo veľkej miere zabezpečujú pacientske a iné organizácie, napr. Liga
proti rakovine. Pozornosť by sme mali
venovať aj návratu onkologického pacienta do pracovného života, vrátane
zvyšovania jeho informovanosti o všetkých možnostiach, ktoré mu systém ponúka, napr. pomoc pracovného asistenta. Nevyhnutné tiež je, aby sme zvýšili
reálnu dostupnosť sociálnych služieb,
najmä opatrovateľskej služby. Tú má
podľa zákona zabezpečovať pre svojich
obyvateľov každá obec a mesto, v praxi
to tak však nie je.

20

RAKOVINA PRSNÍKA
V Slovenskej republike je rakovina prsníka najčastejším zhubným
nádorom u žien. Podľa najnovších údajov registrujeme už viac ako
2 500 nových prípadov ročne. Medzi postihnutými však stále pribúdajú mladšie ženy. V uplynulých 20 rokoch sa počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25 – 45 rokov zvýšil o viac ako 30 %, kým
v minulosti sa táto diagnóza vyskytovala najčastejšie u žien vo veku
okolo 60 rokov. Na rakovinu prsníka môžu ochorieť aj muži. Ročne
sa na Slovensku zistí 20 – 30 nových prípadov u silnejšieho pohlavia.

KTORÁ ŽENA JE RIZIKOVÁ?
Väčšina žien s rakovinou prsníka nemá rodinnú rizikovú situáciu.
Zvýšené riziko je však u žien, ktorých matka alebo sestra mali
rakovinu prsníka alebo vaječníkov. Určité riziko je aj u žien,
ktoré nemali deti alebo ktoré mali prvé dieťa po 30. roku života.
Rakovina prsníka nemá jednoznačnú vekovú hranicu, avšak výskyt
stúpa s vekom.
NAJLEPŠIA OCHRANA – SKORÉ ZISTENIE
Včasné formy rakoviny prsníka sú vo vysokom percente trvale
vyliečiteľné. Toto sú všeobecne akceptované odporúčania pre
včasnú diagnostiku.
Veková kategória 40 a viac:
 samovyšetrovanie prsníkov raz za mesiac,
 vyšetrenie odborným lekárom 1x za rok,
 mamografické vyšetrenie raz za 2 roky.
Veková kategória 20 – 39:
 samovyšetrovanie prsníkov raz za mesiac,
 vyšetrenie odborným lekárom raz za 2 roky.

Pomáhame
a]SmKU\ȶ
rakovinu
prsníka

Prekonali ste rakovinu prsníka alebo sa
WYm]LSPLȏP[L&
Chýbajú vám informácie o chorobe,
WV[YLI\QL[LWVTVJJOJL[LI`ȶ]RVU[HR[L
ZȑHSúxTPüLUHTPZYV]UHRV\ZRZLUVZȶV\&
Potrebujete podporu a poradenstvo v oblasti

Na stránke www.sopo.sk nájdete aj vzory a formuláre, ktoré
môžete potrebovať, takisto bezplatnú web poradňu a konzultačnú
telefónnu linku.

Bezplatné právne poradenstvo
/LTH[VSVNPJRmWVYHKȩH
0UMVYTmJPLVVJOVYLUxHSPLȏIL

KVZ[\WUVZ[PSPLȏI`&
6IYmȶ[LZHUH6IȏPHUZRLaKY\üLUPL
Amazonky.

(Zdroj: Liga proti rakovine)

SOPO.SK
Bezplatná sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov
vám poradí v týchto oblastiach:
 Invalidita a invalidný dôchodok.
 Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP).
 Sociálne služby.
 Pracovné vzťahy.
 Hmotná núdza.
 Kúpeľná liečba.

:TLVIȏPHUZRL
aKY\üLUPLaHZ[\W\QJL
pacientov s
hematologickými
THSPNUP[HTPȏVZ
nádorové ochorenia
krvi, krvotvorných
buniek a lymfatického
systému.

Kontakty
rok.amazonky@gmail.com
0948 352 592
www.ozamazonky.sk,
na FB OZ Amazonky,
na Instagrame @ozamazonky

Ak potrebujete pomoc,
WVKWVY\ȏPYHK\HSLIV
]mZaH\QxTHUHúHȏPUUVZȶ
TüL[LZHUHUmZVIYm[Pȶ!
info@hematologickypacient.sk
0800 007 694
www.hematologickypacient.sk,
UH-)!/LTH[VSVNPJRûWHJPLU[
AKY\üLUPLWHJPLU[V]ZOLTH[VSVNPJRûTPTHSPNUP[HTP

5HúLWVIVȏR`M\UN\Q])YH[PZSH]L
;YLUȏxULH2VúPJPHJO

5LamI\KRV]m)YH[PZSH]H

Právna oblasť

NA AKÚ LIEČBU
MÁTE PRÁVO?
Lieky na výnimku – čo by mal
urobiť váš lekár?
K

aždý pacient má právo na kvalitnú a účinnú liečbu. Je to štandard, ktorý má lekár pacientovi poskytnúť a zdravotná poisťovňa ho zaplatiť. Zdravotnú starostlivosť nemôžeme deliť na akúsi základnú – lacnejšiu, menej vhodnú a menej účinnú, a na nadštandardnú – drahšiu, ale vhodnejšiu
a účinnejšiu.
TEXT: JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Združenie pacientov s hematologickými malignitami
(www.hematologickypacient.sk)

Lekár má pacienta liečiť podľa aktuálnych poznatkov medicíny. Túto povinnosť mu ukladá priamo zákon. Preto sa
lekár vzdeláva a sleduje vývoj vo svojom
odbore. Vedecky podložené poznatky
o liečbe jednotlivých ochorení sú uvedené v odporúčaných postupoch (tzv.
„guidelines“), vypracovaných odbornými
spoločnosťami. V onkológii sú dôležité
najmä odporúčania Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO), zverejnené aj na
webovej stránke www.esmo.org.
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Pacienti majú byť informovaní o všetkých možnostiach liečby. Pokiaľ existuje liek, ktorý je pre nich vhodný, majú
právo, dozvedieť sa o ňom. Zdravotná
starostlivosť je poskytovaná na základe
informovaného súhlasu. Informovaným súhlasom dáva pacient najavo, že
bol dôkladne poučený o všetkých možnostiach liečby a že sa rozhodol liečiť
určitým spôsobom.
Pacient musí porozumieť, čo je cieľom
jednotlivých liečebných alternatív, čo od
nich môže reálne očakávať, aké nežiaduce účinky s nimi môžu byť spojené, aj ako
sa dajú zvládnuť. Ak pacient nemal k dispozícii všetky informácie, informovaný
súhlas je neplatný. Zdravotná starostlivosť je potom nezákonná.
Lekár, ktorý zamlčí informáciu o existencii vhodnej liečby, zasahuje do pacientovho práva na život a zdravie, keďže mu
znemožňuje, aby sa pred život ohrozujúcim ochorením ochránil. Základné ľudské právo na život, neznamená len zákaz
pozbaviť iného človeka života (napríklad
ho zabiť), ale aj právo aktívne svoj život
chrániť. To platí aj v situácii, ak je človek
ťažko chorý a sú k dispozícii lieky, ktoré
môžu ohrozenie života odvrátiť.
Zamlčať existenciu lieku kvôli obave, že
ho poisťovňa neuhradí a pacient bude
sklamaný, nie je správne. Úhrada lieku zdravotnou poisťovňou nie je jediný
spôsob, ako sa pacient môže k lieku dostať. Pacient alebo niekto z jeho blízkych
predsa môže liek kúpiť. Pacientovi môže
pomôcť aj niektorá z neziskových organizácií, alebo peniaze získa vo verejnej
zbierke. Aj zdravotná poisťovňa sa napokon môže rozhodnúť, že liečbu pacientovi uhradí. Na to však potrebuje žiadosť
od lekára.

Mnohé lieky, ktoré sú štandardom modernej medicíny, nie sú na Slovensku
štandardne hradené. Zdravotným poistením sú kryté iba lieky, ktoré splnia prísne
kritériá. Náklady na jeden rok kvalitného života, ktorý pacient vďaka lieku získa, nesmú prekročiť hranicu stanovenú
zákonom. Táto hranica je určená veľmi
nízko a nezodpovedá skutočnej hodnote
väčšiny nových onkologických liekov.
Preto sa nedostávajú do kategorizácie
a zdravotné poisťovne ich neuhrádzajú.
Lieky, ktoré nie sú v kategorizačnom zozname, si pacient platí sám. Výnimočne
ich môže uhradiť aj zdravotná poisťovňa. Liek musí byť pre pacienta jedinou
vhodnou možnosťou liečby a lekár musí

Právo byť informovaný/á

Žiadosť o výnimku – ako to prebieha?

o výnimočnú úhradu požiadať. Výnimočné úhrady nemajú žiadne známe
pravidlá. Zdravotná poisťovňa nemusí
súhlasiť s úhradou lieku na výnimku. Ak
aj súhlasí, nemusí liek zaplatiť v plnej
výške.

Či už je liečba poisťovňou hradená alebo
nie, pacient má právo vedieť, že existuje, a to od svojho lekára. Ak je liek pre
pacienta jedinou vhodnou možnosťou
liečby, lekár má požiadať poisťovňu o výnimku na jeho úhradu.

Žiadosť o udelenie súhlasu s úhradou
lieku na výnimku podáva lekár. V žiadosti uvedie konkrétne dôvody, pre ktoré je
liek jedinou vhodnou možnosťou liečbou. Jedinou vhodnou možnosťou je taký
liek, od ktorého lekár očakáva najlepšie
výsledky pri predĺžení života pacienta
a zlepšení jeho zdravotného stavu. Dôkazom o očakávanej účinnosti lieku sú aktuálne vedecké poznatky a odporúčania
odborných spoločností.

Jediná vhodná možnosť neznamená, že
na dané ochorenie neexistujú iné lieky.
Pacient môže trpieť ďalšími ochoreniami, ktoré použitie iných liekov vylučujú,
alebo ich už užíval a nepriniesli požadované výsledky. Lekár by mal v žiadosti
o výnimku uviesť, z akých dôvodov nie
sú pre pacienta vhodné iné lieky na jeho
ochorenie. Žiadosť sa podáva na tlačive
vydanom zdravotnou poisťovňou. K žiadosti sa priložia výsledky laboratórnych
a zobrazovacích vyšetrení.

Základným predpokladom poskytnutia
bezplatnej zdravotnej starostlivosti je
zdravotné poistenie. Tak ako pri každom
inom poistení, aj pri zdravotnom poistení platí, že je ním poistené riziko vzniku určitej poistnej udalosti. Ak máme
napríklad poistené auto, rizikom, proti
ktorému sa poisťujeme, je jeho krádež či
poškodenie pri dopravnej nehode. Keď
takáto udalosť nastane, poisťovňa nám
uhradí náklady na opravu vo výške určenej poistnou zmluvou.

Žiadosť lekára je základným
predpokladom pre udelenie súhlasu s úhradou lieku

V prípade zdravotného poistenia sa poisťujeme pre prípad vzniku ochorenia,
vedúceho k potrebe poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Rozsah toho, čo má poisťovňa v takomto prípade uhradiť, nie je
určený poistnou zmluvou, ale zákonmi.

Ak lekár žiadosť nepodá, poisťovňa nemôže liek uhradiť. Nepodanie žiadosti
je porušením povinnosti lekára. Lekár
musí vykonať všetko, čo je v jeho silách,
aby pacientovi zabezpečil včasnú a účinnú liečbu. Lekár, ktorý nevyužil všetky
možnosti, znížil šancu pacienta na zlepšenie zdravotného stavu.
Aj v prípade, že liek je pre pacienta jedinou možnosťou, poisťovňa nemusí
súhlasiť s tým, že ho uhradí. Zákon ne-

Pri žiadnom type poistenia nie sú poistené úplne všetky riziká, teda poisťovňa
nie je povinná platiť vždy. Jednotlivé výluky z poistenia sú dohodnuté v poistnej
zmluve. Rovnako ani zdravotná poisťovňa nemusí uhradiť zdravotnú starostlivosť
v každom prípade, ale iba vtedy, keď jej to
ukladá zákon. Zákon špecifikuje, aké vý-

„Ak lekár žiadosť nepodá, poisťovňa
nemôže liek uhradiť. Nepodanie žiadosti je
porušením povinnosti lekára.“
zakotvuje nijaký lehotu, v ktorej sa má
poisťovňa vyjadriť. Neexistuje ani nijaký
oficiálny postup, ako sa domôcť zmeny
stanoviska poisťovne. Pokiaľ však pacient
a lekár nebudú robiť nič, znamená to, že
zamietnutie najlepšej možnej liečby akceptujú. To by sa nemalo stať pravidlom.
Stáva sa, že poisťovňa prvú žiadosť zamietne, a druhú či tretiu schváli. Zavážiť môžu aj podporné listy pacientskych
organizácií a samotného pacienta. Aj pri
opätovnej žiadosti sú však najdôležitejšie argumenty lekára. Lekár by mal
presvedčivo odôvodniť, prečo je liek pre
pacienta jedinou vhodnou možnosťou.
Konečné rozhodnutie je na poisťovni.

