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Vážení priatelia, milí čitatelia!

Blíži sa čas Vianoc, najkrajších sviatkov v roku, ktoré sú potešením pre naše srdcia a 
hojivým balzamom pre naše duše. Mnohých z nás už chytá nákupná horúčka, zháňame 
darčeky pre svojich najbližších, premýšľame, čím by sme im spravili radosť. Žiaľ, mno-
hokrát sa pachtíme aj za takými vecami, ktoré vlastne ani nepotrebujeme. Podporujeme 
konzum, ktorý sa pre nejedného našinca stal – vypomôžme si biblickým príkladom 
- zlatým teľaťom. Vianoce však klopú na dvere aj tých, ktorí tieto sviatky chápu ako 
príležitosť k zamysleniu sa nad svojím životom, nad jeho povahou či nad vzťahmi, ktoré 
udržiavame. Záleží teda iba na nás, aké Vianoce prežijeme – konzumné alebo duchovné!   
Priatelia, v našom magazíne sme uviedli viaceré príklady, ako vysoko to ľudia trpiaci na 
nevyliečiteľnú roztrúsenú sklerózu dotiahli. Hoci sa život s nimi nemaznal, vďaka svoj-
mu nadaniu, pracovitosti a mimoriadnemu úsiliu zdolať každú, aj tú najväčšiu prekážku, 
dokázali vzlietnuť do výšin a získať si obdiv a uznanie okolia. V tejto jedinečnej galérii 
mužov a žien, ktorých nezlomila zákerná roztrúsená skleróza, sme našli portréty riadite-
ľa svetoznámeho viedenského múzea či uznávanej političky v Nemecku, ale bol tam tiež 
talentovaný český divadelný režisér, ba dokonca i kanadský hokejový brankár z NHL... 
Krásne príklady hodné nasledovania! 
Ľudia postihnutí sklerózou multiplex, ktorí sú verejnosti na očiach, pretože pracujú na 
významných postoch, tvoria výnimočné umelecké diela či prekonávajú športové rekordy, 
si zaslúžia našu úctu. Sú ich desiatky, možno stovky...  Ale koľko je medzi nami tých, 
ktorí svoj všedný život s „esemkou“ nežijú vo svetle reflektorov a nezaujíma sa o nich 
televízia ani noviny? A predsa aj pred týmito anonymnými pacientmi skladáme klobúk. 
Ani oni sa nepoddali v zápase so spomínanou zákernou chorobou, aj oni - hoci o ich ne-
zlomnej vôli vie iba najbližšie okolie - si vybojovali právo na dôstojný život. Isteže, mno-
hí si museli hľadať novú cestu, museli sa vzdať toho, čo milovali nadovšetko, ako naprí-
klad známy slovenský herec javiska, ktoré preňho znamenalo celý svet. Zostal mu však 
dabing, zostalo mu herectvo, profesia, zostala mu práca, ktorú robí rád a robí ju dobre. 
Alebo iný príklad - bankárka, ktorá medzinárodný svet finančníkov nútene zamenila za 
domáce poradenstvo. Zostala jej práca a tiež tak prepotrebná samostatnosť.                                                        
Koncom septembra sme v Bratislave mohli navštíviť Radničkine trhy. Ide o tradičné 
podujatie, na ktorom svoje výrobky predávajú chránené dielne a domovy sociálnych 
služieb zo Slovenska a Česka. O tohtoročné trhy bol veľký záujem, prihlásilo sa na ne 
bezmála 50 vystavovateľov, takže organizátori im namiesto tradičného Nádvoria Starej 
radnice, ktoré bolo ich domovom 15 rokov, ponúkli priestorovo rozľahlejšie Primaciál-
ne námestie. Paráda, však?!? No... Počiatočná záplava pozitívnych informácií je mierne 
zavádzajúca, hoci základné fakty sedia: áno, na Radničkiných trhoch vystavujú svoje 
výrobky ľudia so zdravotným postihnutím z chránených dielní a pacienti z domovov 
sociálnych služieb, ktorí sú schopní pracovať. Medzi nimi boli aj ženy a muži postih-
nutí sklerózou multiplex. Koniec koncov, tí tu nemohli chýbať, pretože nevyliečiteľnú 
„esemku“ má u nás jeden človek z päťsto. Jarmočná nálada, radosť z toho, že sa výrobky 
vytvorené v chránených dielňach páčia, že si ich návštevníci v hojnej miere kupujú, bola 
však iba jednou, hoci tou krajšou stránkou veci. Druhou je samotné pozadie problému, 
podpora chránených dielní, a teda práce občanov so zdravotným postihnutím. Práca je 
príležitosť pre všetkých ľudí, prináša im peniaze, rozvoj, úspech, vzťahy.  Platí to aj vo 
vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím. Jednoduché počty hovoria, že na člove-
ka, ktorý je umiestnený v ústave, štát platí mesačne vyše 1 000 eur, ak však muž či žena 
pracuje, hoci v spomínanej chránenej dielni, platí dane. Preto je také dôležité dať týmto 
ľuďom šancu! 
Radničkine trhy si kládli za cieľ nielen zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postih-
nutím, ale zároveň chceli osloviť zamestnávateľov, firmy, spoločnosti, aby využili zákon 
umožňujúci zamestnať zdravotne postihnutých občanov. Dohovor o právach občanov 
so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala, jasne formuluje ich 
právo na komunitný život, na primerané vzdelanie a zamestnanie. Hoci spomínaný zá-
kon za aktívne nástroje tejto politiky považuje chránené dielne a agentúry podporované-
ho zamestnávania, žiaľ, litera zákona je jedna vec a život druhá. Chránené dielne u nás 
ledva prežívajú a agentúry podporovaného zamestnávania majú problémy s fungovaním. 
Nikto ich nefinancuje, živoria, hoci štát by ich mal podržať, pretože práve oni majú po-
máhať zdravotne postihnutým zamestnať sa. Miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorú 
nie z vlastnej vôle zvyšujú aj zdravotne postihnutí občania, je u nás najvyššia v Európskej 
únii, ale náš štát to nerieši. A mal by! 
Priatelia, želám vám krásne a šťastné Vianoce.

Ľubomír Stanček

V živote som prežila 
mnoho bolesti, trpkých 
sklamaní, bola som 
na pokraji zúfalstva: 
navzdory tomu som však 
nestratila dôveru a lásku 
k ľuďom.

BOŽENA NĚMCOVÁ
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Pani doktorka, ak dovolíte, začnem 
trošku zo širšia... Narodenie dieťaťa je 
dar a ženy si tento malý, ale jedinečný 
zázrak cenia nadovšetko. Zdravá mladá 
žena túžiaca po bábätku si v absolútnej 
väčšine prípadov dokáže bez väčšieho 
rizika splniť svoj krásny a vo svojej pod-
state prirodzený a opodstatnený sen. 
Akú šancu dočkať sa takéhoto šťastia 
má však mladá žena trpiaca na nevy-
liečiteľnú chorobu, akou je napríklad 
skleróza multiplex?
- Dá sa povedať, že jej šance priviesť na 
svet synčeka či dcérku sú  rovnaké ako u 
zdravej ženy. Ak je pacientka stabilizova-
ná, tak v podstate nie je nijaký dôvod, aby 
mladá „esemkárka“ rezignovala na svoje 

tehotenstvo alebo ho prípadne odďaľovala. 
Lekár, s ktorým pacientka spolupracuje 
a ktorý jej liečbu pravidelne kontroluje 
a považuje ju za uspokojivú, jej takýto 
krok určite schváli. Jediný rozdiel medzi 
zdravou ženou a ženou, ktorá sa lieči na 
roztrúsenú sklerózu, je ten, že tehotenstvo 
„esemkárky“ by malo byť plánované. to 
znamená, že pacientka by mala byť najmä 
posledný rok pred otehotnením klinicky 
stabilizovaná. Čo sa týka imunomodulač-
ných liekov, najmä niektoré z nich musia 
byť tesne pred tehotenstvom, a tiež počas 
neho, vysadené, aby sa vylúčili prípadné 
komplikácie. Ak je mladá pacientka s 
diagnózou roztrúsená skleróza v situácii, 
že túži po dieťatku a jej zdravotný stav má 

vďaka liečbe štandardný charakter, potom 
nevidím žiadny dôvod na obavy z toho, že 
by sa jej túžba nenaplnila. Skleróza mul-
tiplex ako taká totiž nespôsobuje poruchy 
plodnosti, takže mladá pacientka s touto 
diagnózou má rovnakú šancu otehotnieť 
ako zdravá žena.  

Pristavme sa teraz pri štatistike (ak 
nejaké čísla v tejto sfére vôbec existujú), 
ktorá by nám konkrétne ozrejmila tému 
tehotenstvo a mladé „esemkárky“. Čo 
ukazuje život: je to bežná situácia, ak 
sa mladá pacientka s diagnózou SM 
rozhodne mať dieťa, alebo ide skôr o 
zriedkavú, až výnimočnú záležitosť?
- Je to bežná, logická a, samozrejme, 

Dieťa je požehnanie života a každá žena túži po tom, aby priviedla na svet zdravé a krásne dieťa. Mladá žena 
bez zdravotných komplikácií si svoju túžbu dokáže naplniť bez väčších problémov. Ako je to však v prípade, keď 
ide o ženu s diagnózou nevyliečiteľnej choroby? usmeje sa aj na ňu šťastie, dočká sa svojho vysnívaného synčeka 
alebo dcérky? V takýchto prípadoch sa v mysli mladej ženy nepochybne vyrojí tisíc otázok, ktoré naliehavo volajú 
po odpovediach. A pretože na tému tehotenstvo žien postihnutých nevyliečiteľným ochorením - patrí medzi ne 
aj diagnóza skleróza multiplex - sa často, žiaľ, neraz nefundovane a bez faktov, hovorí aj na verejnosti, o rozhovor 
sme požiadali odborníčku, MuDr. Darinu PEtRLENIČOVÚ, PhD., z Centra pre liečbu sclerosis multiplex, 
na 2. neurologickej klinike LFuK a uN v Bratislave.

TehoTensTvo –  
víTaný jav
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sM - obe Majú 

rovnakú šancu 
priviesť na sveT 

Zdravé dieťa

pochopiteľná situácia. A treba povedať, 
že je dokonca vítaná, pretože - pravda, 
ak je pacientka stabilizovaná – budúcej 
mamičke pomáha v zápase so spomína-
ným ochorením. tehotenstvo je totiž v 
podstate obdobie imunotolerancie, kedy 
sa imunitný systém „shiftuje“, čo zname-
ná, že v zásade chráni ženu pred prozá-
palovými faktormi, ktoré sú v príčinnej 
súvislosti s jej ochorením. Čiže tehoten-
stvo „esemkárky“ je určite vítaný jav. 

Čím sa dá vysvetliť skutočnosť, že 
akurát vtedy dochádza k spomínané-
mu obrátenému procesu?  Že práve v 
takejto situácii akoby sa organizmus 
ženy prebudil a začal si opäť plniť svoje 
povinnosti presne tak, ako má?
- Je to spôsobené hormonálnymi zmena-
mi v organizme ženy.  Imunitný systém 
sa v tejto situácii u pacientky s SM v 
podstate obráti a pracuje v prospech pro-
tizápalových procesov. Pôsobí však iba 
počas tehotenstva ženy, po pôrode táto 
prirodzená ochrana klesá a počas prvých 
troch mesiacov po pôrode vzniká značné 
riziko relapsu.

Skleróza multiplex má pred nami ešte 
stále množstvo tajomstiev, prosto, 
nevieme o nej všetko, podstata tohto 
ochorenia nám ešte vždy uniká a to 
napriek tomu, že dnešná medicína uro-
bila v tejto sfére za posledné desaťročia 
obrovský pokrok a dosiahla mnohé 
evidentné úspechy. dokáže súčasná 
medicína predvídať a svojím spôsobom 
aj garantovať, že sa mladej mamičke 
„esemkárke“ narodí zdravé dieťatko? je 
či nie je roztrúsená skleróza aj dedič-
ným ochorením?
- Faktor dedičnosti sa tu prejavuje iba 
minimálne, percento jeho výskytu je 
naozaj mizivé. štatisticky ide o neja-
ké tri percentá. Samozrejme, existujú 
prípady, keď sú obaja rodičia postihnutí 
týmto ochorením a vtedy existuje veľká 
pravdepodobnosť, že sa „esemkový gén“ 
prejaví na potomkoch. Všeobecne však 
možno konštatovať, že faktor dedičnosti 
pri skleróze multiplex nezohráva nejakú 
podstatnú úlohu. Napriek tomu sa táto 
téma veľmi často pretriasa na verejnosti, 
a zrejme aj preto, že chýba účinná osveta 
a dostatočná znalosť veci, mnohokrát sa 
argumentuje skreslenými faktami. Ja by 
som výskyt „esemky“ zapríčinený dedič-
nosťou nepaušalizovala a nerobila by som 
z neho strašiaka. Ale ľudia s diagnózou 
SM sa toho boja, boja sa mať deti, lebo 
si myslia, že aj ich dieťatko určite bude 
mať „esemku“. Ale nie je to celkom tak, 
pretože dedičný faktor ako príčina tohto 
ochorenia je zanedbateľný.

