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Všetko so všetkým súvisí
V letnom čase máme plnú hlavu dovolenky. Tentoraz
však myslíme viac aj na zmenu meny na euro. Pre ľudí
vo vysokom veku, slabozrakých a ľudí s rôznymi druhmi
zdravotného či iného závažného, niekedy aj kombinovaného postihnutia táto zmena nebude jednoduchá. Napokon, aj pre zdravých jedincov je problematické napríklad dobre dovidieť na cenovky pod tovarom v regáloch
obchodov alebo na vyblednuté cifry na paragónoch,
lebo tu ani okuliare nepomôžu. Táto situácia bude ešte
zložitejšia, keď bude človek musieť prvý raz lúštiť nečitateľné cenovky a bločky, na ktorých budú sumy v eurách.
Už si viem predstaviť, ako kupujúci jednou rukou vykladá rýchlo nákup z košíka, v druhej ruke drží a lúšti nečitateľný paragón a zároveň loví z vrecka eurokalkulačku.
Euro ako silná mena nám
v mnohých smeroch pomôže,
ale ani euro nevytrhne z biedy tých, ktorí aj dnes zarobia
primálo na to, aby slušne vyžili, lebo budú mať rovnako
málo, aj keď dostanú výplatu v euromene. Ani dlhodobo
nezamestnaní, ktorí už spadli
do sociálnej siete a o tzv. starodôchodcoch s nízkymi dôchodkami ani nehovoriac. Títo
Margita Škrabálková
najviac zraniteľní ľudia môžu šéfredaktorka Humanity
zvyčajne najčastejšie naletieť
rôznym podvodníkom a tí s touto skutočnosťou aj rátajú. Našťastie, na Slovensku máme veľa pozitívne mysliacich ľudí, ktorí chápu zmenu meny na euro pozitívne a sú
ochotní druhým ľuďom v núdzi pomáhať.
Zamyslime sa však. Hoci sú na Slovensku ceny najdôležitejších potravín pod drobnohľadom štátu a obchodníci i podnikatelia prijímajú etický kódex vyhlasujúc, že
nebudú špekulovať, ako zdvihnúť ceny po prijatí eura,
nebudú to mať ani oni jednoduché. Nielen preto, že majú
náklady v súvislosti s predzásobením sa eurami a že
ich veľa stojí aj prerobenie systému pokladníc na euro
a podobne. Dôvodov je viac. Súvisia s vývojom svetovej ekonomiky, a teda aj svetových cien, s nepriaznivým
vývojom inflácie v iných krajinách a navyše, Slovenská
republika bude musieť reagovať aj na zdražovanie základných potravín, energie a palív inde vo svete. S tým
všetkým treba rátať. Nemožno zabúdať ani na to, že pribúda závažných chorôb, ktorých liečba stojí obrovské
peniaze, ani na odstraňovanie veľkých škôd v dôsledku prírodných i priemyselných katastrof. Vypomstí sa aj
to, že ľudstvo plytvá neobnoviteľnými zdrojmi, ktorých
je čoraz menej, že ničí životné prostredie. S eurami však
bude môcť Slovensko a jeho obyvatelia nepriaznivé vonkajšie vplyvy znášať oveľa lepšie a aj to je dôvod myslieť
pozitívne. Navyše, všetci sa môžeme včas a dobre na príchod eura pripraviť.

Vyvrcholením celoročnej aktivity „anjelskej“ činnosti
v Spoločnosti Úsmev ako dar je organizovanie rozvojových
táborov. Ich poslaním je prehĺbiť a upevniť dlhodobé priateľstvá medzi deťmi a dobrovoľníkmi, osvojiť si sociálne zručnosti. Napokon, aj deti z detských domovov si zaslúžia leto
plné krásnych zážitkov. Počas táborového pobytu je dosť času
na rozhovory a individuálnu prácu s deťmi z detských domovov. Tábory sú určené aj deťom, ktoré už majú náhradných
rodičov. Tí trávia v letnom tábore čas spolu s deťmi, bývalými
,,domovákmi“. Aj oni si potrebujú oddýchnuť a načerpať veľa
novej energie. Zmenou prostredia, v menšej skupine, s netradičnými aktivitami sa im to isto podarí.

Tábory sú tematicky ladené, motivujú deti k dobrým výkonom a pripravia im nezabudnuteľné zážitky. Nemenej dôležité je vo všetkých týchto táboroch podporovať aj súrodenecké vzťahy a spájať súrodencov, lebo súrodenci v detských
domovoch nevyrastajú vždy spolu. Domováci z vlastnej iniciatívy, z podozrenia neraz pátrajú prostredníctvom našej
organizácie po svojich súrodencoch. V táboroch majú deti
možnosť zoznamovať sa, nachádzať samy seba, osvojovať si
všetko to, o čo boli ukrátené. Tento rok Úsmev ako dar organizuje štyridsať letných táborov po celom Slovensku.
Katarína Hlavandová
Spoločnosť priateľov detí detských domovov
Úsmev ako dar
Snímky: autorka
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Z rekondično-integračného pobytu mladých reumatikov

Vzácne chvíle s Kĺbikom v Dudinciach
Sekcia mladých reumatikov
pôsobiaca pri Lige proti reumatizmu SR už tradične každé leto
organizuje rekondičné pobyty.
Na rekondično-integračnom pobyte v Dudinciach, ktorý sa uskutočnil od 6. do 12. júla 2008, sa zúčastnili deti z Klubu Kĺbik a mladí
reumatici z Ligy proti reumatizmu
SR, členskej organizácie SHR. Nosnou myšlienkou je, aby sa stretli
malí reumatici a ich rodičia s mladými reumatikmi a vymieňali si
navzájom skúsenosti, informovali
sa medzi sebou. Sú to vzácne informácie, na ktoré inak počas roka
niet dosť času.
Je overené skúsenosťami, že
každý takýto pobyt dodá rodičom
viac nádeje a zbaví ich zbytočných
obáv, ktoré majú, keď im dieťa ochorie na juvenilnú idiopatickú artritídu
(JCA) a oni majú pocit, že sú na tento
problém sami. Pri biologickej liečbe
sa predíde trvalým deformáciám kĺbov. Reuma totiž zákerne spôsobuje
kruté bolesti, únavu, obmedzenie
ohybnosti kĺbov a neraz sa končí až
invaliditou. Je to obdivuhodné, ako
títo ľudia, ktorí majú chronické ochorenie, dokážu rozdávať radosť, vedia
sa veselo baviť a svoje osudy nasmerovali k plnohodnotnému životu. Až
by im zdravý človek závidel, akí dokážu byť šťastní. Práve takáto možnosť,
že sa stretli, ich dokázala motivovať
a nabiť energiou na celý rok.
Bežne sa vo svojom okolí stretávame skôr s opakom. Každý sa sťažuje a frfle. Nezanevreli a vôbec nie sú
zatrpknutí, že oni nemali to obrovské
šťastie ako terajšie deti. Keď boli oni
malí, vtedy ešte liečba nebola na takej vysokej úrovni ako v súčasnosti.

Svoj životný údel však nesú statočne
a mladej generácii doprajú lepšie vyhliadky do budúcnosti.
Veselo bolo aj na liečebných procedúrach, tety a ujovia z personálu
zariadenia boli veľmi milí a trpezliví.
Nevadil im všadeprítomný detský
džavot. Vždy popoludní čakal na deti
zaujímavý program, ako napríklad
kreslenie s ujom maliarom, ktorý má
aj zaujímavé umelecké meno Matwey.
Inokedy im šikovné mamičky maľovali na tvár rôzne masky a oteckovia
pripravili športové hry a prechádzky
do okolia. Väčšie deti s rodičmi trávili
najviac času v bazéne, kde boli masážne dýzy, perličková lavička na sedavý
kúpeľ, masážne vodopády a fontány.
V plaveckej časti bazénu sa to neustále hmýrilo plavcami. Príjemným
prekvapením bola kryoterapia, ktorú
absolvovali na špeciálnom pracovisku
v liečebnom dome Rubín. Liečebné

procedúry im sčasti sponzoroval Medzinárodný ženský klub z Bratislavy
a sčasti boli hradené z výťažku vlaňajšieho benefičného koncertu kapely Free Voices, ktorý sa uskutočnil pri
príležitosti Svetového dňa reumatizmu v Dome umenia v Piešťanoch.
Jedno popoludnie reumatici strávili aj na Ranči u Bobyho, kde si deti
vyskúšali jazdu na koni, odviezli sa
na koči, zahrali si minigolf, kolky a rôzne loptové hry. V stajniach si mohli
poprezerať koníky, oslíky, kravy, pávy
a ďalšie domáce zvieratá. Tento výlet
ukončili pri chutnej večeri a posedením pod altánom. Vrcholom voľnočasového programu bolo rozlúčkové
popoludnie, kde šašo Maroš zabával
deti svojím vystúpením. Pani vizážistka deťom namaľovala na tvár úžasné
masky, ktoré si nechceli umyť ani večer,
keď už išli do postieľky. Toto všetko im
zabezpečil generálny sponzor pobytu
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– spoločnosť Wyeth. Z programu sa tešili rovnako malí i veľkí reumatici.
Odborná prednáška na tomto pobyte, ktorú mala naša dobrá pani doktorka Košková z Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) Piešťany,
bola najočakávanejším bodom celého
programu pobytu z pohľadu rodičov.
Dozvedeli sa, že moderná liečba JIA
je najlepší strategický ťah pri tomto
ochorení. U niektorých dokonca opadli
všetky pochybnosti a opäť získali vnútorný pokoj a presvedčenie, že sa rozhodli dobre. Dokonca počas prednášky
psychologičky Dr. Notovej trénovali,
ako prekonávať strach, neistotu a stres
v situáciách, keď musia urobiť podobne ťažké rozhodnutie. Dozvedeli sa pár
trikov, ako komunikovať s lekárom, ale
i so svojím chorým dieťaťom, keď má
strach či neopísateľné bolesti. Práve
takýto pobyt je pre rodiča, ktorý chce

len to najlepšie pre svoje dieťa, veľkým
obohatením. Touto cestou chcem poďakovať sponzorom a organizátorom
a pozdraviť účastníkov pobytu. Praje-

me im v živote veľa príjemných stretnutí len s dobrými ľuďmi.
Jana Černáková
Snímky: autorka

