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Milí priatelia,

prichádza k  Vám nové číslo Klubových lis-
tov. Na nasledujúcich stránkach sa dozvie-
te, čo sme za posledné mesiace zrealizovali, 
aj to, čo pripravujeme na najbližšie obdobie. 
Podstatne viac informácií nájdete na  inter-
netovej stránke www.myelom.sk a  na  na-
šom facebooku, ktorý začíname aktívnejšie 
budovať. Zaspomíname si na doc. Ing. Miro-
slava Hrianku, PhD., ktorý nás 23. júna 2018 
opustil. Odchod zakladajúceho člena Klubu 
pacientov SMyS je veľkou stratou nielen 
pre rodinu, ale aj pre naše o.z. Po troch ro-
koch ukončilo svoju pôsobnosť pätnásťčlen-
né predsedníctvo. Od  mája 2018 do  roku 
2021 bude predsedníctvo pracovať v  no-
vom, dvanásťčlennom zložení. SMyS má od tohto roku aj nový odborný 
tím, ktorý spĺňa náročné kritériá na zabezpečenie efektívneho fungova-
nia občianskeho združenia ako v prospech pacientov, tak aj pre kontrol-
né úrady štátu. Touto štruktúrou sa dostávame na úroveň porovnateľnú 
s medzinárodnými kvalitami. V máji vstúpilo do platnosti všeobecné na-
riadenie EÚ na ochranu osobných údajov (GDPR). Aj keď to bola organi-
začne náročnejšia úloha, ktorá si vyžadovala trpezlivosť nás všetkých, 
pacientov, rodinných príslušníkov a členov organizačného tímu, zvládli 
sme ju v stanovenom čase.

MUDr. Zdenka Štefániková
Predsedníčka SMyS
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2018, Slovenská myelómová spoločnosť, Antolská 11, 851 07 Bratislava, www.mye-
lom.sk, predsedníčka MUDr. Zdenka Štefániková, Odborný garant: MUDr. Zdenka Šte-
fániková, Tlač: DIW print & studio, Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava, www.diw.sk    
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Pocta Mirovi Hriankovi 
23. júna tohto roku odišiel doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD. Odišiel 
na miesto, kde už nie je bolesť ani z myelómu ani z rakoviny prostaty, ale 
iba radosť z toho, čo dobré urobil. A Miro urobil pre nás všetkých veľmi 
veľa dobrého.

Milada, Mirova manželka ma poprosila, aby som si zaspomínal, ako sa 
to všetko začalo s pánom docentom Hriankom a Slovenskou myelómo-
vou spoločnosťou.

V sobotu 28. januára 2006, v  hoteli Tatra v  Bratislave úplne na  konci 
ustanovujúcej konferencie Slovenskej myelómovej spoločnosti prišiel 
za mnou pán. S úsmevom, ale i akýmsi skrytým smútkom mi dal svoju 
vizitku a ponúkol mi akúkoľvek pomoc, ak to bude potrebné. Vtedy som 
ešte netušil, že týmto stretnutím sa začne veľmi úspešná cesta Klubu 
pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti, jedného z  najaktívnej-
ších členov európskeho združenia Myeloma Patiets Europe, partnera 
českého združenia Klub pacientů Mnohopočetný myelom a medzinárod-
nej platformy International Myeloma Foundation.

Neskôr mi Miro vysvetlil, odkiaľ pochádzal jeho nevyčerpateľný entuziaz-
mus. Keď Milade v  roku 2005 diagnostikovali mnohopočetný myelóm, 
na Slovensku neboli žiadne zdroje informácií pre pacientov.
Miro a jeho rodina žili v hustej tme nevedomosti a nevedeli, koľko života 
Milade ešte ostáva.

To bol ten skrytý smútok v  jeho tvári. Potom im niekto poradil, aby si 
otvorili staré lekárske „Vademecum.“ To bolo ešte horšie. Prognóza mye-
lómu bola hrozivá. Znela, jeden-dva roky.

Keď sa Miro dozvedel, že on, docent informatiky na Žilinskej technickej 
univerzite, môže zmeniť túto krutú realitu pre všetkých pacientov na Slo-
vensku, pustil sa do práce s takou odvahou, že úplne zmenil svet na Slo-
vensku, v Čechách a na európskych zasadnutiach Myeloma Patiets Eu-
rope. 

PORTRÉT
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Mirova odvaha a tvorivosť povzbudzovala nás lekárov, a tak sme s ním 
pripravili celoslovenské štúdie Návrat ku zdraviu 2013, 2014 a 2016.
Výsledky zo štúdie Návrat ku zdraviu 2013 bol Miro osobne odprezento-
vať na konferencii SIO (Society for Integrative Oncology) 2013 vo Van-
couveri v Kanade a subanalýzu, ktorú sám pripravil, na konferencii SIO 
v Houstone 2014.