Pani doktorka, predstavte si nasledov-
nú situáciu. Máte vo svojom SM centre 
mladú pacientku s diagnózou roztrú-
sená skleróza, teda potenciálnu budúcu 
mamičku. Počas rozhovoru, ktorý sa 
týka nielen jej terajšieho stavu, ale aj jej 

budúceho života, ju začnete presvied-
čať, že v prípade otehotnenia nemusí 
mať obavy, pretože existuje vysoké per-
cento pravdepodobnosti, že jej dieťatko 
bude zdravé...
- V absolútnej väčšine prípadov na moje 
presviedčanie nedôjde. Pacientky sa ma 
totiž na tieto veci samé pýtajú, vlastne toto 
je prvé, čo ich zaujíma. Žiaľ, neustále počú-
vam nástojčivú otázku: „Bude mať aj moje 
dieťa „esemku“, keď ju ja mám?“ S mladou 
ženou sa potom vážne porozprávame a 
v tomto otvorenom dialógu preberáme 
všetky aspekty života pacienta s diagnózou 
SM. tehotenstvo, pôrod a materstvo sú 
však témy, na ktoré sa už dnes možno 
pozerať so značnou dávkou optimizmu.

V minulosti platilo, že ak sa mladá žena 
s diagnózou SM cielene rozhodla ote-
hotnieť, išlo z jej strany o veľmi odváž-
ny krok. riziko pre ženu, ale aj pre die-
ťatko - mám na ume nielen tehotenstvo, 
ale aj následnú starostlivosť o dieťa a 
jeho výchovu - bolo vysoké. Medicína 
vtedy o „esemke“ vedela málo, okrem 
toho nemala k dispozícii ani účinné 
lieky na stabilizovanie stavu pacientov. 
Zmenila sa táto situácia vďaka novým 
liekom a inovačným liečebným metó-
dam? 
- určite áno. Samozrejme, zmenila sa 
k lepšiemu. Čím účinnejšie sú lieky, 
tým je väčšia šanca pre pacienta, že 
bude stabilizovaný. to znamená, že keď 
je „esemkárka“ stabilizovaná a nemá 
nijakú aktivitu ochorenia, je na svoje 
tehotenstvo lepšie pripravená. Ak sa u 
nej nevyskytujú žiadne ataky, relapsy, ak 
nevznikajú nové ložiská ochorenia, vďaka 
účinnejšej liečbe sa pred ňou otvára nová 
perspektíva vrátane vítaného tehotenstva. 
Súčasná medicína pacientkam s diag-
nózou SM poskytuje väčšiu šancu na to, 
aby mali kvalitnejší život a aby porodili 
deti a zvládli ich výchovu. 

Keď mladá „esemkárka“ otehotnie, 
musí byť z hľadiska užívania liekov 
absolútne čistá?
- Ako ktorá. Niektoré lieky vysadzujeme 
pred plánovaným otehotnením. Sú to 
predovšetkým tie, o ktorých vieme, že 
majú účinok, ktorý by mohol poškodiť 
dieťatko. Na druhej strane však lieky, 
ktoré spomínaný účinok jednoznačne 
nemajú, možno pacientke nechať. Je to 
individuálne a záleží to na pacientke, 
na charaktere jej ochorenia, na tom, 
aký má priebeh. u niektorých pacien-
tiek pokračujeme v liečbe dovtedy, kým 
neotehotnejú, pretože mladá žena môže 
byť gravidná o pol roka, alebo až o rok, 
či ešte neskôr, a keby celý ten čas zostala 
bez liekov, vzniklo by nebezpečenstvo, že 
by mohla dostať atak. takže predčasné 
vysadenie liekov by nebolo najideálnejšie 
riešenie. Čo sa týka samotných medi-
kamentov, to, či ich užívanie stopneme 
alebo pacientka ich bude naďalej užívať, 
závisí od toho, o aký typ lieku ide. Podľa 

toho lekár určí ďalší postup. Po pôrode 
však liečbu vo väčšine prípadov znovu 
nasadzujeme. A mladej mamičke, „esem-
kárskej“ pacientke, odporúčame, aby 
svoje dieťatko kojila maximálne štyri až 
šesť mesiacov. Potom by mala s dojčením 
prestať a mala by sa vrátiť k liečbe. 

Stále hovoríme o plánovanom tehoten-
stve, teda ozrejmujeme situáciu, keď sa 
mladá „esemkárka“ túžiaca po dieťatku 
poradí s vami a príjme to najvhodnejšie 
riešenie, ktoré je bezpečné tak pre ňu sa-
motnú, ako aj pre jej budúceho synčeka 
či dcérku. Ale život je niekedy veľmi za-
motaný a prináša rôzne nečakané zvraty 
– takým môže byť trebárs spontánne 
tehotenstvo, keď žena nie je na to vopred 
pripravená, nie je očistená od liekov. 
Ako postupujete v takomto prípade?
- Postupujeme tak, že pacientke vysvet-
líme, čo pre ňu znamená táto „novota“, 
porozprávame sa s ňou o vzniknutej 
situácii. Väčšina mladých žien vie, že 
kým je priebeh ich ochorenia aktívny, 
tak by nemali otehotnieť. Keď sa tak však 
predsa len stane, lekár hľadá východisko, 
ktoré je bezpečné tak pre matku, ako aj 
pre dieťa. Pri väčšine liekov neboli doká-
zané spontánne potraty alebo podobné 
vážne komplikácie, čiže teoreticky nie 
je dôvod tehotenstvo predčasne ume-
lo ukončiť. Pochopiteľne, netýka sa to 
všetkých liekov, a okrem toho záleží na 
rozhodnutí ženy či si dieťatko ponechá 
alebo nie. Väčšina liekov, ktorými roz-
trúsenú sklerózu liečime, nebráni žene, 
aby svojho potomka v poriadku donosila. 
Dokonca, ak je žena, čo sa týka ocho-
renia, veľmi aktívna, v niektorých SM 
centrách takúto pacientku nechávajú na 
liekoch aj počas tehotenstva. 

takže ak sa vyskytne takýto prípad ne-
plánovaného tehotenstva a mladá žena 
nevysadí svoje lieky, nehrozí jej žiadne 
nebezpečenstvo?
- už som povedala, že nie všetky lieky sú 
absolútne bezpečné. Väčšina z nich áno, 
ale niektoré by mohli spôsobiť kompliká-
cie. to však lekár veľmi dobre vie a preto 
situáciu rieši tak, aby nedošlo ku kríze. 
Práve vtedy sa  však  musí zintenzívniť 
spolupráca lekára a pacientky, a ak je ich 
kooperácia skutočne na dobrej úrovni, v 
absolútnej väčšine prípadov sa nájde to 
najlepšie možné riešenie.

Prichádza k vám mladá žena, nová pa-
cientka, je veľmi vystrašená a o svojom 
ochorení toho zatiaľ  príliš veľa nevie. 
Akú podobu majú vaše rozhovory? 
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Hovoríte s ňou o ochorení, nástrahách 
„esemky“, nádejach spojených s nový-
mi liekmi, alebo sa hneď na začiatku 
dialógu dostanete aj k téme roztrúsená 
skleróza verzus tehotenstvo a mater-
stvo?
- Kladiete mi veľmi široké a všeobecné 
otázky. Je jedno či ide o muža alebo 
ženu, hneď na začiatku našich kontak-
tov sa snažím prizvať na stretnutie aj  
ich rodinu, príbuzných alebo nejakého 
blízkeho človeka. Sadneme si a rozprá-
vame sa spolu. Veľmi otvorene. Roz-
hovor ladím optimisticky, ale zároveň 
realisticky. Samozrejme, ak ide o mladú 
ženu, ktorej sa zistila diagnóza skleróza 
multiplex, a takých je nemálo, nemôže-
me obísť ani tému tehotenstva a mater-
stva. Moja skúsenosť je však taká, že 
pacientky samy nastoľujú tieto otázky, 
aktívne sa pýtajú na všetko, vrátane 
intímnych záležitostí. Chcú vedieť, ako 
„esemka“ poznamená ich život, čo môžu 
od neho ešte očakávať, atď. tehotenstvo 
je veľmi horúca téma, ktorá ich bytostne 
zaujíma. takže túto otázku predostiera-
jú ony samé a kladú ju veľmi nástojčivo. 
Chcú mať jasno v tom, či budú môcť 
mať rodinu, aký bude ich rodinný život, 
čo ich čaká v práci... Je to štandardný 
obsah našich rozhovorov a venujeme mu 
mnoho času. Spomínaný dialóg mladým 
ženám pomáha zorientovať sa v novej, 
a pre ne veľmi komplikovanej situácii. 
Stávajú sa však aj prípady, keď objektív-
na informácia z úst lekára nepadne na 
úrodnú pôdu, pacientka neplánovane 
otehotnie a tehotenstvo potom výrazne 
zhorší jej zdravotný stav. Ak je pa-
cientka v aktívnej fáze ochorenia, tak 
tehotenstvo jej neodporúčame. Ak má 
vážne ataky, ak jej pribúdajú ložiská, tak 
tehotenstvo vtedy pre ňu znamená veľké 
riziko. Ak vtedy pacientka nedá na radu 
lekára, žiaľ, robí sama sebe zle. 

Čo v takom prípade, ak vás pacientka 
neposlúchne, ak vedome podstupuje 
takéto riziko?
- Otvorene povedané, lekár vtedy veľa 
možností nemá. Snažíme sa spraviť 
všetko pre to, aby sme v čo najvyššej 
možnej miere eliminovali nebezpečen-
stvo nezvratného postihnutia hroziace 
mladej žene. Ak je pacientka dostatočne 
informovaná o svojom ochorení, jeho 
rizikách a napriek tomu dôjde k nepláno-
vanému otehotneniu, spoločne hľadáme 
východisko z tejto situácie. V absolútnej 
väčšine prípadov ho aj nájdeme. 

Kedysi lieky na sklerózu multiplex 
neboli také účinné ako dnes a ani liečba 
ešte nebola natoľko efektívna ako je v 
súčasnosti: v tých časoch vážnym  prob-
lémom nebolo iba samotné tehotenstvo, 
ale aj následná výchova dieťaťa. išlo o 
to, či žena postihnutá nevyliečiteľnou 
chorobou bude mať dostatok síl na to, 
aby sa o svoje dieťa dokázala postarať, 
aby bola schopná uviesť ho do života. 
je súčasný pokrok v medicíne taký, že 
riziko, že „esemkárka“ vychová svoje 
dieťa bez problémov, je minimálne?
- Výskum tohto ochorenia sa stále posúva 
dopredu a nové liečebné postupy a nové 
lieky vytvárajú pre pacientky s touto 
diagnózou celkom inú perspektívu, ako 
mali ženy trpiace na roztrúsenú sklerózu 
povedzme pred desiatimi rokmi. Dnes 
je liečba pacientov s SM šitá každému 
na mieru, snažíme sa okrem iného aj 
minimalizovať riziko, že pacientka bude 
invalidizovaná. 

Spomínali ste, že mladé ženy „esem-
kárky“ sa veľmi aktívne zaujímajú o 
tehotenstvo a problémy s ním spojené. 
chcú mať dieťatko, chcú naplniť svoju 
materinskú túžbu, ktorá je u nich veľmi 
silná. Stretli ste sa však aj s opačným 
prípadom, teda že mladá žena pri roz-
hodovaní byť či nebyť matkou váhala, 
a napokon jej pri rozhodovaní pomoh-
la práve dobrá rada lekára. Žene sa 
narodilo krásne zdravé dieťa a ona bola 
lekárovi za ten podnet veľmi vďačná...
- Viete, niektoré ženy dosť tlačia na to, 
aby mohli otehotnieť, a nedajú si v tomto 
veľmi povedať, a už tobôž nie poradiť. 

Konečné rozhodnutie je ich rozhodnutím, 
takto to zdôrazňujú. Niektoré dajú na radu 
lekára, počkajú s tehotenstvom, kým sa 
ich stav nestabilizuje a potom je zvyčajne 
všetko v poriadku, pretože sa nevyskytnú 
žiadne komplikácie. Iné si povedať nedajú 
a potom to môže mať smutný koniec, ako 
to bolo v prípade mladého dievčaťa, ktoré 
dopadlo naozaj zle. 

tehotenstvo, pôrod a následne vý-
chova dieťaťa je čosi, čo ženu napĺňa, 
čo je zmyslom jej života. dnes už ani 
pacientky s diagnózou SM, ktoré sa 
rozhodli mať dieťatko, nepodstupujú 
príliš veľké riziko a ak spolupracujú s 
lekárom, majú rovnakú šancu, že prive-
dú na svet zdravé dieťa...
- tehotenstvo u stabilizovanej ženy je 
vítanou záležitosťou, z dlhodobého hľa-
diska však nemá vplyv na relapsy ocho-
renia, na progres nejakej invalidizácie 
alebo aktivitu ochorenia ako takého. Je to 
vítaný jav a „esemkárka“ by sa nemala báť 
ani pôrodu, pretože ten by mal byť rov-
naký ako u ostatných žien bez diagnózy. 
Samozrejme, o jeho konkrétnej podobe 
rozhodne gynekológ. Z našej strany však 
tam nie je nijaká kontraindikácia, teda 
žiadne obmedzenie. Jediné, čo odporúča-
me, je, aby mladá mamička „esemkárka“ 
kojila svoje dieťatko maximálne štyri až 
šesť mesiacov. Je to kvôli hormonálnym 
zmenám, pretože ak dojčenie trvá dlhšie, 
vzniká u nej riziko relapsu. Čo sa týka 
návratu k liečbe, ani tam nie je nijaký 
problém, pretože väčšina mamičiek 
„esemkáriek“ je disciplinovaná, a tento 
proces prebieha hladko.

