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Slovo na úvod
Vážení priatelia,
onkologické ochorenia dnes, priamo
či nepriamo, postihujú každého
druhého človeka. Je mi cťou, že
môžem stáť na čele organizácie,
ktorá
združuje
pacientov
s mnohopočetným
myelómom,
lekárov a odbornú verejnosť, ktorí sa
tejto problematike venujú svoju
energiu a čas.
Mnohých pacientov poznám dlhší
čas a som svedkom ich osobnej investície do vlastnej liečby a angažovanosti
do pomoci ďalším pacientom. Aj oni sa stávajú motiváciou pre ďalších na ich
ceste ku zdraviu, ktorá je často plná prekážok, no ak máme na tejto našej
spoločnej ceste oporu jeden v druhom, kráča sa nám všetkým spolu ľahšie.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa na aktivitách Slovenskej
myelómovej spoločnosti podieľali, podieľajú a podieľať budú. Verím, že aj
Klubové listy, ktoré sa Vám dostávajú do rúk, prispejú k zlepšovaniu kvality
života a osobnej pohody našich pacientov.
MUDr. Zdenka Štefániková
Predsedníčka SMyS
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Po troch ročníkoch svojpomocného
vydávania
Klubových
listov
v regionálnom rozsahu sa nám
podarilo práve v období 10. výročia
založenia Slovenskej myelómovej
spoločnosti rozšíriť pôsobnosť nášho
bulletinu na celoslovenskú úroveň,
a tak poskytnúť takouto formou
informácie z pacientskeho diania
u nás, ale i za hranicami nášho
malého krásneho Slovenska. Prvé číslo IV. ročníka sprostredkuje obsah
edukačného stretnutia pacientov 22.5.2015 v Bratislave a celý ročník bude
zameraný aj na oboznámenie s históriou Klubu pacientov.
Verím, že Klubové listy budú dobrým pomocníkom, informačníkom
a priateľským ohnivkom medzi nami pacientmi navzájom. Pripomienky,
odozvy, príspevky, podnety prosím posielajte na mail: mmsvec@gmail.com
mária 

Dobré správy o myelóme od prof. Barlogieho
z New Yorku
Milí priatelia,
48 % pacientov s nízkorizikovým myelómom je možné vyliečiť a 14 %
s vysokorizikovým myelómom. Každý pacient (minimálne člen SMyS) by mal
vedieť o týchto nových výsledkoch. Hoci zatiaľ iba v 14 – 50 % podľa rizika,
ale vyliečiteľné.
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Sám som mal možnosť
komunikovať s prof. Bartom
Barlogiem
o
jeho
výsledkoch a samozrejme o
imunitnom
systéme
pacientov s myelómom.
Rád sa s vami podelím o
poznatky na konferencii v
Bratislave.
Tento rok oslavujeme 10. narodeniny SMyS, tak to môžeme v Bratislave
osláviť. Zakladali sme ju s prof. A. Sakalovou, prof. Šoltésom a celým
kolektívom pacientov a lekárov v januári 2006 v hoteli Tatra.
Prof. Ladislav Šoltés, pediater a pacient s myelómom, dnes už nebohý, má
kľúčový podiel na tom, že vznikol Klub pacientov v SMyS. Bez neho by SMyS
bola IBA spoločnosť pre lekárov a sestry.
Do videnia na konferencii SMyS.
Dr. Pavel Kotouček

Z HISTÓRIE SLOVENSKEJ MYELÓMOVEJ
SPOLOČNOSTI
V tomto roku slávi Slovenská myelómová spoločnosť svoje prvé „okrúhliny“.
V Klubových listoch na pokračovanie priblížime jej začiatky, prvé krôčiky,
históriu Klubu pacientov. Materiály pripravil zakladajúci člen a dlhoročný
aktivista - predseda Klubu pacientov doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.
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VZNIK LOGA

ZNAK SLOVENSKEJ MYELÓMOVEJ SPOLOČNOSTI
(LOGOTYP)
Pán docent Miroslav Hrianka, zástupca Klubu pacientov s myelómom, člen
výboru európskej siete organizácií združujúcich pacientov s mnohopočetným
myelómom - Myeloma Euronet, ma vyzval hneď na začiatku budovania
Slovenskej myelómovej spoločnosti (SMS), aby som popísal, ako vznikol znak
(logotyp) SMS.
Znak Slovenskej myelómovej spoločnosti sa rodil v mojich myšlienkach a
náčrtoch počas odborných prednášok na hematologickom kongrese
v Hamburgu v roku 2005. Tento znak vyjadruje myšlienky a výzvu prof. MUDr.
Ladislava Šoltésa, DrSc., vedúceho Ústavu medicínskej etiky a bioetiky
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorý v roku 2005 stál pri
zrode spoločnosti a hlavne Klubu pacientov SMS. Takto mi to pripomínal:
“...pán kolega, pri budovaní odbornej spoločnosti SMS nezabudnite na
pacienta. Nezabudnite na jeho podporu, ochranu a rozvoj...“
Od tohto okamihu sa datuje vznik Klubu pacientov SMS, ktorý je partnerom
Odbornej myelómovej skupiny SMS, spolu zastrešenej s Klubom pacientov v
SMS. Klub pacientov SMS je prvý slovenský onkohematologický klub
združujúci pacientov a ich príbuzných. Vďaka vedeniu Klubu pacientov je
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tento klub jeden z najaktívnejších pacientskych myelómových organizácií v
Európe.
Pri vytváraní znaku som chcel použiť kruhy, lebo tie vyjadrujú celistvosť,
integritu. Podarilo sa mi prepojiť skratku názvu s cieľom spoločnosti, na čo
som prišiel až neskôr. Teda sú tu tri kruhy, znázorňujúce tri kľúčové subjekty,
ktoré sa stretávajú pri liečbe pacienta s myelómom – pacient, jeho rodina i
blízki a všetci zdravotníci, ktorí liečbu poskytujú.
Chcem podotknúť, že pod pojmom myelóm v tomto kontexte myslím na všetky
klinické jednotky v rámci poruchy plazmatickej bunky - MGUS, myelóm,
lymfoplazmatický lymfóm, AL amyloidóza, POEMS syndróm, choroba
z ľahkých i ťažkých reťazcov a podobne.