Ostatné už poznáte z úžasných celonárodných stretnutí pacientov a ro-
dín v Liptovskom Jáne, ktoré Miro vymyslel, z regionálnych klubov po ce-
lom Slovensku, z košických maratónov a iných odvážnych projektov ako 
povzbudiť pacientov a priniesť im najnovšie správy o myelóme, nových 
liekoch a jeho vyliečení.

Teším sa, že sa s Mirom po čase opäť stretnem, 
a že mi zase naleje dobrého vína.
Miro vždy nalieval len dobré a čisté víno.

Palo Kotouček,  Chelmsford, 16.7.2018

PORTRÉT



6

Stretávame sa 
po celom Slovensku 
Klub pacientov SMyS prešiel od svojho vzniku v roku 2006 dlhou cestou. 
Na začiatku bolo pár nadšencov, dnes má celá SMyS vyše 200 členov 
(ku 30.06.2018) a stále sa rozrastá. Regionálne združenia fungujú na-
prieč Slovenskom. Stretávame sa pravidelne, a čo nás veľmi teší, v rôz-
nych kútoch Slovenska.

STRETNUTIE PACIENTOV
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STRETNUTIE PACIENTOV

Minuloročné Vianočné stretnutie 
členovia SMyS sa konalo 15. de-
cembra 2017 v Bratislave. Pacient-

ka Ing. Janka Kučerová sa s nami 
na  úvod podelila o  svoje skúse-
nosti s  liečbou mnohopočetného 
myleómu. „Nikdy sa netreba vzdá-
vať, vždy je za  čo bojovať,“ zdô-
raznila PhDr. Zuzana Ondrušová 
vo svojej prednáške. Rok 2017 bol 
pre SMyS rokom všestranných ak-
tivít v rámci Slovenska aj v medzi-
národnom meradle. „Web stránka 
v roku 2017 prešla veľkými zmena-
mi. Forma, v akej je dnes, by mám 
mala pomôcť ľahšie sa zorientovať 
a rýchlejšie nájsť informácie, ktoré 
nás zaujímajú,“ povedala Gabriela 
Petrovičová, ktorá zastrešovala 
tvorbu internetovej stránky.

Vianoce sme oslávili v Bratislave

O novej internetovej stránke informovala 
pani Gabriela Petrovičová.

PhDr. Zuzana Ondrušová počas Vianočného stretnutia členov SMyS.
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Dôvod na  spoločné stretnutie si 
vždy nájdu aj členovia SMyS v Ko-
šiciach. Spolu 29 členov sa zú-
častnilo Košického regionálneho 
stretnutia pacientov SMyS, ktoré 
sa konalo 17. apríla 2018. Nechý-

bala dobrá nálada ani zaujímavé 
informácie o  rôznych podporných 
látkach a  pohybových aktivitách. 
Akciu v priestoroch Ligy proti rako-
vine už tradične spoluorganizovala 
MUDr. Štecová.

STRETNUTIE PACIENTOV

Aktívni Košičania 
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STRETNUTIE PACIENTOV

Hudba lieči a dobrá nálada dokáže 
robiť zázraky, a ak sa k tomu pridá 
majestátne prostredie svätostánku 
a  výkon talentovaného operného 
speváka, záruka výnimočného zá-
žitku je zaručená. Tenorista Pavel 
Bršlík dnes patrí k najvýraznejším 
predstaviteľom mladej speváckej 
generácie. Jeho spev a  účinko-

vanie ďalších skvelých talentov 
sme si naživo mohli vychutnať 22. 
apríla 2018 počas benefičného 
koncertu v  Evanjelickom kostole 
v  Žiline. Vďaka rodine Hriankovej, 
najmä výnimočným organizačným 
schopnostiam pani Miladky Hrian-
kovej. 

Benefičný koncert v Žiline
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Výnimočná akcia pre  pacientov, 
ich príbuzných a  podporovateľov 
SMyS sa tento rok konala 19. mája 
2018. MOTO výlet na  Martinské 
hole zorganizovali manželia Ďurdí-
kovci s tímom, pod záštitou MUDr. 
Flochovej. Program bol skutočne 
pestrý. Nechýbala ukážka offroad 
schopností automobilov, výjazd 
do kopca so stúpaním 40 percent, 

či výstup na  hrebeň Malej Fatry 
Krížava. Všetci sme sa napokon 
stretli v  príjemnom prostredí cha-
ty na Martinských holiach, kde sa 
o zábavu postarala kapela Dioprik 
Band.

STRETNUTIE PACIENTOV

Výlet na Martinské hole
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STRETNUTIE PACIENTOV

Príjemné s  užitočným sme spo-
jili 9. júna 2018 v  Leviciach. Pa-
cientka Irenka Hajdamárová pri-
šla s  návrhom, aby sme sa stretli 
v deň konania Hradných slávností 
v  Leviciach. Po  úvodnej odbornej 
prednáške MUDr. Štefánikovej 

nás pani Irenka previedla mestom 
a  oboznámila s  jeho históriou. 
Vďaka za  príjemne strávený deň 
patrí aj  spoločnosti Celgene, kto-
rá podujatie finančne podporila, 
a aj MUDr. Vargovi. 