Ak má tehotenstvo priaznivý vplyv na 
zdravie ženy so sklerózou multiplex, 
znamená to, že jej zdravotný stav sa vďaka 
nemu stabilizuje alebo sa dokonca zlepší?
- Žena v tehotenstve, najmä počas 
druhého a tretieho trimestra, prežíva po-
kojné, pohodové dni, pretože jej imunita 
je obrátená, chráni ju, a  riziko relapsu je 
minimálne. Ale nebezpečenstvo relap-
su znovu stúpa tri mesiace po pôrode, 
pretože hladina hormónov jej klesá. Čiže 
situácia vyzerá nasledovne: riziko relapsu 
existuje na začiatku tehotenstva, lebo 
vtedy imunita nie je ešte  úplne v poriad-
ku, a po pokojnom období, ktoré sa končí 
pôrodom, opäť narastá nebezpečenstvo 
komplikácii. Z dlhodobého hľadiska 
však tehotenstvo nemá vplyv na zlepšenie 
zdravotného stavu mladej pacientky, po-
zitívne neovplyvní liečebný proces tak, že 
by došlo k výraznému zlepšeniu zdravia 
tejto ženy. tehotenstvo teda nezmení 
prognózu ochorenia. Je však zaujímavé, 
že riziko „esemky“ je menšie u žien, ktoré 
už predtým rodili. u bezdetných žien 
je toto riziko vyššie. toto je azda jediný 
rozdiel. Ale z dlhodobého hľadiska to, či 
je žena tehotná alebo nie je, nemá vplyv 
na celkový priebeh jej ochorenia     

 
PriPraVil Ľubomír Stanček
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Mimochodom, keď už padla zmienka 
o olympiáde hneď sa natíska otázka – ako 
sú na tom z tohto hľadiska naši hrdi-
novia z nedávno skončenej paralympiá-
dy v Riu? Samozrejme, sledovali sme ich 
skvelé športové výkony, tlieskali sme im, 
keď porážali súpera za súperom, aby sa na-
pokon postavili na stupne víťazov. Sme 
na nich hrdí, veď naši paralympionici pri-
viezli z brazílskeho Ria 11 medailí, z toho 
päť zlatých! Ale do ich spálni sa neodvá-
žime nazrieť, v intímnom prostredí ich 
nechceme vidieť. Vieme, že dlhé hodiny 
tvrdo trénujú, prekvapujú nás svojou vy-
naliezavosťou a fortieľom, keď si vylepšujú 
športové náradie, ale o sexe sa s nimi ne-
rozprávame. tvárime sa, že také čosi ne- 
existuje. Podľa našej scestnej reakcie ako-
by zdravotne postihnutý človek ani nemal 
svoje sexuálne potreby. Napriek našej za-
dubenosti, on ich však má a dokonca jeho 
danosti neraz môžu byť na takej úrovni, 
že dokáže v plnej miere uspokojiť svojho 
partnera. Pravda, samotné prežívanie se-
xuality závisí aj od typu postihnutia. 
 
Príklad SPoza moraVy 
Úrady v Česku – ako sme už o tom písa-

li v minulom čísle nášho magazínu - sa 
rozhodli problém sexuálnych potrieb pre 
zdravotne postihnutých ľudí – vrátane 
„esemkárov“ - otvoriť. Hoci v niektorých 
zdravotníckych zariadeniach pre hendike-
povaných pacientov aj doteraz robili akúsi 
sexuálnu výchovu, bola to viac-menej for-
málna záležitosť. Zdravotnícky personál 
mohol s vozičkármi sexovať len teoretic-
ky, kým po novom sa vyškolená pracov-
níčka môže pacienta telesne dotýkať a mať 
s nim sex. Okrem toho asistentky budú 
svojich pacientov inštruovať ako nadvä-
zovať partnerské vzťahy a poučia ich ako 
používať sexuálne pomôcky. Pomôžu im, 
aby dokázali otvorene hovoriť o svojich 
intímnych potrebách a pohlavnom styku. 
Párom budú radiť ako by si mohli skvalit-
niť intímny život, ale bokom neostane ani 
používanie antikoncepcie. A poradenstvo 
sa bude vzťahovať aj na príbuzných zdra-
votne postihnutých ľudí. 
Sexuálne asistentky sú odborne dobre pri-
pravené, školenia absolvovali pod dohľa-
dom organizácií, ktoré sa danej veci venu-
jú v Nemecku a vo švajčiarsku. Asistentky 
museli pred nástupom do praxe podpísať 
etický kódex, v ktorom je napríklad za-

kotvené, že maximálna cena za hodinu in-
tímnych služieb nesmie byť vyššia ako  
1 200 českých korún. Sumu, pochopi-
teľne, hradí klient, ktorý si certifikovanú 
pracovníčku objedná. Zatiaľ je reč o asis-
tentkách, ale už v blízkej budúcnosti by 
k nim mohli pribudnúť aj muži, pretože 
záujem o „asistenčný sex“ prejavujú obe 
pohlavia. 
Organizácia Rozkoš bez rizika, ktorá asis-
tentky vyškolila, berie vec vážne: najprv 
chce celú akciu vyhodnotiť, a ak sa osved-
čí, bude pokračovať v školení ďalších mu-
žov aj žien.

Česko teda vykročilo na novú cestu, kto-
rú vítajú predovšetkým zdravotne postih-
nutí pacienti. Na Slovensku zatiaľ váha-
me: naše štátne orgány tvrdia, vraj o niečo 
také nie je medzi zdravotne postihnutými 
ľuďmi záujem. Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny údajne nezaznamenalo 
u nich záujem o služby sexuálnej asisten-
cie a preto sa nik z kompetentných touto 
vecou nezaoberá. A punktum! Na poču-
dovanie málo aktívny je v tomto smere aj 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých.

michal haViar
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Z hľadiska zverejňovania témy intímneho života ľudí 
Slovensko nepatrí medzi príliš otvorené krajiny. Isteže, 
propagácia sexu je súčasťou nášho, predovšetkým me- 
diálneho bytia, dnes je už neoddeliteľnou časťou televíz-
neho vysielania či náplne novín a časopisov, kde nájdeme 
nielen rôzne seriózne poradne vedené konkrétnymi od-
borníkmi, ale aj dotieravé reklamy na rôzne prípravky, 
ktoré tomu, kto si ich kúpi, zaručene zabezpečia až ne-
skutočnú rozkoš a  rajský pôžitok z milovania. A to už 
ani nehovoriac o nekonečných šteklivých informáciách 
zo „sexuálnych olympiád“ hviezdičiek a  údajných ce-
lebrít, ktoré na počkanie odhaľujú nielen svoje telesné 
vnady, ale nezriedka, žiaľ, aj prázdno v duši a hlave. Ne-

dostatok otvorenosti, ktorý sme spomínali, sa však týka 
predovšetkým intímneho života zdravotne postihnutých 
ľudí. Aj na začiatku 21. storočia je to téma na Slovensku 
silno tabuizovaná, zaznávaná a programovo zamlčiava-
ná. Väčšina našej spoločnosti o  nej nechce hovoriť, ba 
čo viac, nechce priznať zdravotne postihnutým ľuďom 
rovnaké právo na intimitu ako ho majú zdraví jedinci. 
Napríklad spojenie vozičkári a sex je niečo, čo sa u nás 
nielenže nenosí, ale u  prudérnych moralistov vyvoláva 
div že nie triašku. A tento prežitok pokrytecká pospo-
litosť na Slovensku mlčky podporuje, pretože v  slušnej 
spoločnosti sa o niečom takom „negustióznom" predsa 
nehovorí. 
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zázračný elixír
Čo už človek narobí, život je plný pre-
kvapení. Aj tých nepríjemných. Mňa 
napríklad zaskočil tým, že mi „nadelil“ 
sklerózu multiplex. Dodnes neviem prečo, 
ale skutočnosť je taká, že Róza-skleróza 
si vyhliadla práve mňa. Po skúškach na 
konci prvého ročníka na výške som bola 
absolútne vyšťavená, doslova „vyflusknu-
tá“, a ona sa to akosi o mne dozvedela. A 
zaskočila ma tak, že mi skočila rovno do 
oka. Jedno ráno som sa zobudila a zrazu 
som mala pocit, že som akoby napoly 
ponorená do vody. Na jedno oko som 
videla zreteľne a jasne a cez to druhé som 
vnímala len hmlu, akoby som hľadela do 
bielej mútnej vody. Samo, že som hneď 
letela k očnému, aby mi s tým niečo 
urobil. Vyšetril ma, na všetko sa povypy-
toval a keď zistil, že som práve absolvovala 

skúškové galeje, konštatoval, že som 
učenie brala príliš vážne a mám prepále-
nú sietnicu. Vraj musím ísť okamžite na 
operáciu do fakultnej nemocnice. Išla som 
teda, ale tam mi povedali, že mám zápal 
očného nervu. Stav sa mi pomaly zlepšo-
val a po ďalších vyšetreniach to bolo ako 
na hojdačke. Raz som bola chorá, druhý 
raz už nie, potom ma opäť strašili nejakou 
nejasnou diagnózou, aby mi vzápätí ozná-
mili, že možno je to akási skleróza mul-
tiplex. Prosto, nikto nič presne nevedel. 
No, a keďže to milí páni doktori nevedeli, 
tak som sa na nich vykašlala, pretože keď 
to oni nedokážu presne diagnostikovať, 
nebudem to riešiť ani ja.
Pár rokov som mala v podstate havaj. Na 
Rózu-sklerózu – mohla to byť ona, ale aj 
nemusela, ako mi vysvetľovali v ordiná-
ciách – som zabudla. Žiaľ, ona na mňa 

nie. Ohlásila sa mi a zvolila si na to fakt 
drsný spôsob – pri predklone hlavy mi 
do chrbtice začala vystreľovať elektrina. 
(Neskôr som si na internete zistila, že 
jedným z príznakov sklerózy multiplex 
býva takzvaný Lhermittov príznak, ktorý 
pacient pociťuje pri predklone hlavy 
v podobe elektrických impulzov.) trielila 
som na neurológiu, tam mi urobili mag-
netickú rezonanciu a vyriekli definitívny 
osudový ortieľ – mám sklerózu multiplex. 
to som však už bola tehotná. Obrovskú 
radosť, ktorú som pociťovala, že čakám 
dieťatko, mi kalila diagnóza. tisíc otázok, 
nekonečné pochybnosti, čierne myšlienky 
a strach pred budúcnosťou – toto všetko 
som nakoniec rázne odvrhla jednoznač-
ným rozhodnutím, že svoje dieťatko 
chcem, nech ma to bude stáť čokoľvek. 
Mala som rizikové tehotenstvo, ale na 

Jeden z najväčších nemeckých básnikov Johann Wolf-
gang goethe vyslovil nádhernú myšlienku: „Nie je nič 
pôvabnejšie, ako mamička s dieťatkom v náručí a nie 
je nič ctihodnejšie, ako matka v  kruhu svojich detí“. 
Príchod malého človiečika na svet je vždy mimoriadna 
udalosť a dieťatko zrodené z  lásky dáva zmysel života 
žene a mužovi, ktorým sa takto splnil ich sen. Abso-
lútna väčšina mladých žien túži po dieťati, chce ho pri-
viesť na svet a  potom zodpovedne vychovať. Existujú 
však aj mladé ženy, ktoré by na jednej strane dali život 
za to, aby porodili bábätko, na druhej strane však majú 

z tohto aktu strach. Boja sa o dieťatko, obávajú sa o jeho 
zdravie, ale majú strach aj z  toho, či pôrod a  násled-
ná výchova potomka nepoznačia aj ich vlastné zdravie. 
Mladé pacientky s diagnózou skleróza multiplex, pre-
tože o nich hovoríme, si kladú tisíc naliehavých otázok, 
kým sa rozhodnú otehotnieť. Ale napokon ani ich ne-
vyliečiteľná choroba im nezabráni, aby dosiahli to, po 
čom nekonečne túžia – porodiť a vychovať vlastné die-
ťa. Dnes vám ponúkame dva príbehy mladých „esem-
károk“, ktoré sú šťastnými mamičkami. tretí príbeh je 
o výchove dieťaťa, na ktorú sa podujal „esemkár.“

vyTúžené dieťa- 
najúčinnejšia Terapia
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druhej strane som si ho užila do vôle. Boli 
to krásne a šťastné dni, týždne a mesiace. 
Pôrod nebol komplikovaný a dcérka Mag-
dalenka bola tou najkrajšou odmenou za 
bolesť, ktorú som prežila. O pár týždňov 
som však dostala atak, na príčine vraj 
bolo kojenie. Lekári mi nasadili liečbu 
a situácia sa stabilizovala. Nebyť injekcií, 
ktorými som od seba odháňala tieň záker-
nej Rózy-sklerózy, bola by som v abso-
lútnej pohode. Naša Magdalenka má už 
tri rôčky, práve sa chystám na komplexné 
vyšetrenie, pretože sme sa s manželom 
rozhodli, že nášmu nádhernému dievčat-
ku chceme darovať ešte sestričku alebo 
bračeka. uvidíme, ale všetci – vrátane 
lekárov – veríme, že to vyjde!
Život pacienta s diagnózou skleróza 
multiplex je jeden nekonečný zápas. 
Človek potrebuje veľmi veľa psychických 
aj fyzických síl, aby v ňom obstál. Ak by sa 
ma niekto opýtal, čo mi v zápase s Rózou-
sklerózou najviac pomohlo, bez najmen-
šieho zaváhania by som odpovedala, že 
to bola moja dcérka. Vďaka Magdalenke 
sa následky ataku po pôrode veľmi rýchlo 
stratili. Potrebovala ma, cítila som, že 
musím byť pri nej celých 24-hodín, že sa 
nemôžem vyhovárať na Rózu-sklerózu 
a takto sa zbavovať svojej materinskej 
zodpovednosti. Verím, že rovnako to bude 
aj s naším druhým dieťatkom. Dcérka mi 
dodávala a stále dáva obrovskú energiu, 
prináša mi radosť, vďaka nej sa mi dokonca 
darí zabudnúť na zákernú chorobu. Ako je 
to možné? Jednoducho, nemám čas myslieť 
na svoj kríž. Stále som v pohybe, môj 
malý generál mi prikázal behať s kočia-
rom, pretože Magdalenka si vymyslela 
pozoruhodný spôsob existencie: celú noc 
síce spí v postieľke (vďaka bohu!), ale cez 
deň zaspí iba v kočiariku. A jej mobilné 
lôžko musí byť celý čas v pohybe. tak sa 
teda hýbeme – kočiar, spiaca Magdalen-
ka a chtiac-nechtiac aj ja. Vtedy naozaj 
nemyslím na to, že sa mi podlamuje ľavá 
noha. A keď ho tlačím do strmého kopca 
(bývame v peknom prostredí nad mestom), 
ani vlastne neregistrujem, že mi tŕpne 
ruka. Mojím najlepším liekom na sklerózu 
multiplex je moja malá Magdalenka.
Deti sú radosť, dar, hnací motor, požeh-
nanie a liek, ktorý vylieči každú chorobu. 
Aj „esemku“. Moja skúsenosť hovorí, že 
mladé ženy s diagnózou skleróza mul-
tiplex túžiace po bábätku by sa nemali 
báť mať deti. Pretože ani tie najúčinnejšie 
a najzázračnejšie lieky vám nepomôžu 
tak, ako vaše dieťa. Viem, o čom hovorím, 
jeden taký skutočne zázračný elixír mám 
doma, a dúfam, že čoskoro sa dočkám aj 
druhého.