S

– pravý kruh v sebe uzatvára písmeno S, čo je skratka pre „spoločnosť“,

ale v užšom zmysle znamená pacientovu najbližšiu spoločnosť - komunitu,
ktorá ho podporuje - životný partner, rodina, deti, príbuzní, známi,
spolupracovníci.

M – stredný kruh v sebe uzatvára písmeno M, ktoré znázorňuje samotného
pacienta s myelómom - chorobou, ktorá zmenila pacientovi i jeho blízkym
život.

S

– ľavý kruh má v sebe opäť písmeno S, čo predstavuje začiatočné

písmeno „slovenská“. V užšom význame znamená zdravotnícky personál,
ktorý vstupuje do života pacienta na celý život.
Ak si všimneme bližšie písmeno M, zistíme, že jeho zvislé ramená sú priamo
vytvorené z bočných kruhov. Musíme prijať realitu, že pacient je svojou
chorobou (M) úplne závislý na rodine (S) ako i na lekároch, sestrách a
ostatných zdravotníkoch (S).
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Myelóm, tak ako iné ochorenia, napr. cukrovka, vysoký tlak alebo vysoký
cholesterol, je veľmi dobre liečiteľné ochorenie, ktoré sa však väčšinou nedá
vyliečiť, ale dá sa liečbou udržovať pod kontrolou.
Opäť by som rád podotkol, že pracovníci zdravotníctva tu predstavujú lekárov
hematológov, onkológov, rádioterapeutov, nefrológov, analgeziológov a
anestéziológov,
rehabilitačných
lekárov,
ortopédov,
chirurgov,
neurochirurgov, biochemikov, rádiológov, internistov, dietológov, ako
i zdravotné sestry a laborantov z týchto odborov. A mnohých ďalších, ktorí
budú vstupovať do procesu liečby.
Odborná časť SMS má úlohu a cieľ tento tím podporovať, budovať a rozvíjať,
ako i napájať na ďalšie slovenské, európske a svetové odborné a pacientske
spoločnosti, aby liečba viedla k plnohodnotnému životu pacienta.
Byť závislý je výsadou detí. Závislý človek je však schopný lepšie vnímať
pravdu a vnímať samého seba. Myelóm je pre pacienta, ale i pre jeho rodinu
choroba, ktorá zmenila ich život. Aby sa pacient správne rozhodol prijať svoju
chorobu ako novú skutočnosť, celý znak (logotyp) SMS je podčiarknutý
jednoduchým tvrdením, kam smerujú:
Pre plnohodnotný život.
Westcliff-on-Sea, UK, 11. februára 2010
MUDr. Pavel Kotouček,
autor znaku SMS
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Modifikácie loga SMS

Poznámka : V roku 2014 prišlo k malej úprave loga spolu s označovaním
skratky Slovenskej myelómovej spoločnosti zo SMS na SMyS.
9

Z histórie
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Myeloma patients Europe 2015
V dňoch 24. 04. – 26. 04. 2015 sa konalo v Dubrovníku stretnutie „Myeloma
patients Europe 2015“ – Pacienti s mnohopočetným myelómom Európy. MPe
je organizáciou, ktorá zastrešuje skupiny a združenia pacientov s myelómom
takmer z celej Európy.
Jej úlohou je poskytovať vzdelávanie, informácie a podporu členským
skupinám, presadzovať na európskej úrovni čo najlepší výskum v oblasti
liečby a hlavne rovnaký prístup k najlepšej liečbe a starostlivosti o MM
pacientov.
Slovenskú pacientsku organizáciu bola reprezentovať Emília Franeková
z Klubu Eliáš, manželka pacienta a dlhoročná dobrovoľná aktivistka
pacientskeho hnutia SMyS. Bola v sprievode našej dobrovoľníčky Mgr.
Michaely Maťkovej, ktorá spracovávala a tlmočila odborné texty zo stretnutia
pre pacientov do slovenčiny.