Levické hradné slávnosti
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MYELÓMOVÉ FÓRUM 2018
Myelómového fóra 2018 sa zúčastnili vedúce osobnosti v  liečbe mno-
hopočetného myelómu svetového významu, prof. Heinz Ludwig, MD (AT) 
a prof. Rafat Abonour, MD  (USA).

Významnú súčasť aktivít SMyS i tvoria edukačné aktivity tak pre odbornú 
verejnosť ako aj členov Klubu pacientov. Ich vyvrcholením býva každo-
ročne odborná konferencia Myelómové fórum (MF), ktorého 14. ročník 
sa konal 11. - 12. mája 2018 v hoteli Saffron v Bratislave.
Podujatie tvorili 2 samostatné sekcie: programová časť pre  odbor-
nú zdravotnícku verejnosť a sekcia určená pre členov Klubu pacientov 
SMyS. 
MF 2018 bolo výnimočné tým, že ho svojou účasťou poctili vedúce osob-
nosti v liečbe mnohopočetného myelómu skutočne svetového významu: 
prof. Heinz Ludwig, MD (AT) a prof. Rafat Abonour, MD  (USA). Podujatia 
sa  tradične zúčastnili aj   významné osobnosti výskumu a liečby mno-
hopočetného myelómu a hematológie  v Čechách a na Slovensku  (prof. 
MUDr. Roman Hájek, PhD. (ČR), prof. MUDr. Vladimír  Maisnar, PhD. (ČR),  
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD. (SK), doc. MUDr. Martin  Mistrík, 
PhD. (SK)). 

MYELÓMOVÉ FÓRUM
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STRETNUTIE PACIENTOV

V odbornom programe pre zdravotnícku verejnosť odznelo 33 odborných 
prednášok, v sekcii Klubu pacientov bolo prednesených 21 prezentácií. 
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým prednášajúcim, ktorí sa podie-
ľali na vytvorení skutočne výnimočnej štruktúry odborného programu,.  
Medzi odborným vstupmi zameranými na mnohopočetný myelóm, he-
matológiu a  transfúziológiu dostali svoj priestor i prednášky s interdisci-
plinárnym zameraním. V tejto súvislosti je treba spomenúť prezentácie  
doc. MUDr. Dušana Hirjaka, PhD. (SK) a MUDr. Martina Žabku, PhD. (SK). 
Takisto boli pre účastníkov zaujímavé  prednášky ďalších zahraničných 
hostí Beaty Holkovej, MD (USA) a  Arne De Kreuk, MD (NL). Prednášky si 
v priebehu podujatia vypočulo 130 účastníkov v sekcii pre zdravotnícku 
verejnosť a 54 v sekcii Klubu pacientov. 

Myelómové fórum 2019 sa uskutoční 3.- 4. mája 2019 v hoteli Saffron 
v Bratislave. 

Veríme, že odborný program, ktorý pripravujeme, bude opäť pre všetkých 
kvalitnou pozvánkou.
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Obnovte si členstvo v SMyS
Valné zhromaždenie SMyS, ktoré sa konalo dňa 12.05.2018, rozhodlo 
o zmenách stanov týkajúcich sa o.i. členstva v SMyS a členských príspev-
kov.

1. Vzhľadom na nesúlad v zozname registrovaných členov občian-
skeho združenia SMyS so skutočným stavom, ktorý sa týka počtu 
členov, ako aj údajov o jednotlivých členoch rozhodlo Predsedníc-
tvo združenia SMyS o preregistrácii všetkých členov. „Osoba, ktorá 
má záujem stať sa členom združenia, doručí do  sídla združenia 
písomnú žiadosť o prijatie za člena, v ktorej uvedie svoje meno, 
priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, v prípade právnickej 
osoby názov, alebo obchodné meno, IČO a sídlo, spolu s originá-
lom, alebo úradne osvedčenou kópiou aktuálneho výpisu z regis-
tra, v ktorom je zapísaná a kópiu dokladu, potvrdzujúcu zaplatenie 
členského príspevku.“

2. Všetci členovia dostanú členské preukazy SMyS s  osobným 
identifikačným číslom. 

3. Valné zhromaždenie SMyS, schválilo zároveň uznesenie č. 6, 
ktorým sa členom (záujemcom) SMyS ukladá povinnosť platiť 
členské príspevky, s účinnosťou od 01.01.2019. V súlade s usta-
novením Článku III. bod 4. Stanov SMyS, rozhodlo valné zhromaž-
denie o uložení povinnosti členov platiť členské príspevky vo výške 
5 EUR ročne, a to s účinnosťou od 01.01.2019, pričom určujúci je 
kalendárny rok.