Darina, 28 rokov

Vietor Vo VlaSoch
Raz som počúval rozhlasovú hru o letcovi, 
ktorý utrpel ťažký úraz, prišiel o nohy, 
a už nikdy sa nemohol posadiť do kokpitu 
svojej stíhačky. Bola to vlastne jeho spoveď, 
horúca, úprimná, hlboko pravdivá. Hovoril 
v nej o svojom živote, ktorý bol do samého 

vrchu naplnený absolútnou slobodou, lieta-
ním nad oblakmi, pocitmi až neskutočnej 
voľnosti. Nešťastná náhoda mu toto všetko 
vzala a on sa z ničoho nič ocitol v novej 
situácii. A tú neprijal, nechcel takto žiť, hoci 
sa dosť snažil. Jedného dňa si sadol do auta, 
ktoré mu upravili tak, aby ho mohol riadiť 
rukami, vyviezol sa na strmý kopec a hneď 
sa spustil dole. V ostrej zákrute prerazil záb-
radlie. Potom už letel a letel a letel... Ešte 
posledný raz vo svojom živote zažil pocit 
neskutočnej slobody...
Som bývalý šofér kamiónov a dúfam, že 
neskončím ako šofér invalidného vozíka. Už 
desať rokov som pacient s diagnózou skleróza 
multiplex a európske magistrály, ktoré som 
ako „tirák“ prebrázdil z východu na západ 
a zo severu na juh, som vymenil za „štreky“ 
vo svojom byte. Zo spálne do kúpeľne, odtiaľ 

do kuchyne, či do obývačky, prípadne na 
balkón. Nie je to žiadne terno, ale robil som 
to, čo mi „esemka“ dovolila. Nebolo toho veľa, 
pretože väčšinou som ťahal za kratší koniec. 
O čo menej som však chodil medzi ľudí, o to 
viac som sníval. Zavrel som oči a už som mal 
vietor vo vlasoch, už som sa cítil slobodný, 
nič ma neobmedzovalo, nič ma nezväzovalo. 
Neraz sa mi snívalo o ďalekých cestách, rýchlej 
jazde, keď cítite vietor vo vlasoch a máte 
v očiach zvláštny jas. K nekonečnej slobode 
patrili, akože ináč, aj krásne dievčatá. Ako 
v tej odrhovačke: „… keď šoféri naštartujú, 
juchachá, naštartujú, švárne dievča pomilu-
jú, juchachá pomilujú...“ Prejazdil som celú 
Európu, viem, o čom hovorím. Preto som tak 
rozumel spovedi letca z rozhlasovej hry, ktorú 
som spomínal.
To všetko však bola minulosť a spomienky na 
ňu mi zo dňa na deň viac a viac bledli. Keď 
sa mi podarilo trochu sa zasnívať, zvyčajne 
sa nejakým spôsobom - má ich nepreberné 

množstvo - ozvala moja skleróza multiplex, 
a veľmi rýchlo ma vrátila do tvrdej reality. 
A tá je naozaj tvrdá! Už mi zišli na um 
aj všelijaké čierne, ba aj tie najčernejšie 
myšlienky, či takýto bedársky život má vôbec 
význam. Ja, človek slobody, milovník rých-
losti, som teraz – a už navždy - zakovaný 
do panciera. Som skoro imobilný a kalika. 
Mám bolesti, o ktorých nikto nevie, a keby 
aj vedel, tak mi s nimi nepomôže, nevezme, 
neodníme mi z nich polovicu, aby mi uľahčil 
život. A preto o nich radšej mlčím, nikomu 
o tom ani neceknem.
Nedávno sa však oženil môj syn a vzal si 
rozvedenú ženu, staršiu od neho. S Vilom, 
tak sa volá môj chlapčisko (má ešte len 21 
rokov), máme celkom pekný vzťah. Tvrdí, 
vraj aj keď ma nikdy nebolo doma, nebol 
som najhorší otec. Vďaka, synak! Takto ma 
vidí on, hoci ja viem svoje... Teraz je však 
už aj on otcom, pretože si vzal ženu „so 
záväzkom“. Je to chlapec, Filipko, má šesť 
rokov a je to problémové dieťa. Vidím na 
synovi, že zatiaľ to medzi nimi nie je nič 
moc – stáva sa, že naňho kričí, hnevá sa, 
je nervózny a podráždený. Nadáva mu do 
malých zmrdov... Oženil sa príliš skoro, je 
primladý, nezrelý. Viem to, ja som sa ovrab-
čil ako 18-ročný.
Snažil som sa o tom so synom porozprávať, 
ale narazil som. Malý Filip je vraj drzý 
provokatér, na ktorého platí len tvrdá ruka. 
Ale podľa mňa chlapčiatko nie je drzé, ani 
neprovokuje, iba sa snaží upozorniť na seba, 
pretože túži po otcovi, po jeho pohladení, 
láskavom slove. Rozmýšľal som o celkovej 
situácii – mojej, aj Filipkovej – a dospel 
som k záveru, že nielen on, ale aj ja som 
predsa problémový, takže sme sa v jednom 
byte stretli dvaja problémoví. Rozdiel je 
len v tom, že on má pred sebou perspektívu, 
kým ja už nie. Toto ma však teraz netrápi...
V jednu sobotu bola krásna, teplá, slnečná 
jeseň a tak som vzal to chlapčiatko von. 
Myslel som, hodinku, dve sa poprechádza-
me, a hajde domov. Vrátili sme sa však až 
večer. Smädní, hladní, unavení... Pol dňa 
sme chodili a pol dňa sedeli na svahu nad 
diaľnicou. Rátali sme autá, odhadovali sme 
ich rýchlosť, mávali sme šoférom a ja som mu 
vravel, čo správny chlap za volantom cíti, 
keď má vietor vo vlasoch... Neviem, či mi 
celkom porozumel, ale tie jeho rozsvietené 
očká a roztvorené ústa stáli za všetky po-
klady sveta. Večer, po návrate domov, nám 
syn so ženou vynadali, že sme nezodpovední 
tuláci. Prežili sme to.
Na ďalšiu sobotu sme sa znovu vybrali von. 
Filipka som nakriatol na preteky. Určil som 
cieľ a potom sme utekali – on na tých svojich 
krátkych, ale zdravých detských nožičkách, 
a ja na tých mojich „esemkových“, vratkých, 

veľký sen dokáže 
ZáZrak – ZvíťaZiť 
nad nevyliečiTeľnou 
„eseMkou“
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ťarbavých „čongáloch“, ktoré ma každú 
chvíľu môžu zradiť. O svojich problémoch 
mu však nehovorím. Do hlavičky makovičky 
mu skôr vtĺkam to, že každý náš rozbeh – 
odvtedy sa pretekáme vždy, keď sme vonku 
- musí byť férový, čestný, jeden aj druhý 
musíme bežať, čo nám sily stačia. A tak to 
aj je! Raz dobehnem prvý ja, druhý raz 
on... Učím ho samostatnosti, priebojnosti, 
aby spoznal pocit víťaza, ale aj porazeného. 
Všetko sa mu raz v živote zíde... A potom 
spolu sedíme na svahu nad diaľnicou a zho-
várame sa. Alebo mlčíme. Alebo ma poprosí, 
aby som mu ešte raz porozprával o tom, aké 
je to mať vietor vo vlasoch. Čo vám mám 
čo hovoriť, v takých chvíľach nesnívam 
o dlhých štrekách, ja ich opäť robím! Len čo 
sa naštartujem, vidím, ako sa Filipinovi 
rozsvecujú očká... 
No čo, zatiaľ sme s Filipkom ďaleko nedošli, 
ešte si iba hľadáme cestu k sebe. Ale už teraz 
začínam tušiť, že možno naše spoloč-
né výlety vytočia, alebo aspoň poriadne 
vystrašia, moju „esemku“. To by bolo dačo, 
keby tak pukla od jedu a závisti, že aj 
„esemkár“ môže mať vietor vo vlasoch. No, 
a keby nie, keby k tomu nedošlo, určite viem, 
že s Filipínom po boku už na ňu nebudem 

mať toľko času, ako donedávna. Dúfam, že 
s mojím malým kamarátom (zatiaľ sme si 
ešte neodskúšali, čo by to spravilo, keby sme 
sa oslovovali „vnúčik“ a „dedo“) nájdeme 
spoločnú cestu, po ktorej budeme hoci len pár 
rokov vedno kráčať. Aj to by nám malo sta-
čiť, aby sme došli do cieľa. A ten by už nemal 
byť problémový. No, uvidím...

Milan, 45 rokov
VeĽký Sen 
Mala som 25 rokov, keď mi diagnosti-
kovali sklerózu multiplex. Prvé príznaky 
som nemala, prosto nepociťovala som 
vôbec nič, nijaké „mravčenie“ v rukách či 
nohách, netrpela som na závrat, slabosť či 
únava boli pre mňa neznámymi pojmami. 
Keď sa ma lekári potom na spomínané 
príznaky pýtali, aby som krútila hlavou, 
že nie, nič také som nemala. Stalo sa 
mi iba to, že jedného krásneho dňa som 
prestala vidieť na ľavé oko. Dívala som 
sa okolo seba a videla som iba obrysy 
predmetov skryté v akýchsi chuchvalcoch 
sivej vaty. 
Absolvovala som množstvo najrôznejších 
vyšetrení, čo mi vtedy pripadalo dosť 
čudné. (Neskôr som pochopila, že takúto 
tortúru podstúpi každý pacient s touto 

diagnózou.) Po mesiacoch čakania a straš-
nej neistoty mi lekári nakoniec oznámili, 
že mám sklerózu multiplex. Neskôr ma 
zaradili do „štúdie“, teda dostala som sa 
do skupiny pacientov, ktorí testovali nový 
liek. Mala som vlastne šťastie, pretože 
mi skrsla nádej, že aj keď sa do smrti 
nemôžem vyliečiť, môj zdravotný stav 
bude stabilizovaný. Bola to šanca vrátiť sa 
k plnohodnotnému životu. Z tohto hľadis-
ka bolo všetko v poriadku. Ak mám však 
povedať celú pravdu, veľmi šťastná som 
nebola. „štúdia“, do ktorej ma zaradili, 
trvala dva roky a okrem toho bola tu jedna 
podstatná podmienka – počas tohto obdo-
bia nesmiem otehotnieť. A po jej skončení 
musím pristúpiť na plánované tehotenstvo. 
Mnohí by mi možno oponovali, že asi 
som nevedela, čo vlastne chcem – mala 
som predsa dobrú liečbu a stále som bola 
nespokojná. Ale vypočujte si aj moju prav-
du – keď mi oznámili diagnózu, mala som 
už vyše 25 rokov, potom prešli mesiace, 
keď mi skúšali nasadenú liečbu, vzápätí 
som sa ocitla v dvojročnej „štúdii“. A mne 
utekal, a ako strašne rýchlo, čas. toto bol 
krízový moment v mojom živote. Mala 
som totiž jeden nádherný sen, chcela som 
porodiť a vychovať tri deti. Ale roky mi 
cválali ako splašené kone a môj nádherný 
sen sa mi začal vzďaľovať. No ja som sa ho 
v žiadnom prípade nemienila vzdať. túto 
dilemu som si, pochopiteľne, musela vy-
riešiť sama. Isteže, veľmi mi pomáhali aj 
lekárky v SM centre. Keď ma však zaradili 
do „štúdie“, nebola som na novú situáciu 
pripravená, svet som vnímala ako dve 
rovnice - „esemka“ rovná sa strašné ocho-
renie, a „štúdia“ rovná sa liečba a okamžitá 
pomoc. Postupne mi však čoraz častejšie 
schádzala na um neodbytná otázka – a čo 
môj sen? Čo tie moje tri vysnívané deti? 
A začala som rátať roky, koľko mám času, 
aby som to stihla. V tých chvíľach mi veľ-
mi pomáhal psík, ktorý bol mojím verným 
spoločníkom. Boli sme šťastná dvojica. 
Murat, tak sa volal, bol veselý, keď som 
sa smiala a smútil, keď som mala v očiach 
slzy, pretože mi bolo zle. Ale pri takom-
to štvornohom kamarátovi vám vlastne 
nemôže byť zle, nech je sviatok či piatok, 
keď do vás buchne papuľkou, musíte vstať 
a ísť s ním von. Neviem, ako to človek 
dokáže, ale zdvihne sa, hoci za iných 
okolností leží ako mŕtvola. Murat bol 
vtedy moja útecha a ohromný pomocník.
Nebudem svoj príbeh naťahovať, lebo aj 
môj život to vzal skratkou. Zaľúbila som 
sa, našla som si chápavého manžela, „štú-
dia“ sa ukončila a my, teda ja a manžel, 
sme sa prejavili ako celkom dobrí plánova-
či. Murat sa dnes hrá s mojimi dvomi deť-
mi, synčekom a dcérkou, a všetci túžobne 
čakáme to tretie. 
Neviem, možno je to iba môj výmysel, ale 
som presvedčená, že veľký sen je čosi oveľa 
silnejšie a väčšie ako jedna zlá a neznesi-
teľná „esemka“.