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory
V nedeľu 27. júla 2008 sa pod
dohľadom skúsených dobrovoľníkov z organizácie INEX Slovakia
začali ďalšie dva medzinárodné
tábory dobrovoľníckej práce. Prvý
sa koná v Štiavnických Baniach a je
venovaný autistickým deťom. Druhý sa zameriava na rekonštrukciu
budovy pri hrade Sklabiňa.
INEX Slovakia už tretí rok pozval
dobrovoľníkov do letného tábora organizácie Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA). Myšlienka
rodinnej dovolenky spojená s inter-

kultúrnymi prvkami zaujíma tak deti,
ako aj ich rodičov. Tento rok ich prišli
podporiť dobrovoľníci z Mexika, Švajčiarska, Španielska, Nemecka a Holandska. Počas ďalších dvoch týždňov
na spestrenie pripravili pre deti a rodičov rôzne voľnočasové aktivity. Ich
súčasťou boli aj tradičné hody kultúr
či environmentálna kampaň.
Hody kultúr a environmentálna
kampaň boli súčasťou aj druhého tábora súvisiacieho s hradom Sklabiňa.
Dobrovoľníci z Európy, ale aj ďalekej
Kórey sú už na mieste a pripravujú sa

na pomoc pri záchrane historických
budov v jeho blízkom okolí. Dobrovoľnícky tábor sa konal už po druhýkrát.
Viac informácií možno získať na:
www.sposa.sk
e-mail: sposa@changenet.sk
Tradičné hody kultúr a environmentálna kampaň Tanabata Action sa
uskutočnili v rámci projektu „Nechajte svet prísť k Vám“. Projekt realizoval INEX Slovakia vďaka grantovému
programu „Hľadá sa dobrý nápad“
neziskového fondu Konta Orange.
Dušana Slimáková

Dobrovoľníci zachraňujú Čierny hrad
Zvyšky kamenného múru, zrúcaniny hradu pri meste Zlatno ožívali od 8. do 23. júla tohto roku zvukmi pracovných nástrojov. K nadšencom za záchranu Čierneho
hradu zo Slovenska sa čoskoro pridali aj dobrovoľníci zo
Španielska či z Veľkej Británie.
Vďaka mnohým slovenským i zahraničným dobrovoľníkom sa podarilo počas rokov 2005 – 2007 uskutočniť archeologický výskum Čierneho hradu. Postupne boli rekonštruované pôvodné múry hradu a inak to nebude ani toto leto.
Zahraničných dobrovoľníkov láka možnosť dozvedieť sa viac
o histórii hradu priamo na mieste. Originálne dobrodružstvo
sľubuje aj život v „divočine“, keďže počas ich pobytu na Slovensku aj spia priamo pri zrúcanine v stanoch. Kamenný hrad
z 13. a 14. storočia leží na výbežku Tribečského pohoria (573
metrov nad morom). Je ukrytý v hlbokom lese. Medzinárodný
tábor dobrovoľníckej práce organizuje INEX Slovakia v spolupráci s Občianskym združením Čierny hrad.
Dušana Slimáková
Snímka: autorka
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Tatry bez bariér
Ďalšie štyri turistické značkované chodníky pre telesne postihnutých občanov sa v tomto roku
stávajú súčasťou siete turistických
chodníkov v Tatranskom národnom
parku. Spoločný projekt TATRY BEZ
BARIÉR od minulého roku realizujú
spoločnosti Hartman Rico a Štátne
lesy TANAP-u. Prvoradým záujmom
oboch spoločností je: sprístupniť
naše najvyššie horstvo aj tým, ktorí
sa na vlastných nohách do hôr nedostanú.
K štyrom trasám z minulého roku,
označeným známym symbolom telesne postihnutých, pribudli v tomto roku
vhodne upravené a označené chodníky
smerujúce na Popradské pleso, v Bobroveckej a Tichej doline, v Západných
Tatrách a na Lesnej ceste na Zverovku
vedúcej k Ťatliakovej chate. Doplnili
tak vlaňajšie trasy na Hrebienok, v Bielovodskej doline, v Tatranskej Javorine
a v Prielome Dunajca. Od tohto roku je
na území Vysokých Tatier upravených
už viac ako 31 km trás, vhodných pre
pohyb invalidných vozíkov a detských
kočíkov. Trasy majú rôznu náročnosť,
na niektoré sa môžu dostať hendikepovaní občania bez problémov sami,
na ďalšie sa odporúča potrebná pomoc
sprievodcu. Náročnosť trás je vyznačená v informačnej brožúre.

dostalo na vozík zranenie počas vojenskej služby, pri skoku do vody. Pretože
sa pohybuje na elektrickom vozíku, nepotreboval ani pomoc svojej mamičky
Márie, ktorá ho na toto podujatie priviezla. Obaja si mohli túto krásnu prírodu vychutnávať po svojom.
Po skončení prechádzky po tejto
novootvorenej trase Marián skonštatoval: „Cesta po tomto chodníku bola
dobrá. Som rád, že som mal možnosť
pobudnúť v prírode aj napriek tomu,
že som na vozíku. Vôbec som o takejto
možnosti nepočul. Dokonca som sa pri
tejto prechádzke ani neunavil, iba som
sedel a obzeral som si prírodu okolo
seba. Už viem, že sem určite prídem
s kamarátmi na výlet. Veď z Tvrdošína to
nie je ďaleko.“
Súčasťou projektu Tatry bez bariér
je aj rekonštrukcia vstupných priestorov
do Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Novoupravené chodníky
a premostenia umožnia aj invalidným
návštevníkom botanickej záhrady vidieť
na vlastné oči kvety, ktoré nemajú možnosť vidieť z turistického chodníka.
Turistické trasy pre telesne postihnutých sú vo Vysokých Tatrách vyznačené po prvýkrát v histórii v rámci projektu TATRY BEZ BARIÉR. Sú vhodné pre
vstup ľudí na invalidnom vozíku. „Pozitívne ohlasy na tento projekt v minulom

Novootvorený chodník, ktorý vedie Bobroveckou a Tichou dolinou
v Západných Tatrách, si bol vyskúšať aj
dvadsaťštyriročný Marián Kvak, rodák
z Tvrdošína, ktorého pred štyrmi rokmi

roku nám potvrdili, že sme sa rozhodli
pre správnu vec. Na druhej strane nás
len utvrdili v rozhodnutí pokračovať
v upravovaní a označovaní ďalších trás,
ktoré sú vhodné pre ľudí s postihnutím,
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na území, ktoré patrí do správy Štátnych
lesov TANAP-u,“ povedal pri príležitosti
tohtoročného otvorenia tatranských
chodníkov pre postihnutých Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov Tatranského
národného parku.
„Potešil nás záujem a ohlas projektu TATRY BEZ BARIÉR, ktorý presiahol
hranice Slovenska. Potvrdilo sa nám, že
ide o projekt, ktorý odstraňuje prekážky – tak fyzické pri prekonávaní náročných terénov, ako aj v informovanosti.
Ľuďom, ktorí sú telesne postihnutí,
ale chcú žiť aktívnym životom, sa aj
prostredníctvom takýchto aktivít otvárajú nové možnosti. Sme radi, že sme
našli aktivity, ktoré rozširujú našu dlhoročnú spoluprácu so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov
aj pre ďalšie skupiny obyvateľov,“ povedal Ing. Ľubomír Páleník, generálny
riaditeľ spoločnosti Hartmann – Rico
pre región východnej Európy.
Tohtoročná ponuka je obohatená o novú informačnú brožúru, ktorej
súčasťou sú nielen mapy a informácie
o turistických chodníkoch pre hendikepovaných a informačných centrách,
ale aj o možnostiach bezbariérového
ubytovania, stravovania, prístupu k sociálnym zariadeniam atď. Každá trasa je
označená podľa náročnosti, uvedená je
jej dĺžka a kvalita povrchu. Súčasťou informačnej siete sú aj informačné panely
pred vstupom na každý z chodníkov.
Z nich sa turisti dozvedia nielen potrebné informácie o náročnosti výstupu, ale
aj o faune a flóre či možnosti nahliadnuť
do zákutí tatranskej prírody prostredníctvom náučných chodníkov.
Daniela Panáčková
Oravice
Snímky: autorka