Aktuálne znenie stanov nájdete na: 
http://myelom.sk/zakladne-doku-
menty.html

AKTUALITY
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AKTUALITY

SMyS je aktívna na internete
Na internetovej stránke SMyS www.myelom.sk možno nájsť veľa užitoč-
ných informácií o samotnom ochorení MM,  rôzne druhy poradní vrátane 
kontaktov na odborné pracoviská. 

Internetová stránka SMyS prešla zásadnými zmenami. To sa odrazilo 
aj na  jej sledovanosti. V  januári roku 2017 sme začínali na skromnom 
čísle 19. Počet návštev stránky sa odvtedy radikálne zvýšil. Rekordný bol 
apríl 2018, keď si stránku pozrelo 56929 návštevníkov. „Stránka www.
myelom.sk obsahuje všetky potrebné informácie, len my sa musíme na-
učiť na tejto stránke hľadať. Moje heslo znie: Zostaňme zvedaví,“ hovorí 
pani Gabriela Petrovičová, koordinátorka SMyS.
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Práva pacientov a ich ochrana
SMyS aktívne spolupracuje s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR 
(AOPP). 

AOPP je prvou pacientskou platformou na  Slovensku, ktorá združuje 
špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Ochra-
ňuje práva pacientov už viac ako 15 rokov. Poskytuje im zdravotnícke, 
sociálne a právne poradenstvo. Informuje verejnosť o právach a povin-
nostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. 

Poslanie AOPP
Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záu¬jmy pa-
cientov, zdravotne postihnutých a  sociálne znevýhodnených fyzických 
osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spolo-
čenskej.

Kde vám poradia:
Pre pacientov SMyS je dispozícii sociálno-právna poradňa v sídle AOPP 
na Prešovskej ul.39 v Bratislave každý utorok v čase od 08:00-12:00 hod 
alebo možnosť telefonickej konzultácie v pracovných dňoch od 09:00-
16:00 hod. na tel. čísle 0903/711 117.

Viac informácií na internetovej stránke: http://myelom.sk/sk-aopp.html

SPOLUPRACUJEME
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Spolupráca s Ligou proti rakovine 
SMyS zintenzívnila spoluprácu s o.z. Liga proti rakovine (LpR). 

Jednou z  foriem spolupráce s  LpR je sprostredkovanie miestnosti 
v  priestoroch LpR, kde sa pravidelne organizujú kurzy šikovných rúk. 
Členovia SMyS majú tiež k  dispozícii sieť psychológov pôsobiacich 
v jednotlivých regiónoch SR. Môžu sa zúčastniť akcií a rôznych kurzov 
a rekondično-rehabilitačných pobytov, ktoré Liga organizuje. LpR v rámci 
svojich možností tiež prispieva SMyS na liečebný pobyt v Nimnici finanč-
nou čiastkou zo zbierky Dňa Narcisov. V tomto roku sa SMyS predstavila 
aj v magazíne LpR - LA SPERANZA. 

Zaujímavý článok nájdete na webe SMyS pod linkou: 
SMyS sa predstavila v magazíne LA SPERANZA.pdf

SPOLUPRACUJEME
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Užitočné kontakty
Pre pacientov SMyS je k dispozícii: 

1. psychologička Slovenskej myelómovej spoločnosti, 
PhDr. Zuzana Ondrušová 
(užitočné rady nájdete aj na stránke SMyS pod linkou:
http://myelom.sk/psychologicka-poradna.html, 
tel: 0902/516 876  

2. psychológovia Ligy proti rakovine. 
Kontakty a adresy psychológov pre príslušný región Slovenska sú uvede-
né na stránke LIGA PROTI RAKOVINE pod linkou: 
https://www.lpr.sk/siet-psychologov/.

SPOLUPRACUJEME
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Špecializované 
onkohematologické 
pracoviská na Slovensku 
V klubových listoch budeme pravidelne predstavovať odborné onkohema-
tologické pracoviská na Slovensku. Prvým z nich je Klinika hematológie 
a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Klinika hematológie a  onkohematológie (KHaOH) Univerzitnej nemoc-
nice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ zabezpečuje kompletnú diagnostiku 
a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre celý východoslovenský re-
gión, tzn. Košický aj Prešovský kraj. 

V prevažnej miere ide o hematologické malignity – Mnohopočetný mye-
lóm, maligné lymfómy, akútne a chronické leukémie, chronické myelo-
proliferatívne ochorenia a myelodysplázie, ale aj neonkologické ochore-
nia. 

Pracovisko zabezpečuje v spolupráci s inými, prevažne akreditovanými 
laboratórnymi pracoviskami  kompletnú diagnostiku: morfologické a cy-
tochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizáciu prietokovou 
cytometriou z kostnej drene, periférnej krvi a likvoru, histologické vyšet-
renie kostnej drene, lymfatických uzlín a iných tkanív, kompletné genetic-
ké vyšetrenia, kultivácie kmeňovej bunky a stanovenie hemopoetických 
prekurzorov. 