„Bezplatná“ zdravotná starostlivosť

Ústava Slovenskej republiky garantuje
občanom bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia.

kony zdravotnej starostlivosti sú hradené
zdravotnou poisťovňou, a teda pre pacienta úplne alebo čiastočne bezplatné.
Podstatou a zmyslom bezplatnosti zdravotnej starostlivosti je jej dostupnosť.
Lieky, ktoré zachraňujú život a liečia
závažné ochorenia, majú byť bezplatné
práve preto, aby boli rovnako dostupné pre všetkých. Ak by zákon umožnil
vstup nových onkologických liekov do
kategorizácie, poisťovne by ich museli
zaplatiť. Pacienti by sa nimi mohli liečiť.
Výnimky by zostali iba pre naozaj výnimočné prípady.
Finančná náročnosť modernej onkologickej liečby je nepochybne výzvou. Nesmie však byť dôvodom, pre ktorý pacient
stráca šancu na predĺženie a skvalitnenie života. Aj na Slovensku majú onkologickí pacienti právo na liečbu, ktorá
zodpovedá modernej medicíne.
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Mnohopočetný myelóm

MUDr. Ľubica Harvanová:

JE DOBRÉ, KEĎ
PACIENT NEOSTÁVA
SO SVOJÍM
PROBLÉMOM SÁM
M

nohopočetný myelóm je liečiteľné, ale nevyliečiteľné onkologické ochorenie krvi. Zvyčajne sa
objaví v kostnej dreni. Ide o pomerne neobvyklú rakovinu – na Slovensku pribudne ročne 200 až
300 nových pacientov. Odborníci sa však domnievajú, že veľká časť pacientov o svojej chorobe nevie.
Prečo je to tak? O možnostiach diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu, nám porozprávala
MUDr. Ľubica Harvanová z Kliniky hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Petržalke.
TEXT: Jana Krajčovičová

❖ Pani doktorka, čo si máme predstaviť pod pojmom mnohopočetný myelóm? Čo sa to deje v ľudskom tele?
Mnohopočetný myelóm je po leukémiách
druhé najčastejšie krvné nádorové ochorenie. Vzniká v kostnej dreni, z jedného
druhu bielych krviniek, ktoré sa nazývajú plazmatické bunky. Týmto nádorovo
zmeneným bunkám hovoríme aj myelómové bunky. Myelómové bunky sa od
zdravých plazmatických buniek odlišujú
nekontrolovateľným množením a dlhším
prežívaním v kostnej dreni. To spôsobuje
utláčanie zdravých buniek v kostnej dreni, čo sa prejaví poklesom normálnych
krviniek v krvnom obraze. Myelómové
bunky navyše rozrušujú pevnú štruktúru
kosti – vytvárajú v nich „dutiny”. Keď je
kosť oslabená, môže sa ľahko zlomiť.
❖ Prečo vzniká mnohopočetný myelóm?
Príčiny vzniku tohto ochorenia stále nepoznáme. Z rizikových faktorov sa uvažuje o vplyve životosprávy, ako napr.
dlhodobý nedostatok odpočinku, priveľa
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stresu, fajčenie, radiácia, slnečné žiarenie, chemické látky, závažné poruchy
imunity a vírusy. Ochorenie nie je nákazlivé ani prenosné, a podľa súčasných
znalostí nie je ani dedičné. Dnes, žiaľ,
ešte nevieme, ako myelómu predchádzať.
Ochorenie najčastejšie postihuje starších
ľudí vo veku 60 – 65 rokov.
❖ Aké sú príznaky mnohopočetného
myelómu?
Mnohopočetný myelóm vzniká veľmi pomaly. Vo včasnej fáze ho rozpoznáme iba
pri náhodnom vyšetrení RTG snímok kosti, alebo z biochemického vyšetrenia. Príznaky, ktoré privedú pacienta k lekárovi,
už signalizujú pokročilejšie ochorenie.
Ako sme už spomínali, za prejavy ochorenia sú zodpovedné premnožené myelómové bunky v kostnej dreni. Tieto
bunky zaberajú v kostnej dreni priestor
normálnym bunkám, a zároveň vylučujú do okolia mnoho rôznych látok, ktoré
ovplyvňujú ďalšie bunky a narúšajú kostnú štruktúru.

Bolesť kostí je najčastejší subjektívny
príznak, ktorý privedie pacienta k lekárovi. Keďže však bolesť občas „navštívi“
každého človeka nad 30 rokov, veľakrát
dochádza k neskorému rozpoznaniu
ochorenia. Pacient je často opakovane
vyšetrovaný praktickým lekárom, ortopédom alebo neurológom, až kým je odoslaný k hematológovi.
U pacientov s mnohopočetným myelómom je narušená krvotvorba v kostnej
dreni. To sa najčastejšie prejaví nedostatkom červených krviniek – anémiou, a teda
zvýšenou únavou, bledosťou, nevýkonnosťou, dušnosťou a búšením srdca.
Pri hlbšom zásahu do regulácie krvotvorby sa znižuje aj počet krvných doštičiek, ktoré majú dôležitú úlohu pre
zrážanlivosť krvi, a potom dochádza k
zvýšenému krvácaniu. Znížený počet
bielych krviniek sa zasa prejavuje zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktoré sú
často závažnejšie a majú dlhší priebeh.
Pri mnohopočetnom myelóme je v krvi aj

nedostatok normálnych funkčných protilátok (imunoglobulínov), ktoré sú za normálnych okolností vytvárané zdravými
plazmatickými bunkami.
Ďalším príznakom môže byť poškodenie
obličiek. Stav sa môže prejaviť opuchom
nôh, poruchou tvorby moču a hromadením odpadových látok v organizme.
V závažných prípadoch môže vyústiť až
do zlyhania obličiek, s nutnosťou dialyzačnej liečby.

Súčasťou protinádorovej liečby je najčastejšie dvoj- alebo trojkombinácia liekov,
pozostávajúca z kortikoidu, cytostatika (alkeran, cyklofosfamid) a nového
lieku (bortezomib, lenalidomid). Pacienti
vo veku do 65 rokov (alebo do 70 rokov,
v prípade dobrého výkonnostného stavu
a pri absencii iných závažných ochore-

predchádzanie týmto komplikáciám.
K najvážnejším komplikáciám patrí poškodenie obličiek (s nutnosťou dialýzy)
alebo zlomenina stavca s útlakom miechy, kvôli čomu môže pacient ostať imobilný. V dôsledku oslabenia imunitného
systému môžu pacienti trpieť opakovanými a závažnými infekciami.

ní) podstupujú po tejto úvodnej liečbe
autológnu transplantáciu kmeňových
krvotvorných buniek. Podporná liečba
je zameraná na potlačenie alebo zníženie intenzity príznakov – liečba infekcií,
anémie, bolesti a zlomenín kostí, posilnenie štruktúry kostí – tzv. osteoprotektívna liečba.

❖ Diagnostikovanie rakoviny býva
pre pacienta šokujúce a zdrvujúce.
Z vašej skúsenosti – čo by ste pacientom poradili? Ako sa dá zvládnuť takýto stres a neistota?
Rakovina a jej liečba mení človeku život vo všetkých oblastiach. Dôležitým
aspektom je komunikácia lekára s pacientom, aj jeho najbližšou rodinou.
Lekár musí pacientovi vysvetliť, ako
bude prebiehať liečba, čo by mal počas
liečby obmedziť, a naopak, čomu sa zasa
nemá vyhýbať. Veľmi dôležitá je podpora zo strany vlastnej rodiny. Je dobré,
keď pacient neostáva so svojím problémom sám. Dnes už existujú aj rôzne
pacientske skupiny, ktoré združujú ľudí
s rovnakými diagnózami. Pre niektorých
pacientov je prínosom, keď môžu byť
s ľuďmi, čo si podobnými problémami
už prešli, alebo práve prechádzajú. Pokiaľ to choroba dovoľuje, netreba ostávať pasívny, ale chodiť pravidelne na
prechádzky do prírody, alebo sa venovať
svojím záľubám. V niektorých prípadoch
je však potrebná aj odborná psychologická pomoc.

❖ Ako prebieha diagnostika mnohopočetného myelómu?
Na hematologickú ambulanciu pošle pacienta väčšinou praktický lekár, alebo iný
špecialista, ako napr. ortopéd, neurológ,
imunológ, nefrológ alebo reumatológ.
Toto sú špecializácie, ktoré pacient vyhľadá, ak má nejaké ťažkosti. Práve preto
je dôležitá edukácia lekárov iných špecializácií, lebo myelóm vie diagnostikovať iba ten, kto naň myslí...
V prípade podozrenia na mnohopočetný
myelóm, na hematologickej ambulancii
realizujeme vyšetrenie krvi – či už parametre krvného obrazu, alebo biochémie,
tiež vyšetrenie moču. Nesmieme zabúdať
ani na sedimentáciu erytrocytov, ktorá
býva niekoľkonásobne zvýšená. Ďalej realizujeme zobrazovacie metódy, ako RTG,
CT vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu. Definitívne si diagnózu myelómu
potvrdzujeme vyšetrením kostnej drene.
❖ Ktoré liečebné postupy ponúka súčasná medicína? Je medicínska starostlivosť pri mnohopočetnom myelóme na Slovensku porovnateľná s ostatnými vyspelými krajinami?
Cieľom liečby je potlačenie aktivity
ochorenia, zmiernenie alebo úplné odstránenie príznakov, resp. navodenie
dlhodobého bezpríznakového obdobia.
Liečbu mnohopočetného myelómu môžeme rozdeliť na 2 druhy: protinádorovú a podpornú.
Cieľom protinádorovej liečby je zmenšenie počtu myelómových buniek v kostnej
dreni, a tým odstránenie príznakov ochorenia. S klesajúcim množstvom myelómových buniek sa znižuje odbúravanie
kosti, čím sa zmierňuje bolesť a obnovuje novotvorba kosti. S poklesom myelómových buniek sa zlepšuje krvotvorba
v kostnej dreni, organizmus sa už dokáže
lepšie chrániť pred infekciou.

Liečba mnohopočetného myelómu prebieha na Slovensku v piatich centrách:
Klinika hematológie a transfuziológie
Univerzitnej nemocnice Bratislava, Klinika onkohematológie Národný onkologický ústav, Hematologické oddelenie
Banská Bystrica, Klinika hematológie
a transfuziológie Martin, Klinika hematológie a onkohematológie Košice. Liečba prebieha podľa medzinárodných protokolov. Slovenská myelómová spoločnosť
veľmi úzko spolupracuje s Českou myelómovou spoločnosťou, či už pri vytváraní
spoločných liečebných odporúčaní, alebo
v rámci inej medzinárodnej spolupráce.
❖ S akými komplikáciami sa pri tomto
ochorení pacienti stretávajú?
Cieľom včasnej diagnostiky je práve
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Rozhovor

KVALITNÝ ŽIVOT
AJ NAPRIEK
ONKOLOGICKEJ
LIEČBE
N

evoľnosť a vracanie sú dva najobávanejšie vedľajšie
účinky, ktoré súvisia s liečbou onkologických ochorení.
Od deväťdesiatych rokov 20. storočia bolo vyvinutých
a zaradených na trh niekoľko nových tried látok, ktoré veľkej
časti pacientov pomáhajú tieto príznaky lepšie zvládnuť.
Postupne sa stali takmer univerzálnym štandardom
v chemoterapeutických liečebných postupoch. Úspešné
zvládnutie nepríjemných a vyčerpávajúcich symptómov
rakoviny zvyšuje kvalitu života a celkové zdravie pacienta.
Viac nám o tejto problematike povedala MUDr. Mária
Novisedláková, klinická onkologička Oddelenia klinickej
onkológie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní
Bratia v Bratislave.
TEXT: Jana Krajčovičová

❖ Pani doktorka, čo je chemoterapiou
indukovaná nauzea a vracanie (CINV)?
Prečo ju treba mať pod kontrolou?
Chemoterapiou indukovaná nauzea
a vracanie, alebo v skratke CINV (pozn.
red.: z angl. Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting), znamená nevoľnosť
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a vracanie, ktoré je spôsobené onkologickou liečbou – hlavne chemoterapiou.
Cytostatiká môžu zapríčiniť vracanie
tým, že účinkujú na mnohých miestach v
ľudskom organizme. Nevoľnosť (nauzea)
je nepríjemný pocit v zadnej časti hrdla
a v žalúdku, ktorý môže viesť k vracaniu.

Pocit nevoľnosti môže byť sprevádzaný
zvýšenou tvorbou slín, závratmi, ťažkosťami s prehĺtaním, zmenami teploty
a búšením srdca.
Vracanie (eméza) vzniká kvôli sťahovaniu svalov v žalúdku – svaly vytláčajú

jeho obsah. Niekedy sa stáva, že pacienta
iba napína, bez toho, aby obsah žalúdka
vyvrátil. Nevoľnosť a vracanie sa často
vyskytujú súčasne, no môže ísť aj o dva
samostatné problémy – vracanie môže
a nemusí byť sprevádzané pocitom nevoľnosti.

visí od viacerých faktorov, a to hlavne od
použitých cytostatík, ich dávky, schémy
a spôsobu podania, ale aj od individuálnych charakteristík pacienta, ako vek,
pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu,
či skúsenosť s predchádzajúcou chemoterapiou.