MYELOMA PATIENTS EUROPE ANNUAL
GENERAL MEETING
Začiatok programu bol v piatok 24. 04. 2015 o 17.00 a slávnostne ho otvoril
a všetkých prítomných privítal prezident MPe Dr. Sarper Diler. Vo svojom
príhovore povedal, že je hrdý na to, že členská základňa neustále rastie
a spolu s ňou aj počet projektov, ktoré sú v záujme myelómových skupín, teda
pacientov. Ďalej nám poprial, aby sme počas víkendu získali veľké množstvo
informácií, ktoré by mali pomôcť všetkým prítomným pri dosahovaní zmien,
edukácie a šírenia osvety vo svojej krajine.
Všetkých prítomných privítali aj Ananda Plate a Alfonso Aquarón - hlavní
organizátori celého podujatia.
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Piatkový program - workshop viedla Kathy Reymond, prezidentka mnohých
charitatívnych združení Európy, ktorá veľmi elegantne a diplomaticky kládla
otázky vrcholným predstaviteľom Myelómovej spoločnosti Chorvátska,
hematológovi a telefonicky bol prihlásený stakeholder, ktorý počúval diskusiu
a odpovedal na otázky. Tie sa týkali hlavne schvaľovania liekov I. a II. línie.
Chorváti majú veľké problémy
s
dostupnosťou
licencovaných
liekov
(predpisované sú často
nekvalitné substitúcie). Ich
ďalším veľkým problémom je
dlhá čakacia doba na
schválenie liekov zdravotnými
poisťovňami a nedostatok
špecialistov
hematológov
v celom Chorvátsku.
/ Vzácne foto s prezidentom MPe Dr. Sarperom Dilerom/

EMA – European Medicines Agency – Európska agentúra pre lieky
Európska agentúra pre lieky je jednou z riadiacich inštitúcií, ktorá hodnotí
a zároveň dozerá na marketing liekov v Európe. Momentálne sa EMA snaží
získať informácie o tom, ako pacienti hodnotia účinky svojej liečby.
Na stretnutí v MPE v Dubrovníku sa to EMA pokúšala zistiť na základe
prieskumu. Jeho cieľom bolo zistiť, ako pacienti vnímajú pozitívne a negatívne
účinky liekov. Testovacou vzorkou sme boli my a výsledky prieskumu boli
porovnané s výsledkami spoločnosti EMA.
Ako EMA uviedla, liečba akýmkoľvek liekom prináša benefity aj riziká. Medzi
benefity liekov EMA zaradila nielen záchranu života, ale aj potlačenie
symptómov choroby a jej progres. Medzi riziká zaradila najmä nežiaduce
účinky liekov, ktoré sa u pacientov prejavujú najčastejšie.
Benefity a riziká liečby boli vyjadrené percentuálne a bolo na nás, či si
13

vyberieme vyššie percento účinnosti liečby za cenu vyšších nežiaducich
účinkov a naopak.
Napr.: Máte možnosť zvýšiť účinnosť vašej liečby. Ktorú z možností by ste si
vybrali?
Liečba A: zvýšenie pravdepodobnosti záchrany počas prvých 12 mesiacov o
40 % a zníženie pravdepodobnosti nežiaducich účinkov o 10 %.
Liečba B: pravdepodobnosť záchrany počas prvých 12 mesiacov
o 50 % a pravdepodobnosť nežiaducich účinkov o 35 %.
Pre EMA bol tento dotazník určite prínosom, no podľa nášho názoru mali na
jeho otázky odpovedať len pacienti. My nepacienti nevieme posúdiť situáciu
pacienta hodnoverne. Pri porovnaní výsledkov dotazníka bolo zaujímavé, že
naše odpovede sa vôbec nezhodovali s názormi EMA.