Lenka, 34 rokov

 PriPraVil – ĽS

Vianoce sú pre nás sviatky pokoja a pohody v rodine, sú 
naplnené milými nostalgickými spomienkami a pocitmi 
vďačnosti za to, že môžeme prežívať šťastné chvíle v kru-
hu tých, ktorých máme radi. Dnes po týchto výnimoč-
ných dňoch túžime azda viac ako kedykoľvek predtým, 
pretože nepokojná doba, terorizmus, násilie, vojny, kto-

ré sú tak ďaleko od nás, a zároveň tak blízko, nás nútia 
hľadať istotu. A tá je v rodine, v silnom rodinnom pute 
rodičov a detí, starých otcov a  starých mám s  vnukmi 
a vnučkami, je obsiahnutá v tých výnimočných, a preto 
takých vzácnych chvíľach, ktoré všetci spoločne strávia 
pri rozžiarenom vianočnom stromčeku.

krehká žiarivá nádhera 

vianoce – 
nádherné 
chvíle 
sTrávené 
v kruhu 
najbližších 
a najMilších
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A propos, vianočný stromček! Pozná-
me ho aj ako vianočný strom, v ruskom 
prostredí jolka, v nárečí trebárs jezuľan, 
polazník, kriskindl, kriskindel, kris-
kindla, podľažník, krispán, na Dolnej 
zemi aj kračúnski strom, drevo či borov-
ka... Je to jeden z nádherných a neza-
meniteľných symbolov Vianoc. Zdobí sa 
na štedrý deň a je to vlastne novodobá 
forma prastarého všeľudského symbolu 
života a ľudskej prosperity. Od 20. sto-
ročia sa pod stromček kladú aj vianoč-
né darčeky. Ak si ktosi položí otázku, či 
nejde o omyl, keď v súvislosti s darček-
mi spomíname minulé storočie, nuž nie 
je to chyba, pretože nádherné symboly 
Vianoc, ktoré väčšina z nás považuje za 
prastaré a večné (zelený ihličnan, trblie-
tavé ozdoby či darčeky), sú – je to až na 
počudovanie! - veľmi mladé.

čaro zeleného Symbolu 
Historické pramene uvádzajú, že vianoč-
ný stromček sa na Slovensku objavil až 
v 18. storočí. A nie hneď na celom. Naj-
skôr sa udomácnil v mestskom prostre-
dí a až na konci predminulého storo-
čia začal postupne prenikať aj na vidiek. 
Rozšíril sa k nám z Nemecka (a do istej 
miery aj z Rakúska), ale tieto kraje nie sú 
jeho pôvodnou domovinou, pretože kore-
ne tejto, alebo podobnej tradície, siaha-
jú až do staroveku. Dá sa povedať, že istú 
obdobu vianočného stromčeka poznali 
už v starovekom Ríme, hoci v tom čase sa 
nespájal s kresťanstvom, ale skôr so sviat-
kom slnovratu. Časť historikov tvrdí, vraj 
pôvod vianočného stromčeka nie je teda 
biblický ani kresťanský, ale nepochybne 
siaha až k rímskym oslavám slnovratu – 
Saturnáliám.

Ako sme už spomenuli, vianočný strom-
ček, ako neodmysliteľný symbol Vianoc, 
sa k nám dostal pred približne 300 rok-
mi z nemeckého prostredia, a najprv si 
ho osvojili naše mestá. Na vidiek preni-

Jedna z najkrajších vianočných 
dekorácií, rozkvitnutá „vianočná 
hviezda“, pochádza z Mexika. 
Jej názov v španielčine znie 
Noche buena, teda Svätá noc. 
Pestovali ju už Aztékovia, bola 
pre nich symbolom nového života 
pre mŕtvych bojovníkov.
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kal postupne a pomaly, v niektorých kra-
joch východného Slovenska sa udomácnil 
dokonca až medzi dvomi svetovými voj-
nami, teda v minulom storočí. Dovtedy 
naši predkovia slávili Vianoce skromnej-
šie, v izbách si vešali rôzne slamené pred-
mety, pričom kolorit sviatkov dopĺňali 
snopy obilia a zelené vetvičky rozmiest-
nené v obydlí. Stromček spočiatku býval 
zavesený v kúte alebo v strede izby, a to 
vrcholcom k zemi. Jednoznačnú odpo-
veď na otázku, prečo sa práve ihličnatý 
jezuľan stal symbolom Vianoc, nepozná-
me. Isté však je, že dnes je už s nimi ne-
oddeliteľne spätý, a tak to zrejme aj zo-
stane. Stromček si na Vianoce zdobia tak 
kresťania ako aj neveriaci, azda jedinou 
výnimkou sú Svedkovia Jehovovi, ktorí 
to berú pekne od podlahy a neuznávajú 

žiadne kresťanské sviatky.
Vianočný stromček má svoje čaro aj ma-
gické vlastnosti. V ľudových obradoch 
symbolizovala jeho zeleň zrod nového 
života a pripisovala sa mu schopnosť za-
háňať zlých duchov. Mimochodom, až 
do stredoveku sa pod zelenými stroma-
mi pochovávalo, zelenými vetvičkami 
sa hľadali poklady a zaháňali bosorky. 
to však súviselo skôr s poverami vo vi-
dieckom prostredí. Podľa národopiscov 
tradíciu vianočného stromčeka založilo 
mesto ako výsledok estetizácie sviatočné-
ho obradu. Na druhej strane dedina obo-
hatila estetickú funkciu stromčeka jeho 
stotožnením sa s magickými úkonmi. V 
ľudovom prostredí sa stromček zdobil 
najrôznejšími plodmi: jabĺčkami, orech-
mi, koláčikmi, venčekmi zo strukovín, 
a nechýbali pri ňom ani obilné snopy. 
Vo východných lokalitách našej krajiny 

vyjadroval blížiacu sa jar, preto naň pri-
pevňovali vtáčiky zo slamy alebo cesta, 
a vyfúknuté vajíčka. Symboliku bohat-
stva a  hospodárskeho zdaru v niektorých 
oblastiach prekryla jeho liečebná funk-
cia. Na východnom Slovensku chránila 
chvojka z vianočného stromčeka dobytok 
pred strigami a zvieratá sa ňou vyháňali 
na prvú pašu.

ProSPerita aj ochrana
História vianočného stromčeka, ako ho 
poznáme dnes, teda toho, ktorý si zís-

kal obľubu na celom svete, sa začala písať 
v nemeckom protestantskom prostredí. 
Prvá písomná zmienka o stavaní ozdob-
ného stromčeka v čase Vianoc pochádza 
z roku 1507 od kazateľa geislera z Al-
saska. umelecký génius, básnik Johann 
Wolfgang goethe, napríklad v roku 
1765 kvetnatými slovami opísal via-
nočný stromček u svojho strýka. V roku 
1815 sa spomína prvý ozdobený vianoč-
ný stromček v gdaňsku, v roku 1817 sa 
stal atrakciou vo Viedni, o dva roky ne-
skôr ho obdivovali v Budíne, v roku 1837 
očaril Parížanov, v roku 1828 ho postavi-
li vo Westminsterskom paláci v Londýne 
a v roku 1833 v Ríme.
V niektorých krajinách – napríklad aj 
u nás, a to tak na Slovensku, ako aj v Če-
chách – sa zavesoval nad štedrovečerný 
stôl malý stromček, ktorý visel špičkou 
dolu. V mestskom prostredí mal vianoč-

ný stromček estetickú funkciu, v roľníc-
kej kultúre v rámci celkovej štedrovečer-
nej obradnosti predstavoval prosperitu 
a plnil aj ochrannú funkciu (napríklad 
jeho ihličie sa podkladalo pod sliep-
ky a pod.). tradícia ozdobovania strom-
čekov pochádza z nemeckých krajov 
a tam ho začali okrášľoval aj sviečka-
mi. Jedna z prvých správ o ozdobenom 
a vysvietenom vianočnom stromčeku 
v miestnosti sa nachádza v brémskej kro-
nike z roku 1570. Ozdobené vianočné 
stromčeky sa najskôr vyskytovali v ce-
chových a remeselníckych domoch. Do 
súkromných príbytkov začali prenikať až 
v polovici 17. storočia. tradícia vianočné-
ho stromčeka sa postupne ujala v rôznych 
spoločenských vrstvách a v 18. a 19. sto-
ročí sa postupne z Nemecka rozšírila aj 
do iných kútov Európy.
Zdobeniu vianočných stromčekov sa zo 
začiatku venovali viac protestanti ako 
katolíci, pretože katolícka cirkev pova-
žovala tento zvyk za pohanský, a teda 
nezlučiteľný s kresťanským chápaním 
Vianoc. Na Slovensku, dá sa povedať, sa 
takto v podstate nadviazalo na starší zvyk 
ozdobovať domy a budovy zelenými vet-
vičkami a prútmi. Ozdobené vetvičky 
zvykli rozdávať aj vianoční „koledovní-
ci“. Začiatkom 20. storočia sa pod strom-
ček začali dávať darčeky pre jednotlivých 
členov rodiny. V niektorých oblastiach 
Slovenska sa okrem vianočného stromče-
ka až do polovice 20. storočia zachovali 
v tradícii aj staršie obradné predmety, na-
príklad posledný snop, slamený stromček 
a pod. Vianočný stromček sa v súčasnos-
ti ponecháva v dome obyčajne do troch 
kráľov. 

Vianoce Vo SVete
Jedným z najkrajších a najimpozantnej-
ších symbolov Vianoc v Londýne je nád-
herná vianočná borovica, ktorá stojí na 
trafalgarskom námestí. Je darom od nór-
skeho hlavného mesta Osla. tento dar-
ček dostal Londýn prvýkrát v roku 1947, 
ako symbolické poďakovanie za pomoc, 
ktorú Nórsku v druhej svetovej vojne po-
skytli Britské ostrovy. Hovorí sa, že ro-
botníci v roku 1947 pracovali celé štyri 
dni, kým na námestí vykopali jamu pre 
mohutný vianočný strom, ktorý zvyčaj-
ne dosahuje výšku okolo 22 metrov. Ako 
svojskú zaujímavosť uvádzame, že v roku 
1960 chcel primátor Londýna vyúčto-
vať nórskej metropole účet za elektrinu, 
ktorú spotrebovala bohato vysvietená bo-
rovica. Lakomému primátorovi však kle-
pol po prstoch britský parlament, ktorý 
mu kategoricky zakázal realizovať také-
to nezmyselné rozhodnutia. Impozant-
ná vianočná borovica na trafalgarskom 
námestí vždy pútala pozornosť verejnosti, 
no záujem o ňu nemal iba mierumilov-
ný vianočný podtón. Raz sa k stromče-
ku napríklad pripútal demonštrant, o pár 
rokov neskôr sa symbol pokoja a radosti 
zmenil na horor, pretože na borovicu sa 
vrhol sfanatizovaný muž a prepílil ju mo-

Najznámejšia vianočná koleda 
Tichá noc, svätá noc... má 
bezmála 200 rokov a ľudia si ju 
dnes spievajú v 300 jazykoch. 
Nádherná pieseň po prvýkrát 
zaznela na Vianoce v roku 
1818 v kostolíku v rakúskom 
Oberndorfe. Text napísal kňaz 
Joseph Mohr, hudbu skomponoval 
učiteľ Franz Gruber. 
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torovou pílou.
Ľudia dobrej vôle si na celom svete pred 
Vianocami a počas nich želajú - „šťastné 
a veselé!“. V Spojených štátoch však zná-
me a všeobecne rozšírené želanie Merry 
Christmas, teda Veselé Vianoce, odvrhli 
a nahradili ho univerzálnejším slovným 
spojením Happy Holidays (šťastné sviat-
ky). Dôvodia to tým, vraj vianočný čas 
síce prežíva celá americká kozmopolitná 
spoločnosť, ale kresťanské Vianoce neslá-

via moslimovia, židia ani ľudia vyznáva-
júci iné náboženstvá, a pozdrav Veselé 
Vianoce by mohol urážať ich dôstojnosť 
a dotknúť sa ich náboženského cítenia. 
Dokonca aj vianočný stromček premeno-
vali z vianočného Christmas tree na Ho-
liday tree, teda sviatočný strom.
    