CINV môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu života pacientov, a má aj dopad na znášanlivosť ďalšej liečby, keďže
patrí k najčastejším nežiaducim účinkom
chemoterapie. Jej nedostatočná kontrola
môže vyústiť do zlej spolupráce pacienta
pri nasledujúcej onkologickej liečbe.

Chemoterapeutiká majú rôzny, tzv. emetogénny potenciál, ktorý odráža pravdepodobnosť rozvoja CINV po ich podaní.
Na základe emetogénneho potenciálu ich rozdeľujeme, podľa celosvetovo
uznávaných klasifikácií (ASCO, MASCC/
ESMO, NCCN), do štyroch skupín. Podľa
rizika vzniku emézy (vracania): vysoké:
> 90 % riziko emézy, stredné: 30 – 90 %
riziko emézy, nízke: 10 – 30 % riziko
emézy, minimálne: < 10 % riziko emézy.

Poznáme niekoľko typov nevoľnosti
a vracania, spôsobeného chemoterapiou – akútna, oneskorená, očakávaná,
prielomová a refraktérna. Akútna nevoľnosť/vracanie prepukne niekoľko minút
až hodín po podaní chemoterapie, a do
24 hodín odznie. Najhoršie prejavy sa
obvykle objavujú 5 až 6 hodín po podaní chemoterapie. Oneskorená nevoľnosť/
vracanie nastane po viac ako 24 hodinách
od podania chemoterapie. Častejšie sa
vyskytuje pri určitých druhoch chemoterapie, ako sú cisplatina, karboplatina,
cyklofosfamid a doxorubicín. Napríklad
vracanie vyvolané cisplatinou je zvyčajne najhoršie 48 – 72 hodín po chemoterapii, a môže pretrvávať 6 až 7 dní.

„Nevoľnosť
a vracanie sa často
vyskytujú súčasne,
no môže ísť aj
o dva samostatné
problémy.“

Očakávaná (anticipovaná) nevoľnosť/
vracanie sa objavuje ešte pred podaním
chemoterapie, najmä u pacientov, ktorí
majú predchádzajúcu skúsenosť s chemoterapiou, a preto si ich mozog spojí vzhľad a pach liekov s nevoľnosťou
a vracaním, čím k tomu skutočne dôjde.
K prielomovej nevoľnosti/vracaniu dochádza napriek preventívnemu podaniu
liekov.

K prediktívnym faktorom (predpovedajúcim znášanlivosť liečby) patria:
 pohlavie: ženy majú vyššie riziko
CINV,
 vek: mladší pacienti sú náchylnejší
na CINV ako starší,
 pacienti so zvýšenou konzumáciou
alkoholu sú odolnejší na vznik CINV,
 pozitívna anamnéza vracania počas
predchádzajúcej chemoterapie.

O refraktérnej nevoľnosti/vracaní hovoríme v prípade, ak pacientovi nepomáhajú lieky, podávané na potlačenie týchto
ťažkostí (antiemetiká) – to znamená, že
nevoľnosť a vracanie sa stanú odolnými
na určitý druh antiemetík. Pri prielomovej, aj pri refraktérnej nevoľnosti a vracaní, treba pacientovi podať iný typ liekov
proti nevoľnosti a vracaniu.

Ďalej sa predpokladá, že anamnéza kinetózy (nevoľnosť z cestovania) a nadmerného vracania v tehotenstve (hyperemesis gravidarum) je takisto predispozičným faktorom pre rozvoj emézy.

❖ Niektorí pacienti majú vyššie riziko
pre vznik CINV ako ostatní. Prečo je
to tak? Čo všetko má vplyv na vznik
CINV?
Výskyt a závažnosť CINV u pacientov zá-

❖ Aké lieky sú v prevencii CINV účinné?
V prevencii CINV sa používajú antiemetiká, t.j. lieky potláčajúce nevoľnosť
a vracanie. Podľa účinnosti ich rozdeľujeme do troch skupín (na základe terapeutického indexu), a to na lieky, ktoré majú:
1. Najvyšší terapeutický index (účinnosť)
– sérotonínoví (5-HT3) receptoroví

antagonisti (setróny): ondansetrón,
granisetrón, palonosetrón; kortikosteroidy (dexametazón), neurokinín-1
(NK1) receptoroví antagonisti (netupitant, aprepitant).
2. Nižší terapeutický index – benzamidy
(metoklopramid, domperidon), butyrofenóny (haloperidol, droperidol),
fenotiazíny (prochlorperazín, chlorpromazín), kanabinoidy (marihuana,
nabilon, dronabinol).
3. Adjuvanciá (prídavné lieky) – benzodiazepíny (lorazepam, alprazolam),
antihistaminiká (difenhydramín).
Už som spomínala, že na náklade dôkazov sú stanovené presné medzinárodné
odporúčania (tzv. MASCC–ESMO, NCCN
a ASCO guidelines), ktoré určujú spôsob,
ako pacientov premedikovať pred jednotlivými typmi chemoterapie. Na základe
rizika emézy sa antiemetiká podávajú
samostatne (nízke riziko), alebo v kombinácii (vysoké riziko), v injekčnej, alebo
tabletovej forme.
❖ Prečo je dôležité zastaviť rozvoj
CINV hneď od začiatku liečby chemoterapiou?
Znášanlivosť chemoterapie, už od jej
prvého cyklu, určuje ďalší vzťah pacienta
k nasledujúcej liečbe. Pacienti, ktorí vracali počas prvého cyklu, mávajú emézu
aj počas nasledujúcich cyklov chemoterapie, a naopak, pacienti, ktorí nevracali
pri prvom cykle chemoterapie, nemávajú
emézu počas ďalších chemoterapií.
Pacienti, u ktorých sa vyskytne akútna
eméza po chemoterapii, majú zvýšené
riziko rozvoja oneskorenej emézy; anticipačná eméza (očakávané vracanie) sa
často objavuje u pacientov s nedostatočnou kontrolou akútnej alebo oneskorenej
emézy počas predchádzajúceho cyklu.
Nekontrolovaná alebo zle kontrolovaná
CINV, prejavujúca sa opakovaným vracaním, môže viesť až k závažnej dehydratácii a metabolickému rozvratu – stavu,
ktorý si už vyžaduje hospitalizáciu pacienta. Okrem toho môže viesť k anorexii
(chorobnému chudnutiu), nedostatočnej
výžive, zhoršeniu výkonnostného stavu,
alebo ovplyvniť pacientovu schopnosť
sebestačnosti a funkčnosti. To všetko
môže v konečnom dôsledku vyvolať odmietnutie alebo neschopnosť zvládnuť
chemoterapiu, ktorá by mohla byť kuratívna – s cieľom vyliečiť pacienta, alebo
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Rozhovor
by mohla významne ovplyvniť dĺžku života pacienta s pokročilým nádorovým
ochorením. Preto je nevyhnutné, mať
CINV pod kontrolou. Našťastie, súčasná
moderná antiemetická terapia dokáže
významným spôsobom znížiť riziko nevoľnosti a vracania pri chemoterapii.
❖ Možností prevencie je mnoho –
podľa čoho antiemetiká vyberáte vy?
Pri akomkoľvek rozhodnutí o onkologickej liečbe je nevyhnutné dobre poznať
pacienta, dôkladne ho vyšetriť, a na základe typu, rozsahu ochorenia, veku, pridružených iných ochorení a aktuálneho
klinického stavu stanoviť čo najvhodnejšiu liečebnú stratégiu – s cieľom vyliečiť
pacienta, alebo ho v prípade pokročilého ochorenia kontrolovať. Počas liečby,
ktorá v niektorých prípadoch musí byť
dostatočne agresívna, aby sme pomohli,
je dôležitá aj kvalita života pacienta.
V mojej praxi sa snažím, aby aj agresívna
terapia bola pre mojich pacientov znesiteľná. Skutočne kľúčovým momentom
v priebehu liečby je dostatočná kontrola nevoľnosti a vracania. Ja postupujem
podľa medzinárodných odporúčaní pre
kontrolu CINV na základe emetogénneho potenciálu podávanej liečby (či dokáže vyvolávať vracanie, pozn. red.). Dbám
na to, aby bola kontrola CINV dostatočná
už pri prvom cykle chemoterapie, prispôsobujem kombinácie a spôsob podávania
antiemetík individuálnym charakteristikám pacienta, aby bol spôsob podávania
antiemetík čo najjednoduchší.
❖ Na jednej strane stoja správne vybrané lieky zo strany lekára, na strane druhej dodržiavanie liečebného
režimu zo strany pacientov. Čo považujete za najdôležitejšie v spolupráci
s pacientmi?
Najdôležitejšia je dôvera vo vzťahu pacient – lekár, bez toho to jednoducho nejde. Aby pacient lekárovi dôveroval, mal
by byť dostatočne informovaný o svojom
ochorení, o liečebnom cieli, teda o tom,
čo chceme danou terapiou dosiahnuť, čo
mu dáme a čo vezmeme, a čo preferuje
samotný pacient. Je nevyhnutná naozaj
dobrá spolupráca pacienta s lekárom,
aby aj lekár mohol dôverovať svojmu pacientovi, že dodrží to, na čom sa dohodli.
Preto je zo strany lekára dôležité, aby sa
pýtal na spätnú väzbu od pacienta k navrhnutej antiemetickej liečbe, a v prípade
potreby a možností ju korigoval. Onkologická liečba je vždy behom na dlhé trate.
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REFLUXNÁ
CHOROBA
PAŽERÁKA

„V mojej praxi sa snažím, aby aj agresívna
terapia bola pre mojich pacientov
znesiteľná.“

Prečo si posvietiť na reflux?
Z

ákladným prejavom refluxnej choroby pažeráka je „pálenie záhy“. Odbornejší názov tejto diagnózy je gastroezofágová refluxová choroba. Výskyt refluxu v našej populácii môžeme iba odhadovať.
Zistilo sa však, že len asi 20 % pacientov, ktorí pociťujú pálenie záhy, navštívi lekára. Ďalších 36 % ľudí
tieto zdravotné ťažkosti nerieši. Prečo by sme mali ísť k lekárovi, keď nás trápi reflux? A čo nám hrozí,
ak tento problém zanedbáme?
TEXT: Monika Frantová

Reflux? A to je čo?

S refluxom pažeráka sa stretol už asi
každý človek. Prirodzene sa môže objavovať najmä po jedle, keďže ide o prechod kyslého obsahu žalúdka späť do
pažeráka.
❖ Ideálna antiemetická liečba by
mala poskytovať kompletnú kontrolu vo všetkých chemoterapeutických
režimoch. Nemala by mať žiadne ne-

nemali k dispozícii antiemetiká, ktoré by
dobre kontrolovali CINV. Veľmi sa kvôli
svojim pacientom teším, že v súčasnosti
máme k dispozícii lieky, ktoré dokážu

„Najdôležitejšia je dôvera vo vzťahu
pacient – lekár, bez toho to jednoducho
nejde.“
žiaduce vedľajšie účinky. Mala by sa
pohodlne a jednoducho podávať. Akú
úlohu podľa vás zohráva jednoduchosť podávania antiemetickej prevencie u onkologických pacientov?
Ako vnímate prínos jednorazového
použitia dvoch účinných látok v jednej tablete, s účinkom pretrvávajúcim
počas celého chemoterapeutického
cyklu?
Keďže pôsobím v onkologickej praxi 18
rokov, naozaj som zažila ešte éru, keď sme

výborne kontrolovať CINV. A čím jednoduchší spôsob aplikácie antiemetickej prevencie, tým lepšie. Jednorazové
použitie dvoch účinných látok v jednej
tablete, ktoré kontrolujú celý chemoterapeutický cyklus, teda považujem za
významný prínos v tejto problematike
a hodnotím to vysoko pozitívne. Pacienta môžeme liečiť dostatočne „agresívne“ a jeho kvalita života je znesiteľná, aj napriek tomu, že má nádorové
ochorenie.

Čím častejšie sa reflux opakuje, tým sa
zvyšuje dráždenie pažeráka, a práve to
vedie k vzniku refluxnej choroby. Sliznica pažeráka nie je prispôsobená na kyslé
prostredie, čo sliznicu dráždi a spôsobuje
rôzne komplikácie.
Dôvodov, prečo tento stav vzniká, môže
byť viacero. Najčastejšou príčinou refluxu je porucha dolného pažerákového
zvierača, teda svalového zúženia, čím
sa sťažuje presun potravy z pažeráka do
žalúdka. Inokedy spôsobujú reflux lieky alebo hormóny, či rôzne druhy jedál.
Spúšťačom môže byť aj tehotenstvo, obezita alebo fajčenie.

Ako sa prejavuje reflux?