Reportáž

Nedeľa s nezábudkou
Liga za duševné zdravie SR pozvala širokú verejnosť na nedeľu
8. júna tohto roku a, samozrejme,
aj zástupcov Slovenskej humanitnej rady, do bratislavskej Medickej záhrady pri príležitosti svojho
celodenného programu, ktorého
súčasťou bola aj výstava „Príbehy
z Medickej“, ktorú usporiadala GALÉRIA NEZÁBUDKA. Podujatie sme
navštívili a získali sme na ňom zaujímavé podnety, inšpiráciu aj kus optimizmu a dobrej nálady.
V Medickej záhrade sme oslovili najprv Máriu Bakošovú, ktorá má v Lige
za duševné zdravie na starosti Galériu
Nezábudka. Ako uviedla, táto galéria
vznikla v roku 2003 tak, že Liga za duševné zdravie, spoločnosť Pfizer a Slovenská
národná galéria ako odborný garant spojili sily, aby dali priestor nadaným ľuďom
s duševnými poruchami a ochoreniami.
Liga bola tentoraz aj spoluorganizátorom podujatia „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“, v rámci ktorého sa v Medickej záhrade konala aj táto
pôsobivá výstava umeleckých fotografií.
Autorom fotografií a aj pôvabnej poézie,
ktorú si návštevníci mohli prečítať na výstavných paneloch rozmiestnených
v tráve medzi fotografiami, bol 42-ročný
Roman Machovič z Banskej Bystrice. Roman navštevuje Motivačné centrum Ligy
na Ševčenkovej 21 v Bratislave-Petržalke.
Zúčastňuje sa aj na workshopoch pod
vedením akademického sochára Vladimíra Kordoša. Na workshopoch sa Ro-

man našiel. Ako sám povedal: „Oslovilo
ma to, keďže kedysi som maľoval a venoval som sa aj keramike.“

grafií. Ako sám prezradil, fotografuje
už dva roky a mnohé z jeho diel vznikli
v Bratislave. Jeho nápady a myšlienky sú
zvečnené tak na fotografiách, ako aj vo
veršoch, vznikajú spontánne a vzájom-

Autor fotograﬁckých diel Roman Machovič počas výstavy v Medickej záhrade.

Prečítali sme si, že Roman absolvoval aj ľudovú školu umenia, odbor maľba, potom vyštudoval Stredné odborné učilište keramické v Banskej Bystrici
a niekoľko rokov sa venoval maľovaniu
obrazov a tvorbe plastík. Osobitné výrazové prvky však nachádzal v prírode,
najmä v horách. V ostatnom období sa
vo svojej tvorbe odklonil od reportážnej
fotografie a tvorí umelecké fotky. Od minulého roku píše aj poéziu a poviedky.
Romanovou srdcovou témou sú
však parky, prírodné zákutia, ktoré stvárňuje na svojich veľkých formátoch foto-

Bolo čo pozerať aj čo čítať.
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ne sa dopĺňajú. „Vždy so sebou nosím
zápisník a nápady si zapisujem, hoci aj
v električke.“ Skrátka, jeho umenie vzniká akoby „za pochodu“. Bol veľmi rád
a bol vďačný Lige za duševné zdravie
za to, že mu dovolila prezentovať svoje
práce v Medickej záhrade.
Po návšteve výstavy sme sa s Romanom rozlúčili, pretože v Medickej záhrade sa núkal aj ďalší program. O 18. hodine sa začal nedeľný večer v Medickej
záhrade, ktorý návštevníkom spestrila
diskusia s Ruženkou Šípkovou a Bobou
Vargovou-Hábovčíkovou o literárnej
tvorbe pod názvom „Zelené šťastie“
a tiež ďalšia diskusia o duševných problémoch so psychológom Antonom Heretikom mladším a s režisérom Petrom
Krištúfkom o umeleckej tvorbe a duševných ochoreniach na tému: „Sú umelci
blázni?“ Obidve diskusie moderoval
Dado Nagy. Dodajme, že spomenutý
„Víkend historických parkov a záhrad
Bratislavy“, ktorého hlavným organizátorom bol Národný Trust, nezisková
organizácia, podujatie Galérie Nezábudka a večerné diskusie s odborníkmi
na duševné zdravie naozaj obohatili.
Ako ináč, veď s Ligou za duševné zdravie sa možno vždy tešiť na niečo nové
a zaujímavé.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Nové centrum pomoci študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Integrácia – šanca pre všetkých
Pre Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na Račianskej ulici bol 5. jún tohto roku veľmi významným dňom. Práve v tento deň sa
na tejto fakulte uskutočnila významná
konferencia v rámci vyvrcholenia projektu Integrácia – šanca pre všetkých
– Via Lucis (cesta svetla), podporovaného z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ďalšou
veľkou udalosťou bolo aj otvorenie
nového moderného Centra pomoci
pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré
sme si so záujmom prezreli.
Cieľom vedeckej konferencie bolo
poskytnúť priestor zúčastneným pedagógom a výchovným poradcom škôl
všetkých stupňov z celého Slovenska
na výmenu informácií, skúseností a prezentovanie bohatých výsledkov vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,
zameranej na integráciu jednotlivcov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na základné, stredné a vysoké školy. Desiatky pedagógov
(s veľmi vysokou prevahou žien) prezentovali moderné trendy v oblasti integrácie. Pozornosť sa sústredila na kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele integrácie
na Slovensku. Prítomným sa v plnej konferenčnej sále prihovorila prodekanka
pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Alica
Vančová, Csc. Výsledky projektu Via Lucis
hodnotila koordinátorka projektu Mgr.
Erika Tichá, ako aj doc. PaedDr. Darina Tarcsisová, PhD. (obidve z Katedry špeciálnej
pedagogiky PdF UK v Bratislave).
Prínosy, ktoré vzrastú s časom
Význam projektu Via Lucis je skutočne veľkolepý. Jeho prínosy porastú
s časom. Isté je, že umožní vytváranie
podmienok pre lepší prístup nadaných
študentov so zdravotným alebo s telesným hendikepom na vysoké školy, ich
uplatnenie vo vysokoškolskom prostredí a napokon aj na trhu práce. V tomto
projekte išlo o vzdelávanie a rozšírenie
poznatkov pedagógov, pracovníkov
pedagogicko-psychologických poradní, špeciálnopedagogických poradní
a detských integračných centier v oblasti dôsledkov jednotlivých skupín zdravotného postihnutia s užším zameraním
v podmienkach stredných a vysokých
škôl. Všetci, ktorí absolvovali toto vzde-

Účastníčky Konferencie Integrácia – šanca pre všetkých – Via Lucis.

lávanie, získali dôležité nové informácie
a oboznámili sa so stratégiami vzdelávania študentov s rozličným stupňom
postihnutia. Pedagógovia, ktorí absolvovali toto vzdelávanie, sú oprávnení
v spolupráci s konkrétnymi študentmi
s postihnutím vytvárať podmienky
na bezbariérový prístup k vyšším stupňom ich vzdelávania. Vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v štyroch moduloch. V prvom module bola na programe
okrem integrácie aj pedagogika telesne
a zdravotne postihnutých, ako aj zrakovo a sluchovo postihnutých študentov.
V druhom module sa vzdelávanie zameralo na pedagogiku mentálne postihnutých, ale aj pedagogiku nadaných
a talentovaných žiakov s postihnutím, aj
pedagogiku žiakov s poruchami správania. V treťom module sa pedagógovia
venovali základom kariérového poradenstva, prekonávaniu bariér cestou neverbálnej komunikácie, sociálnoprávnej
ochrane žiakov so zdravotným postihnutím a v štvrtom module sa zamerali
na špecifiká práce s rodinou študenta
s postihnutím. O projekte sa možno viac
dozvedieť na www.vialucis.sk.
Centrum pomoci pre postihnutých
Na prízemí vpravo v bratislavskej
pedagogickej fakulte na pravé poludnie
otvorili moderne vybavené Centrum
pomoci, ktoré je určené študentom so
zrakovým, sluchovým i telesným postihnutím. Svoje miesto na štúdium si
tam však nájdu aj študenti s chronickým ochorením aj so špecifickými poruchami učenia a správania.
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Centrum pomoci pôsobí ako modelové pracovisko pre hendikepovaných
študentov uchádzajúcich sa o štúdium
na vysokej škole a zároveň ako styčné
pracovisko pre komunikáciu s pedagógmi iných vysokých škôl, pôsobiacimi aj
v oblasti poradenskej podpory študentov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Je vybavené najmodernejšími špeciálnymi pomôckami na zefektívnenie prístupu k vzdelávaniu študentom
s rozličným postihnutím. Centrum poskytuje vysokokvalitný odborný a komplexný poradenský, technický a podporný servis. Ako pre Humanitu povedala
PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., centrum
bude pod dohľadom tímu odborníkov,
ktorí budú vykonávať supervíziu nad
študentmi so zdravotným postihnutím.
Centrum slúži všetkým študentom, ktorí
študujú na Univerzite J. A. Komenského,
ale aj všetkým iným študentom s hendikepom, ktorí potrebujú pomoc a podporu a nemajú ju kde dostať.
Po otázke, čo všetko centrum študentom poskytuje, sme sa dozvedeli:
„Naraz tu môže pracovať asi desať študentov, je tu desať počítačov, z toho tri
počítačové stanice sú pre zrakovo, tri pre
sluchovo a tri sú pre telesne postihnutých študentov. Celý priestor je bezbariérový a aj stoly i stoličky sú prispôsobené študentom podľa druhu postihnutia.
V centre je k dispozícii internet a rozličné pomôcky pre zrakovo postihnutých
v cene štyristotisíc korún.“
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Lekár radí