KTO SÚ TO STAKEHOLDERI – ALEBO
AKCIONÁRI?
Na ďalšej z prednášok s Írkou Kathy Radmond, ktorá pre pacientov
s onkologickými ochoreniami pracuje už niekoľko rokov, sme sa dozvedeli
o takzvaných „stakeholderoch“, čiže o akcionároch alebo sponzoroch, ktorých
by sme mohli poprosiť o finančné prostriedky pre našich pacientov
v Myelómovej spoločnosti.
Na tejto prednáške sme sa dozvedeli, v akej oblasti môžeme stakeholderov
vyhľadávať a ako ich osloviť. Skupinovo sme sa zhodli na tom, že
stakeholderov je možné nájsť nielen medzi pacientmi, ale aj v iných
organizáciách, napríklad v charitách, zdravotníckych zariadeniach,
v politickej sfére, poisťovniach, médiách, ale aj v cirkevných inštitúciách.
Takýchto sponzorov je, samozrejme, možné nájsť aj v menších firmách
a všeobecne medzi ľuďmi, ktorých poznáme.
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Je veľmi dôležité, aby sme týchto akcionárov vedeli osloviť a aby sme im
vedeli predostrieť problém, ktorý chceme riešiť. Ako sme sa dozvedeli,
v Rumunsku a v Chorvátsku majú v porovnaní so Slovenskom oveľa väčší
problém s liekmi. Tieto krajiny nemajú licenciu napríklad na lenalidomid
(Revlimid), ktorého najcennejšou vlastnosťou je, že nespôsobuje
polyneuropatiu, zatiaľ čo dva účinné lieky (thalidomid a bortezomib) áno,
a tak sú pacienti odkázaní len na substitúcie týchto liekov, ktoré dovážajú
z Mexika a z Indie. Je zrejmé, že tieto lieky nemajú takú účinnosť ako originál,
a tak skôr pacientovi uškodia ako pomôžu.
V rámci svojej prezentácie nám prítomným kládla jednoduché otázky, na ktoré
sme mali podľa nášho uváženia odpovedať. Tu je zopár z nich:
Problém: Čo potrebujeme zmeniť? Aby bol Imnovid plne hradený zdravotnou
poisťovňou.
Poslanie: Čo chcete dosiahnuť? Čo je váš konečný cieľ? Získať plne hradený
Imnovid.
Aké sú priebežné kroky na dosiahnutie cieľa? Kontaktovať ich e-mailom,
osobné stretnutia, web-kontakt, list, skype, telefonický hovor...
Kto sú kľúčovými zainteresovanými stranami na dosiahnutie tohto cieľa?
Farmaceutické spoločnosti, MPe míting, sponzori, charity, špecialisti – lekári...
Keďže naši pacienti majú u ošetrujúcich lekárov široké spektrum liečiv, ktoré
im pomáhajú dostať sa do remisie a žiť vďaka nim plnohodnotný život, mohli
by sme povedať, že nie je potrebné, aby sme stakeholderov oslovovali.
Naskytá sa nám však otázka: „Čo ak doterajšia liečba stagnuje a telo pacienta
je voči kombináciám dostupných liekov po čase rezistentné?“ Odpoveďou je
Pomalidomid (Imnovid). Je to liek, ktorý je dovážaný z Ameriky, avšak v našej
krajine nie je preplácaný poisťovňou. V súčasnosti sa ním na Slovensku liečia
klinicky sledovaní pacienti s diagnostikovanou chorobou mnohopočetný
myelóm. Zdá sa, že jeho účinky sú pre pacientov priaznivé, a preto je to ďalšia
nádej, za ktorú sa nám určite oplatí bojovať.
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Na prednáške sa k tejto téme vyjadrila aj Kate Morgan, veľmi silná aktivistka
zo Škótska, ktorá pracuje pre Myelómovú spoločnosť Britského kráľovstva už
šesť rokov. Vďaka Kate sme sa dostali aj k spomínanému Imnovidu. Iróniou
je, že na tento liek v roku 2014 dostalo Škótsko licenciu bez akýchkoľvek
problémov a v ďalších častiach Britského kráľovstva na jeho licenciu ešte
stále čakajú. Do diskusie sa zapojila aj Elena Nicod, ktorá sa zaoberá cenami
liečiv, ale aj ich licenciou a vstupom na trh. Vďaka jej poznatkom sme sa
dozvedeli, že tak ako je dôležitá cena lieku a celý proces jeho vstupu na trh,
tak je dôležitá aj jeho účinnosť u jednotlivých pacientov.
Preto je pred nami otázka, akými formami môžeme sponzorov osloviť? Je to
možné e-mailom, listom, telefonátom (mobil, Skype) či osobným stretnutím.
Je na nás, koho oslovíme, no na prvom mieste by to mali byť výrobcovia lieku
– Celgene Company a zároveň naše zdravotné poisťovne, naši lekári –
špecialisti a v neposlednom rade aj vláda SR. Je potrebné skúšať všetky
formy komunikácie, aby sa o tomto probléme dozvedelo čo najviac ľudí, a aby
sme dosiahli náš cieľ.

EURÓPSKY ATLAS O PRÍSTUPE K LIEČBE
MYELÓMU
Je to projekt, ktorého hlavnou úlohou je, aby pacienti mali prístup
k obrovskému množstvu informácií a prehľad o liečbe myelómu aj v ostatných
krajinách Európy. Vychádzajú z toho, že keď pacient nemá komplexné
množstvo informácií o spôsoboch liečby, liekoch, vedľajších účinkoch, nevie
sa efektívne obhajovať a dožadovať svojich práv. Preto dôležitou súčasťou
tohto projektu je prieskum (mapovanie), ktorý je
zameraný na
zhromažďovanie informácií o prístupe k liečbe jednotlivých MPe organizácií.
Projekt detailne určuje, aké liečebné postupy – presná kombinácia liekov má
byť podaná pacientovi na začiatku liečby, ďalej pri prvom a ostatných
relapsoch. Výsledkom prieskumu bude on-line interaktívny atlas o prístupoch
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k liečbe tej-ktorej krajiny a tým pádom uľahčenie a zvýšenie úrovne pri
dožadovaní sa svojich pacientskych práv. Požiadavka prítomných na Atlas
bola, či je možné zabezpečiť jazykovú mutáciu, pretože mnohí pacienti
nevedia anglický jazyk a projekt Atlas vyzeral zaujímavo.
Poznámky na záver:
Revlimid - Lenalidomid je
jedným
z perspektívnych
liekov v liečbe MM, má veľmi
slušnú účinnosť, prijateľnú
toxicitu a tabletovú formu, ale
pre mnohých pacientov je liek
bez účinku - (rozhovor
s Christa Kolbe Geipert).
Napr. aj v Holandsku je
Revlimid po dvoch mesiacoch
užívania, ak neúčinkuje,
okamžite vysadený.
Alternatívnu
medicínu
(doplnkovú liečbu) mnohí
pacienti vôbec nepraktizujú.
/Spolu s Christou Kolbe Geipert z Nemecka, členkou MPe, pred dvoma rokmi bola v Liptovskom Jáne/
Žijú plnohodnotný život, ničím sa neobmedzujú a pri relapse ochorenia
podstúpia navrhnutú liečbu (rozhovor s Yacob Yacobovitch).
Zhromažďovanie čo najväčšieho množstva nových informácií o výskumoch,
nových liekoch, nových možnostiach ďalšej liečby, keď sa pôvodná stala
rezistentnou, o komunikácii s lekármi a dožadovaní sa svojich práv,
maximálna osveta o chorobe „myelóm“, odovzdávanie svojich vedomostí
ďalej, kvalita života pacienta bude naozaj kvalitná, ak sa o chorobe hovorí
„nahlas“ – ten názor mali všetci.
17