Najbežnejším prejavom refluxu je palivá
bolesť za hrudnou kosťou, zväčša v jej
dolných častiach. Táto bolesť môže prechádzať až do oblasti žalúdka. Bolesť trvá
obvykle niekoľko minút, niekedy hodín,
no niekedy aj dní.
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Reflux sa spája aj s pocitom nutkania na
zvracanie, čo často vyústi do samotného zvracania. Ďalšími nešpecifickými
symptómami môžu byť: kašeľ, astma,
zápal hrdla a pod.

renie už pri prvej návšteve, a to vtedy,
ak máte viac ako 50 rokov, alebo ste
prišli s vážnejšími príznakmi.
Pokiaľ sa gastroendoskopie bojíte, riešením môže byť návšteva odbornej ambulancie, kde vás za príplatok uspia.

Ignorovanie počiatočných príznakov
zhoršuje váš zdravotný stav, a tak sa
neskôr môžu objaviť nové príznaky. Neustále dráždenie poškodzuje sliznicu pažeráka, až sa na nej začnú tvoriť drobné
vriedky. Tie sú náchylné na prasknutie
a môžu vyvolať krvácanie.
Ďalším, a veľmi nepríjemným príznakom
refluxnej choroby, je neschopnosť prehltnúť sústo. Toto vedie až k nadmernému chudnutie. Aj preto nič nepodceňujte
a navštívte lekára už pri prvých príznakoch! Pacienti s refluxom musia častejšie
navštevovať zubára, keďže kyslý obsah zo
žalúdka poškodzuje zubnú sklovinu. Zvyšuje sa tiež riziko vzniku zubného kazu.

Komplikácie neliečeného refluxu

Liečba refluxu pažeráka

Liečba závisí od toho, v akom štádiu je
ochorenie. Pokiaľ prídete včas, lekár vás
pošle domov s tabletkami na zníženie
tvorby kyseliny a pokynmi na zlepšenie
životosprávy.

A čo by mal každý pacient s refluxom dodržiavať?

„Ak kyselina neustále pôsobí na pažerák,
sliznica sa začína premieňať. Táto zmena
štruktúry môže viesť až k rakovine.“

Príznaky, ktoré spôsobuje reflux, sa dajú
istý čas znášať, aj potláčať. Častokrát si
však neuvedomujeme, kam nás môže ľahostajnosť k vlastnému zdraviu zaviesť.
Barrettov pažerák je jednou z najzávažnejších komplikácií refluxnej choroby.

Pokúste sa mu čo najpresnejšie opísať,
ako často sa zdravotné ťažkosti opakujú,
napríklad – po jedle, ráno, večer, v noci;
či ste nezvracali krv, či ste nemali krv aj
v stolici, alebo či sa podobné ochorenie
vyskytuje v rodine.

Malý katéter vám zavedú do dolnej časti
pažeráka, kde bude počas nasledujúcich
24 hodín sledovať pH v tejto oblasti. Podľa nameraných údajov vie lekár zhodnotiť,
či naozaj trpíte refluxným ochorením.

O čo vlastne ide?
Je to stav, ktorý vzniká pri neustálom
pôsobení kyseliny na pažerák. Vtedy
sa sliznica začína pomaly premieňať na
takú, ako je v žalúdku. Táto zmena štruktúry môže dokonca viesť k rakovine.

Po takomto rozhovore lekár dokáže vybrať najlepší diagnostický postup. Snažte sa nič nezamlčať a spolupracovať. Pri
menej závažných stavoch vám najskôr
predpíše lieky, ktoré znížia množstvo žalúdočnej kyseliny. Lieky by sa mali brať
pravidelne, a to v priebehu 2 týždňov. Ak
nezaberú, lekár vám naordinuje ďalšie
špeciálne vyšetrenia. Jednou z metód je
pH-metria.

Najspoľahlivejšou metódou, ako odhaliť
refluxnú chorobu a jej štádium, zostáva
gastroendoskopia. Vyšetrenie spočíva
v tom, že vám cez ústa – pomocou úzkej
hadičky s kamerou – prezrú pažerák, žalúdok a dvanástnik.

Vyšetrenie u lekára

Na to, aby bola správne určená diagnóza,
by vás mal lekár v prvom rade vypočuť.

Reflux a endoskopia

Aj keď gastroendoskopia nepatrí k najpríjemnejším vyšetreniam, nebráňte sa
jej. Lekár vás môže poslať na toto vyšet-










Znížiť príjem tukov.
Vyhýbať sa korenistým jedlám.
Obmedziť kofeínové nápoje.
Redukovať svoju hmotnosť.
Jesť častejšie a menšie porcie.
Skoncovať s fajčením.
Nadvihnúť posteľ v oblasti hlavy.
Neležať hneď po jedle.

U novorodeniatok a dojčiat sa reflux prejavuje zvracaním, nadmerným chudnutím a celkovým nepokojom. Pri vdýchnutí vracajúcej sa potravy, sa môžu u dieťaťa objavovať zápaly dýchacích ciest.

2 mesiacov. V prípade, že reflux pretrváva, prechádza sa na medikamentóznu alebo chirurgickú liečbu.

Pár rád na záver

 Ak pociťujete pálenie záhy viackrát za
týždeň, navštívte lekára. Neliečený reflux vás môže doviesť až k rakovine.
 Nepodceňujte ani nešpecifické príznaky, ako kašeľ, zápaly dýchacích ciest,
chudnutie, kyslý zápach z úst, či zvýšené množstvo zubných kazov.

„Príčinou refluxu u detí je najmä nezrelosť
dolného pažerákového zvierača. Reflux
vzniká u detí z rôznych dôvodov, no
predovšetkým kvôli hltaniu vzduchu počas
kŕmenia.“

Reflux a operácia

Ak sa váš stav nezlepší ani po konzervatívnej liečbe, pričom ste poctivo dodržiavali životosprávu, s veľkou pravdepodobnosťou sa nevyhnete chirurgickému zákroku. Operácia sa prevádza laparoskopicky – teda cez malé otvory, keď
vám do brušnej dutiny zavedú nástroje.
Výhodou takéhoto zákroku je, že vám
zostane oveľa menšia jazva, ako po klasickej operácii. Zákrokom sa lekár snaží
vytvoriť akúsi manžetu okolo začiatku
žalúdka, a tak zabrániť navracaniu potravy do pažeráka.
V závažnejších prípadoch, keď sa u pacienta už vyskytuje Barettov pažerák,
lekár operačne odstraňuje poškodenú
časť pažeráka. Týmto zákrokom sa znižuje riziko vzniku rakoviny pažeráka
takmer na 100 %.
Endoskopia je tiež jednou z liečebných
metód. Pomocou endoskopu dnes vieme
zastaviť krvácanie z malých vriedkov. Sliznica pažeráka býva často zjazvená po vyliečených vredoch, a tým sa jeho lúmen
zužuje. Pri endoskopii dokážu lekári pažerák opäť rozšíriť.

Reflux u dojčiat

Reflux nesužuje len dospelých ľudí, ale aj
deti. U nich sa dokonca vyskytuje oveľa
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častejšie. Príčinou refluxu u detí je najmä
nezrelosť dolného pažerákového zvierača. Reflux vzniká u detí z rôznych dôvodov,
no predovšetkým kvôli hltaniu vzduchu
počas kŕmenia, keď má bábätko v žalúdku
viac mliečka, ako zvládne spracovať.

Liečba refluxu u novorodencov
spočíva aj v týchto opatreniach:
 Zvýšte polohu hlavy a hornej časti tela
(počas spánku).
 Zahusťujte stravu – napr. špeciálna
výživa s antirefluxnou zložkou, ako je
škrob.
 Podávajte menšie porcie a častejšie.

U novorodencov by sa mal tento stav postupne zlepšiť. Príznaky by mali vymiznúť do 18 mesiacov, niekedy dokonca do

 Pokiaľ vám lekár predpísal lieky na
zníženie tvorby kyseliny, no vaše problémy neutíchajú, aj tak ich neprestávajte brať. Niektoré liečivá zaberajú až
po dlhšom užívaní.
 Nespokojnosť vášho dieťaťa a strata na
hmotnosti – aj toto môžu byť príznaky
refluxu. Nepodceňujte ich a navštívte
pediatra.
Tento článok bol uverejnený na portáli www.
slovenskypacient.sk.
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Enterálna výživa

VIVOMIXX

®

je vysoko účinné
probiotikum plné dobrých
baktérií
T

akmer každý z nás sa už stretol s nejakým pacientom, ktorý počas liečby extrémne schudol.
Hlavne u ľudí s onkologickým ochorením to berieme ako samozrejmú vec – myslíme si, že to tak
má byť. Je však tento pohľad správny? Naozaj to tak „musí“ byť? Na túto tému sme sa porozprávali
s MUDr. Ľubicou Musilovou, odborníčkou na enterálnu výživu (nielen) pre onkologických pacientov.
TEXT: Ján Mútala

vďaka môjmu pôsobeniu vo farmaceutických spoločnostiach, kde je enterálna
výživa považovaná za prirodzenú súčasť
liečby onkologického pacienta. Rôzni
odborníci dnes chápu, že práve u onkologického pacienta existuje vysoké riziko
nadmerného chudnutia a podvýživy, čo
má potom negatívny vplyv aj na liečbu.
U pacientov v pokročilom štádiu ochorenia sa toto hľadisko stáva dokonca zásadným.
Napriek tomu, že v posledných rokoch sa
mnohé zlepšilo, v oblasti enterálnej výživy máme ešte stále nedostatky. Výživa
u onkologicky chorého pacienta nie je
v centre záujmu, stojí v pozadí liečebných postupov.

MUDr. Ľubica Musilová

❖ Pani doktorka, enterálnej výžive
u onkologických pacientov sa venujete už viac ako 10 rokov. Ako ste sa dostali k tejto špecifickej oblasti liečby?
K tejto problematike som sa dostala
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❖ Aké výhody prináša enterálna výživa onkologickému pacientovi?
Je klinicky dokázané, že odborne podávaná enterálna výživa znižuje komplikácie liečby, zlepšuje odpoveď pacienta na liečbu, znižuje náklady na liečbu
a skracuje dĺžku hospitalizácie. Ciele
nutričnej podpory onkologického pacienta sú jasné – zabrániť chudnutiu
a rozvoju malnutrície, čo sú pomerne
časté javy pri nádorovom ochorení.

V praxi to znamená, že podávame tekuté prípravky, s optimálne vyváženým
a presným zložením živín – cukry, tuky,
bielkoviny, minerály, stopové prvky
a vitamíny. Prípravky enterálnej výživy
takto zabezpečia dostatočný kalorický
príjem, čo môže mať priaznivý vplyv na
priebeh ochorenia. V súčasnosti máme
enterálnu výživu najmä vo forme tzv.
sippingu, čo sú malé „drinky“ na popíjanie. Dôležitá správa – táto liečba je bez
doplatku pacienta a je veľmi dobre dostupná.
❖ Vy sa vo svojej praxi už dlhšie venujete výžive onkologických pacientov.
Podľa vašich skúseností, s čím majú
pacienti najväčšie problémy?
Onkologickí pacienti často ochorejú na
banálne infekcie, ako napr. chrípka alebo zápal pľúc. Priebeh týchto ochorení
býva veľmi dramatický, častokrát ide
o holý život pacienta. Enterálna výživa
slúži práve na to, aby sme posilnili zníženú imunitu pacienta, ktorá je výrazne
oslabená prijímaním veľkého množstva
syntetických prípravkov – chemoterapia,
ožarovanie, syntetické imunostimulanty, antibiotiká.

❖ Ako najúčinnejšie posilníme organizmus onkologického pacienta?
Predovšetkým to musíme urobiť prirodzenou cestou. K najprirodzenejším pomocníkom patria hlavne probiotiká – to
sú živé mikroorganizmy, ktoré buď ako
lieky, alebo ako potravinové doplnky
udržiavajú mikrobiologickú rovnováhu
v tráviacom trakte. Bolo uskutočnených
viacero štúdií, ktorých cieľom bolo zhodnotenie preventívneho účinku probiotických kmeňov pri hnačke, ktorá vznikla
po radiačnej liečbe. Výsledky týchto štúdií potvrdzujú efekt probiotík v zmysle
zníženia výskytu hnačiek a prejavov poškodenia slizníc.
❖ Na trhu je dnes veľké množstvo
probiotík, ktoré sú určené pre onkologického pacienta. Vy ste známou propagátorkou probiotík Vivomixx®. Prečo ste si vybrali práve tento produkt?
Vivomixx® je vysokoúčinný probiotický
výživový doplnok, pre ktorý sme sa rozhodli pred 3 rokmi. Začali sme ho predávať na Slovensku, pretože má mnoho
výhod. Nebojím sa dokonca povedať, že
je výnimočný, keďže vo vysokej koncentrácii 450 miliárd a 112 miliárd baktérií,
obsahuje veľmi špecifickú kombináciu
8 kmeňov baktérií. Pre predstavu –
450 miliárd prospešných baktérií v jednom vrecúšku sa vyrovná konzumácii
45 jogurtov! Navyše, Vivomixx® má vysoký počet klinických štúdií a publikácií
vo svete, na základe čoho je odporúčaný viacerými odbornými spoločnosťami
v Európe a USA.