Zároveň poskytuje lôžkovú aj ambulantnú chemoterapiu, hemoterapiu, 
imunosupresívnu vysokodávkovanú imunoterapiu, liečbu monoklónový-
mi protilátkami, liečbu novými – inovatívnymi liekmi, ako aj starostlivosť 
o chorých  s poruchami zrážania krvi (trombofilné stavy, hemofílie).  

Od roku 1997 je KHaOH Centrom pre autológne transplantácie krvotvor-
ných buniek. Do konca roku 2017 na tomto pracovisku zrealizovali 350 

PREDSTAVUJEME
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autológnych transplantácii krvotvorných buniek u onkohematologic-
kých ochorení a ako prví na Slovensku aj pri neurologickom autoimún-
nom ochorení Sclerosis multiplex. V  roku 2006 bolo Transplantačné 
centrum Kliniky hematológie a onkohematológie prijaté  do Európskeho 
transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984. 

Klinika disponuje Jednotkou intenzívnej hematologickej starostlivosti 
s dvoma jednolôžkovými, dvojlôžkovou a  trojlôžkovou izbou vybavené 
HEPA filtrami a tzv. „otvorenou“ časťou, kde je 5 trojlôžkových izieb. 

Autorka: MUDr. Natália Štecová

Lekár za asistencie sestry vykonáva aspiračnú punkciu a trepanobiopsiu kostnej drene v lokálnom znecitlivení.

PREDSTAVUJEME
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Klinika onkohematológie LFUK 
Klinika onkohematológie LFUK a  Národného onkologického ústavu za-
bezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu hematologických malignít. 

Klinika onkohematológie LFUK a  NOÚ bola zriadená ako samostatné 
onkohematologické pracovisko 1.januára 2015. Dovtedy hematologické 
oddelenia boli súčasťou Internej kliniky NOÚ. Skladá sa z dvoch lôžko-
vých oddelení (oddelenie onkohematológie – OOH I a OOH II), ambulant-
nej časti a oddelenia laboratórnej diagnostiky. 

Zdravotnícky personál zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu he-
matologických malignít zameraných hlavne na malígne lymfómy, mye-
lómy, akútne a chronické leukémie a to formou ambulantnej, ústavnej, 
konziliárnej a dispenzárnej zdravotnej starostlivosti. 

Na pracovisku prebieha klinický a biomedicínsky výskum formou klinic-
kého skúšania. Lekári a aj ostatný zdravotnícky personál sa aktívne zú-
častňuje na mnohých odborných aktivitách na Slovensku ako aj v zahra-
ničí. V tíme lekárov sú aktívni  členovia Lymfómovej skupiny Slovenska 
(LySK) a Slovenskej myelómovej spoločnosti (SMyS). 

OOH I má kapacitu 15 lôžok, z toho 8 izieb je jednolôžkových. Na OOH II  
je k dispozícii 18 lôžok, kde je tiež 8 jednolôžkových izieb. Na jednolôž-
kových  izbách sú hospitalizovaní hlavne pacienti so zníženými hodnota-
mi bielych krviniek (tzv. leukopénia), čím sa zaisťuje ich izolácia v čase 
oslabenia imunitného systému.  

Súčasťou oddelenia onkohematológie I  je aj  transplantačná jednotka, 
kde sa podáva  intenzívna chemoterapia  s následnou transplantáciou 
krvotvorných buniek.  Na našom oddelení sa realizujú autológne (vlastné 
bunky) a príbuzenske alogénne (od príbuzných darcov) transplantácie 
krvotvorných buniek. 

PREDSTAVUJEME
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Transplantačná jednotka vznikla v  roku 1992 a  do  súčasnosti bolo 
na nej hospitalizovaných vyše 1500 pacientov. V začiatkom roku 2015 
prešla kompletnou rekonštrukciou, po ktorej poskytuje komplexnú staro-
slivosť na 6 jednolôžkových izbách.

Tím lekárov Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ.

PREDSTAVUJEME
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SMyS športuje 
Pozitívne myslenie a šport sú neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby.  

Bohdanovská sedmička

Dňa 1. mája sa konal krásny beh „Bohdanovská sedmička“. V kategórii 
70 plus mal veľký úspech náš pacient Eduard Volek. Stál na stupni víťa-
zov. Získal úžasnú striebornú medailu. V mene Slovenskej myelómovej 
spoločnosti srdečne gratulujeme! 

Eduard Volek (druhý zľava) na stupni víťazov. 

PROJEKTY
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Chôdzu s palicami „nordic walking,“ zvládne každý. Takto spolu chodili v júni po Vysokých Tatrách 
Grétka Bartošová (vpravo) s Katkou Gerovou (v strede) a Zuzkou Fečkovou (vľavo). 

Grétke Bartošovej robil spoločnosť počas júnového pobytu 
vo Vysokých Tatrách aj Jožko Franek.

Gretka Bartošová je po transplantácii 
kostnej drene, napriek tomu žije naplno 
a pravidelne sa venuje joge.