Mozgový infarkt a ako ho poraziť
Cievna mozgová príhoda (CMP),
čiže mozgové krvácanie a mozgový
infarkt, je po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu (srdcovom infarkte) treťou najčastejšou
príčinou smrti na Slovensku. Ročne
v SR postihuje asi dvanásťtisíc pacientov. Z nich jedna tretina tomuto ochoreniu podľahne okamžite,
ďalšia tretina z týchto pacientov
zostáva trvale v invalidite a posledná tretina z nich zostáva relatívne bez následkov, ale je vystavená vysokému riziku opakovania
cievnych mozgových príhod.
Cievna mozgová príhoda je závažné civilizačné ochorenie, ktoré sa
vyskytuje v dvoch podobách: asi u 80
percent pacientov s CMP ide o mozgový infarkt a u zvyšných 20 percent
ide o mozgové krvácanie. Mozgový
infarkt vzniká, podobne ako srdcový
infarkt, uzáverom tepny. Dôsledkom
je, že mozgové tkanivo prestáva byť
zásobované krvou a rýchlo odumiera.
V takom prípade každú minútu odumrú až dva milióny buniek. Poškodenie, ktoré v dôsledku tohto procesu vznikne, je často ťažké a trvalé.
Najčastejšou príčinou mozgovej príhody je civilizačné ochorenie
artérioskleróza. Na jej vzniku majú
hlavný podiel vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu
v krvi, nevhodná životospráva: fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu,
nadváha atď. Artérioskleróza vedie
buď k upchatiu mozgových ciev artériosklerotickými plátmi, na ktorých
vzniká krvná zrazenina (mozgový infarkt), alebo k zoslabeniu steny tepny
a následne k jej prasknutiu (mozgové
krvácanie).

Čo potvrdili odborníci
„Trombolytickú liečbu mozgového infarktu je nutné začať najneskôr
do troch hodín od vzniku prvých
príznakov. Rýchla reakcia, či už samotného pacienta, alebo jeho okolia,
je úplne kľúčová – o záchrane jeho
života rozhodujú doslova minúty.
Dôležitý je jeho okamžitý transport
na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ uviedla doc. MUDr. Zuzana Gdo-

vinová, CSc., vedecká tajomníčka
Slovenskej neurologickej spoločnosti, prednostka Neurologickej kliniky
Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a zdôraznila: „Mnohým
pacientom sme už pomôcť nemohli,
pretože prišli neskoro. Pacientov sme
síce zachránili, ale mnohí zostali s rôznym stupňom postihnutia, či už išlo
o ochrnutie končatín a neschopnosť
chodiť a postarať sa o seba, alebo poruchy reči, komunikácie, zraku a iné.
Je postihnutá kvalita života pacienta
a jeho okolia.“
Profesor MUDr. Peter Turčáni,
PhD., hlavný odborník pre neurológiu
Ministerstva zdravotníctva SR a prednosta prvej Neurologickej kliniky
v Bratislave v tejto súvislosti povedal:
„Aktuálna situácia s CMP na Slovensku je veľmi nepriaznivá... zatiaľ čo
vo vyspelých štátoch sa v priebehu
posledných dvoch desaťročí podarilo
znížiť úmrtnosť na CMP až o 40 percent, na Slovensku sa situácia prakticky nemení. V záujme zlepšenia tohto
stavu Ministerstvo zdravotníctva SR
rozbehlo viacero aktivít, z ktorých
treba spomenúť predovšetkým Národný register cievnych mozgových
príhod (od 1. januára 2007) a Odborné usmernenie pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou
príhodou v hyperakútnom štádiu
(platí od 1. mája 2008).
Základným cieľom odborného
usmernenia je zabezpečiť, aby každý
pacient s CMP bol čo v najkratšom
čase (do jednej hodiny od vzniku
CMP) dopravený do špecializovaného
centra, kde sa mu poskytne starostlivosť v súlade s aktuálnym poznaním.
V záujme toho je presne zadefinovaný spôsob hlásenia CMP, aktivácie
príslušného centra, transportu pacienta a spektrum nevyhnutných diagnostických a liečebných postupov
v prednemocničnej a ústavnej starostlivosti.“
MUDr. Karol Kálig, CSc., hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva
SR pre urgentnú medicínu zdôraznil,
že na Slovensku sa podceňujú príznaky cievnej mozgovej príhody. Núkajú
sa otázky: Ktorí Slováci to podceňu-
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jú? Prečo? Veď podceňovať príznaky
takého vážneho, až život ohrozujúceho ochorenia je až proti pudu sebazáchovy. Verejnosť by mala poznať
prvé príznaky ochorenia, mala by čo
najskôr cez linku tiesňového volania
(155 alebo 112) volať záchrannú zdravotnú službu a do príchodu záchranky by, podľa potreby, mala vedieť
poskytnúť prvú pomoc. Záchranka
by mala postihnutého bezpečne prepraviť do správnej nemocnice, kde
ho už čaká multidisciplinárny odborný tím, ktorý je znalostne pripravený
poskytnúť mu správnu liečbu.
Z opísaného je zrejmé, že cesta
pacienta od vzniku prvých príznakov
po definitívnu liečbu vyžaduje dobre organizovaný, znalostne a technicky dobre vybavený viacodborový
systém. V každej chvíli cesty pacienta je niekto najdôležitejší, ale jeden
bez druhého sú menej účinní, až neúčinní. Je zrejmé, že nezastupiteľné
miesto v manažmente postihnutého
má verejnosť, jej vedomostné zázemie o tomto ochorení. Mohli by sme
povedať, že pre optimalizáciu liečby,
napríklad svojho príbuzného, musí
človek vedieť spoznať prvé príznaky
cievnej mozgovej príhody a hneď
volať tiesňovú linku 112 alebo 155.
Ak to nedokáže, potom prispieva
k zlyhaniu systému a k možnému
úmrtiu postihnutého.
MUDr. Robert Mikulík, PhD.,
národný koordinátor trombolýzy pre
Českú republiku a vedúci cerebrovaskulárneho programu prvej Neurologickej kliniky sv. Anny v Brne o. i. povedal: „V Českej republike bola trombolýza schválená Státním ústavem
pro kontrolu léčiv ako liečba akútneho mozgového infarktu v roku 2004.
V tom roku uskutočnilo trombolýzu
dvanásť pracovísk a bolo liečených
118 pacientov. Stratégia na zvýšenie
počtu trombolyzovaných pacientov
bola sústredená do dvoch okruhov.
Prvým bola aktivácia viacerých neurologických pracovísk tak, aby poskytovali trombolytickú terapiu.
V súčasnosti ich tromolýzou lieči
asi päťdesiat. Druhým okruhom bola
snaha o zvýšenie povedomia o CMP
v populácii... Výsledkom zmienených

opatrení je, že počet trombolyzovaných pacientov v roku 2007 v Českej
republike vzrástol na 593, čo zaraďuje
ČR na jedno z popredných miest liečených pacientov na počet obyvateľov v krajinách Európskej únie.“

Prejavy cievnej mozgovej
príhody
Náhla slabosť, necitlivosť a porucha hybnosti tváre, hornej a dolnej
končatiny na jednej polovici tela
• neschopnosť sa usmiať, zapískať,
prehĺtať,
• tvár tŕpne alebo celkom stuhne,
• neschopnosť ovládať svoju ruku,
ktorá je zrazu akoby bez citu a vypadávajú z nej uchopené veci,
• noha prestane pri chôdzi poslúchať alebo sa podlamuje.
Náhla nerozhodnosť, problémy
pri rozprávaní alebo porozumení počutých slov
• postihnutý sa ťažko vyjadruje, hľadá slová, nemožno mu porozumieť
alebo nerozumie okoliu,
• postihnutému sa zle píše alebo
číta.
Náhla porucha zraku
• náhle rozmazané videnie alebo
strata zraku,

• týka to jedného oka alebo obidvoch očí naraz,
• niekedy sa videnie zdvojuje.
Náhle problémy s chôdzou alebo
závraty
• postihnutý stráca rovnováhu,
• postihnutý nie je schopný svoju
chôdzu koordinovať.
Náhle silné bolesti hlavy bez zjavnej príčiny
• náhla bolesť hlavy, ktorá niekedy
prejde do stuhnutosti krku.

mozgovou príhodou nie je schopný
takúto vetu povedať správne a skomolí slová.
Upozornenie: tieto príznaky
môžu byť krátkodobé a môžu doznieť
počas niekoľkých minút. Aj v týchto
prípadoch je však celkom nevyhnutné lekárske vyšetrenie, lebo riziko
vzniku vážnej následnej mozgovej
príhody je veľmi vysoké!