❖ Pri ktorých konkrétnych zdravotných problémoch sa Vivomixx® osvedčil?
Vivomixx® je účinný najmä v prevencii
a liečbe hnačiek u pacientov po rádioterapii a chemoterapii, kde súbežne zabraňuje úbytku z hmotnosti. V súčasnosti však už máme veľmi dobré výsledky
nielen pri onkologických pacientoch, ale
aj u ľudí s črevnými problémami, ako je
napríklad syndróm dráždivého čreva, ulcerózna kolitída, či kožnými a psychiatrickými ochoreniami, ba dokonca pri HIV
infekciách.
❖ Čo robí z Vivomixxu špičkový produkt?
Ako som spomínala, ide o naozaj špecifickú zmes baktérií. Vivomixx® „vymyslel“
lekár-imunológ, špecialista na infekčné
ochorenia, profesor Claudio De Simone,
PhD. Vivomixx® je najviac klinicky skúšané probiotikum na svete – zaoberalo sa
ním viac ako 60 humánnych klinických
štúdií a celkovo viac ako 180 publikácií.
Tzv. „De Simoneho formula“ je vysoko
účinná. Výber najdôležitejších kmeňov je
originálny, rovnako ako výrobný proces
a presný pomer kmeňov. Vďaka svojej
bezpečnosti a účinnosti je licencovaný produkt Vivomixx® distribuovaný do
mnohých krajín po celom svete.
❖ Má Vivomixx® nejaké vedľajšie účinky, prípadne kontraindikácie? Môžu
Vivomixx® užívať aj deti?
Žiadne kontraindikácie probiotík nie
sú známe. Čo sa týka nežiaducich účinkov, môže sa objaviť dočasné nadúvanie,
čo je však prechodný jav, ktorý súvisí
s prispôsobovaním črevnej flóry novým
baktériám. U detí prispieva Vivomixx®
k udržaniu vyváženého črevného ekosystému, a tým podporuje ich zdravý rast.
Odporúčame ho však až od 3 rokov.

KTO JE MUDR. ĽUBICA
MUSILOVÁ?
 Žije a pracuje v Bratislave.
 Absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.
 Po skončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na Internom oddelení
NsP v Handlovej.
 Od roku 1995 pracuje vo
farmaceutickom priemysle.
 V rokoch 2011 – 2013
bola vo vedení Asociácie
výrobcov klinickej výživy
na Slovensku.
 Je spolumajiteľkou farmaceutickej a konzultačnej
spoločnosti, zameranej na
klinickú výživu pacientov.
 Je odbornou poradkyňou
a členkou občianskeho
združenia Slovenský pacient.

❖ Kde si môžu pacienti kúpiť probiotikum Vivomixx®?
Vivomixx® je voľnopredajný liek, je dostupný v každej lekárni. Ak ho lekáreň
práve nemá, lekárnik ho vie objednať
v distribučnej spoločnosti do niekoľkých
hodín. Na základe našich skúseností,
väčšina našich pacientov má už svoje vybrané lekárne, kde majú Vivomixx® v stálej zásobe. Výhodou je, že pacient si môže
vybrať formu aj koncentráciu produktu –
existuje Vivomixx® vo forme vrecúšok
(v koncentrácii 450 miliárd), alebo vo forme kapsúl (v koncentrácii 112 miliárd).
Vivomixx® je dodávaný a skladovaný
v chladničke (4 – 8 °C), aby sa zabezpečila
jeho maximálna účinnosť.
❖ Kde získajú pacienti viac informácií
o produkte?
Najviac informácií nájdu na stránkach
www.vivomixx.eu/sk alebo www.pharmconsult.sk, prípadne na našej stránke
www.facebook.com/vivomixx.sk. Okrem
toho spolupracujeme s odbornou verejnosťou, kde lekári vedia poradiť pacientovi a odporučiť mu Vivomixx® podľa
jeho základného ochorenia a zdravotného stavu.

33

Závislosti
Lekár alebo iný odborník vám stanoví
plán odvykania, ktorý vás ochráni aj
v prípade recidívy. Tu sú hlavné body,
ktoré musíte dodržať:

ODVYKANIE OD
FAJČENIA

Ako prestať fajčiť a znovu
nezačať?
N

estačí na to len pevná vôľa. Boj so závislosťou predstavuje
pre každého človeka veľkú výzvu. Nie je jednoduché, vzdať sa
niečoho, čo je našou každodennou istotou, hoci scestnou. Najprv
musíme v sebe nájsť odhodlanie, a až potom hľadať spôsob, ako
sa zbaviť tohto zlozvyku.
TEXT: Iveta Hricková

Slabá úspešnosť bez odbornej
pomoci

Väčšina fajčiarov sa pokúša prestať
fajčiť vlastným úsilím. Ich úspešnosť
je však veľmi slabá. Podľa epidemiologického výskumu chce s touto závislosťou skoncovať 70 % ľudí, no len
2 až 5 % to dokážu iba vôľovými vlastnosťami. Stačí, keď príde prvý záťažový test, napríklad v podobe veľkého
stresu, a hneď od svojho odhodlania
ustúpia.

Prestať fajčiť zo dňa na deň –
dá sa to?

Fajčiari sa boja prestať so svojím zlozvykom zo dňa na deň, pretože sa obávajú
šoku, ktorý zasiahne ich telo. Lenže –
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 Určite si presný deň, odkedy prestanete fajčiť.
 Prehodnoťte všetky svoje neúspešné pokusy. Zhodnoťte, v akých situáciách ste zlyhali a čo bolo pre vás
najproblematickejšie. Len tak sa dokážete vyhnúť starým chybám.
 Vytvorte si podrobný plán, ako prestanete fajčiť. Napíšte si na papier
všetky pomôcky a spôsoby, ktoré
uplatníte pri odvykaní.
 Celý zoznam si ešte raz prečítajte
a podčiarknite, čo vám bude pravdepodobne spôsobovať problémy.
Zároveň si premyslite, ako sa slabším chvíľam vyhnúť.
 Požiadajte o pomoc svojich blízkych. Určite vás budú všetci radi
podporovať, najmä v kritických momentoch.

Ako prestať fajčiť bez liekov?

Nefarmakologická liečba spočíva v posilňovaní pevnej vôle. Keď nie je človek
dostatočne silný, nedokáže sa len tak
vzdať fajčenia. Vtedy potrebuje psychologickú podporu, ktorá prichádza buď

pri konzultáciách s odborníkmi, alebo
od blízkeho človeka. Ak je fajčenie prepojené s nejakými osobnými psychologickými problémami, tiež sa to dá
riešiť návštevami u psychológa.

Veďte si záznamy

Dobrou podporou odvykania sú osobné
záznamy. Vďaka nim dokážete svoj postup konzultovať s odborníkom. Evidovať by ste mali momenty, kedy máte najsilnejšiu chuť na cigaretu, alebo kedy
ste tomuto pokušeniu takmer neodolali. Presné záznamy využije na podporu
v krízových situáciách, aby ste ľahšie
dostali svoje chúťky pod kontrolu.

Žuvačky proti fajčeniu

Medzi najobľúbenejšie farmakologické
pomôcky patria žuvačky proti fajčeniu.
Tie obsahujú nízku dávku nikotínu,
a tým čiastočne potláčajú abstinenčné
príznaky. Zo začiatku sa odporúča, aby
ste si dali žuvačku raz za 1 až 2 hodiny,
potom sa dávka postupne znižuje.
Pred použitím žuvačky by ste nemali jesť
kyslé jedlá alebo nápoje, pretože znižujú účinnosť terapie. Žuvačka sa však
neodporúča u ľudí, ktorí majú problémy
s vredmi, podráždeným žalúdkom, alebo
prekonali infarkt. Žuvačku proti fajčeniu

„Mali by ste si určiť nejaký dátum, po
ktorom vyradíte cigarety zo svojej mysle
a naštartujete zmenu.“

Odvykanie od fajčenia s prispením iných osôb
S odvykaním od fajčenia vám dokáže
pomôcť všeobecný lekár alebo školený odborník. Najdôležitejšie je, aby
ste spolu rozobrali hlavné pozitíva
toho, že sa vzdávate svojho zlozvyku.

 Zlepší sa nielen vaše zdravie, ale aj zdravie blízkych,
ktorí boli vo vašej prítomnosti pasívnymi fajčiarmi.
 Zväčší sa kapacita vašich
pľúc. Budete mať lepšiu
kondíciu.
 Vylepší sa vaša finančná
situácia. Stačí si prepočítať, koľko peňazí do toho
investujete mesačne. Priemerní fajčiari minú na cigarety cca 100 eur mesačne, silnejší aj vyše 200 eur.
 Získate obdiv okolia a lepšie zapadnete do spoločnosti. A možno sa s vami
opäť začnú stýkať ľudia,
ktorým prekážalo vaše fajčenie.

by ste mali žuť maximálne 10 minút,
a potom ju vypľuť.

Nikotínové náplasti

Podobným spôsobom fungujú aj náplasti.
Ibaže v tomto prípade sa nikotín uvoľňuje počas celého dňa, preto je úspešnosť
vyššia. Nikotínové náplasti sa aplikujú
hneď po zobudení. V ojedinelých prípadoch sa objavuje riziko kožnej alergie.
Pomôcka sa nalepí na končatinu, na
mieste, kde sa koža nekrčí. Počas nasledujúcich týždňov sa postupne znižuje hodnota nikotínu v náplastiach. Na rovnakom
princípe fungujú nikotínové inhalátory.

v skutočnosti je jedno, či to urobíte
postupne, alebo naraz. Najdôležitejšie je psychické nastavenie.
Ak v sebe máte tú správnu dávku sebazaprenia, môžete prestať z minúty na
minútu. No pokiaľ si nie ste istí, mali
by ste si určiť nejaký dátum, po ktorom vyradíte cigarety zo svojej mysle
a naštartujete zmenu.

PREČO PRESTAŤ FAJČIŤ –
VÝHODY:

Lieky pre fajčiarov

b

y

Lekár môže fajčiarovi predpísať lieky,
ktoré obsahujú dávky nikotínu. Existuje niekoľko druhov takýchto liekov, ich
správne dávkovanie musí určiť odborník. Zvyčajne sa používajú v kombinácii
s inými pomôckami, ako náplasti alebo
žuvačky. Aj v tomto prípade sa ich indikácia postupne znižuje.

Hypnóza alebo akupunktúra?

Pri odvykaní od fajčenia sa odporúčajú
aj alternatívne spôsoby. Akupunktúra,
v niektorých prípadoch akupresúra, zatláča na body, ktoré znižujú chuť na nikotín. Funguje to ako podpora pevnej vôle.
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Závislosti
to príznaky môžu pripomínať chrípku alebo prechladnutie.
6. Zmeny nálad – stres z abstinovania
a nedostatok nikotínu majú silný
vplyv na psychiku. V začiatkoch je bývalý fajčiar veľmi nervózny a podlieha
náladám.
7. Zápcha – po stopnutí fajčenia sa
výrazne spomalí trávenie. Preto sa
u niektorých ľudí dostavia problémy
s vyprázdňovaním. Zápchu vyrieši
správne zloženie jedálnička a dostatočné množstvo tekutín.

Obľúbená je tiež hypnóza, počas ktorej
sa pôsobí na podvedomie fajčiara. Odborník vsugeruje človeku myšlienky, že
cigarety nepotrebuje, nemá na ne chuť,
dokonca ich neznáša.

Programy pre fajčiarov

Fajčiar môže skoncovať s cigaretami naraz, ale aj postupne, keď bude znižovať
denný počet cigariet. V oboch prípadoch
pomáhajú špeciálne programy. Napríklad, keď sa človek rozhodne pre postupné obmedzovanie, je lepšie, ak ho podporuje a „stráži“ odborník.
Základná časť odvykacieho programu
trvá približne 3 mesiace. V tomto období
sa určí správna medikamentózna liečba,
pracuje sa aj s psychikou bývalého fajčiara. Po prekonaní najťažšej fázy nasledujú
sedenia s ostatnými abstinentmi, na
ktorých sa vzájomne podporujú a hovoria
o svojich recidívach.
Takéto stretnutia sú bezplatné a konajú
sa 1x týždenne. Klub abstinujúcich fajčiarov by ste mali navštevovať minimálne 1 rok.

Abstinenčné príznaky po ukončení fajčenia
Najťažšou úlohou pre fajčiara je prekonanie abstinenčných príznakov. Rizikové sú

Ako prestať fajčiť v tehotenstve?

najmä prvé 4 týždne, keď sa telo postupne zbavuje zvyškového nikotínu v tele.
Príznaky sú často intenzívnejšie až po
určitom období abstinencie, pretože na
začiatku ešte funguje silná vôľa a eufória zo zmeny. Tá sa však časom oslabí
a prichádzajú na rad prvé úskalia.

Tú sú najčastejšie abstinenčné
príznaky:

1. Neodolateľná chuť na nikotín – telo si
žiada svoju dávku. Človek túži po cigaretách ešte viac, ako keď pravidelne
fajčil.