PROJEKTY
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Kreativita je v každom z nás 
Človek, ktorý sa dozvie vážnu diagnózu má dve možnosti, poddať sa ocho-
reniu alebo svoju energiu využiť inak. Aj preto vznikol projekt SMyS krea-
tívne.  

Kurzy šikovných rúk

Projekt SMyS kreatívne zahŕňa viaceré typy kurzov, ktoré sa realizujú 
v priestoroch Centra pomoci LpR v Bratislave. Irenka Hajdmárová pre-
viedla svoju kreativitu pri tvorbe dekorácií technikou servítkovania. Pra-
cuje tiež s drôtom a baví ju aj  „škrupinkovanie,“ teda dekorovanie pred-
metov vaječnými škrupinkami. „Dekorovanie ma baví už dávno, len som 
nemala čas na realizáciu. Odkedy som na  invalidnom dôchodku, na ne-
dostatok času sa nemôžem vyhovárať. Recyklujem čo sa dá. Servítkujem 
zaváraninové fľaše. Zbieram rôzne konáre, suším šišky, lisujem listy. Pri 
výrobe dekorácií sa toho dá veľa využiť,“ hovorí pani Irenka. 

PROJEKTY
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Precvičte si pamäť 
Pamäť sa nedá zmerať, ale tréningom sa dá zlepšiť. Nedovoľme našej še-
dej hmote zaháľať a pravidelne si ju trénujme.

Pamäťové testy

Ako telo potrebuje pohyb, aby sa udržalo v dobrej kondícii, tak náš mo-
zog potrebuje cvičenia na  obnovu spojení a  tvorbu nových nervových 
dráh. Tak sa zachováva schopnosť učiť sa a zapamätať si naučené. Sú 
rôzne metódy, najrozšírenejšou a najdostupnejšou sú snáď vedomostné 
testy. Práve vedomostné testy vám budeme prinášať v spolupráci s Oľ-
gou Bágeľovou na internetovej stránke www.myelom.sk v rámci projektu 
SMyS kreatívne. 

Otestujete si pamäť na: //myelom.sk/pamatove-testy.html

PROJEKTY
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Žiadna práca nie je 
hodná zdravia 
Daniela Končierová je vitálne dáma, ktorú ani 
choroba a  strata práce nepripravili o  radosť 
zo života. Dokáže s tešiť z každého dňa a uží-
va si pohodu s rodinou a priateľmi, ktorých stá-
le pribúda. 

Ako ste sa o  diagnóze dozvedeli a  čo jej 
predchádzalo? 

Diagnóze mnohopočetný myelóm (MM) predchádzalo ešte iné ochore-
nie krvi, Trombocytémia - nadmerná tvorba krvných doštičiek. Príznakmi 
MM sa začala pani doktorka zaoberať, keď som sa opakovanie sťažova-
la na bolesti chrbtice a kĺbov. Poslala ma na magnetickú rezonanciu. Tá 
však ukázala iba degeneratívne zmeny, opotrebovanie platničiek a ťažkú 
chondrózu. Pani doktorka však pátrala ďalej. Po  podrobných vyšetre-
niach krvi a pri zvýšenom IGA ma poslala k pani doktorke Štefánikovej, 
tá už potvrdila diagnózu MM.

Čo ste uvedomili ako prvé, keď Vám diagnostikovali MM?

Stála som pred mojím ochorením a nevedela som, čo vlastne je moja 
diagnóza. Čo bude so mnou ďalej? Mám dve súčasné ochorenia kostnej 
drene? Kládla som si otázky. Veľmi mi pomohla rodina, ktorá prijala moje 
ochorenie s nádejou, že to nebude až také zlé, a že to spolu zvládneme. 
To mi dodalo veľa energie. Spolu sme sa začali zaujímať o všetko, čo sa 
dá zistiť o MM a jeho liečbe.

Ako sa tým zmenil Váš život?

Môj život sa samozrejme zmenil vo viacerých smeroch. Diagnóza MM 
nie je nič jednoduché, ale ja som chcela žiť plnohodnotný život. Snaži-
la som sa upratať si myšlienky, jednoducho chorobu prijať, nebrániť sa 

PORTRÉT
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liečbe a riadiť sa odporúčaniami mojej lekárky, ktorá sa stala dôležitou 
súčasťou môjho života. Vzťah pacient-lekár je pre mňa veľmi dôležitý. 
V pracovnom živote som si určila priority. Keďže som už nemala ďale-
ko do dôchodku, prestala som pracovať a začala som sa venovať sebe 
a rodine.

Srší z Vás energia. Je obdivuhodné, ako aj v ťažkých chvíľach dokážete 
nájsť niečo pekné. Dajú sa nájsť pozitíva aj na tak vážnej diagnóze? 

Dnes môžem povedať, že to bolo rozhodnutie, prestať pracovať. Nie je 
žiadna pracovná pozícia hodná môjho zdravia. Dnes môžem cestovať, 
oddychovať, užívať si pohodu, tešiť sa z každého dňa spolu s  rodinou 
a priateľmi, ktorých mi stále pribúda.