Test, ako rýchlo rozpoznať
cievnu mozgovú príhodu
(CMP)

Ak spozorujete uvedené príznaky,
okamžite zavolajte linku tiesňového
volania – 155 alebo 112. Záchranná
zdravotná služba po príchode záchranky stabilizuje životné funkcie
pacienta a podľa situácie podnikne
kroky, ktoré zabránia ďalšiemu poškodzovaniu mozgu, pretože najúčinnejšia je pomoc poskytnutá v prvých
hodinách.
Nepretržitá 24-hodinová pripravenosť nemocničného špecializovaného neurologického pracoviska
a ďalších medicínskych odborov (rádiodiagnostika s CT, OAIM, interné,
biochemické a hematologické vyšetrenie) zabezpečí komplexnú optimalizáciu finálnej liečby.
Pripravila: (mš)

Tvár – požiadajte chorého, aby
sa usmial, zapískal a ukázal zuby.
U človeka postihnutého mozgovým
infarktom dochádza k poklesu kútika úst. Ak sa postihnutý CMP usmeje,
kútiky úst nebudú súmerné.
Ruky – požiadajte chorého, aby
natiahol ruky pred seba a otočil ich
dlaňami dole. Ochrnutá ruka zvyčajne rýchlo klesne.
Reč – požiadajte pacienta, aby
povedal jednoduchú vetu, napríklad:
„Starého psa novým kúskom nenaučíš.“ Človek postihnutý cievnou

Prvý krok k záchrane

O spoločenskej zodpovednosti
Spoločnosť Slovak Telekom
predstavila v júli tohto roku
za účasti osobností z oblasti filantropie, charity, športu a médií
Správu o spoločenskej zodpovednosti za rok 2007. Správa sumarizuje aktivity Slovak Telekomu
v oblasti firemnej filantropie.
„Vydávanie správ o spoločenskej zodpovednosti nie je, na rozdiel
od ročných správ, povinné zo zákona. Dáva nám možnosť sumarizovať
komplexné aktivity firmy v oblasti
spoločenskej zodpovednosti. Téma
spoločenskej zodpovednosti rezonuje medzi slovenskými firmami len
krátko, preto som veľmi rád, že Slovak
Telekom stál pri zrode týchto myšlienok a má ambíciu aj ďalej prispievať
k formovaniu zodpovedného správania firiem na Slovensku,“ uviedol pri
príležitosti vydania správy Miroslav
Majoroš, predseda predstavenstva
a prezident Slovak Telekomu.
Stratégiou Slovak Telekomu v ob-

lasti spoločenskej zodpovednosti je
pomáhať systematicky, cielene, transparentne a efektívne. Verejnoprospešné aktivity spoločnosť smeruje do štyroch oblastí: firemnej filantropie, podpory digitálnej gramotnosti, podpory
unikátnych kultúrnych a športových
projektov a firemného dobrovoľníctva. Najdôležitejším strategickým
rozhodnutím minulého roka v oblasti firemnej filantropie bolo založenie
Nadačného fondu Slovak Telekom,
ktorý je zameraný na pomoc zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodneným ľuďom. Nadačný fond ST poskytuje granty organizáciám v rámci
vyhlásených grantových kôl a finančne
podporuje aj individuálnych žiadateľov. Víťazov grantových kôl vyberá
nezávislá komisia zložená z radov odborníkov na tú-ktorú oblasť grantovania. Doteraz bolo v troch grantových
kolách podporených 58 organizácií,
v rámci schémy pre individuálnych
žiadateľov 48 jednotlivcov. Celková
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darovaná suma predstavuje takmer
4,3 milióna Sk. V roku 2007 Slovak Telekom zároveň už druhý rok poskytoval bezplatné pripojenie do internetu
41 materským centrám. Dlhodobo
podporuje iniciatívu Spoločnosti priateľov detských domovov Úsmev ako
dar, v roku 2007 bol podporený už 25.
ročník ich benefičného koncertu. Bez
nároku na odmenu poskytuje spoločnosť prevádzku telefónnej linky 18
222, ktorá slúži na finančnú zbierku
projektu Nadácie pre deti Slovenska
Hodina deťom. Popri podpore celoštátnych iniciatív spoločnosť rozvíja
aj vlastné projekty v rámci dobrovoľníckych aktivít. Napríklad, vyše 200
dobrovoľníkov pomáhalo kalamitou
postihnutým Vysokým Tatrám, spolupracovalo s krízovým centrom Slniečko pre týrané ženy s deťmi v Nitre-Štitároch či s Občianskym združením
Proti prúdu. Viac informácií nájdete
na stránke www.slovaktelekom.sk.
(do)

Predstavujeme

Sekciu mladých reumatikov
pri Lige proti reumatizmu a jej klub
Reuma nie je
len chorobou starších ľudí, postihuje
v nemalej miere
aj deti a mládež.
Preto ako súčasť
Ligy proti reumatizmu (LPRe), ktorá je členskou organizáciou Slovenskej humanitnej
rady, vznikla aj Sekcia mladých reumatikov (SMR-LPRe SR) a jej Klub
s názvom Kĺbik. Sekcia vyvíja počas
celého roka zaujímavé aktivity pre
mládež, ktorá čelí tomuto závažnému ochoreniu. Viac o sekcii, klube
a mladých ľuďoch, ktorí v ňom pôsobia, sme sa porozprávali s Janou
Černákovou, predsedníčkou Sekcie
mladých reumatikov.
Liga proti reumatizmu je dlhoročný popredný člen Slovenskej
humanitnej rady, ale Sekcia mladých reumatikov vznikla až v roku
1998. Kde má sekcia sídlo a čo viedlo k jej založeniu?
Sekcia mladých reumatikov (SMR)
oficiálne vznikla v roku 1998, jej členmi sú mladí reumatici – členovia LPRe
SR do 35 rokov. V rámci činnosti LPRe
sa sekcia začala viac venovať mladým
ľuďom, pacientom s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA), lebo práve táto
skupina musí riešiť veľmi špecifické
a zložité problémy, ktoré toto ochorenie spôsobuje. Napriek mladému veku
sa človek rýchlo unaví, často sa jeho
chôdza zmení, je boľavá, nápadná,
musí používať rôzne pomôcky ako barly, ortézky, dlahy, v najhoršom prípade
invalidný vozík. Takýto jedinec potrebuje vedieť, že nie je s problémom sám
a jeho zdravotný stav sa môže po nastavení vhodnej liečby upraviť alebo aspoň
výrazne zlepšiť. Práve vtedy potrebuje
psychickú podporu alebo sociálne poradenstvo, aby prekonal najťažšie obdobie a znova sa dokázal zmobilizovať.
Niektorých občas čaká operácia kĺbu či
iný chirurgický zákrok. Problémy s neželanými účinkami novej liečby sa znášajú ľahšie, keď priateľ povzbudí a povie, že čoskoro nevoľnosť ustúpi, alebo
poradí, čoho sa treba vyvarovať. Toto sú

problémy veľmi vzdialené od bežných
ťažkostí mladých ľudí, ich spolužiakov
a priateľov doma, ktorí sa v tomto mladom veku tešia z relatívnej bezstarostnosti. Mladý reumatik je často okolnosťami donútený predčasne dospieť, aby
sa dokázal vyrovnať so zdravotnými
problémami. Musí zvažovať, či zvládne
ukončiť školu v riadnom termíne alebo
či si po jej dokončení nájde primerané
zamestnanie. Toto všetko sú témy, ktoré
zamestnávajú našich členov.
Sídlom SMR je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie Ivana
Krasku 4, v Piešťanoch.
Ako si spomínate na jej začiatky?
Na začiatku bolo dlhoročné priateľstvo skupiny tínedžerov, ktorí sa cez
letné prázdniny počas liečenia v Národnom ústave reumatických chorôb
v Piešťanoch každoročne stretávali.
Počas dlhých letných popoludní, keď
sa im už skončili liečebné procedúry
a vyšetrenia, krátili si čas prechádzkami, dlhými rozhovormi alebo hrou.
Priateľstvá sa neprerušili ani po skončení liečenia a pokračovali na diaľku aj
po návrate domov. Po prvom rekondičnom pobyte, ktorý zorganizovala
centrála LPRe SR, sme si uvedomili, že
ak v budúcnosti budeme chcieť robiť
podobné podujatia a oslovovať stále
nových mladých reumatikov, mali by
svoje „spoločenstvo“ zlegalizovať. Pre
túto našu iniciatívu mala veľké pochopenie pani MUDr. Mária Orlovská, vtedy tajomníčka LPRe SR, ktorá je jednou
zo zakladajúcich členov ligy.
Môžete nám prezradiť, čo vás
priviedlo k práci v Sekcii mladých
reumatikov?
Pretože som tiež ochorela ako veľmi
mladá na JIA, mala som bohaté skúsenosti s reumatickým ochorením, a preto
som bola iniciátorkou založenia SMR.
Cítila som potrebu spoznať viac mladých ľudí s podobnými problémami,
aby sme sa mohli podeliť o skúsenosti
a pomôcť si navzájom pri riešení nových životných otázok vyrovnania sa
s ochorením. Postupne som zistila, že
podobnú dilemu riešia aj ďalší spolupacienti v mojom veku, s ktorými som sa
každoročne stretávala na liečení, vtedy
ešte vo Výskumnom ústave reumatic-
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kých chorôb v Piešťanoch. Zaujímavých
aktivít a podujatí je už dnes veľa, ale pre
mňa bol, je a bude stále najdôležitejší
osobný priateľský kontakt s konkrétnym
človekom a v pravý čas nezištne ponúknutá pomocná ruka. Ako dobrovoľníčka pracujem v Lige už od jej založenia.
Momentálne študujem na vysokej škole, ktorá je zameraná práve na sociálnu
prácu.
Vie sa, približne koľko detí a mladých dospievajúcich ľudí na Slovensku trpí na reumatické ochorenia?
Tieto čísla nie sú úplne presné,
lebo sa každým dňom menia. Podľa
najnovšieho odhadu, ktorý mi poskytla
MUDr. Košková, odborníčka na reumopediatriu v NÚRCH, na artritídu v SR trpí
asi 600 detí a na iné reumatické ochorenia ešte ďalších 100 malých a mladých
pacientov do 18 rokov veku.
Koľko mala vaša sekcia spočiatku členov, koľko ich má dnes a kde
všade sekcia pôsobí?
Ako som už spomínala, na začiatku
nás bolo pár nadšencov. Dnes sa členská
základňa rozrástla v SMR na 64 a v Klube Kĺbik je 55 detí a ich rodičov. SMR má
celoslovenskú pôsobnosť.
V čom spočíva ťažisko činnosti Sekcie mladých reumatikov počas roka a aké plány má vaša sekcia
do budúcnosti?
Každoročne organizujeme spoločné rekondično-integračné pobyty SMR
a detí z Klubu Kĺbik. Pripravujeme si
vlastné stránky v Informačnom bulletine LPRe SR a venujeme sa publikačnej
činnosti. Budujeme databázu členov,
aby sme ich mohli včas informovať
o pripravovaných podujatiach. V októbri, pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, organizujeme benefičné predstavenia a zapájame sa do všetkých
aktivít, ktoré organizuje LPRe SR, a tiež
spolupracujeme s médiami, aby sme
priblížili širokej verejnosti bežný život
človeka, ktorý musí prekonávať limity
a obmedzenia, ktoré mu práve reumatické ochorenie prináša. Členovia SMR
sa zúčastňujú na rôznych tréningových
programoch zameraných na osobnostný rozvoj a zvyšovanie sebavedomia
ľudí so špeciálnymi potrebami. Radi by
sme aktívne prispievali k odstraňovaniu
diskriminačných zvyklostí, predsudkov,
ale aj doteraz platných zákonov. Už
počas legislatívneho procesu zákonov,
ktoré ovplyvňujú život ľudí so špeciálnymi potrebami, ich podľa možnosti
pripomienkujeme alebo upozorňujeme

