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V roku 2003 pozvala MUDr. Daniela Sejno-

vá Američana žijúceho v Čechách, Garyho 

Edwardsa, aby rozbehol klaunské návštevy 
na Klinike detskej onkológie a hematológie 
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou 
(dnešný NÚDCH) na bratislavských Kra-
mároch, kde vtedy pôsobila ako primárka.
Už 7. apríla 2004 zakladajú občianske 

združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, 
pričom návštevy realizujú v úvode 4 zdravot-
ní klauni. Dnes má združenie 65 profesionál-
nych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne 
navštevujú 53 nemocníc a 31 seniorských 
zariadení po celom Slovensku. Mesačne zre-
alizujú približne 230 zdravotných klauniád, 
vrátane pravidelných návštev na detských 
oddeleniach aj špeciálnych programov. 

Ocenenie od ombudsmanky, rodičov

aj personálu

Počas svojho pôsobenia získalo združe-
nie niekoľko ocenení. V roku 2013 to boli 
ocenenia Superbrand a Šľachetný čin 

roka. V roku 2017 pribudlo Ocenenie ve-

rejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej 
a Ocenenie v sociálnej oblasti udele-
né Bratislavským samosprávnym krajom
za program určený seniorom „Smiech ne-
pozná vek“. Predsedníčka združenia MUDr. 
Katarína Šimovičová získala titul Slovenka 
roka v oblasti Charita ako aj Absolútna Slo-

venka roka 2018.
„Najväčším ocenením našej práce sú ro-
zosmiate tváre detí a radosť i úľava, ktorú 
pritom vidíme na tvárach rodičov,“ hovorí 

Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka zdru-
ženia. „Nesmierne si vážime aj uznanie
od personálu zariadení, ktorý nás považu-
je za partnerov a výborne sa nám s nimi 
spolupracuje. Ich práca je nesmierne ťažká
a stresujúca, aj preto začiatok klauniády 
patrí práve sestričkám a lekárom.“

Vízia: Zdravotný klaun ako ofi ciálne 

uznaná profesia

Zdravotní klauni sú vždy prísne vyberaní
a profesionálne vyškolení. Aby bola ich 
kvalita aj profesionalita potvrdená, začalo
sa s potvrdzovaním kvality klaunov. V tomto 
roku bolo certifi kovaných prvých viac než 

30 slovenských zdravotných klaunov. Cer-
tifi kovaný klaun musí splniť prísne podmien-
ky, ktoré sú stanovené medzinárodnou ko-
misiou umeleckých riaditeľov jednotlivých 
krajín skupiny RED NOSES Clowndoctors In-
ternational, do ktorej patrí aj ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors. Spadá tam najmä úspešné 
absolvovanie širokého spektra rôznych ško-
lení. „Certifi kácia je prvým krokom k naplne-
niu našej vízie: aby pozícia zdravotný klaun 

bola ofi ciálne uznaná za profesiu,” povedal 
Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ organizácie. 
Na to nadväzuje aj ďalšia méta: „Zdravotní 
klauni sú už dnes v mnohých nemocniciach 
samozrejmou súčasťou detských oddelení, 
napríklad na bratislavských Kramároch mô-
žete stretnúť zdravotných klaunov každý 
pracovný deň. Našou métou je, aby v budúc-
nosti mohli zdravotných klaunov stretávať 
hospitalizované deti denne vo všetkých slo-
venských nemocniciach”.

Poďakovanie darcom

Združenie by nemohlo napĺňať svoju misiu 
– Prinášať prostredníctvom klaunského 

umenia radosť a smiech tým, ktorí to 

potrebujú – bez podpory darcov. „Ide pre-
važne o individuálnych darcov, ale aj fi rmy, 
granty či príspevky z  2 % z  podielu dane. 
Za to patrí všetkým, ktorí nás podporujú, 
veľké ďakujem,“ uzatvára Zuzana Ambro.