Aktívne sa zapájate aj do činnosti SMyS a pomáhate ľudom s podob-
ným osudom. Čo Vás k tomu viedlo?

Do SMyS ma priviedla pani doktorka Štefániková a  videla som, že by 
bolo dobré pomôcť aj ostatným pacientom. Podeliť sa s nimi o skúse-
nosti s chorobou. S tým, ako prebiehala liečba u mňa. Počas transplan-
tácie pacient nevie, čo ho čaká, aké bude mať pocity a čo bude postupne 
prichádzať. Aj keď mu lekár všetko vysvetlí, prežiť si to musí sám, tak 
ako ja.

Čo by ste poradili tým, ktorí sa ocitli v podobnej situácii? 

Nie je jednoduché radiť, už len preto, že nie som lekár, ale ako pacient 
môžem poradiť hlavne to, aby sa so svojou chorobou vyrovnali. MM je 
síce ochorenie nevyliečiteľné, ale dobre liečiteľné.

PORTRÉT
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Sprievodca právami pacienta  
Na internetovej stránke SMyS v rubrike sociálno-právna poradňa nájdete 
informácie o tom, ako si vybaviť kúpeľnú liečbu alebo invalidný dôchodok 
a ďalšie užitočné informácie. 

SMyS vydala publikáciu: Práva pacienta v systéme sociálneho zabez-
pečenia. Informačná brožúra sumarizuje napr. základné informácie sú-
visiace s invalidným dôchodkom. Pacient sa v nej dozvie: Kto má nárok 
na invalidných dôchodok, ako treba postupovať pri jeho vybavovaní, ako 
si uplatniť nárok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako 
sa vypočítava suma invalidného dôchodku alebo ako si vybaviť parkova-
cí preukaz? Súčasťou brožúry sú aj tlačivá a zoznam dokladov, ktoré je 
potrebné doložiť k žiadosti. 

Sprievodca právami pacienta sociálnu na zdravotnú starostlivosť, ktorú 
vydala Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) je ďalšou pub-
likáciou, ktorá má pomôcť pacientom zorientovať sa v  inštitúciách za-
strešujúcich poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Brožúra 
uvádza aj základné kontakty na inštitúcie a ďalšie zdroje informácii. In-
formácie v brožúre vychádzajú zo znení zákonov účinných k 01.04.2017.

Úplné znenie oboch informačných brožúr nájdete na internetovej 
stránke SMyS, v rubrike Poraďme sa/Sociálno – právna poradňa: 
http://myelom.sk/justicia.html

PORADŇA
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PORADŇA

Pacient pomáha pacientovi   
Okrem odbornej pomoci psychológov môžu pacienti získať cenné rady 
aj od  ľudí, ktorí majú osobné skúsenosti s  touto diagnózou, a  to vďaka 
projektu Pacient pacientovi. 

Povzbudenie a pomoc od človeka, ktorý má osobnú skúsenosť s ochore-
ním a liečbou. Rozhovor s niekým, kto prežil to isté, čo prežívame práve 
my, je veľmi cenný. V praxi to funguje tak, že pacienti, ktorí majú skúse-
nosti s liečbou sa o ňu môžu podeliť s pacientmi, ktorým bolo ochore-
nie práve diagnostikované. Na internetovej stránke SMyS sú zverejnené 
kontaktné údaje. Nový pacient si vyberie človeka, ktorý ho sprevádza 
liečbou. Pomáhajú samotní pacienti aj ich rodinní príslušníci, lebo mye-
lóm je diagnózou, s ktorou sa musí naučiť žiť nielen pacient, ale aj jeho 
rodina.
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PORADŇA

Kontaktovať nás môžete telefonicky, mailom
a po dohode aj osobne
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ii: Grétka Bartošová  

(v pracovných dňoch od 14:00-16:00 hod., 
možnosť komunikácie aj v maďarčine)
0915 795 304
margareta.bartosova@gmail.com

Jožko Franek  

(v pracovných dňoch od 15:00-18:00 hod.)

0905 674 693
franekova.emilia@gmail.com 

Lacko Bartoš  

(v pracovných dňoch od 14:00-16:00 hod., 
možnosť komunikácie aj v maďarčine)
0905 321 770
ladislavbartos1@gmail.com

Milka Franeková 

(v pracovných dňoch od 15:00-18:00 hod.)

0911 186 426
franekova.emilia@gmail.com 

Miladka Hrianková   

(možnosť volať bez časového obmedzenia)

0907 134 124
mm.hrianka@gmail.com

Danka Končierová  

(v pracovných dňoch od 14:00-16:00 hod.)