Aj napriek tomu, že mnohí aktívni členovia MPe sami zažili „nešťastie
choroby“ alebo straty svojich blízkych, majú veľkú silu a ochotu pracovať pre
ostatných, nezostávajú so svojimi problémami sami, ale nahlas hovoria o
chorobe a o nových možnostiach liečby, pretože keď pacient vie, že existujú
ďalšie – nové možnosti liečby, kvalita ich života a hlavne nádej sa výrazne
zmení. Vtedy to má zmysel. Ďakujem im.
Text a foto: Emília Franeková, Michaela Maťková

PSYCHICKÉ PREŽÍVANIE ONKOLOGICKÉHO
OCHORENIA
Všeobecne o diagnóze
Onkologické ochorenie už pri prvom počutí
vyvoláva hrôzu, strach, hnev a bezmocnosť.
Každý vie o tom, že onkologické diagnózy
existujú, ich počet vzrastá, ale každý sa im
chce čo najviac vyhnúť.
Kvôli fyzickému nepohodliu a bolesti, ktoré
spôsobujú.
Kvôli nepríjemným emóciám a celkovému
prežívaniu, ktoré spôsobujú. Kvôli zmenám v pracovnom aj súkromnom
živote, ktoré spôsobujú. Kvôli otázke neistej budúcnosti, na ktorú odpovie až
čas.
Nedokážeme vyliečiť ani zabiť, predĺžiť ani skrátiť, pridať ani ubrať, ale vieme
ponúknuť informácie, spríjemnenie niektorých chvíľ, zmiernenie bolesti,
zmenšenie únavy, uvoľnenie tela aj duše, pozorné počúvanie a záujem.
Záujem o to, aby vám aspoň na chvíľku a aspoň v niektorých oblastiach života
bolo lepšie.
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Oznámenie diagnózy
Keď sa pacient dozvie, že ho postihlo onkologické ochorenie, o ktorom dúfal,
že sa mu nikdy nestane, v jedinej sekunde sa pre neho zastaví čas. Doterajší
život sa zrúti ako domček z karát, všetky plány do budúcna zahalí tmavý závoj
neistoty a v mysli blúdi len obmedzený počet otázok:
Takže teraz zomriem?
Ako dlho ešte budem žiť?
Kde sa stala chyba?
Ako bude vyzerať môj ďalší život?
Prečo ja?
Strach, úzkosť, panika, bezmocnosť, zmätok, spomalenie vnímania sú
charakteristickými a úplne normálnymi reakciami na onkologickú diagnózu.
Pacientovi sa môže zdať, že celá situácia ide príliš pomaly, alebo naopak príliš
rýchlo, že nerozumie slovám, ktoré lekár hovorí, že nič nepočuje ani necíti.
Rovnako je normálnou reakciou plač, krik.
V týchto chvíľach vám patrí čas aj pozornosť, ktorú potrebujete na to, aby ste
prijali rozumovo aj emocionálne to, čo sa vám práve stalo. Informácie si
zapisujte, pýtajte sa na všetko, čo vám napadne, medzi jednotlivými
stretnutiami s lekárom si značte všetko, na čo chcete vedieť odpoveď.
Majte pri sebe osobu, ktorá je vám blízka a dokáže časť bremena, ktoré na
vás leží, niesť s vami. Umožnite tomuto človeku počúvať, pýtať sa aj
odpovedať. Dáte mu tým šancu byť vám oporou.
Majte na vedomí aj to, že nie na všetky otázky existujú odpovede.
Liečba
Emócie poľavia, ale nevymiznú. Strach, úzkosť, bezmocnosť, hnev, zmätok
aj plač sa môžu objavovať naďalej, najmä v prípadoch, kde prognóza je úplne
neistá.
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Charakteristické je ťažké
prežívanie
vedľajších
účinkov liečby, ktoré môžu
emocionálnu
nestálosť
a psychický stres ešte
zvyšovať. Ak následkom
liečby sú výrazné fyzické
zmeny, s ktorými sa
pacient ťažko stotožňuje,
výraznou sa stáva bezmocnosť aj beznádej. Niektoré lieky rovnako môžu
spôsobiť aj zmeny v prežívaní, preto informujte o pozorovaných zmenách
lekárov.
Aj pacienti, ktorí sú psychicky veľmi odolní, môžu pocítiť takéto alebo podobné
psychické príznaky, ktoré sú počas liečby normálne.
Základom liečby je dôvera. Dôvera voči sebe a svojmu telu, voči lekárom
a liečbe, zdravotníckemu personálu a medicíne, ktorá napreduje míľovými
krokmi, ale stále nevie úplne všetko, aj keď sa o to výrazne snaží, voči rôznym
dostupným metódam, ktoré môžu prispieť k úspešnej liečbe ochorenia.
Ukončenie liečby a návrat do života
Môže sa zdať, že ukončením liečby sa život vráti do zabehnutých koľají, ale
v skutočnosti to tak nie je. Život už nikdy nebude taký, aký býval pred
ochorením.
S blížiacim sa koncom liečby a vyliečenia sa vzrastá nádej na „zdravý život“,
radosť z návratu k rodine, priateľom, práci a pod. Zároveň však vznikajú aj
otázky zamerané na možné zopakovanie sa ochorenia, na správny životný
štýl, ktorý by tomu zabránil, na rôzne aktivity, ktoré pacient pred ochorením
robiť mohol a po ňom už nemôže (alebo by nemal), na pohľady, ktorými sa na
pacienta budú pozerať ľudia v jeho okolí, na pracovnú budúcnosť, ktorá môže
byť ochorením ovplyvnená, na životné a osobné ciele, ktoré si pacient celý
život plánoval a ešte ich nestihol splniť atď.
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Svet šiel ďalej, ale život pacientov sa na
niekoľko dní, týždňov či mesiacov spomalil či
úplne zastavil. Návrat do stále sa točiaceho
sveta môže vyvolať radosť a nádej,
spokojnosť a hrdosť na prekonané prekážky
rovnako ako aj strach, stres a neistotu. To
všetko môže vznikať naraz a prekrývať sa
v jednotlivých momentoch, no aj tak je to
normálne psychické prežívanie.