Martina DOBŠINSKÁ NOVOMESTSKÁ

Foto: Samuel ĎURKOVIČ

Kontakt:

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Klenová 8

831 01 Bratislava

telefón: 02 4342 8088

e-mail: info@cervenynos.sk

web: https://cervenynos.sk/
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Zdravotní klauni: Keď doktor lieči smiechom
Za 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku zrealizovali profesionálni zdravotní klau-

ni dokopy až 20 000 klauniád pre deti aj dospelých v zariadeniach po celom Sloven-

sku. Navštevujú deti aj dospelých, vrátane seniorov.
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Od roku 1919 zakladala Živena prvé školy 
s vyučovacím jazykom slovenským pre žen-
ské povolania, v ktorých sa dievčatá a ženy 
učili postarať sa o  zdravú rodinu, deti, sta-
rých aj chorých. V  roku 1922 založila prvé 
detské jasle na území Slovenska a  v  roku 
1923, s veľkou pomocou Alice Masarykovej, 
aj „Dvojročnú školu pre vzdelanie pracov-
níc vo verejnom zdravotníctve, pečlivos-
ti o  mládež a  ľudovýchovu“, ktoré sa stali 
predchodkyňami dnešných stredných zdra-
votníckych škôl. Tu sa frekventantky pripra-
vovali pre oblasť zdravotníctva, ošetrovateľ-
stva a sociálnej práce.

Živena mala zmenou režimu po rokoch 
1948 až 1952 nanútenú prestávku  až do jej 
obnovenia v roku 1990. Potom sa k svojej 
pôvodnej, aj humanitnej a osvetovej práci, 
vrátila. Bola pri formovaní Slovenskej hu-
manitnej rady a  od začiatku jej existencie 
s  ňou úzko spolupracovala. V roku 1995 
stála napríklad pri organizácii veľkého 
benefi čného koncertu v  Slovenskom roz-
hlase, z  ktorého výťažok išiel v prospech 
vtedy začínajúcej Ligy proti rakovine. Obe 
organizácie sa tiež vzájomne zúčastňovali 
svojich podujatí.

V sociálnej oblasti Živena aj po roku 1989 
pomáhala a pomáha ľuďom v núdzi zbier-
kami šatstva, školských, hygienických 
a  domácich potrieb, spolupracuje s od-
bormi sociálnej starostlivosti miest a obcí 
na Slovensku, s nemocnicami, so školami, 
organizuje osvetové podujatia, vyjadruje 
sa k  domácim aj medzinárodným uda-
lostiam, týkajúcich sa ľudí, ktorí sa ocitli 
v ohrození.

Živena spolupracuje s  viacerými školami, 
napríklad aj s  Lekárskou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave. Koncom júna 2019 
dostal Miestny odbor Živena Bratislava po-
nuku na spoluprácu z Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity, čo by 
mohlo priniesť nové výzvy. V Trnave otvorili 
nový, mimoriadne zaujímavý študijný odbor 
„Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“. Je to oblasť, 
ktorej sa vždy venovala aj Živena a s týmto za-
meraním vznikali vlastne aj prvé školy Živeny. 
Na stretnutí Živeny s  vedením katedry sme 
hovorili o  možnostiach spolupráce pri šírení 

osvety v rámci včasnej intervencie pri výchov-
ných problémoch u detí so záberom na celú 
rodinu; o hľadaní riešení pre rodiny, ktoré sa 
rozhodli postarať sa o starých a chorých čle-
nov rodiny v domácom prostredí a o ďalších 
témach a  možnostiach štúdia. Hovorili sme
aj o možnosti spoločného udeľovania špeciál-
neho ocenenia v rámci sociálnej práce. 

Spájať sily a byť tam, kde nás potrebujú, bolo 
vždy krédom aj základom činnosti Živeny. 
Preto sa tešíme, že sme k našim existujúcim 
partnerom získali ďalšieho takého erudova-
ného, ktorý pomôže posunúť sa ďalej nielen 
nám, ale aj tým, ktorí našu pomoc potrebujú. 
Aby sme našu pomoc mohli robiť lepšie.