0907 188 744
danka.koncierova@gmail.com
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INFORMÁCIE

Kontaktné pracoviská 

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Telefón: 02 6867 2501
e-mail: stefanikova@pe.unb.sk 
Kontaktná osoba: MUDr. Zdenka Štefániková

Národný onkologický ústav

Klenová 1, 833 10 Bratislava
Telefón: 02 59378 111
e-mail: miriam.ladicka@nou.sk 
Kontaktná osoba: MUDr. Miriam Ladicka

Klinika hematológie a onkohematológie UNLP  

Tr.SNP l, 041 90 Košice
Telefón: 055 640 4165, 055 640 4423
e-mail: natalia.stecova@unlp.sk 
Kontaktná osoba: MUDr. Natália Štecová

Oddelenie klinickej hematológie, FN J. A. Reimana Prešov

Hollého 14, 081 81  Prešov
Telefón: 051 701 1791
Email: jurkovicova@fnsppresov.sk
Kontaktná osoba: prim. MUDr. Jana Jurkovičová  

Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta 

Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Telefón: 048 441 2762, 048 441 2738
e-mail: ekralikova@nspbb.sk 
Kontaktná osoba: MUDr. Eva Králiková

Klinika hematológie a transfúziológie UNM 

Kollárova 2, 026 59 Martin
Telefón: 043 420 3519; 043 420 3842
e-mail: flochova@mfn.sk 
Kontaktná osoba: MUDr. Emília Flochová
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INFORMÁCIE

Predsedníctvo SMyS 
v novom zložení    
Valné zhromaždenie SMyS z 12. mája 2018 rozhodlo o zmene počtu čle-
nov predsedníctva na súčasných 12 členov. 

Predseda predsedníctva
MUDr. Zdenka Štefániková

Členovia 
(v abecednom poradí)
1. MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.
2. MUDr. Emília Flochová, PhD.
3. MUDr. Ľubica Harvanová
4. MUDr. Jana Jurkovičová
5. Daniela Končierová

6. MUDr. Eva Králiková
7. MUDr. Ján Kubala
8. MUDr. Miriam Ladická
9. PhDr. Zuzana Ondrušová
10.PhDr.Gabriela Petrovičová
11.MUDr.Natália Štecová

Dôležité kontakty 

Slovenská myelómová spoločnosť
Antolská 11
851 07 Bratislava
IČO: 30802067
Registrácia dňa 24.01.2006
MV SR č. VVS/1-900/90-27614-4

IBAN: SK26 0200 0000 0¬021 4960 7555
SWIFT: SUBASKBX
VÚB banka, a.s. Bratislava

TELEFÓN: +421 918 602 876 
FACEBOOK: @mnohopocetnymyelom
WEB: www.myelom.sk 

PREDSEDNÍČKA: MUDr. Zdenka Štefánikova
+421 918 602 876
predseda@myelom.sk

SMyS koordinátorka: Dr. Gabriela Petrovičová
+421 903 413 453
info@myelom.sk

Daniela Končierová
+421 907 188 744
klub.pacientov@myelom.sk.
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V prvom polroku 2018 
SMyS podporili:   
finančne (mimo viazaných grantov)

• Jakub Krupa
• Katarína Madarászová
• Viera Kozlíková
• účastníci Benefičného koncertu v Žiline dňa 22.04.2018
• účastníci poslednej rozlúčky 
  s doc.Ing.Miroslavom Hriankom,PhD.  

vecnými darmi
• anonymný darca - uvítacie darčeky účastníkov 
  MF2018 - pacientskej sekcie
• účastníci kurzu servítkovania - darčeky prednášateľom 
  MF2018 - pacientskej sekcie
• rodina Končierová - humanizácia priestorov pre pacientov  

Pre tých, ktorí by sa tiež chceli pridať k darcom finančnej čiastky pria-
mo na účet Slovenskej myelómovej spoločnosti uvádzame číslo účtu 
IBAN: SK26 0200 0000 0021 4960 7555, BIC: SUBASKBX.

V nasledujúcom čísle nájdete 
okrem iných zaujímavostí  

- Predstavenie ďalších dvoch hematologických 
 pracovísk – Martin a Banská Bystrica
- Kúpele Nimnica 2018
- Škola myelómu pre pacientov 07.-08.09.2018 v Liptovskom Jáne
- Deň mnohopočetného myelómu 2018 
 na Slovensku 03. - 07.10.2018
- Regionálne vianočné stretnutia (napr. BA 07.12.2018)

34
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„Ani choroba ma nezastaví.“ 

Šport je neoddeliteľnou súčasťou 
života Milana Petroviča. 



 Inovujeme,
 aby pacienti
 mohli žit
 lepšie.

STAVIAME
NA ŠIROKOM PORTFÓLIU

V HEMATOLÓGII

PRINÁŠAME
NÁDEJ

PRE PACIENTA

INOVÁCIE
MÁME
V KRVI
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www.celgene.eu
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KLUBOVÉ LISTY
SLOVENSKEJ MYELÓMOVEJ 

SPOLOČNOSTI

23. júna 2018 odišiel 
doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD
zakladajúci člen Klubu pacientov 
Slovenskej myelómovej spoločnosti

ČÍSLO: 1/2018 BEZPLATNEROČNÍK: VI.