Návrat ochorenia
V ideálnom prípade sa pacient z ochorenia vylieči a ďalej vedie plný život so
spomienkou a zároveň výstražným znamením, že ochorenie tu bolo a môže
sa vrátiť. Takéto šťastie však nemá každý.
Pacient už vie, ako vyzerajú príznaky ochorenia, aj to, čo ho čaká počas
liečby. Pozná svoje telo a jeho reakcie, rovnako aj emócie, ktoré prežíval
počas predchádzajúcej liečby.
V prípade, keď pacient spozoruje, že niektoré z príznakov ochorenia sa vrátili,
vo väčšine prípadov prežije šok. Vrátia sa aj emócie, ktoré prežíval pri prvom
diagnostikovaní ochorenia – strach, úzkosť, hnev, bezmocnosť, beznádej,
zmätok, spomalenie vnímania, no ukázať sa môžu vo väčšej intenzite ako
predtým.
Aj keď pacient vedel, že ochorenie sa môže vrátiť a podvedome sa toho aj
obával, nádej v to, že už podobné utrpenie nebude musieť prežívať, bola
silnejšia. Návrat ochorenia teda pacient prežíva ako obrovské zlyhanie,
sklamanie a krivdu, zlomená je tiež viera v schopnosť vlastného tela
z ochorenia sa vyliečiť aj po druhýkrát.
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Odporúčania
Uvoľnite svoje emócie, nepotláčajte ich! Keď nechcete, aby to niekto videl,
nájdite si chvíľku súkromia a uvoľnite sa. Poplačte si, zakričte, zanadávajte.
Pripustite strach aj hnev, úzkosť aj bezmocnosť. Bohužiaľ, napriek tomu, že
o nich nebudete rozprávať, neprestanú existovať. Budú sa len hlbšie a hlbšie
zarývať do vašej duše ako nálož, ktorá spôsobí oveľa menej škody, keď
vybuchne na povrchu, kým je ešte malá.
Pýtajte sa! Na všetko, čo vás zaujíma, ochorenie, príčiny vzniku, možnosti
liečby a vyliečenia, dĺžku liečby atď. Hľadajte názory ďalších odborníkov alebo
ľudí, ktorí prežili podobný osud ako vy. Ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa
na to znovu, nechajte si to vysvetliť. Pred aj počas plánovaných stretnutí
s lekármi si pokojne robte poznámky, aby ste nezabudli na nič z toho, čo vás
zaujíma. Nepýtajte si však viac informácií, ako naozaj chcete mať, ako ste
ochotní a schopní na jedenkrát vstrebať.
Rozprávajte! O svojich pocitoch, zmenách, ktoré pozorujete, názoroch,
obavách. Vypovedať to, čo vás vnútri trápi, často pôsobí ako ventil, ktorým zo
seba pustíte to, čo vás ťaží. Nemusíte rozprávať s každým o všetkom, ale
niektorým ľuďom niečo povedať môžete. Napr. lekárovi detaily o zmene vášho
stavu, o tom, ako sa dnes cítite, či vás niečo bolí a pod., vlastne z tohto
hľadiska by ste mu mali povedať akúkoľvek zmenu. Blízkemu človeku,
ktorému môžete povedať o svojich najkrajších radostiach, môžete povedať aj
o svojich najväčších obavách. Verte, že aj keď to nepovie nahlas, chodia mu
po rozume rovnaké myšlienky ako vám. Úprimnosť vás oslobodí.
Počúvajte! Rady, odporúčania a príkazy ľudí, ktorí vedia, prečo to od vás
chcú. V prípade ak budete nasledovať ich rady, môžete si za akýchkoľvek
okolností povedať, že ste spravili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ak naopak
niečo z toho vynecháte, nesplníte, je možné, že vás bude trápiť otázka „Čo by
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bolo, keby som bol poslúchol?...“ Ďalšia vec je, že odborníci väčšinou vedia,
čo robia, alebo minimálne robia to najlepšie, čo je dostupné.
Vyhľadajte odbornú pomoc! V prípade pocitu, že je na vás a vaše najbližšie
okolie zo strany vášho zdravia vyvíjaný veľký tlak, ktorý chcete zmierniť,
„minimalizovať straty“ a jeho následky, môžete sa obrátiť na zdravotnícky
personál nemocnice, psychológov, duchovných, sociálnych pracovníkov,
dobrovoľnícke organizácie a občianske združenia, internetové a telefonické
poradne. Môžete sa vyrozprávať, povedať nahlas aj veci, ktorými svojich
blízkych zaťažovať nechcete, získať viac informácií o fyzickom aj psychickom
dopade ochorenia, získať rady a odporúčania, nové skúsenosti, odhodlanie aj
zmierenie. Cieľom takejto konzultácie je pomôcť vám, preto prevažná väčšina
odborníkov pracuje dôverne a mnohí aj anonymne.
A v neposlednom rade: Tešte sa! Z nového dňa, z postupu v liečbe,