PhDr. Alena BUČEKOVÁ

predsedníčka

Foto: archív 

Kontakt:

Miestny odbor Živena Bratislava

Štefánikova 25, 811 05 Bratislava

telefón: 0950 488 287

e-mail: info@zivenabratislava.sk

web: www.zivenabratislava.sk

Jubilujúca Živena s novou výzvou
Živena, spolok slovenských žien, si v tomto roku pripomína 150. výročie od svojho zalo-

ženia dňa 4. augusta 1869. Už v jej prvých stanovách bolo medzi hlavnými cieľmi organi-

zácie vzdelávať ženy v oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva a osvety v rodinách.
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Ošetrovňa v Sociálnom dome Živeny

v Martine. Dom bol postavený v roku 

1922, bola v ňom hudobná škola, prvé 

detské jasle na Slovensku, ošetrovňa pre 

matky a deti, očistné kúpele, organizovali 

sa tam osvetové prednášky atď.

Pečiatka MO Živena Bratislava z roku 1922



Detské centrum Slovensko (DC-SK), prvá 

slovenská organizácia pre pomoc deťom 

v náhradnej starostlivosti, sa aj v roku 

2019 venovalo pôvodným aktivitám, 

ktoré zakladajúci členovia združenia or-

ganizovali už od roku 1980. Tieto aktivi-

ty pomáhajú deťom v centrách pre deti

a rodiny po celom Slovensku.

Patria medzi ne najmä športové aktivity 
ako preteky turistickej zdatnosti, plavecké 
preteky, šachový turnaj, majstrovstvá Slo-
venska vo futbale pre deti z centier pre deti
a rodiny (CDR), s  možnosťou postupu až
na majstrovstvá sveta, a letné tábory, dnes 
užšie zamerané iba pre deti z profesionál-
nych náhradných rodín CDR na Slovensku. 
Od roku 1981 boli pôvodne organizované 
letné aj zimné tábory pre deti z detských 
domovov s účasťou od 800 do 1 700 detí 
ročne. V súčasnej dobe organizujeme dva 
tábory v dvoch 14 denných turnusoch pod-
ľa veku, pre približne 100 detí z profesionál-
nych náhradných a pestúnskych rodín.

37. ročník Letných táborov

Počas prvých dvoch júlových týždňov zor-
ganizovalo združenie DC-SK letný tábor
v Tajove pod Skalkou. Téma táborového 
turnusu pre deti vo veku od 11 do 18 rokov 
bola „Tajomstvo Görgeyho tunela“, v rámci 
ktorej táborové oddiely hľadali na tzv. zla-
tej baníckej ceste vysoko v Kremnických vr-
choch tajomný tunel s dlhou a mimoriadne 
bohatou históriou. V jednom areáli tábora 
prebiehal aj turnus pre malé deti vo veku 
od 3 do 10 rokov, kde sa táboroví pracovníci 
spolu s deťmi premiestňovali „Z rozprávky 
do rozprávky“.

Majstrovstvá sveta detských domovov 

vo futbale 2019

Na konci júla sa Detské centrum Slovensko 
spolu so siedmimi chlapcami a jednou sleč-
nou z CDR Trnava, Pečeňady, Sereď a Podo-
línec „presťahovali“ do Varšavy, hlavného 
mesta Poľska, kde sa zúčastnili Majstrov-
stiev sveta detských domovov vo futbale. 
Na futbalovom štadióne Légie si zmerali sily 
v základnej skupine s futbalistami z Thajska, 

Holandska, Palestíny, Portugalska a Čiernej 
Hory, kde skončili na treťom mieste. V ďal-
ších troch skupinách hrali futbalisti z Ukra-
jiny, Nepálu, Jordánska, Macedónie, Českej 
republiky, Chorvátska, Bosny a Hercego-
viny, Španielska, Vietnamu, Ruska, Litvy, 
Uzbekistanu, Slovinska, Bieloruska, Poľska, 
Japonska, Nemecka, Srbska, Írska a Belgic-
ka. Majstrami sveta pre rok 2019 sa stali 
mladí futbalisti z Ukrajiny.