trblietaVé legendy  
Najstaršou legendou viažúcou sa k sta-
vaniu vianočného stromčeka je legenda 
o svätom Bonifácovi, ktorého jeho živo-
topisci označujú za apoštola germánov. 
Bol to vraj práve Bonifác, ktorý vyzval 
pohanské božstvá na súboj a to tak, že 
vyťal posvätný Thórov dub. Keď sa mu 
pri tom nič nestalo, väčšina prítomných 
pohanských náčelníkov sa dala pokrstiť 
a prijala kresťanskú vieru. V dutine zoťa-
tého velikána údajne rástla jedlička, ktorá 
svojím trojhraným tvarom pripomínala 
Svätú trojicu. 
Iná, neskoršia legenda, pripisuje zdobenie 
prvého vianočného stromčeka nemec-
kému cirkevnému reformátorovi Mar-
tinovi Lutherovi. Počas jednej večernej 
prechádzky lesom mu údajne tak učaro-
val snehom pokrytý stromček zaliaty me-
sačným svitom, že sa rozhodol tento svoj 
hlboký zážitok sprostredkovať na štedrý 
večer svojim deťom. 
Prvá konkrétna zmienka o vianočných 
ozdobách, ktorá sa dochovala, sa nachá-
dza v Brémskej kronike a je z roku 1570. 
V 16. storočí sa na vianočných trhoch 
v Nemecku začali objavovať prvé perníč-
ky a voskové ozdoby určené na ozdo-
bovanie vianočného stromčeka. Z roku 
1601 sa zachoval aj zápis istého návštev-
níka francúzskeho mesta štrasburg, ktorý 
prvý raz v živote videl stromček ozdobe-
ný suchým sladkým pečivom, drobnými 
cukríkmi a papierovými ružami v bielej 
(nevinnosť) a červenej (poznanie) farbe. 
V minulosti si ľudia zdobili stromček jed-
noducho, a to z bežných a ľahko dostup-
ných materiálov a vecí – boli to jabĺč-
ka, orechy, drevené, slamené, handrové či 
papierové ozdoby, perníky a medovníky. 
Vianočné ozdoby zo skla sa objavili až 

neskôr a možno konštatovať, že súčasťou 
vianočnej výzdoby skutočne nie sú prí-
liš dlho. Niektoré pramene uvádzajú, že 
sklenená vianočná guľa vznikla okolo roku 
1847 v malom nemeckom meste Lauscha. 
A odvtedy až dodnes ju tu stále vyrábajú 
a posielajú do celého sveta. Klasická vý-
zdoba v našom dnešnom chápaní pochá-
dza teda z Nemecka, konkrétne z dielne 
Hansa greinera, ktorý v meste Lauscha, 
nachádzajúceho sa neďaleko českého 

Chebu, vyrábal sklené perly a girlandy. 
tie si ľudia vešali na vianočný stromček. 
Ozdoby si veľmi rýchlo získali množ-
stvo obdivovateľov a tak ich výrobcovia 
stále inovovali a rozširovali svoju ponu-
ku – objavili sa figúrky z tenkostenného 
skla, ktoré sklári vyfukovali do drevených 
foriem. Nemecké sklárne čoskoro zača-
li svoju produkciu vyvážať do celého sveta. 
K rapídnemu zvýšeniu popularity im po-
mohla britská kráľovná Viktória, ktorú na 
štedrý deň roku 1832 tak očaril ozdobený 
a rozsvietený vianočný stromček, že tento 
výjav prikázala namaľovať a neskôr sa táto 
uchvacujúca vianočná idylka objavila aj 
v londýnskej tlači.
Výrobu tenkostennej sklenenej gule si 
však dal v roku 1889 patentovať – čuduj 
sa svete, ale nebol to Nemec! - Francúz 
Pierre Dupont. takže práve jeho považu-
jeme za otca krehkej vianočnej nádhe-
ry. Sklári najskôr vyrábali jednofarebné 
gule, ale pretože sa táto vianočná ozdoba 
veľmi páčila a bol o ňu obrovský záujem, 
výrobcovia začali pružne ponúkať rôz-
ne farebné kreácie a najrôznejšie tvary 
ozdôb. Záujem o vianočné gule, hviezdy, 
figúrky, atď. rástol neuveriteľným tem-
pom a zasiahol nielen celú Európu, ale 
táto krehká nádhera sa čoskoro dostala aj 
za oceán. Podnetom k jej obrovskej ex-
panzii v Spojených štátoch bola návšteva 
F. W. Woolwortha v Nemecku, kde tento 
podnikateľ a obchodník uvidel vianočné 
ozdoby a okamžite zasypal nemeckých 
výrobcov obrovskými objednávkami. 
So vznikom klasických sklenených fúka-
ných ozdôb sa spája ďalšia z nepreberné-
ho množstva legiend: v roku 1858 bola 
v Alsasku veľká neúroda, ovocie najprv 
pomrzlo, neskôr zvyšky jabĺk, hrušiek, 
slivák, atď. zničili krúpy. Bola to pros-
to – katastrofa. Ľudia v tomto nemec-
kom kraji si teda nemali čím okrášliť svo-
je vianočné stromčeky a vetvičky. V tej 
strašnej mizérii dostal istý miestny sklár, 
majster z goetzenbrucku, nápad, ktorým 
potešil mnohých krajanov (a neskôr aj de-
siatky miliónov ľudí na celom svete). Vy-
fúkol vianočné gule zo skla, aby strom-

ček nebol prázdny A práve takto vraj 
vznikla nádhera, ktorá je pastvou pre oči 
a balzamom na naše duše...
Mimochodom, kým ešte v roku 1931 sa 
do vtedajšieho Československa vianočné 
ozdoby dovážali, od roku 1933 ich naša 
vtedajšia republika už exportovala do za-
hraničia. Išli predovšetkým do uSA, a v 
roku 1937 sme už boli v tejto komodi-
te na celosvetovom trhu dokonca hráčom 
číslo jeden. 
Fúkaná guľa z jemného skla nemá teda – 
oficiálne - ešte ani 130 rokov. Postupne 
sa na nej začali objavovať kvety, hviezdič-
ky, kresby vtákov, symboly kresťanstva, 
atď. guľa bola prvá vianočná ozdoba, 
ktorá sa touto technikou vyrábala. Stále 
sa teší veľkej obľube a dodnes kraľuje me-
dzi vianočnými ozdobami. Veľký úspech 
majú však aj gule s priehlbinkou. Jamku, 
ktorú sklári urobia po vyfúknutí gule do 
tvárnej matérie, potom maliari dotvoria 
do jedinečnej krásy. Začiatkom 20. sto-
ročia sa na trhu s vianočnými ozdoba-
mi objavili prvé krehké srdiečka, vtáčiky, 
hviezdičky, dažďové kvapky či slzy. 
Každoročne sa predajú milióny a milió-
ny vianočných ozdôb, ale hoci nové vzo-
ry a farby podliehajú módnym trendom, 
ktoré sú mimochodom - ako všetko vo 
svete módy – veľmi vrtošivé, svoje osobi-
té čaro si uchovávajú práve staré vianoč-
né gule. Ľudia k nim majú neraz silný, až 
sentimentálny vzťah, pretože pri pohľade 
na ne v nich ožívajú spomienky na nád-
herné chvíle strávené v kruhu najbližších. 
Dokonca existujú kluby zberateľov via-
nočných ozdôb. Vianočné gule fúka-
né zo skla sa kedysi predávali doslova 
za babku – sada 12 kusov stála približne 
35 centov. Dnes je však vášnivý zbera-
teľ ochotný za starožitný kus zaplatiť 50 
dolárov, ba aj viac. 

michal StraPko 

Titul najpredávanejšej vianočnej piesne si získala skladba - Do They 
Known It´s Christmas? - v podaní Band Aid. Vianočný hit, ktorý v roku 
1984 napísal Sir Bob Geldot, sa stal symbolom boja proti hladomoru 
v Etiópii. Band Aid vtedy tvorili jedineční hudobníci Phil Collins, Paul 
McCartney, David Bowie a Bono. 
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HoroSKoP
Pred koncom starého roka si väčšina z nás 
kladie otázku, aký bude ten nadchádzajúci, 
či nám dožičí viac šťastia, pohody, spokoj-
nosti, úspechov a celkového zdaru, alebo 
naopak, ukáže nám aj svoju zamračenú tvár. 
Čítame si teda horoskopy, aby sme aj na zá-
klade týchto indícií získali obraz toho, čo 
nás azda čaká a neminie.
Najnovšie horoskopy hovoria, že aj v roku 
2017 zažijete veľa úspechov tak v osob-
nom živote, ako aj pri budovaní – týka sa 
to predovšetkým mladších ročníkov - svojej 
profesionálnej kariéry. Ale ako to už v ži-
vote býva, radostné chvíle nemajú dlhodo-
bý charakter a vystriedajú ich rôzne zlomy, 
prekážky, ale aj nemálo pozoruhodných 
výziev. Horoskop na rok 2017 naznačuje, 
že sa nemusíte ničoho báť. Ak však chcete 
budúci rok prežiť naplno, mali by ste mať 
oči otvorené dokorán, aby ste dokázali veľ-
mi pozorne sledovať svoje okolie. Nechcete 
si predsa nechať ujsť jedinečné príležitosti, 
ktoré človek zažije iba zriedkavo. Nečakaj-
te však, že vám šťastie samo spadne do lona, 
ale urobte niečo preto, aby k vám skutočne 
prišlo. Inými slovami povedané, neváhajte 
a vyjdite mu v ústrety.
Rok 2017 prinesie celkové uvoľnenie a vy-
túžený pokoj, na ktorý ste všetci netrpezlivo 
čakali. Dá sa povedať, že odpočinok, ktorý 
všetci naliehavo potrebujú, sa už blíži. tem-
po nadchádzajúceho roka bude v porovnaní 
s tým terajším oveľa pomalšie. túto výhodu 
najviac pocítite pri zvládaní stresových si-
tuácií. Na veci, ktoré sa vám predtým zdali 
byť neriešiteľné a bezvýchodiskové, budete 
mať viac času, a preto k jasným a vyhovu-
júcim riešeniam dospejete rýchlejšie. Hoci 
sa vám môže zdať, že blížiaci sa rok bude 
azda až príliš pokojný, ba až nudný, môže-
te sa mýliť. Na druhej strane buďte radi, že 
si po hektickom roku 2016 aspoň trochu 
oddýchnete. Naučte sa relaxovať, obvolajte 
všetkých svojich starých kamarátov a zná-
mych, dokonca aj tých, ktorým ste sa celé 
roky neozvali, a opýtajte sa ich, ako sa im 
darí. Buďte so svojou rodinou a snažte sa 
upevniť svoje partnerské a priateľské vzťahy. 
Odpočívajte! Práve pokojná plavba, ktorú 
vám rok 2017 prinesie, je presne to, čo ste 
už dlho potrebovali. Hoci sa na nej môže 

sem-tam objaviť nejaká menšia, alebo aj 
väčšia vlna, mierne zakolísanie neovplyvní 
vašu plavbu. 
V oblasti vzťahov by v nadchádzajúcich 
mesiacoch malo dôjsť k nárastu pozitívnej 
energie, a to predovšetkým v prvej polo-
vici roka. Hviezdy budú priať tak dlhodo-
bým vzťahom, ako aj tým, ktorí spriazne-
nú dušu ešte iba hľadajú. Najväčšie šance na 
zoznámenie môžete očakávať na prelome 
jarných a letných mesiacov. Rok 2017 však 
naznačuje, že tieto veci by sa nemali nasilu 
urýchľovať, ale je potrebné trpezlivo čakať, 
ako to napokon rozhodne osud. Vtedy bude 
vaša láska obojstranne silná a naozajstná. 
Náklonnosť druhého človeka si vo väčšine 
prípadov nezískate iba svojou existenciou, 

vložte do toho náležitú dynamiku. S poci-
tom uvoľnenia, ktorý budete celý rok 2017 
silne vnímať, budete oveľa príjemnejší, vtip-
nejší, priateľskejší a otvorenejší. 
Z hľadiska budovania kariéry horoskop 
sľubuje pokrok a osobný rozvoj. V živo-
te však nie je nič zadarmo, preto by ste sa 
v roku 2017 mali ráznejšie a energickej-
šie vydať na cestu, ktorá vás už dlhšie láka. 
Nebojte sa pri uskutočňovaní svojich snov 
a túžob zdravo riskovať. Keď budete mať 
svoje myšlienky usporiadané a svoje ciele 
jasne a presne určené, inštinktívne vycítite 
tú pravú chvíľu, kedy máte vykročiť na svo-
ju novú cestu. urobte to nebojácne, pretože 
vaše rozhodnutie je správne. Horoskop tým 

najenergickejším a najpracovitejším sľubuje 
zaujímavý kariérny postup.
Dá sa povedať, že hviezdy vám opäť pri-
chystali rok nabitý pozoruhodnými udalos-
ťami. Nudiť sa teda rozhodnete nebudete, 
práve naopak, budete si užívať život a mož-
no sa vám podarí – napriek pokojnému 
tempu - dosiahnuť méty, ktoré vám dlhé 
roky odolávali. Nebojte sa prijať akúkoľvek 
výzvu, ktorá sa pred vami objaví, nech by na 
prvý pohľad bola mimoriadne kompliko-
vaná a ťažká. Je možné, že s aktivitou tohto 
druhu máte už skúsenosť z minulosti, a tá 
nemusí byť najlepšia, ale v tomto prípade 
nezabúdajte, že rok 2017 je vaším rokom! 
Možno vaše úsilie nebude ocenené okamži-
te, ale to nie je nepriazeň osudu. Vysvetlenie 
je prosté: čas plynie rovnako pomaly vám, 
ako aj vášmu okoliu, a na vavríny si teda 
trochu počkáte. Ale všetko, čo v roku 2017 
začnete, bude už v blízkej budúcnosti vyso-
ko vyzdvihnuté. 
Energie a aktívne sily z roku 2016 prechá-
dzajú aj do toho nadchádzajúceho, ale via-
cero aspektov nabáda k istej opatrnosti. Ak 
sa pozrieme do čínskeho horoskopu, uvi-
díme, že aktívnosť a činorodosť, ktoré ste 
pociťovali v roku neposednej Opice, budú 
sčasti pretrvávať aj v nasledujúcom roku 
pestrofarebného Kohúta. Nová situácia však 
nebude úplne rovnaká ako tá stará. Pozor 
na prílišnú dôverčivosť, pýchu a preceňova-
nie vlastnej osobnosti. 