z návštevy blízkych, z prečítanej knihy, z programu v televízii, z príjemného
rozhovoru, z krásnych spomienok, z plánov do budúcnosti (aj keď len
krátkodobých), z možností, z rozhodnutí a z mnohých ďalších vecí, ktoré
väčšina ľudí vníma ako samozrejmosť, ale v skutočnosti to až taká
samozrejmosť nie je. Zlá nálada, stres a smútok oslabujú imunitný systém.
A vy ho predsa chcete mať čo najsilnejší!
PhDr. Zuzana Ondrušová, KHaT
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Je kozmetika bezpečná ?
RNDr. Jozef Novotný, náš spolubojovník z Klubu Eliáš, si pre nás pripravil
sériu článkov zo svojho profesijného života. V nich by sa rád podelil o
poznatky a informácie z oblasti, v ktorej je uznávaným odborníkom.
Absolvoval špecializáciu mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte UK. Už
počas štúdia a najmä vo vyšších ročníkoch pod vedením prof. Ebringera mal
možnosť sa zaoberať teoreticky, ale aj prakticky problematikou testovania a
zisťovania mutagenity chemických látok pomocou geneticky upravených
mikroorganizmov. Bola to vtedy veľmi moderná skríningová metóda, ktorú u
nás pre rôzne oblasti propagoval na základe skúseností zo zahraničia prof.
Ebringer. V tom čase sa odhodlal použiť túto metódu pri testovaní viacerých
chemických látok ako súčastí kozmetických výrobkov. Po ukončení štúdia sa
podieľal na vzniku vtedy neexistujúceho československého pracoviska –
Štátnej skúšobne pre kozmetiku s celoštátnou pôsobnosťou. Stal sa členom
kozmetologickej asociácie. Začal sa zúčastňovať na mnohých odborných
konferenciách doma i v zahraničí, kde prezentoval výsledky, ktoré spolu s
kolegami laboratórne odskúšal. Mnohé z nich boli publikované v našej i v
zahraničnej odbornej literatúre.
Výskum a vývoj v oblasti kozmetiky išiel ruka v ruke s poznaním vplyvu okolia
na našu pokožku a skúmaním rôznych interakčných vzťahov. Neuveriteľný
rozvoj prístrojovej techniky umožnil poznať nové procesy, čo sa prejavilo aj v
technológii. Tiež objav mnohých látok a ich pozitívnych účinkov na pokožku
hral a hrá dodnes svoju úlohu.
V súčasnosti sa zvyšuje tlak kontrolných orgánov, ale aj spotrebiteľov na
kvalitu ponúkaných výrobkov, a to nielen z hľadiska kvality surovín, ale aj ich
bezpečnosti pre ľudské zdravie.
Týka sa to aj sortimentu kozmetických výrobkov, aj keď táto oblasť bola v
ČSSR a potom aj v SR veľmi zodpovedne/ od r.1975/ sledovaná Štátnou
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skúšobňou č. 244 pre kozmetiku v spolupráci s orgánmi štátnej zdravotnej
služby /povinné testovanie/.
Vznikom EU sa situácia zásadne zmenila a to vytvorením zjednoteného
legislatívneho rámca a postupu v konečnej forme Nariadenia Európskeho
parlamentu /ES/č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Prečo tento úvod? No jednoducho preto, že bežný konzument tieto
skutočnosti nepozná a pritom prísne podmienky jednotnej spoločnej a
centralizovanej registrácie kozmetických výrobkov /Brusel/ sú povinné
rešpektovať všetky štáty EU. Ide o ochranu spotrebiteľov v jednotnom
obchodnom priestore.
A prečo tento príspevok? Bol som požiadaný, aby som vypichol podstatné a
základné skutočnosti v oblasti kozmetiky, ich uvádzania na trh, označovania
KV, ale aj na poukázanie na niektoré suroviny, ktoré by sa nemali
v kozmetických výrobkoch nachádzať vôbec alebo len v legislatívou
obmedzených množstvách. Nakoľko forma aplikácie je priama, teda na
pokožku, je veľmi dôležité, ktoré suroviny a v akej koncentrácii môžu byť
prítomné v danom výrobku a či nespôsobujú rôzne problémy, a to aj z nášho
pohľadu, napr. onkológie.
Keďže táto problematika sa nedá opísať v rozsahu, aký si vyžaduje, a s
ohľadom k obsahu bulletinu, dohodli sme sa s Máriou o pokračovaní v ďalšom
bulletine. V budúcom čísle nájdete: Čo si treba všímať /na kozmetických
obaloch/.
Poznámka: RNDr. Jozef Novotný je jedným z dobrovoľníkov projektu Pacient
pacientovi. Osobné otázky na tému možno konzultovať prostredníctvom
kontaktov, ktoré sú uvedené na zadnej obálke časopisu.