na ich dôsledky. Poskytujeme pre svojich členov sociálno-konzultačné poradenstvo a radíme im pri odstraňovaní
architektonických bariér domácnostiach alebo na pracovisku.
Aké aktivity vyvíja váš Klub Kĺbik v prospech mladých ľudí a kde
všade sa môžu mladí ľudia trpiaci
reumatickými ochoreniami, prípadne ich rodičia alebo zákonní zástupcovia o nich viac dozvedieť či priebežne informovať?
Klub Kĺbik pre deti s juvenilnou idiopatickou artritídou a ich rodičov vznikol
v roku 2003. Je to dobrovoľné združenie
rodičov s deťmi do 18 rokov veku, ktorých spája rovnaká diagnóza. Vedieť čo
najviac o chorobe a liečbe dieťaťa je nespochybniteľným právom každého rodiča. Pediater-reumatológ síce vysvetlí
rodičom v ambulancii, o čo ide, predsa
však zostávajú niektoré nezodpovedané otázky. Ale na druhej strane, aby bola
liečba čo najúčinnejšia, je nevyhnutná
kontinuálna spolupráca rodičov s lekárom. Dieťa toto ochorenie často vytrhne
z bežného rytmu života, zo školského
kolektívu a nie zriedka na určitý čas aj
z rodinného prostredia. Rodičia a deti by
mali dostať čo najviac informácií o tomto ochorení a veľa morálnej podpory
od lekárov odborníkov. Založenie klubu
iniciovali mladí reumatici, lebo vedia,

aké je dôležité poznať a mať priateľov
s podobnými zdravotnými problémami.
Detský Klub Kĺbik má už za sebou viacero rekondično-integračných pobytov,
ktoré sú u rodičov a detí hodnotené
ako veľmi prínosné. Počas rekondično-integračného pobytu deti cvičia, majú
k dispozícii rehabilitačné procedúry
a masáže. Venujú sa umeleckej tvorivosti, pohybovým aktivitám, obľúbené
sú športové hry s primeranou záťažou.
S veľkým záujmom sa vždy stretávajú
psychologické prednášky Dr. Notovej
a odborné prednášky MUDr. Koškovej.
Práve pripravujeme pre svojich členov
už druhú publikáciu s príbehov a osobných výpovedí reumatikov. Ilustrovaná
bude opäť kresbami z dielne detí Klubu
Kĺbik. Prvú informačnú brožúrku „Boľavý Kĺbik“ nájdete aj na http://www.reuma.sk/Portals/15/file-8.pdf
S ktorými organizáciami Sekcia
mladých reumatikov spolupracuje, kto ju podporuje a ako jej pomáha?
SMR spolupracuje s občianskymi
združeniami s podobným zameraním
a pravidelne sa zúčastňuje na národných i medzinárodných Abilympiádach
(Praha, roku 2000 a New Dillí, roku 2003,
Japonsko roku 2007). Od roku 2001 je
SMR členom Medzinárodnej organizácie mladých reumatikov (IOYR).

Generálnym sponzorom SMR je
spoločnosť Wyeth, ktorá podporuje rekondičné pobyty, publikačnú činnosť
a rôzne vzdelávacie aktivity alebo „Beh
pre zdravie“, ktorý sa koná vždy pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu,
12. októbra. Na ďalších podujatiach
s nami spolupracujú aj iní sponzori, ako
napríklad spoločnosť Roche a Medzinárodný ženský klub v Bratislave, ale aj
iní. Každoročne nám pomáhajú aj 2 %
z daní fyzických a právnických osôb,
ktoré nám poskytujú naši členovia, rodičia detí z klubu Kĺbik, rodinní príslušníci, sympatizanti a priatelia. Za prejavené pochopenie či konkrétnu pomoc im
preto aj touto cestou ďakujem.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: archív
Kontakt:
Liga proti reumatizmu – Sekcia
mladých reumatikov
Nábrežie Ivana Krasku 4, NÚRCH
921 01 Piešťany
+ 421 – 0905 445 582
E-mail: jc@in.slovanet.sk
www.mojareuma.sk,
www.reuma.sk, www.nurch.sk
IČO: 31822142007
Bankové spojenie:
VÚB expozitúra Vrbové
Číslo účtu: 1897835356/0200

Nová liečebná metóda zachraňujúca končatiny pred amputáciou

Pomohol kožný implantát
V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku 10. júla 2008 lekári
prvýkrát na Slovensku, v strednej
a vo východnej Európe vôbec aplikovali biologickú liečbu nehojacich
sa rán vo forme kožného implantátu. Slovensko je druhou krajinou
v Európskej únii, kde sa takáto liečba bude používať.
Dlhodobo nehojace sa rany sa
vyskytujú pri ochoreniach ako epidermolysis bullosa, nazývanom tiež choroba motýlích krídel, diabetická noha
alebo „bercov vred“ – vred predkolenia. Na Slovensku je asi 30 pacientov
s chorobou motýlích krídel, omnoho
väčšiu skupinu, pre ktorú má nová
liečba veľký potenciál, tvorí približne
19-tisíc pacientov s cukrovkou, ktorí
majú komplikácie vo forme diabetickej
nohy. Doteraz sa pri dlhodobo nehojacich sa ranách používal len špeciálny
zdravotnícky materiál a lieky, ktoré iba

potláčali priebeh ochorenia a nie vždy
pomohli. Odteraz máme k dispozícii
novú kategóriu liečivých prípravkov
– biologický implantát na báze kože
(Apligraf), ktorý stimuluje vlastný hojaci sa proces kože.
Pri bežnom hojacom procese sa
rana zmenšuje každý týždeň o 10 až
15 percent alebo o viac ako 50 percent
za jeden mesiac. Nehojace sa rany sú
otvorené rany, ktoré sa z rôznych dôvodov nehoja. Vredy pri diabetickej
nohe alebo žilové vredy predkolenia
sú najčastejšie chronické rany, ktoré
zhoršujú mobilitu pacienta, majú negatívny dosah na kvalitu jeho života
a môžu viesť až k amputácii končatiny.
Dobrou klasickou liečbou pozostávajúcou z čistenia, liečenia infekcií a vonkajšej kompresie sa rany môžu zaceliť.
No až pri tretine chronických rán klasická liečba nestačí a je nutné zvoliť
sofistikovanejší postup.
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Bunky od novorodencov
„Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej
kože, ktoré sú v špeciálnej forme
aplikované na nehojace sa rany.
Ide vlastne o kožný implantát zo
živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten
po položení na ranu uvoľní do rany
tzv. rastové faktory, ktoré znovu
naučia vlastnú kožu pacienta, aby
sa zahojila,“ vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ
americkej spoločnosti Organogenesis
pre Európu, ktorá kožné implantáty
vyrába. Kožný implantát je podobne
ako ľudská koža zložený z dvoch hlavných vrstiev: epidermis a dermis. Oba
typy buniek, z ktorých sa skladajú
tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. V USA bolo
doteraz aplikovaných viac ako dvestotisíc liečebných kúr. Okrem USA
sa liečba používa zatiaľ iba vo Fínsku,
Švajčiarsku a v Južnej Afrike.