Ak neustriehnete spomínané nebez-
pečenstvá, doplatíte na to. V žiadnom 
prípade sa nepokúšajte o špekulatív-
ne podnikanie. takéto praktiky by vám 
zbytočne komplikovali život, a mohli by 
to byť veľmi vážne ťažkosti, ktoré by sa 
nepochybne odrazili aj na vašom zdraví.

meno a priezvisko:....................................................................................................................

adresa:.....................................................................................................................................

telefón:........................................ e-mail:.................................................................................

Podpis:......................................................................................................................................

V prípade, ak chcete, aby sme Vám nasledujúce čísla časopisu viTal sM posielali zadarmo na Vašu adresu domov, vyplňte, 
prosím, údaje na tejto návratke a pošlite ju na adresu: evyan, spol. s r. o., čajakova 28, 831 01 bratislava.

Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti evyan, spol. s r. o. v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov na spracovanie mojich údajov na tejto návratke a zaslanie časopisu viTal sM na moju adresu.
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„Pýtate sa ma, či joga dokáže pomôcť pacientom 
s diagnózou skleróza multiplex? Kým 
odpoviem na otázku, vrátim sa nejaký ten 
rôčik nazad. Prvú skúsenosť so zdravotne 
ťažko postihnutým človekom, ktorý trpel 
spomínaným ochorením, som získal pred viac 
ako 30 rokmi, keď sa môj priateľ „vozičkár“ 
prihlásil na školenie, aby mohol byť učiteľom 
jogy. Bolo to v Česku, volal sa Vladimír a počas 
jedného z mnohých našich rozhovorov mi 
povedal, že denne cvičí štyri hodiny. Nakoniec 
sa skutočne stal učiteľom jogy a musím sa 
priznať, že bol ohybnejším a pružnejším ako 
ja, ktorý som nebol „esemkár“. Vladimírov 
prípad je dôkazom, že cvičenie, a okrem toho 
odolná psychika, veľmi napomáhajú obnove 
nervového a svalového spojenia, ktoré je pri 
tomto ochorení najviac napadnuté. Môj priateľ 
neskôr dokonca vstal z vozíka a dlhé roky bol 
úspešným učiteľom jogy. 
Chodí ku mne veľa ľudí s poruchami 
pohybového ústrojenstva a, samozrejme, 
aj pacienti, ktorí majú sklerózu multiplex. 
Táto choroba sa, žiaľ, nedá úplne vyliečiť, 
ale na druhej strane vidím ako cieľavedomé 
cvičenie dokáže progres choroby zastaviť. 
Isteže, nikomu nemôžem nasľubovať, že 
joga ho vylieči, že ho definitívne zbaví 
tohto strašného ochorenia, ale vďaka tomuto 

cvičeniu je napredovanie SM u pacienta 
veľmi spomalené. Okrem toho „esemkári“ 
vďaka joge získajú určité sebavedomie, ktoré 
veľmi potrebujú a ktoré potom pozitívne 
premietnu aj do svojho praktického života. 
U jedného pacienta odchádzajú svalové 
vlákna a nervové zakončenia pomalšie, 
u iného rýchlejšie, niekomu choroba napadne 
najmä dolné končatiny, ďalšiemu ochromí 
reč alebo horné končatiny. Je to teda 
individuálne. Skleróza multiplex má tisíc 
podôb a u každého postihnutého má absolútne 
individuálny charakter. Toto musí mať učiteľ 
jogy na pamäti, keď pripravuje cvičebný 
program pre „esemkára“. Všetky príznaky 
SM nie je možné okamžite odstrániť, ale 
cvičiteľ rešpektujúc špecifikum tohto ochorenia 
môže postupne pacientom účinne pomôcť. 
Napríklad zvolí také súbory cvikov jogy, 
ktoré pacientovi posilnia svaly na menej 
používaných – je to dôsledok ochorenia - 
končatinách. Pacient neraz narieka, že mu 
nefunguje ruka, neposlúcha ho noha... Je to 
pravda, jeho svaly atrofujú, sú oslabené a keď 
je tá-ktorá končatina slabšia, pochopiteľne, 
je aj menej funkčná. Učiteľ jogy teda 
pacientovi navrhne súbor cvikov, ktorými sa 
znefunkčnené svaly posilnia. Ruka či noha sa 
potom stáva stabilnejšou a silnejšou. Keď sa 

do tohto procesu zapojí aj psychická príprava, 
určitá autosugescia, napríklad keď si ľudia 
predstavujú, že ich ruka je zdravá, svaly im 
naplno pracujú, nervové vlákna sú funkčné, 
tak autosugescia veľmi napomáha k tomu, 
aby celý proces prebiehal na psychosomatickej 
úrovni. To znamená, že sú doň zapojené 
všetky zložky človeka, psychické aj fyzické. 
A z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že 
potom na pacientovi skutočne vidieť pokrok 
a napredovanie, stáva sa sebavedomejším, 
istejším. Jeho nohy alebo ruky akoby neboli až 
tak oslabené, nie sú také vratké, ako ich majú 
pacienti, ktorí necvičia, neveria si a opúšťajú 
sa, klesajú na duchu.
Vrátim sa k vašej otázke, či joga môže 
pomôcť pacientom s diagnózou skleróza 
multiplex? Áno, môže. Ukazuje im cestu, 
ako sa vyrovnať so svojím neľahkým 
osudom, dvíha ich akoby na vyššiu úroveň, 
ktorá im umožňuje znovu získať potrebnú 
sebaúctu. Pomáha im aj psychicky, aby 
svoj poznačený život nevnímali stále len 
pesimisticky, ale komplexne, teda s plusmi 
aj mínusmi, a viac vyrovnane. Joga im 
umožňuje, aby sa na svoj stav pozreli 
z iného uhla pohľadu... 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 
(ir)

V nádhernom piešťanskom prostredí sme 
sa v piatok podvečer postupne poschá-
dzali z rôznych kútov Slovenska. Ľudia 
známi, ale aj tí, s ktorými sme sa videli 
prvý raz. Mnohí nevedeli, čo majú od 
stretnutia čakať. Prichádzali s nesme-
lými pohľadmi. Ale to netrvalo dlho. 
Stačilo pár minút a na svete boli nové 
priateľstvá. Konečne sa stretli ľudia s 
rovnakými problémami. Konečne tu bol 
niekto, kto tomu druhému rozumel. už 
neboli vypovedané len zdravotnícke nau-
čené frázy. Bol tu niekto, kto prežíva to isté. A to je pre našich 
ľudí veľmi dôležité.
Prvý večer sa niesol v priateľskom duchu rozhovorov a zdieľa-
nia situácií, ktoré priniesla do života mladých ľudí „esemka“. 
Druhý deň bol venovaný samotnému odbornému edukačné-
mu programu. Medzi nami sme privítali MuDr. Branislava 
Brežného, PharmDr. Dominika tomeka, MPH, PhD., sestry 
venujúce sa pacientom s SM a fyzioterapeutku. Odzneli vysoko 
odborné príspevky venované našim účastníkom. Hovorili sme o 
„esemke“ako o nečakanom hosťovi. Oboznámili sme sa s liekmi 
a potravinovými doplnkami. Naučili sme sa, o čom všetkom 
môžeme komunikovať so svojím lekárom. A takisto sme sa 
dozvedeli, aká dôležitá je adherencia liečby, že bez nej to nejde. 
Zistili sme aj to, ako vlastne vzniká liek.
Nechýbalo ani cvičenie. Väčšina z nás si po predpoludňajšom 
programe  rada zacvičila s pozvanou fyzioterapeutkou. Pred-
viedla nám cviky, ktorým sa môžeme venovať každodenne a 

tak prispieť k zachovaniu našej kondície a 
posilneniu svalovej sily. Popoludní program 
pokračoval formou workshopov venova-
ným úskaliam zvládania liečby v domácom 
prostredí. Workshopy moderovali odbor-
ne vyškolené sestry a každý účastník mal 
možnosť rozprávať, ako doma zvláda liečbu. 
Dostali odpovede na nezodpovedané otázky. 
Mali možnosť opýtať sa na veci, ktoré v 
SM centre buď nestihli prebrať, alebo na ne 
ešte nenašli odvahu. Pravdupovediac, dĺžku 
trvania workshopov sme plánovali tak na 

dve hodiny. Realita však ukázala niečo iné. Aj štyri hodiny boli 
málo. A to nám opäť potvrdilo, že naši ľudia potrebujú stretnu-
tia podobného charakteru. Potrebujú možnosť stretnúť sa s 
tými, ktorí majú podobné či rovnaké problémy.
Ani sme sa nenazdali a bol večer. Odborný program skončil. 
Niektorí voľný čas využili na kúpanie v bazéne, iní na návštevu 
večerného mesta. Ale čo bolo dôležité, všetci sme sa nakoniec 
stretli v spoločenských priestoroch a priateľský duch rozhovorov 
sa rozvíjal ďalej. Znovu sa ukázalo, že edukačné stretnutia majú 
v živote „esemkárov“ veľký význam. 
Som vďačná našim hosťom a nášmu tímu, že sme mohli opäť 
toto stretnutie zorganizovať. Verím, že to nebolo posledný 
raz. Verím, že moja vidina tradície každoročného edukačného 
stretnutia „esemkárov“ sa stane skutočnosťou.

Phdr. katarína koniaroVá, predsedníčka Sekcie detí, 
rodičov mládeže a ich opatrovníkov SzSm

Jozef (Dodo) Blesák, náš známy cvičiteľ jogy, pomo-
hol – v prenesenom aj skutočnom slova zmysle - znovu 
sa postaviť na nohy stovkám mužov a žien. Jeho teles-
né cvičenia aj duchovné rozhovory, rady a rozjímania 
zlepšili kvalitu života tak ľuďom, ktorým zdravý po-
hyb a očista duše spôsobovali radosť a potešenie, ako 
aj tým, ktorí jeho pomoc existenčne potrebovali, pre-
tože bojovali s ťažkou chorobou. Cvičiteľ Jozef Blesák 
si získal skvelé meno aj medzi pacientmi s diagnózou 

skleróza multiplex, mnohí z nich sú mu vďační za to, 
že práve joga im umožnila pozrieť sa na svoje ocho-
renie, a  vôbec na neľahký život s  „esemkou“, s  nad-
hľadom, triezvejšie a  azda aj mierne optimistickejšie. 
Dlhoročné skúsenosti, empatia, snaha ukázať každé-
mu cvičencovi tú jeho osobitú cestu k joge, sú hodno-
ty, ktorými tento obdivuhodný človek dokázal osloviť 
tak zdravých, ako aj chorých. Dnes v našom magazíne 
uverejňujeme ďalšiu časť jeho liečebného monológu:

„Čo je to vlastne skleróza multiplex? Prečo vzniká? Ak ju mám, som už úplne odpísaná? Budem si musieť pichať injekcie 
doživotne? Zvládnem to? Čo so mnou bude teraz? Dokončím školu? A moje zamestnanie, budem vládať? Doteraz som 
aktívne cvičila, budem môcť v tom pokračovať? Nájdem si partnera? Budem môcť mať deti? A čo cestovanie? Môžem 
všetko jesť? A čo ak mi liečba nebude zaberať? Čo mám vtedy robiť?“ - toto je len zopár otázok, ktoré odzneli na 
edukačnom stretnutí organizovanom Slovenským zväzom sclerosis multiplex (SZSM) venovanom deťom, mla-
distvým, novo diagnostikovaným pacientom s SM, ich rodinám a priateľom. uskutočnil sa v dňoch 21. až 23. 
októbra 2016 vďaka podpore spoločnosti SANOFI gENZyME ako hlavného partnera, ako aj s podporou spo-
ločností Novartis, Merck a teva. 
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najdrahší  
liek je Ten, kTorý 
pacienT nikdy neužil 

recePt 
NA 

SPoluPr ácu

Aký je rozdiel napríklad medzi jednou modrou tabletkou a hrsťou červených? Na prvý pohľad je to farba. Ak 
však máte užiť každý deň a trikrát denne jednu modrú tabletku alebo hrsť červených s tým istým účinkom, čo 
si vyberiete? Vaša ochota užiť jednu modrú namiesto hrsti červených bude podstatne vyššia, budete ju užívať 
poctivejšie, presnejšie a váš zdravotný stav bude stabilnejší. tomu sa hovorí adherencia, ale môžeme to nazvať 
aj spolupráca, hoci to nie je celkom presné.
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recePt 
NA 

SPoluPr ácu

adherencia pacienTa pri 
liečebnoM procese alebo prečo 
je dôležiTé správne užívať lieky

Pacientova ochota a schopnosť dodržia-
vať liečebný režim (čiže adherencia), sa 
vzťahuje na konzistenciu a presnosť, s kto-
rou plní odporúčaný liečebný režim. Je to 
miera hodnotiaca dodržiavanie odporú-
čaní, ktoré pacient dostal v rámci určenej 
liečby. Odporúčania môžu zahŕňať užíva-
nie liekov, zmeny životného štýlu vrátane 
špeciálnej diéty alebo cvičenia, návštevy 
a vyšetrenia u lekára, atď. Adherenciou 
odborníci označujú  aktívnu akceptáciu 
odporúčaní a ich uvedomelú aplikáciu po 
vzájomnej komunikácii.