2. Zvýšený apetít – po skončení fajčenia
sa zníži obsah cukru v krvi a dostaví
väčší pocit hladu. Prevažuje najmä
chuť na sladké a nezdravé jedlá.
3. Poruchy spánku – zrazu prichádza
pocit silnej únavy, napriek tomu sa
v noci nedokážete dobre vyspať.
4. Pretrvávajúci kašeľ – v úvode abstinencie sa môže zdať, že sa zdravotný stav zhoršuje. Pľúca sa čistia,
preto sa kašeľ zosilní, čo istý čas
pretrváva.
5. Symptómy chrípky – telo reaguje na
nedostatok nikotínu zvýšenou teplotou, zimnicou a malátnosťou. Tie-

Pre ženy je najsilnejším motivačným
bodom tehotenstvo. Fajčenie preukázateľne škodí plodu, hrozia veľmi vážne,
nezriedka trvalé poškodenia na zdraví. Aj
keď sa dieťa narodí zdravé, fajčenie mat-

Aké kroky podniknúť, aby sme
v ideálnom prípade vôbec nepribrali?

 Pravidelné cvičenie znižuje chuť do
jedla.
 Vyvážená strava vyrovnáva hladinu
cukru v krvi.
 Pri návaloch hladu, majte poruke
zdravé snacky, ovocie a zeleninu.
 Nejedzte nezdravé fastfoodové jedlá.
Radšej zvýšte príjem bielkovín a čerstvých šalátov.
 Dostatočný oddych pomáha proti
únave a nezdravému prejedaniu.

„Lekár môže fajčiarovi predpísať lieky,
ktoré obsahujú dávky nikotínu.“
ky v tehotenstve zanecháva dlhodobé následky, čo mnohé deti pocítia neskoršie,
napríklad keď začnú rýchlejšie rásť.
Pokiaľ vedome plánujete prírastok do rodiny, mali by ste sa svojho zlozvyku vzdať
aspoň rok pred otehotnením. Ak dôjde
k náhodnému počatiu, mali by ste prestať
hneď, ako to zistíte. V tomto prípade sa
však neodporúčajú žiadne nikotínové
náhrady! Nestačí, keď s fajčením prestanete iba vy. Fajčenia by sa mal vzdať aj
partner, aby ste neboli v pozícii pasívnej
fajčiarky.

Fajčím v tehotenstve. Najreálnejšie je riziko:







potratu,
narodenia mŕtveho plodu,
predčasného pôrodu,
problémov s placentou,
samovoľného krvácania,
nízkej pôrodnej váhy dieťaťa.

Ako prestať fajčiť a nepribrať

Hlavným dôvodom zvýšeného apetítu je
pokles inzulínu. Významnú úlohu zohráva aj „emočné“ jedenie, ktorým sa človek snaží zahnať abstinenčné príznaky.
Okrem toho, po skončení fajčenia sa postupne obnovujú chuťové bunky, takže
jedlo zrazu chutí lepšie a ťažšie sa mu
odoláva.
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Bývalý fajčiar priberie počas prvého roka
bez cigariet priemerne 10 kilogramov. To
nikoho nepoteší, no väčšinou ide o dôsledok prejedania sa, resp. konzumácie
výdatných a kalorických jedál.

 Dbajte na pitný režim, aby sa z tela
vyplavili škodlivé látky.
 Zaujímajte sa o relaxačné metódy,
ktoré vás upokoja, aby ste sa nemuseli upokojovať jedlom.

Recidívy fajčenia

Tak ako pri iných závislostiach, aj v tomto
prípade existuje možnosť recidívy. Preto
ak bývalý fajčiar pociťuje pokušenie, mal
by opäť navštíviť lekára.
Niekedy môže dôjsť len k čiastočnej recidíve. Veľmi dôležité je, aby sme sa vyhýbali zafajčeným priestorom. Problémy
často nastávajú v kolektívoch, lebo ak
fajčia kolegovia, resp. rodinní príslušníci,
nikotínu sa odoláva ťažšie.
Mnohí abstinujúci fajčiari sa k svojmu
neduhu vracajú kvôli jednorazovej akcii, keď sa nechajú zlákať napríklad na
party. Rizikové sú aj narodeninové oslavy,
Silvester, či podnikové večierky. Pokiaľ sa
môžete takýmto udalostiam vyhnúť aspoň na začiatku odvykacieho programu,
bez váhania to urobte.
Tento článok bol uverejnený na portáli
www.slovenskypacient.sk.

CHOROBY Z FAJČENIA
Dobrou motiváciou pre skoncovanie s fajčením je to, keď
si uvedomíme, aký veľmi negatívny dopad má na zdravie. Je dokázané, že cigarety
výrazne zvyšujú riziko závažných chorôb. Tu sú niektoré
z nich:
 onkologické choroby,
 srdcovo-cievne choroby,
 infarkt,
 mozgová príhoda,
 slepota,
 cukrovka,
 choroby dýchacích ciest,
napríklad astma,
 reuma,
 zápal ďasien, paradontóza,
 zníženie plodnosti,
 problémy s erekciou,
 skorá menopauza.

Zdroje:
https://www.babycentre.co.uk/a565565/
how-to-stop-smoking-during-pregnancy
https://www.webmd.com/smoking-cessation/ss/slideshow-13-best-quit-smoking-tips-ever
https://smokefree.gov/challenges-when-quitting/withdrawal/understanding-withdrawal
https://www.verywellmind.com/snacking-and-weight-gain-when-you-quit-smoking-2824528
https://www.verywellmind.com/common-signs-of-nicotine-withdrawal-2824763
http://www.lung.org/our-initiatives/tobacco/reports-resources/sotc/by-the-numbers/10-health-effects-caused-by-smoking.
html
https://www.helpguide.org/articles/addictions/how-to-quit-smoking.htm
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_
smoking/index.htm
https://casprezeny.azet.sk/clanok/84501/
skoncujte-s-fajcenim-pomoze-vam-odvykaci-program
Kavcová, P. Lipták, I. Ondrejka, T. Baška,
E. Rozborilová, P. Krištúfek, R. Ochaba, M.
Szárazová, R. Maďar: Intervencia tabakovej závislosti v ordinácii všeobecného lekára
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Zákony a právne normy

PROTIFAJČIARSKY
ZÁKON
Zákaz fajčenia zachraňuje
životy

29.

marca 2004 o polnoci sa Írska republika stala prvou krajinou na svete, ktorá zakázala fajčenie
na pracovisku. Bol to jeden z prvých krokov neskoršieho globálneho trendu. Zvyšok sveta sa
postupne pridal – v nasledujúcich desiatich rokoch schválili protifajčiarske zákony mnohé ďalšie krajiny. Obmedzenia sa líšia od krajine ku krajine, stále sú však aj také štáty, ktoré k žiadnym obmedzeniam
nepristúpili. Otázka teda znie – má to zmysel? A majú takéto zákony vplyv na zdravie obyvateľstva?
TEXT: Jana Krajčovičová

Právo na čistý vzduch

Každý človek na svete by nepochybne
mal mať právo na dýchanie vzduchu bez
tabakového dymu. Navyše, fajčiarske zákony chránia nielen zdravie nefajčiarov,
ale povzbudzujú aj fajčiarov, aby skoncovali s týmto zlozvykom.
Ukazuje sa, že napríklad dôrazné protitabakové reklamy a upozornenia na obaloch – najmä tie, ktoré obsahujú obrázky
– znižujú počet detí, ktoré začnú fajčiť,
a zvyšujú počet fajčiarov, ktorí prestanú
fajčiť. Grafické upozornenia presviedčajú
fajčiarov, aby chránili zdravie nefajčiarov
– tým, že budú menej fajčiť v domácnostiach a nebudú fajčiť v blízkosti detí.
Štúdie, ktoré sa uskutočnili po zavedení
varovných obrázkov v Brazílii, Kanade,
Singapure a Thajsku, neustále dokazujú,
ako výrazne sa zvýšilo povedomie ľudí
o zdravotných poškodeniach v dôsledku
užívania tabaku. Obrázkové upozornenia
by mali byť na cigaretových krabičkách
v miestnom jazyku a pokrývať prinajmenšom polovicu prednej a zadnej časti
obalu. Ako udáva Svetová zdravotnícka organizácia, znížiť spotrebu tabaku
dokážu aj zákazy reklamy, propagácie
a sponzorstva tabaku, či dane z tabaku.

Kde sa u nás nesmie fajčiť?

 v zariadeniach spoločného stravovania,
 na verejných letiskách,
 vo vozidlách vnútroštátnej verejnej
dopravy,
 na zastávkach verejnej hromadnej
dopravy,
 v areáloch zdravotníckych zariadení,
 v zariadeniach starostlivosti o ľudské
telo,
 v školách, v školských zariadeniach,
v študentských domovoch,
 v priestoroch detských ihrísk,
 v zariadeniach sociálnych služieb,

 v kultúrnych zariadeniach, v divadlách, kinách, múzeách, galériách, na
výstavách,
 v uzavretých športových zariadeniach,
 v úradných budovách,
 v uzavretých, verejne prístupných
priestoroch všetkých typov predajní,
 v zariadeniach, kde sú vo väzbe (alebo vykonávajú trest odňatia slobody)
mladiství.
Výnimku spod regulácie fajčenia majú kaviarne.

„Ukazuje sa, že dôrazné upozornenia
na obaloch – najmä tie, ktoré obsahujú
obrázky – znižujú počet detí, ktoré začnú

fajčiť, a zvyšujú počet fajčiarov, ktorí
prestanú fajčiť.“

V súčasnosti je vďaka komplexným
národným protifajčiarskym zákonom
chránených viac ako 1,4 miliardy ľudí,
teda 20 % svetovej populácie.

Čo hovorí slovenský
o ochrane nefajčiarov?

Fajčenie zabíja 7 miliónov ľudí
ročne
Užívanie tabaku je vo svete najdôležitejšou príčinou chorôb a úmrtí, ktorým
sa dá predchádzať. Tabakový priemysel
predstavuje pre verejné zdravie jednu
z najväčších hrozieb, veď zabíja viac ako
7 miliónov ľudí ročne. Viac ako 6 miliónov úmrtí je dôsledkom priameho užívania tabaku, takmer milión obetí tvoria
nefajčiari, ktorí sú vystavení sekundárnemu (pasívnemu) fajčeniu.

Nepriame, sekundárne fajčenie definujeme ako nedobrovoľné vystavenie sa
jednak dymu, ktorý vychádza z cigarety
fajčiara, a jednak dymu, ktorý fajčiar vy-
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V TABAKOVOM DYME JE
VIAC AKO 4 000 CHEMIKÁLIÍ
Z nich je najmenej 250 škodlivých a približne 50 spôsobuje rakovinu. U dojčiat
môže dym z tabaku zapríčiniť náhlu smrť, u tehotných
žien nízku pôrodnú hmotnosť dieťaťa.

dychuje. Dymu sa dobre „darí“ v reštauráciách, kanceláriách, alebo v iných
uzavretých priestoroch. Neexistuje
preto žiadna možnosť, ako sa s určitosťou vyhnúť sekundárnemu tabakovému
dymu.

U dospelých spôsobuje sekundárne fajčenie:
 závažné kardiovaskulárne a respiračné ochorenia,
 chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,
 rakovinu pľúc.

Takmer polovica detí pravidelne dýcha na
verejných miestach vzduch znečistený tabakovým dymom.

Zákon

Čo sa týka zákazu fajčenia, ktorý má
ochrániť nefajčiarov na verejných miestach, Slovensko sa pridalo k európskym
krajinám v roku 2009. Prvá verzia zákona bola schválená v roku 1997, s cieľom
vytvoriť také podmienky pre fajčiarov
i nefajčiarov, aby prvých ochránila pred
škodlivými účinkami fajčenia a druhých
pred závislosťou od tabaku.
Vďaka tomuto zákonu je dnes zakázaná
reklama tabakových výrobkov. Zavedené
boli varovné označenia na každom balení tabakových výrobkov, stanovené sú aj
horné hranice škodlivých látok v nich.
Predaj tabakových výrobkov je povolený
len v špecializovaných predajniach a oddeleniach, v novinových stánkoch, v kaviarňach, pivárňach, vinárňach, baroch,
zariadeniach verejného stravovania, či
v hoteloch (s výnimkou študentských domovov a domovov mládeže).
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VISCERÁLNY TUK:
Nenahmatáte si ho, a predsa
ho môžete mať priveľa
V

iscerálny tuk patrí k najkontroverznejším orgánom nášho tela. Odborníci ho považujú za veľmi
nebezpečný, pretože nás môže ohrozovať, hoci máme normálnu hmotnosť. Viscerálny tuk musíme brať vážne, ale máme aj dobrú správu. Existuje len málo orgánov, ktorých veľkosť a funkciu
môžeme priamo ovplyvniť životným štýlom.
TEXT: Ivana Mesárošová, Msc.

Čo nám hrozí, keď máme priveľa
viscerálneho tuku?

 leptínová rezistencia, spomalenie
metabolizmu – priberanie, obezita,
 zníženie účinnosti inzulínu, činnosti
pankreasu – rozvoj cukrovky,
 autoimunitné ochorenia,
 zápalové procesy v tele – rôzne chronické ochorenia, vrátane rakoviny,
 narušenie hormonálnej rovnováhy –
nadprodukcia estrogénu, rozvoj nádorových ochorení, najmä rakoviny
prsníka, vaječníkov, endometrióza,
 vyššie riziko infarktu myokardu
a cievnej mozgovej príhody.