Kožný implantát môže aplikovať
iba špeciálne vyškolený lekár – chirurg, dermatológ alebo diabetológ,
ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán.
Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár,
ktorý môže liečbu aplikovať – doc.
MUDr. Ondrej Bencúr, PhD., prednosta chirurgickej kliniky Ústrednej
vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Ten bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji začiatkom tohto roka a nedávno
poskytol prvú kúru na Slovensku. Ďalšími lekármi, ktorí v budúcnosti budú
môcť túto liečbu poskytovať na Slovensku, sú: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prednosta diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu
v Ľubochni a MUDr. Oto Herman,
primár interného oddelenia FNsP
v Trenčíne. Pacienti na Slovensku sa
k tejto liečbe môžu dostať zatiaľ iba
cez mimoriadny dovoz.
Záchrana pre Radku
Dvadsaťsedemročná Radka s chorobou motýlích krídel, ktorej bola
dnes liečba aplikovaná, je prvou pacientkou. Predtým cestovala za liečbou do Švajčiarska.
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.,

vidí v novej liečbe veľký potenciál hlavne pre pacientov s diabetickou nohou.
Ako povedal: „Mnohé kožné defekty
pri diabetickej nohe sa hoja veľmi
pomaly, niekoľko týždňov aj mesiacov. Nielenže nemá tendenciu
zahojiť sa, ale naopak, ešte sa zväčšuje. Pretože každý kožný defekt
je vstupnou bránou pre infekciu,
ktorá preniká do hlbších štruktúr
a deštruuje štruktúry nohy, jediným
riešením je mnohokrát amputácia.
Hlavným prínosom novej biologickej liečby je urýchlenie hojiť sa a obnovenie tendencie aj takých defektov, ktoré túto schopnosť akoby už
stratili. Je teda reálny predpoklad,
že vďaka novému spôsobu liečby sa
zníži počet amputácií pre diabetickú
nohu.“ Jedna liečebná kúra Apligrafom
stojí 63 000 korún, no v porovnaní so
šancou zachrániť ruku alebo nohu pacienta pred amputáciou je cena liečby
prijateľná.
Epidermolysis bullosa (EB) alebo choroba motýlích krídel je vzácne
genetické ochorenie kože. Trpí ním
asi 30 000 ľudí na celom svete, na Slovensku máme približne 30 pacientov.
Pacienti s EP majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú
s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im

tvoria po celom tele pri minimálnom
mechanickom poškodení alebo tlaku.
Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového
ochorenia, po ktorom hrozí amputácia
končatín.
Diabetická noha
Na Slovensku žije približne 300 000
pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ako následok zlej kompenzácie
cukrovky sa u 19 000 z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická
noha. Diabetická noha je najčastejšou
príčinou hospitalizácie pacientov s diabetom, predstavuje najväčšie náklady pri liečbe diabetu. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je
nutná amputácia dolnej končatiny. Až
50 percent diabetikov zomrie do troch
rokov po prvej amputácii končatiny.
Ďalšia amputácia do 1 až 3 rokov je potrebná u 42 percent pacientov. Na Slovensku sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.
Vredy predkolenia sa podľa štatistík
vyskytujú až u jedného percenta populácie. Pacientov pribúda s vekom; týmto
ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou
vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
Slávka Križanová

Domováci idú reprezentovať Slovensko
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako
dar považuje za dôležité, aby si
deti z detských domovov vytvárali kvalitné a hodnotné vzťahy.
V spolupráci s Úniou pracovníkov
detských domovov sa preto Spoločnosť Úsmev ako dar rozhodla
v čase príjemných letných dní
vyburcovať deti k majstrovským
športovým výkonom.
Na to však, aby ktokoľvek lepšie
poznal samého seba, je dôležitý zážitok, v ktorom sa stretáme so skúsenosťou, konfrontujeme sa so svojím
vlastným konaním, učíme sa byť zaň
zodpovední. A je o to lepšie, ak sa
tak deje v špecifických podmienkach
atraktívneho prostredia.
Už 18. ročník športových majstrovstiev detí z detských domovov
sa uskutočnil v piatich jednodňových
cykloch. Celoslovenské športové hry
s Nestlé – tak znie presný názov projektu, na ktorom sa zúčastnilo asi
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štyristo detí z detských domovov
z celého Slovenska. Konali sa v mestách: Spišské Vlachy, Trenčín a Veľký
Meder, kde deti súťažili v rôznych
športových disciplínach, ako je: beh
na 60 m, štafeta, skok do výšky, skok
do diaľky, hod kriketovou loptičkou,
hod guľou, beh na 800 m, 1 200 m
a 1 500 m, futbal a volejbal. Tí najlepší sa stretli v júni vo finálovom kole
v Dobšinej.
Iba 28 detí zo západného, stredného i z východného Slovenska bude
mať možnosť zmerať si sily na medzinárodnom finále, na ktorom sa
zúčastnia okrem našich detí aj deti
z Maďarska a Česka. Budú súťažiť napríklad v disciplínach beh na 60 m
a 1 200 m, v skoku do diaľky, hode
guľou, ale aj vo futbale a volejbale.
Majstrovstvá budú 12. – 14. augusta
2008 v meste Zamardi v Maďarsku.
Všetci im budeme držať palce, aby sa
im podarilo získať významné umiestnenie a krásne medaily.
Katarína Hlavandová
Snímky: autorka

Viete, že...

Aktívny oddych je najlepší?
Obec Motyčky neďaleko Banskej Bystrice sa stala od 21. júla
tohto roku dejiskom prvého rodinného dobrovoľníckeho tábora
s medzinárodnou účasťou. Zorganizovať rodinný medzinárodný tábor
dobrovoľníckej práce na Slovensku
plánoval INEX Slovakia už niekoľko
rokov. Tábor potrvá až do 1. augusta 2008. Budú sa v ňom rekreovať
rodiny z USA a Talianska, ale najmä
pomáhať pri značení a oprave cyklotrás neďaleko Banskej Bystrice
v okolí obce Motyčky.

Rodinné tábory – Family Campy –
sú vo svete pomerne známe a ich popularita narastá každý rok. Najmladším
dobrovoľníkom tábora bude 4-ročný
Theodore, ktorý sa spolu so svojou
mamou Richelle zapojí nielen do práce, ale i do spoločnej prípravy jedál či
voľnočasových aktivít. Family Camp je
jednou z možností, ako užitočne a aktívne prežiť leto spolu so svojou rodinou.
Aj takýmto spôsobom môžete pomôcť
ľuďom či miestam, ktoré to potrebujú.
Tento typ letnej dovolenky sa odporúča všetkým, čo majú chuť vyskúšať si

Rozlúčka
Nedávno, v horúcich júlových
dňoch tohto roku sme sa navždy rozlúčili s členom Čestnej komisie pre
Dar roka, veľkým priateľom Slovenskej
humanitnej rady, autorom myšlienky
oceneného projektu Zlatá rybka EVO,
čestným, úprimným a dobrým človekom doc. MUDr. Jaroslavom Simanom,
CSc., významným kardiochirurgom,
ktorý ako lekár zachránil život stovkám
detí a mnohým dospelým, ktorých
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spoločnú rolu dobrovoľníkov a popri
tom stretnúť iné rodiny z iných krajín,
so zaujímavými zvykmi, tradíciami a kultúrou. Počas tábora v obci Motyčky sa
pripravuje spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi aj ďalšia časť zo série „Hodov
kultúr“ v rámci projektu „Nechajte svet
prísť k Vám“. Záujemcovia sa mohli prísť
na tento program pozrieť už piatok 25.
júla. (Projekt „Nechajte svet prísť k Vám“
realizuje INEX Slovakia vďaka grantovému programu „Hľadá sa dobrý nápad“
Konta Orange.) Partnerom rodinného
dobrovoľníckeho tábora je aj obec Motyčky pri Starých Horách.
Dušana Slimáková
operoval a liečil. Medzi nimi aj nezabudnuteľným siamským dvojičkám,
dievčatkám Tóthovým, ktoré so svojím
tímom úspešne oddelil a ktorých operácia trvala 17 hodín. Nikdy na neho,
jeho medicínske úspechy svetového
významu, ako aj pomoc Slovenskej humanitnej rade nezabudneme.
Česť jeho pamiatke!
Ivan Sýkora
prezident SHR
Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR

Inšpirujúce sústredenie
Liga za duševné zdravie SR (LDZ
SR) vyhlásila tohto roku výtvarnú
výzvu „Inšpirujúce slová“ a ponúkala možnosť zapojiť sa do celoslovenského podujatia autorom so skúsenosťou s duševným ochorením.
Snahou ligy bolo podporiť umelecké nadanie týchto ľudí a motivovať
ich k hľadaniu výtvarných inšpirácií
na tému „slovo“, ktoré môže skrývať mnoho významov a mnoho výtvarných riešení. Išlo viac o overenie
schopností a nápadov než o súťaž.
Nápadov, ktoré môžu použiť pri realizácii takejto tematickej výzvy.
Na letné obdobie Liga za duševné
zdravie SR pripravila pre autorov,
ktorých vybrala komisia z tejto
výzvy, letné výtvarné sústredenie
v Schaubmarovom mlyne v Pezinku
a na jeseň spoločnú výstavu.
Odborná komisia, ktorá zasadala
9. júla tohto roku v zložení výtvarník
Vladimír Kordoš, spisovateľ Daniel
Hevier a výtvarníčka Soňa Sadílková,

hodnotila spolu 208 prác od 44 autorov.
I keď sa téma zdala náročná, porota veľmi ocenila schopnosti autorov, ako dobre danú tému zvládli. Autori, ktorých
tvorbu poznáme z minuloročnej súťaže
Hľadá sa talent, zaznamenali výrazný
posun k lepšiemu zvládnutiu svojho výtvarného rukopisu. Vysoko bola ohodnotená aj kolekcia prác siedmich autorov, ktorú zaslal Denný psychiatrický
stacionár Praemium – Permansio, s. r. o.,
z Košíc. Komisia ocenila viditeľnú starostlivosť centra o rozvíjanie arteterapie
a navrhuje Lige za duševné zdravie SR,
aby na budúci rok zaradila do svojho
výstavného plánu aj kolektívnu výstavu
tohto zariadenia v Bratislave.
Odmenou pre ocenených je výtvarné sústredenie s odborníkmi a spoločná
výstava diel plánovaná na september.
Na letné výtvarné sústredenie
v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo od 28. júla
do 1. augusta 2008, komisia vybrala
ôsmich autorov: M. Hanová – Pôtor,
T. Chaloupka – Pozdišovce, R. Kačá-

Výtvarníci amatéri, účastníci minuloročného sústredenia v Schaubmarovom mlyne.