Svoje prednášky pre pacientov zvyknem 
začať vetou: „Lieku sa netreba báť, no ne-
treba ho ani uctievať“. Lieku treba rozu-
mieť. Najčastejšia príčina zlyhania liekov 
je v nedostatku informácií. Ľudia majú 
byť preto vzdelávaní, aby lieky používa-
li bezpečne a účinne. Veľkým problémom 
súvisiacim s účinnosťou liečby je ocho-
ta a schopnosť pacienta dodržiavať lie-
čebný režim vrátane správneho užívania 
liekov. Miera „nespolupráce“ (napríklad 
neužívanie lieku) sa podľa viacerých štú-
dií pohybuje od 17 percent u niektorých 
skupín onkologických pacientov až po 93 
percent u niektorých diabetikov! Nedosta-
točná adherencia vedie nielen k zvýšeným 
následným nákladom počas zdravotnej 

starostlivosti a ku zvyšovaniu plytvania 
zdrojmi, ak predpísané lieky boli naprí-
klad vybraté a nepoužité, ale hlavne pa-
cient sa neliečil a jeho stav sa môže tak 
zhoršovať. 

Len polovica z chronických pacientov je 
adherentná, napríklad až 20 percent ľudí 
s transplantovanými obličkami neužíva 
riadne imunosupresíva, teda lieky, kto-
ré im umožňujú žiť s darovanou oblič-
kou a zachrániť si tak život. Nedostatočná 
adherencia u diabetikov, hypertonikov a 
astmatikov preukázateľne zvyšuje po-
čet komplikácií, hospitalizácií a včasných 
úmrtí, ktorým sa  pri riadnom užívaní lie-
kov dá predísť.

špecifickým problémom je neadherencia 
(nespolupráca) v prípade užívania anti-
biotík. Pri nesprávnom užívaní antibio-
tík – vynechanie dávok, zníženie dávok, 
skrátenie doby podávania , samovoľné na-
sadzovanie antibiotík (obľúbené je „douží-
vanie“ nespotrebovaných balení, niekedy aj 
od suseda), užívanie v nesprávnej indikácii 
(napríklad pri chrípke, ktorá je vírusové-
ho pôvodu) – sa často vytvára rezistencia 
na antibiotiká. Veľké časti populácie sa tak 
stávajú rezistentné na bežné antibiotiká, čo 
je medicínsky aj ekonomický problém.

typy pacientov podľa stupňa a formy ad-
herencie sú rôzne. Nespolupracujúci ne-
akceptujú diagnózu a potrebu súčasnej 
liečby. Čiastočne spolupracujúci akceptu-
jú diagnózu a potrebu liečby, ale nemôžu 
alebo nevedia plniť odporúčania v dosta-
točnej miere (vyšší vek, deti, zdravotný 
alebo sociálny hendikep). Prehnane spo-
lupracujúci by užili aj viac ako predpísa-
né množstvo liekov alebo preháňajú diétu 
či cvičenie. Ideálni sú primerane spolu-
pracujúci, ktorí dodržiavajú medicínske 
rady primerane. títo by mali dosahovať aj 
najlepšie výsledky liečby s najmenšími ná-
kladmi pre zdravotný systém.

Väčšina nežiaducich účinkov a poškode-
ní nie je spôsobená nebezpečnými liekmi, 
ale nebezpečným spôsobom ich použitia. 
Vaša cesta za liekom je jednoduchá. Lekár 
predpíše liek na recept, lekárnik s prís-
lušnou radou a vyznačením na obale liek 
vydá, a zdravotná poisťovňa ho lekárni 
následne uhradí. Nikto ale nevie, koľko z 
predpísaných a vydaných liekov pacienti aj 
spotrebovali, teda skutočne užili. Publiko-
vané údaje o vyhodených liekoch pochá-
dzajú z liekov vyzbieraných prostredníc-
tvom lekární a nie sú presné. Koľkí z nás 
nosia nepotrebné lieky do lekárne? A koľ-
kí z nás ich prosto hodíme do kontajnera?

Média majú (väčšinou) väčšiu silu ako slo-
vo lekára. Katastrofy alebo zázraky pri-
ťahujú, ak sú však premietnuté do správ 
o medicíne a liekoch, často zneistia alebo 
mýlia pacientov. Niektoré štúdie ukazujú, 
že pre pacienta sú na prvom mieste žia-
daných informácií nežiaduce účinky lie-
ku. taktiež vieme zo štúdií, že verejnosť 
veľmi preceňuje frekvenciu nežiadúcich 
činiteľov. Pod pojmom „veľmi časté“ ve-
rejnosť chápe, že sa to môže stať každému 
druhému (a viac) pacientovi, definícia však 
hovorí - „aspoň jeden z desiatich“. Pod 
pojmom „veľmi zriedkavé“ pacienti tipujú 
na štyroch zo sta, definícia určuje, že je  to 
0,01 percenta, čo je jeden z desaťtisíc. 

Prečo sú dôležité informácie o lieku? Za 
normálnych okolností nie je nebezpečný 
liek, ale človek! Ak si kupujeme lieky bez 
konzultácie s odborníkmi, ak ich užívame 
alebo neužívame kedy sa nám chce, ak ich 
navzájom kombinujeme, ak ich zle skladu-
jeme či hromadíme do zásoby, toto všetko 
je nebezpečné použitie lieku. Spolupráca 
je vždy o komunikácii. Lekár chce dobre 
liečiť pacienta. Napríklad sa ukazuje, že 
pacienti sú menej naklonení súdiť sa, keď 
lekári priznajú svoj omyl, ako v prípade, 
že sa ho snažia zakryť. Ale aj pacient chce 
lekára uspokojiť. Pacient ťažko priznáva 
svoju nevedomosť. Je ľahšie súhlasiť s le-
károm ako argumentovať.

Aké sú faktory ovplyvňujúce možnosť 
pacienta urobiť dobré rozhodnutie a tým 
zvýšiť jeho adherenciu k liečbe? Emócie 
majú významnú rolu, terminálne cho-
rí majú najmä strach z umierania a smrti, 
pacienti s lokalizovaným nádorom sa obá-
vajú, že v ich organizme sú nádorové bun-
ky a môžu odmietať prístup tzv. watchful 
waiting (čakať a pozorovať), a dožadujú 
sa liečby za každú cenu. Dôležitá je preto 
zrozumiteľnosť výrokov s cieľom udržať 
nádej a reálny optimizmus. Niekedy je u 
pacienta snaha vyhnúť sa ťažkým rozhod-
nutiam, ide o iracionálne rozhodnutia a 
treba tu trpezlivú konverzáciu. Nebezpeč-
né je tzv. anekdotálne uvažovanie a mylné 
predpovede, ako napríklad odmietnutie 
liečby, lebo „moja teta mala zlé skúsenos-
ti“: tu je vplyv počutého silnejší než ve-
decký dôkaz. Je dôležité, aby pacient nie-
len porozumel pokynom lekára, ale aby sa 
s nimi aj stotožnil.

Poväčšine sa traduje, že nežiaduci účinok 
lieku je taký, keď mi je z lieku zle alebo 
mi privodí zlý zdravotný stav, napríklad 
po dlhom a nadmernom užívaní liekov s 
obsahom kyseliny acetylosalicylovej mi 
praskne žalúdočný vred. Celá vec je však 
oveľa zložitejšia. Prejav nežiaduceho účin-
ku lieku môže lekár často vyhodnotiť ako 
príznak účinnej liečby. Čo je pre nás ne-
žiaduce (lebo je to nepríjemné, napríklad 
niektoré kožné alebo črevné príznaky pri 
chemoterapii), môže lekár (napríklad on-
kológ) označiť za začiatok nástupu účinku 
lieku. Poučený pacient vie, že sa po užití 

lieku necíti dobre, ale že je to preto, lebo 
liek funguje a lieči ho. A Preto ho 
užívA. Pacient je adherentný. Iný po-
stoj je, že liek neberiem, lebo mi robí zle, 
aj keď ma lieči. Aj lekár môže robiť chybu, 
napríklad zníži dávkovanie - „veď je vám 
už dobre“, resp. chýbanie prejavov nežia-
duceho účinku zase môže viesť k podce-
neniu liečby - „veď už mi je dobre“, a vy-
nechávaniu dávok a následného zlyhania 
liečby a návratu ochorenia.

tu nie je priestor na právne rady, ale kaž-
dý ľahko pochopí rozdiel medzi (nebodaj) 
poškodením zdravia následkom nežia-
duceho účinku pri správnom používaní 
lieku podľa rady lekára a lekárnika, a po-
škodením pri nesprávnom používaní lie-
ku! Pacient by bez vedomia lekára nemal 
prerušiť liečbu ani vtedy, keď je dôvodom 
prerušenia užívania lieku výskyt nežia-
duceho účinku. Ak však užívanie preruší, 
nech o tom čo najskôr informuje lekára.
Aké informácie o liekoch sú teda dô-
ležité, dôveryhodné, kde ich získame a 
ako im porozumieme? Všetky dôležité 
informácie pre lekára a lekárnika o lie-
ku nájdeme v súhrne charakteristických 
vlastností lieku (SPC), informácie pre 
pacientov obsahuje príbalový informačný 
leták (PIL). Existujú dôkazy zo štúdií a 
prieskumov o tom, že pacienti si s infor-
máciami obsiahnutými v PIL lieku často 
nevedia poradiť. V prípade, že pacient 
PIL nerozumie, má právo kontaktovať aj 
výrobcu lieku. PIL obsahuje rôzne varo-
vania, ale nedajme sa, prosím, zastrašiť a 
nehoďme liek rovno do koša.

Kontraindikácie lieku sú určité stavy a 
situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu 
zdravia, ak sa užíva daný liek, a preto ten-
to liek pacient nemôže užívať. Najčastej-
šie sa týkajú precitlivenosti na samotnú 
účinnú látku alebo na niektorú z ostatných 
zložiek lieku, ďalej užívania lieku pri ne-
dostatočnej funkcii pečene alebo obličiek, 
počas tehotenstva a v období dojčenia, u 
pacientov s určitými diagnózami.

Okrem interakcií liekov navzájom a inte-
rakcií so stravou poznáme aj iné fakto-
ry modifikujúce (meniace) účinok lieku. 
Malé dieťa alebo starý človek majú inú vý-
konnosť obličiek a teda aj inou rýchlosťou 
vylučujú z tela užité lieky, a teda skôr sa u 
nich môže prejaviť predávkovanie liekmi. 
ázijské rasy majú inú enzymatickú výbavu 
a dosiahnú potrebné hladiny u niektorých 
liekov s nižšou dávkou ako Európan.

Interakcie s inými liekmi a iné interak-
cie (napríklad s výživovými doplnkami, 
potravinami, vychytený je grapefruito-
vý džus alebo čaj z ľubovníka bodkované-
ho), sú také reakcie, ktoré môžu ovplyvniť 
pôsobenie lieku, či už zosilnením alebo 
zoslabením jeho účinku. Informujte preto 
ošetrujúceho lekára o ostatných liekoch, 
ktoré užívate súčasne alebo ste užívali v 
predchádzajúcom období. Najlepšie je no-

siť so sebou pri návšteve každého lekára 
zoznam ordinovaných liekov, alebo leká-
rovi ukážte zbierku príbalových letáčikov 
všetkých liekov, ktoré užívate.

Dávkovanie určuje spôsob a dĺžku podá-
vania liečby. Spôsob podávania sa veľmi 
často podceňuje. Znížením dávky pravde-
podobne neznížite riziko vzniku nežiadu-
cich účinkov, ale s vysokou pravdepodob-
nosťou znížite alebo úplne vylúčite účinok 
lieku. Predpísaná dávka sa má užiť pod-
ľa možností každý deň v tom istom čase. 
Dávku lieku treba užiť (podať) celú a (pri 
liekoch užívaných ústami) zapiť dostatoč-
ným množstvom čistej vody (alkohol nie 
je vhodný, lebo môže ovplyvniť účinky 
lieku a zaťažuje pečeň, ovocné šťavy, káva 
alebo kolové nápoje taktiež môžu ovplyv-
niť účinok lieku). V žiadnom prípade sa 
zabudnutá dávka nesmie kompenzovať 
užitím zvýšeného množstva tabletiek bez 
konzultácie s odborníkom. Dĺžku liečby 
určí lekár.

Existujú odhady, že všeobecné zvýše-
nie adherencie môže mať väčší efekt na 
zdravie populácie ako akékoľvek nové lie-
ky alebo medicínske technológie. Európ-
ska únia venuje tejto problematike veľkú 
pozornosť a iniciovala a financuje aktivi-
ty v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, 
bezpečnosti pacienta, kvality zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávania pacientov a ich 
lepšej informovanosti.

Dôležitý je prínos pacientskych organi-
zácií, na európskej úrovni je to napríklad 
Európske fórum pacientov (EPF – Eu-
ropean Patients Forum), na Slovensku 
napríklad Asociácia na ochranu práv pa-
cientov, ktorá je členom EPF. Úloha pa-
cientskych organizácií je v dnešnej dobe 
nezastupiteľná a sú dôležitou súčasťou 
snáh o vzdelávanie pacientov. Na Sloven-
sku sa už niekoľko rokov pacienti môžu 
vzdelávať na Lekárskej fakulte Sloven-
skej zdravotníckej univerzity v Bratisla-
ve v rámci programu Pacient a liek pod 
hlavičkou Slovenskej akadémie vzdeláva-
nia pacientov SZu, pribudlo aj vzdeláva-
nie tzv. Európskej pacientskej akadémie 
EuPAtI.

Pharmdr. dominik tomek, Phd., mPh
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