Ohrození sú aj ľudia s normálnou hmotnosťou
Čo je viscerálny tuk?

Viscerálny tuk, to je ten brušný tuk, ktorý
si nevieme chytiť medzi prsty. Viscerálny
tuk sa totiž nachádza vnútri našej brušnej dutiny – obaľuje vnútorné orgány,
najmä pečeň, pankreas, obličky, črevá, ale
aj srdce. Keďže viscerálny tuk nevidno,
bežný človek mu (logicky) nevenuje žiadnu pozornosť.

Pri viscerálnom tuku neplatí, že
menej je viac
Viscerálny tuk nie je len zásobárňou
energie, ako je to pri bežnom podkožnom
tuku. Ide o endokrinne činný orgán, čo
znamená, že dokáže priamo ovplyvňo-
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vať činnosť hormonálnej sústavy. Ak si
nesprávnym životným štýlom vytvoríme
príliš veľa viscerálneho tuku, môžu sa
v našom tele spustiť zápalové procesy,
čo postupne vedie k poškodeniu DNA,
dokonca rakovine. Na tieto zápaly ani
antibiotiká nezaberajú.
Opačný stav, teda keď máme viscerálneho tuku primálo, je tiež problematický.
Vnútorný tuk totiž obaľuje naše vnútorné orgány, čím ich chráni pred poranením (napríklad pri pádoch a úderoch).
Okrem toho je nevyhnutný na správne
fungovanie pohlavných hormónov
a reprodukčného systému.

To, koľko máte viscerálneho tuku, vám
klasická osobná váha neprezradí. Platí,
že u ľudí s nadhmotnosťou a obezitou

je väčšie riziko, že ich vnútorné orgány
sú obalené veľkým množstvom viscerálneho tuku.
Na druhej strane, vnútorný tuk môže
ohrozovať aj človeka s na pohľad normálnou hmotnosťou. Ak má totiž normálnu
hmotnosť, ale minimálne svalstvo, väčšie množstvo vnútorného tuku nemusí
byť vôbec vidieť.

Ako si zmerať viscerálny tuk?

Aby ste zistili, ako na tom ste, nemusíte bežať k lekárovi, či do špecializovanej
poradne. Aj doma si viete zmerať, či vás
skrytý tuk ohrozuje. Postačí vám obyčajný krajčírsky meter. Ako na to? Odmerajte si obvod pásu v najširšom mieste.
U väčšiny ľudí je to približne v mieste
pupku.
Nahmatajte si dolný okraj vašich rebier
a vrchol panvovej kosti. Správne miesto
sa nachádza presne uprostred tejto
vzdialenosti. U žien by obvod pásu nemal
presiahnuť 80 cm, u mužov 94 cm. Ak ste
žena s obvodom pásu nad 88 cm, alebo
muž s obvodom nad 102 cm, mali by ste
začať konať. Vaše riziko je už vysoké.
Ak chcete mať presnejšie hodnotenie, či
vás neohrozuje viscerálny tuk, potrebujete poznať aj svoju telesnú výšku. Nameraný obvod pásu potom stačí vydeliť
telesnou výškou v centimetroch a dozviete sa, ako na tom ste.

WHtR = obvod pásu/telesná výška

výraznejšie. Samozrejme, toto by nemalo
ukolísať ženy. Aj u nich sa s nadmerným
množstvo telesného tuku zvyšuje riziko
týchto druhov rakoviny:
 hrubého čreva a konečníka,
 žalúdka,
 pažeráka,
 prsníka (po menopauze),
 obličiek,
 pečene,
 endometrióza.

medzie telesného tuku v tele ženy je
približne 21 až 30 %, u muža medzi 9 až
20 %. U športovcov je percentuálny podiel tuku (prirodzene) nižší.
Podiel telesného tuku na správne fungovanie celého tela je individuálny.

Ako sa zbaviť nebezpečného
brušného tuku?
Na tento problém zatiaľ neexistuje zá-

„Viscerálny tuk obaľuje naše vnútorné
orgány, čím ich chráni pred poranením.“
A čo vtedy, ak mám viscerálneho
tuku príliš málo?

Ak percentuálny podiel celkového telesného tuku klesne pod určitú hladinu,
naše zdravie je rovnako ohrozené. Keďže
telesný tuk sa podieľa na regulácii hormónov, jeho nedostatok pocíti hlavne
reprodukčný systém. U žien dochádza
k strate menštruácie, čoho dôsledkom
môže byť až neplodnosť. U mužov nie sú
vyhliadky o nič lepšie.

Tuk je súčasťou každej ľudskej
bunky

Pre naše zdravie je isté množstvo telesného tuku nevyhnutné. Za rizikové
sa pokladá, keď je percentuálny podiel
telesného tuku u žien nižší ako 13 %,
a u mužov nižší ako 5 %. Normálne roz-

zračná tabletka, preto je potrebné vaše
úsilie. Najdôležitejšia je zmena stravovania a pravidelný pohyb. Či už sa
rozhodnete pre každodenné večerné prechádzky, alebo budete chodiť do práce na
bicykli (namiesto auta), záleží od vašich
schopností a možností. Pokiaľ začnete
s pravidelným cvičením, posilníte si svaly, zlepšíte spánok a minimalizujete nahromadený stres.

Čoho jedzte/pite najmenej:








sladkostí, sladených nápojov,
práškových polotovarov,
slaných pochutín,
nasýtených živočíšnych tukov,
margarínov na pečenie,
údenín,
bielej múky a výrobkov z nej.

Tento údaj sa odborne nazýva WHtR
(waist-to-height ratio), čiže pomer obvodu pásu a telesnej výšky. Ak vám vyšiel
výsledok menší ako 0,5, nemáte rizikové
množstvo vnútorného tuku. Ak sa výsledok nachádza medzi 0,5 až 0,6, máte
zvýšené riziko. Hodnoty nad 0,6 sú už
veľmi rizikové, treba rýchlo zakročiť.

Skrytý tuk a rakovina

Veľké brucho nie je len vizuálny problém. Pokiaľ máte priveľa viscerálneho
tuku, výrazne sa zvyšuje riziko rakoviny.
Ak máte aktuálne obvod pásu väčší (nad
88 cm u ženy, nad 102 cm u muža), mali
by ste zlepšiť svoju životosprávu a zhodiť
pár centimetrov v páse.
Väčší obvod pásu je nebezpečnejší
pre mužov. Zistilo sa, že u mužov vzrastá
riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka s každým centimetrom v páse oveľa
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Čoho jedzte najviac:

 ovocia a zeleniny – denne zjedzte aspoň 3 porcie zeleniny a 2 porcie ovocia (porcia je veľká ako vaša zovretá
päsť, alebo to, čo sa vám zmestí do
dlane),
 celozrnných obilnín a výrobkov
z nich – ryža natural, celozrnné pečivo, celozrnné cestoviny a podobne,
 strukovín – aspoň 3 porcie týždenne,
 orechov a olejnatých semiem – za
hrsť denne,
 zdravších tukov – olivový olej, kvalitný rastlinný margarín (ten vo vaničke), orechové maslá a oleje,
 mastných druhov morských rýb – aspoň 1 porcia týždenne.

Nedržte žiadne diéty, môžu vám
uškodiť ešte viac!

Opakované diéty vedú k spomaleniu
metabolizmu. Napríklad krátkodobá
diéta je tou „najlepšou cestou“, ako po
čase pribrať ešte viac. Prečo je to tak?
S diétovaním väčšinou vydržíme niekoľko dní, niektorí vytrvalci možno aj
2 mesiace. No podstatné je, že diéta má
svoj začiatok a koniec. Počas diéty síce
schudneme, ale keďže sa zo dňa na deň
vrátime k starému stravovaniu, jojo
efekt sa stopercentne dostaví.
Nech si vyberiete zo širokej ponuky moderných diét akúkoľvek, vždy to dopadne rovnako. Ak totiž výrazne obmedzíte
denný príjem energie, telo je nútené zís-

Stravovanie

„U žien by obvod pásu nemal presiahnuť
80 cm, u mužov 94 cm.“
kavať energiu zo svojich zásob – z tuku
a svalov. Telu nijako nevysvetlíte, že to
nemá robiť. Ono o vašej diéte nevie. Koná
prirodzene.
Diéty skrátka nefungujú. Jediné, čo funguje, je postupná zmena stravovania.
Zmena však musí byť dlhodobo udržateľná, aby ste telu nespôsobovali zbytočný
stres a nespomalili si metabolizmus, lebo
práve to vedie k tvorbe tukových zásob.
Ak neviete vystúpiť zo začarovaného
kruhu diétovania, vyhľadajte odbornú
pomoc. Kontaktujte svojho lekára alebo
certifikovaného odborníka na výživu.

5 najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete vedieť o svojom
tuku:

1. Tuk nie je v tele úplne zbytočný –
ochraňuje vnútorné orgány, reguluje
vybrané hormóny, skladuje energiu
aj niektoré vitamíny.
2. Množstvo viscerálneho tuku sa dá
ľahko a rýchlo odmerať. Zvládnete to
doma s obyčajným krajčírskym metrom.
3. Dôležité je správne množstvo tuku –
príliš veľa, aj príliš málo ohrozuje
naše zdravie.

4. Ak máte telesného tuku príliš málo,
postupne zvýšte svoju telesnú hmotnosť – správnou výživou a primeraným pohybom.
5. Ak máte telesného tuku príliš veľa,
dostaňte ho pod kontrolu. Aj tu pomôže zmena životosprávy.
Zdroje:
1. International Diabetes Federation. IDF
worldwide definition of the metabolic
syndrome. dostupné na http://www.idf.
org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.
pdf (videné 27. august 2018).
2. Ma Y, Yang Y, Wang F, et al. Obesity and risk of colorectal cancer:
a systematic review of prospective studies. PLoS One 2013; 8(1):e53916.
3. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, et al. Body Fatness and Cancer--Viewpoint of the IARC Working
Group. New England Journal of Medicine 2016; 375(8):794-798. doi: 10.1056/
NEJMsr1606602 Exit Disclaimer.
Tento článok bol uverejnený na portáli
www.slovenskypacient.sk.

JAPONSKÁ STRAVA
Prečo je kľúčom k dlhovekosti
a pevnému zdraviu?

Š

anca na dožitie sa vysokého veku závisí od viacerých faktorov. Pravidelný pohyb, kvalitný oddych,
čo najmenší stres, dobrá zdravotná starostlivosť. A samozrejme – pestrá a výživná strava. Medzi
krajiny s najvyššou priemernou dĺžkou života patrí Japonsko. Podľa prieskumov za to Japonci vďačia
hlavne svojej gastronómii.
TEXT: Iveta Hricková

Čo hovoria štatistiky?

Podľa prieskumu Európskej komisie, na
Slovensku sa v poslednom období mierne
zvýšila dĺžka života. V správe „Stav zdravia v EÚ“ sledovali priemernú dĺžku života v členských krajinách únie, konkrétne
v roku 2015. Ľudia na Slovensku sa priemerne dožívajú 76,7 rokov.
V predošlom prieskume, z roku 2000,
to bolo len 73,3 rokov. Lepšie sú na
tom ženy, ktoré sa priemerne dožívajú
80,2 rokov. Muži len 73,1 rokov. Ženy
na Slovensku teda žijú o 7 rokov dlhšie.
Podobný prieskum robilo v roku 2016
aj japonské ministerstvo zdravia – áno,
počujete dobre, majú tam také ministerstvo. Japonskí muži sa priemerne dožívajú 80,79 rokov, ženy 87,05 rokov.
Japonci patria s týmito výsledkami k najdlhšie žijúcim národom na svete.
Súvislosti medzi dĺžkou života a spôsobom stravovania v Japonsku hľadal aj
výskum British Medical Journal. V prie-
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behu 15 rokov sledovali 36 624 mužov
a 42 970 žien vo veku 45 až 75 rokov.
Jednou z podmienok bolo, že títo ľudia
predtým nemohli mať rakovinu, infarkt,
problémy so srdcom alebo chronické
pečeňové problémy.

hýbajú polotovarom, nekonzumujú veľa
mliečnych výrobkov, vyhýbajú sa bielemu cukru. Ako dezert uprednostňujú
skôr želatínové pochúťky, sladké bôby
a ovocie.

„Japonskí muži sa priemerne dožívajú
80,79 rokov, ženy 87,05 rokov.“
Z výsledkov prieskumu vyšlo, že Japonci
sa za dlhovekosť môžu poďakovať najmä
svojej strave. Samozrejme, svoje zohráva aj špecifický metabolizmus, ktorý
Japonci zdedili po predkoch. Navyše, japonské zdravotníctvo je na veľmi vysokej
úrovni.