Malí diabetici oddychovali
V júlových dňoch sa zišli detskí
diabetici z celého Slovenska pod
Západnými Tatrami v malebnom
prostredí Žiarskej doliny, aby si
oddýchli po skončenom školskom
roku. Tento letný pobyt pripravili
organizovaní diabetici z Michaloviec ako hlavní organizátori s výdatnou pomocou a podporou mnohých
sponzorov, najmä farmaceutických
firiem, bánk, poisťovní a podobne.
Zorganizovať takýto tábor má svoje špecifikum. Pre diabetické deti treba
stály lekársky, ako aj pedagogický dozor,
špeciálnu stravu a podobne. S týmto
všetkým nám vyšli v ústrety pracovníci

chaty Kožiar v Žiarskej doline, Unipharma
Prievidza a Pečivárne Liptovský Hrádok.
Po prvom dni, keď sa deti ešte len
rozhliadali a spoznávali sa, bol pre nich
pripravený bohatý program. Navštívili Tatralandiu v Liptovskom Mikuláši,
akvapark v Poprade. Až tam človek mohol vidieť, čo je to detská radosť a hravosť. Videli aj vodný areál v Liptovskom
Mikuláši, kde tí, ktorí mali záujem, absolvovali i krátky výcvik na kajakoch. Krátko nato „zraftovali“ divokú vodu Váhu.
A čo by to bol za tábor, ak by neboli
večerné diskotéky. Jeden deň bol vyhradený osvete a vtedy samy deti pod
odborným dohľadom merali návštevní-
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Obraz autorky Zuzany Ebringerovej, účastníčky
vlaňajšieho sústredenia v Pezinku.

nek – Stará Ľubovňa, A. Emrichová
– Senica, M. Miniariková – Bratislava,
V. Ryba – Horné Zelenice, L. Čertíková
– Bratislava, R. Machovič – Banská Bystrica. Týmto autorom Liga za duševné
zdravie SR uhradí všetky náklady spojené s pobytom, to znamená: cestovné,
ubytovanie a stravu.
V septembri 2008 ako úvodná akcia
celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek
sa uskutoční kolektívna výstava vybraných autorov z tejto výzvy pod rovnomenným názvom „Inšpirujúce slová“.
Výstava sa bude konať vo výstavných
priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave od 24. septembra do 16. októbra
2008. Vystavené budú diela spomínaných 16 autorov a zároveň ešte diela
autorov, ktoré spolu s komisiou vybrala
kurátorka výstavy Mgr. Daniela Čarná
zo Slovenskej národnej galérie.
Všetci záujemcovia o podobné aktivity majú možnosť pravidelne sa zúčastňovať na výtvarných víkendových
workshopoch v rámci projektu MOTIVAČNÉ CENTRUM Ligy za duševné zdravie. Podrobné informácie vám o nich
poskytne Táňa Juríková na e-mailovej
adrese: tana.jurikova@dusevnez.sk.
Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
kom Vysokých Tatier hladinu cukru v krvi
a vysvetľovali, čo to vlastne cukrovka je
a ako ju čo najskôr diagnostikovať, aby
sa predišlo komplikáciám. Počas tohto
dňa sa „preniesli“ až do praveku. Museli
sa obliecť a vyzdobiť tak ako naši predkovia. Chlapci sa museli postarať o stravu
a dievčatá museli udržiavať oheň a variť.
Počas pobytu sme mali k dispozícii pohotovostné vozidlo Citroën, ktorý
bol na toto podujatie požičaný od firmy
Citroën Slovakia Bratislava. Bol to krásny
pobyt plný zážitkov. Nadviazali sa nové
priateľstvá. Všetci si však želali a navzájom si priali, aby sa na budúci rok mohli
opäť stretnúť.
Ing. Jozef Borovka
Michalovce

Summary
Precious moments with Little
Joint in Dudince
(page 3-4)

The division of young rheumatics operating
by the League against rheumatism in the
Slovak Republic traditionally organises
reconditioning
stays
each
summer.
Children from the Club Little Joint and
young rheumatics from the League against
rheumatism in SR, a member organisation
of SHC, participated in the reconditioning
and integration stay in Dudince, which took
place from 6th to 12th July, 2008. The bearing
idea is that small rheumatics and their
parents should meet young rheumatics and
exchange experience and inform each other.
This information is precious and during the
year there is not enough time for it.

Integration – A chance for
everybody
(page 7)

5th June this year was a very important day
for the Pedagogic Faculty of the Comenius
University in Bratislava on Račianska
Street. Right on this day an important
conference took place at this faculty within
the frame of culmination of the project
Integration – a chance for everybody – Via
Lucis (the way of light), supported from
the financial contribution of the European
Social Fund. Another important event was
opening of the new, modern Help Centre
for students with special educational and
training needs that we have also surveyed
with quite an interest.
The target of the academic conference was to
give space to the participating pedagogues
and educational advisor at schools of all
levels from all over Slovakia for exchanging
information, experience and presenting
rich results of academic, professional and
pedagogic activities, aimed at the integration
of individuals with special educational and
training needs, with emphasis on the basic,
secondary schools and colleges´/universities.

Introducing
The Division of young
rheumatics by the League
against rheumatism and its club
(page 10-11)

Rheuma is not only a disease of older
people; it also strikes children and the youth
at a considerable rate. Therefore as a part

of the League against rheumatism, which
is a member organisation of the Slovak
Humanitarian Council, the Division of young
rheumatics was established (DYR – LAR SR)
and its club called Little Joint (Kĺbik). All the
year round, the division performs interesting
activities for young people facing this serious
illness. We talked more about the division,
club and young people working therein with
Jana Černáková, President of the Division of
young rheumatics.
The League against rheumatism has
been a prominent member of the Slovak
Humanitarian Council for long years,
but the Division of young rheumatics
was only established in 1998. Where
does the division seat and what led to its
establishment?
The Division of young rheumatics (DYR) was
officially established in 1998, its members
are young rheumatics – members of the LAR
SR up to 35 years old. Within the framework
of activities of the LAR, the division started
to deal with young people, patients with
Juvenile idiopathic arthritis (JIA), because
exactly this group must solve really specific
and complex problems caused by this illness.
Despite their young age, they get tired fast,
often their walk changes, it is painful, visible,
must used different aids, such as crutches,
questions, splints, and in the worst case a
wheelchair. Such an individual must know
that he is not the only one to have this
problem, and his state of health may change
or even significantly improve after setting
the right cure. Right then they need mental
support, or social counselling in order to get
over the worst period and be able to mobilise
again. Some of them have to undergo joint
operation or another surgical operation. They
bear problems with adverse effects of the
new treatments if a friend encourages them
and tells them that soon nausea will retreat, or
advises on what to avoid. These are problems
very distant from the general difficulties of
young people, their schoolmates and friends
at home, who at this young age enjoy a relative
unconcern. A young rheumatic is often forced
by the circumstances to grow up prematurely
in order to be able to come to terms with their
health problems. He must consider whether
he will be able to complete school in regular
term, or whether after its completion, he will
find a suitable job. These are all topics that
engage out members. The seat of DYR is the
National Institute of Rheumatic Diseases,
Nábrežie Ivana Krasku 4, in Piešťany.
What can you recollect about the
beginnings?
At the beginning there was a long-term
friendship of a group of teenagers that during
the summer holiday and their treatment in
the National Institute of Rheumatic Diseases
in Piešťany met each year. During the long

summer afternoons, after the treatment
procedures and examinations finished,
they spent their time walking, talking for
long hours or playing. Friendships were not
interrupted, and after the treatment finished,
they continued in remote way even after
returning home. After the first reconditioning
stay organised by the headquarters of LAR
SR, we realised that if in the future we want
to organise similar events and approach more
and more new young rheumatics, we should
legalise our “association”. Our initiative found
great understanding with Ms MUDr. Mária
Orlovská, who was at that time the secretary
of LAR SR and is one of the establishing
members of the League.

Children from foster homes to
represent Slovakia
(page 13)

The Association of friends of children
from foster homes, Úsmev ako dar (Smile
as a gift) considers it important that
children from foster homes establish good
quality and valuable relationships. In cooperation with the Union of employees of
foster homes the Association Úsmev ako
dar decided, during the pleasant summer
days to encourage children for master
sports performances.
The sports championship of children from
foster homes organised already for the 18th
time, was already implemented in five oneday cycles. Nationwide sports games with
Nestlé – this is the exact name of the project
that about four hundred children from foster
homes from all over Slovakia participated in.
Only 28 children from Western, Central and
Eastern Slovakia will have the possibility to
measure their powers in the international final
that apart from our kids, also children from
Hungary and Czech Republic will participate
in. They will compete in disciplines, such
as 60-metre and 1200-metre running, long
jump, shot put, but also in football and
volleyball. The championship will take place
from 12th to 14th August, 2008 in the town of
Zamárdi, in Hungary.
***
Supplement: „Actual on preparation for
conversion to euro in Slovakia“ – this is
the title of the supplement of Humanita
Plus. The selected topic relates to all the
inhabitants of the Slovak Republic. Most
of the information regarding the euro
is needed by the vulnerable groups of
people more than by the others, in order
to obtain complex information on time,
in connection with the conversion from
crown to euro, and hereby make it easier
for them to prepare for the euro.
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