25

Reprezentácia v Bostone

Koncom roka v novembri 2015 sa
v Bostone
v Hoteli
Park
Plaza
uskutočnila medzinárodná konferencia
Spoločnosti pre integrovanú onkológiu.
S Projektom integrovanej liečby a jeho
výsledkami nás bola reprezentovať
najmladšia členka SMyS Maria S.
Kotoučková. Mladej slečne, ktorá nie je
pacientkou, sú problémy pacientov veľmi
blízke prostredníctvom otca. Skúsenosti
z Bostonu nám priblížia autori projektu
na celonárodnom seminári SMyS.
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Plán činnosti Klubu pacientov 2016


Benefičný koncert 30.3.2016 v Žiline



Myelómové fórum14.5.2016 v Bratislave, Hotel Saffron



Valné zhromaždenie 14.5.2015 v Bratislave



Rekondično – relaxačný pobyt pre pacientov v kúpeľoch Nimnica
s podporou Ligy proti rakovine



Škola myelómu pre pacientov 7. – 8.10.2016 v Liptovskom Jáne



Klubové regionálne stretnutie pacientov apríl, jún, september,
december



SMyS športuje – účasť na Medzinárodnom maratóne mieru

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY KLUBU PACIENTOV


Integratívna liečba pacientov s MM



Pacient Pacientovi



Humanizácia prostredia pre pacientov



Medzinárodná spolupráca



Klubové listy a Kronika Klubu Eliáš



Myeloma art



Videopríbehy pacientov
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Bojovníci za zdravie

Grantový program bojovníci za zdravie
Tento grantový program sme spustili so zámerom pomôcť našim poistencom
k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytujeme im finančné
príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú
nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne
vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.
Pre koho je grantový program určený
Môže to byť každý z nás. Či už ten, kto prišiel na svet s nejakým hendikepom,
ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu
skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej
situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život. A kto môže
požiadať o grant? Každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca.
Žiadateľ nie je vekovo obmedzený. Žiadosť je potrebne podať od 2.4. do
4.5.2016 elektronickou formou na stránke www.bojovnicizazdravie.sk

Zdroj: http://www.dovera.sk/bojovnici/domov
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UŽITOČNÉ KONTAKTY
Slovenská myelómová spoločnosť
Sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 30802067
Tel:
₊421 948 508 894
Fax: +421 2 63830070
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK2602000000002149607555
SWIFT: SUBASKBX
Predsedníčka: MUDr. Zdenka Štefániková
Bc. Adam Rojkovič
asistent Predsedníctva
Sociálno-právne poradenstvo pre pacientov
mobil: +421 948 40 40 68
e-mail: rojkovic.smys@gmail.com
KLUB PACIENTOV

Klub Eliáš Bratislava /a okolie/

doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.
Javorová 10, 01007 Žilina
Telefón: +421 907 334 254
E-mail: klub.pacientov@myelom.sk

Z. Mária Švecová
Gojdičova 468/8, 920 41 Leopoldov
0903 570 412
mmsvec@gmail.com

DIALOG – poradňa pre pacientov
http://www.mydialog.sk/poradna/
Myeloma Patients Europe (MPE)
http://www.mpeurope.org/
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