Vsádzajú na čerstvosť

Japonci pri varení pracujú výsostne
s čerstvými surovinami. Tie nevaria veľmi dlho, takže sa v nich zachováva viac
výživných látok. Vo veľkej miere sa vy-

Jedia očami

Medzi hlavné zásady tejto kuchyne patrí
pestrosť na tanieri. Japonci si dávajú záležať na tom, aby jedlo nielen dobre chutilo, ale aj pekne vyzeralo. Kvôli tomu
sa snažia používať pestré suroviny a jednotlivé chody pripravujú z viacfarebných
ingrediencií.
Väčšinou dodržiavajú pravidlo, že počas dňa by mal každý človek ochutnať
všetkých 5 chutí, zjesť suroviny 5 rôznych farieb, a tie by mali byť pripravené
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Stravovanie
5 rôznymi spôsobmi. Farebnosť zabezpečujú niekoľkými druhmi zeleniny. Prirodzenou súčasťou gastronómie je pekné
servírovania, pretože človek má takto
z jedla väčší zážitok, pričom sa zasýti aj
z menších porcií.

Sója – spracúva sa vo forme bôbov (alebo výrobkov z nej). Je zdrojom bielkovín,
pomáha pri správnom trávení. Čiastočne
ňou môžeme nahradiť mäso. Do polievky
miso sa používa vo fermentovanej podobe.

Jedia pravidelnejšie a striedmejšie

Tofu – má vysoký obsah bielkovín, je
ľahko stráviteľné. Obsahuje veľa železa,
vápnika a magnézia.

Japonci učia už malé deti, že nikdy nemajú jesť „do sýta“. Žalúdok má byť plný
len na 80 %. Chody servírujú v menších
miskách, vďaka paličkám si dávajú do
úst menšie sústa, čo ich rýchlejšie zasýti. Navyše, školské jedálne pripravujú
vyvážené jedlá. A žiaci si nemôžu kúpiť
v automatoch sladkosti ani sladené nápoje.

Kombinácia sóje a morských rias

Nie všetci Japonci sa dožívajú veľmi vysokého veku – medzi jednotlivými regiónmi badať rozdiely. Väčšie mestá (ako
Tokio) majú horšie výsledky kvôli znečistenému životnému prostrediu a rýchlejšiemu životnému štýlu. Naopak, rekordmanov nájdete v oblasti okolo ostrova
Okinawan, kde sa ľudia často dožívajú
100 až 110 rokov. Pri podrobnejšom skúmaní zvyklostí sa prišlo na to, že títo
„dlhovekejší“ Japonci kombinujú sóju
a morské riasy, pričom jedia menej
mäsa.

Charakteristika japonskej gastronómie

 Nevyhýbajú sa karbohydrátom. Vraj
nie je problémom ich zastúpenie
v jedálničku, ale množstvo, ktoré
skonzumujeme.
 Pred ostatnými druhmi mäsa uprednostňujú najmä ryby a morské živočíchy, ktoré jedia často surové.
 I keď konzumujú veľa zeleniny, ovocie nejedia vo veľkom množstve.
V pomere 3:1 tu vyhrávajú zeleninové produkty.
 Mliečne výrobky nahrádzajú sójou.
Často pripravujú jedlá s tofu syrom.
 Pravidelne
konzumujú
pokrmy
z obilnín. Nesmú chýbať rôzne druhy
ryže, z ryžovej múky pripravujú aj
cestoviny. Uprednostňujú chlieb
z celozrnnej múky.
 Potraviny na prípravu teplých jedál
krájajú na čo najtenšie a najmenšie
kúsky. Vďaka tomu skrátia čas prípravy a uchovajú viac výživných látok.
 Ich strava je bohatá na prirodzené
probiotické látky a vlákninu, čo
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Japonská strava predchádza rôznym chorobám

Japonci sa môžu pochváliť nielen dlhovekosťou, ale aj nízkym výskytom najrozšírenejších chorôb. Vyvážené stravovanie je najlepšou prevenciou pred typickými zdravotnými problémami moderného
človeka.

Ako by sme sa mali stravovať,
aby nás nepostihli nasledujúce
diagnózy?

Zelenina – Japonci zjedia minimálne
toľko zeleniny ako mäsa. Najviac zeleniny zjedia v surovom stave, alebo len po
krátkej tepelnej úprave, aby si uchovala
chrumkavosť. Veľmi radi majú kvasenú
alebo kyslú zeleninu – zlepšuje trávenie.
Nazývajú ju cukemono.

podporuje správne trávenie a vyprázdňovanie.
 Hlavné menu dňa pozostáva z polievky a 3 jedál. V ich ponímaní to
znamená, že k polievke dostanete
ďalšie 3 misky, v ktorých sa nachádza
mäso + 2 prílohy. Jednou z nich býva
obvykle ryža.
 Na raňajky jedávajú polievku. Oproti
obedovej je hustejšia, nachádzajú sa
v nej ryby, rezance a zelenina. Takto
si posilňujú imunitu.

Hlavné suroviny japonskej gastronómie
Ryby a morské živočíchy – v Japonsku
zjedia najviac rýb spomedzi všetkých krajín sveta. V priemere je to 55 kíl na osobu za rok. Ryby sú bohaté na zdravé tuky
a ľahšie stráviteľné, čo je prospešné pre
viaceré orgány. Japonci nebývajú obézni.
Ryža – používa sa najmä v sushi, ale aj
ako príloha k jedlám. Ryža je dobrým
zdrojom karbohydrátov a energie.

„Japonci učia už malé deti, že nikdy
nemajú jesť „do sýta“. Žalúdok má byť plný
len na 80 %.“

Rôzne semienka – obsahujú veľa minerálov, zlepšujú činnosť orgánov a trávenie.
Morské riasy – majú vysoký obsah kalcia a jódu, čo prospieva k dobrému vývinu kostí a správnej činnosti štítnej žľazy.
Japonci zjedia približne 100 000 ton rias
ročne.

Nielen strava, ale aj spôsob života

Japonská strava má pozitívny vplyv na
udržanie optimálnej váhy. Čerstvé suroviny, veľa rýb a zeleniny, to všetko dodá
telu veľa energie, ale málo kalórií. Japon-

Odporúčania japonskej vlády

V roku 2005 vydala japonská vláda manuál, ktorý mal prispieť k ešte lepším výsledkom v zdraví obyvateľstva. Pomocou
jednoduchej tabuľky vysvetlili, ako by
mal vyzerať každodenný jedálniček.

Zelený čaj – veľkú časť pitného režimu
tvorí tento nápoj. Je dobrou prevenciou
pred onkologickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Má tiež antioxidačné
účinky.

Surové ryby

Najobľúbenejšou pochúťkou japonskej kuchyne je sushi. Má málo kalórií
a dostatočnú výživnú hodnotu, ktorá sa
uvoľňuje postupne, po celý deň. Keďže
Japonci jedia hlavne surové ryby, vyťažia
z nich veľa omega mastných kyselín
a zdravých tukov. Aj vďaka tomu majú
menej vrások a starnú pomalšie.

Pozor na kvalitu rýb!

I keď je sushi veľmi dobré pre zdravie,
v našich končinách by ste mali byť obozretní. Dajte si záležať na kvalitnom spracovaní. Sledujte tieto 2 pravidlá.
1. Ryby na prípravu sushi musia byť čo
najčerstvejšie. Na tanieri by sa mali
objaviť do 24 hodín od ulovenia,
inak môžu spôsobiť tráviace problémy.
2. Veľmi dôležitý je pôvod mäsa. Ak
ryby žili v znečistenej oblasti, obsahujú veľa škodlivých látok. Veľmi nebezpečné je najmä olovo.

 Kardiovaskulárne choroby – ryby
a morské riasy.
 Alzheimerova choroba a demencia –
ryby, semienka, zelenina.
 Lámavosť nechtov a vypadávanie vlasov – ryby a morské riasy.
 Onkologické ochorenia – zelenina,
ovocie, ryby, obmedzenie polotovarov.
 Problémy so štítnou žľazou – morské
riasy.
 Vysoká hladina cukru a cholesterolu v krvi – zvýšená konzumácia rýb,
absencia mastného mäsa, minimum
cukru.

A výsledok?

ci takmer netrpia nadváhou, podľa štatistík majú obezitu menej ako 4 % obyvateľstva. A to nie je všetko – Japonci sa veľmi
radi hýbu. Aj keď aktívne nešportujú,
snažia sa čo najviac presúvať pešo.

U ľudí, ktorí sa riadili manuálom, sa
znížila úmrtnosť o 15 %, a zároveň to
zlepšilo ich zdravotný stav. Na vrchu
obrátenej pyramídy sa nachádzal pravidelný pohyb a dostatočný pitný
režim. Všetko jedlo dňa bolo rozdelené do rovnakých porcií. Veľmi dôležitý
bol prísun kvalitných bielkovín, čerstvej zeleniny a ovocia. Alkohol, víno,
slané alebo sladké pochúťky neboli
v manuáli zakázané, ale muselo dôjsť ku
kompenzácii (viac zeleniny a ovocia).
Z odporúčania ministerstva vidieť, že
japonská strava sa nevyhýba žiadnym
druhom potravín. Dôraz však kladú na
jednoduchú rovnicu – viac bielkovín
a menej tukov. Preto uprednostňujú
chudšie mäsá, jedia veľa rýb, vďaka čomu
prijímajú len zdravé tuky.
Na druhej strane, surová zelenina
a tepelne nespracované ryby znižujú po-
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FALUNGONG
Starobylá ąínska metóda
zušķachıovania mysle a tela

Objednajte si

ONKO MAGAZÍN
Kvalitné a overené informácie pre onkologických
pacientov a širokú verejnosť.
Obsah zahŕňa diagnostiku, liečbu a prevenciu onkologických ochorení,

diel zlých tukov v strave. Japonci varia
hlavne na pare, a preto nespotrebujú
veľa oleja.

Bizarnosti japonskej kuchyne

Japonska strava sa nám spája s farebnými, dobre vyzerajúcimi jedlami. No
každá národnosť si rada zamaškrtí aj na
bizarnostiach, ktoré by iné kultúry odmietli. Aj Japonci jedia „pochúťky“, s ktorými by mal obyčajný Slovák „kultúrne“
problémy.
Tancujúca chobotnica – keď sa dostanú
chápadlá mŕtvej chobotnice do kontaktu
so zmesou soli a sójovej omáčky, začnú
sa hýbať a vytvárajú dojem, že živočích
na tanieri tancuje.
Funazushi – fermentovaný kapor, ktorý
sa necháva kvasiť 1 rok. Kvôli tomu intenzívne zapácha a má výraznú chuť.
Shirak – spermie rýb a morských živočíchov. Podávajú sa surové alebo varené.
Fugu – ryba, z ktorej sa môžete aj otráviť.
Môžete ju jesť len v obmedzenom množstve. Pripravovať ju môžu iba kuchári, ktorí
absolvujú potrebný kurz, resp. majú 3 roky
praxe pod dohľadom skúseného odborníka.
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psychologickú podporu, zásady zdravej výživy, doplnkovú a alternatívnu liečbu.

Natto – fermentované fazule, majú prenikavú arómu. Na povrchu sú slizké.
Ikizukuri – sashimi zo sépie. Pripravuje
sa zo živých živočíchov, ktoré sa vo vašich ústach ešte hýbu.
Hachinoko – varené včelie a osie larvy.
Tento článok bol uverejnený na portáli
www.slovenskypacient.sk.
Zdroje:
http://www.tvnoviny.sk/domace/1895842_
priemerny-vek-zivota-sa-u-nas-zvysil-zdravotny-stav-ludi-lepsil
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/food/
articles/23.html
https://www.bmj.com/content/352/bmj.
i1209
https://www.sbs.com.au/food/article/
2017/04/04/how-eat-japan-healthy-weight-long-life
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/why-japanese-diet-so-healthy
https://www.independent.co.uk/life-style/
health-and-families/health-news/high-life-expectancy-in-japan-partly-down-to-diet-carbohydrates-vegetables-fruit-fish-meat-a6956011.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/food/
articles/23.html
http://time.com/4267661/japanese-food-healthy-diet-longevity/
https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/secret-japanese-longevity/
https://www.livescience.com/54133-japanese-diet-longer-life.html
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Onko magazín môžete dostávať priamo do poštovej
schránky za cenu 3,00 € ročne (2 čísla)

SPÔSOBY OBJEDNANIA:
e-mailom na adrese:
sadlonova@lkpermanent.sk
telefonicky na čísle:
02/49 111 200

poštou na adrese:
LK Permanent
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3

Vzdelávanie pacientov každého veku

Vzdelávanie v 3 oblastiach:

sociálna, právna a zdravotnícka oblasť

Akadémia pacienta je zameraná na
pacientov, ktorým nestačia informácie
iba od svojich ošetrujúcich lekárov, ale sú
zvedaví na ďalšie možnosti vzdelávania
v sociálnej, právnej a zdravotnej oblasti.

Vždy na strane pacienta
Akadémie pacienta pripravuje spoločnosť MedMedia v spolupráci s OZ Slovenský pacient.
Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Glocko, glocko@medmedia.sk, +421 918 730 176
Všetky Akadémie pacienta nájdete na www.slovenskypacient.sk

Pacientske vzdelávanie od roku 2012