Virtuálny neštátny domov „Náhradné ro-

diny DC-SK“

Združenie Detské centrum Slovensko je 
zriaďovateľom aj prvého virtuálneho ne-
štátneho Detského domova „Náhradné 
rodiny DC-SK“. Virtuálneho preto, lebo už
od začiatku svojho vzniku v roku 1998 orga-
nizácia umiestňovala deti výlučne do rodin-
nej bunky, kde sa o deti starali manželia, ktorí 
v bunke bývali aj so svojimi vlastnými deť-
mi, alebo do siete profesionálnych náhrad-
ných rodín od Trenčína cez Kysuce, Oravu až 
po Liptov. Od začiatku roku 2019 bol Detský 
domov „Náhradné rodiny DC-SK“ premeno-

vaný na „Centrum pre deti a rodiny DC-SK“, 
na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele z apríla 2018. Detské domovy sa 
týmto zákonom nezrušili, zákon im však 
spolu s novým názvom priniesol aj nové, 
širšie kompetencie. Detské domovy, dnes 
po novom už Centrá pre deti a rodiny, sa ne-
zameriavajú už len na deti, ktorým súd na-
riadil ústavnú starostlivosť alebo výchovné 
opatrenie, ale nové kompetencie posunuli 
centrá viac do prevencie pred nariadením 
ústavnej starostlivosti. To znamená, že ich 
činnosť sa preniesla do terénu bližšie k de-
ťom a rodinám s ohrozenou starostlivosťou. 
Centrá pre deti a rodiny zriaďujú aj ambu-
lancie, vysunuté pracoviská sociálnej práce 
pre rodiny s deťmi. Ďalšou formou pomoci 
deťom a ich rodinám sú mesačné pobytové 
opatrenia pre deti zvlášť alebo pre deti aj 
s ich rodičmi, ktorých treba naučiť zvládať 
rodičovské povinnosti, na základe dohody 
s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa
o dieťa stará (príbuzným, ktorému bolo die-
ťa zverené do osobnej starostlivosti alebo aj 
pestúnom či opatrovníkom dieťaťa). Takúto 
formu, okrem 18 profesionálnych náhrad-
ných rodín so 43 deťmi, si zvolilo aj Centrum 
pre deti a rodiny DC-SK, zatiaľ pre 8 detí. 
Do budúcnosti plánujeme zriadiť priestory, 
kde by boli umiestnené deti spolu s rodičmi 
na maximálne mesačné pobyty. Za týmto 
účelom bude nutné zrekonštruovať ubyto-
vaciu a spoločenskú časť v niektorom z ob-
jektov DC-SK v Ružomberku, čo sa však bez 
pomoci sponzorov nezaobíde.

PaedDr. Viktor BLAHO

zakladateľ a prezident DC-SK od roku 1996

Foto: archív

Kontakt:

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Ul. K. Sidora 134 – 138 

034 01 Ružomberok

telefón: 0903 731 750

e-mail: detskecentrum@detskecentrum.sk

web: www.detskecentrum.sk 

4

S Detským centrom až na majstrovstvá sveta

Ako býva zvykom, aj toto leto sa

v prvý letný týždeň zišli detskí 

diabetici, ale aj diabetici – celiatici zo 

všetkých kútov Slovenska na letnom 

DIA tábore. Pred nami bol týždeň 

plný zábavy a  objavovania so starými

aj novými kamarátmi.

Dobrodružstvám v  Bešeňovej patril prvý, 
v  Tatralandii zase tretí a štvrtý deň plný 
vody, toboganov a  bazénov. Na tvárach 
detí bolo vidieť, že voda, leto a  deti patria 
k sebe. Tento rok sa im ušlo aj pekné slnečné 
počasie a  tak sa mohli do sýtosti vyšantiť. 
Tí menší sa len zoznamovali s toboganmi, ale 
to trvalo len chvíľku a rýchlo sa stali kráľmi 
týchto atrakcií. Mnohé deti využili aj oddych 
v termálnych kúpaliskách. Najobľúbenejšou 
však bola divoká rieka. Pobyt v Tatralandii 
sa niesol aj v  znamení súťaží ako futbal 
vo vode, labyrint, cvičenie s včielkou Majou, 
strigou či vodníkom a pod.
Počas pobytu sme pre deti pripravili 
aj jazdu na koňoch a väčšina tých odvážnych 

si vyskúšala, aké je to sedieť na chrbte koňa 
a  jazdiť. Navštívili sme aj Medvediu štôlňu 
v  Žiarskej doline, kde sa deti zoznámili 
s dávnovekou ťažbou zlata.
Nedá sa zabudnúť ani na vzdelávacie 
a  komunikačné sedenia k  problematike 
zvládania cukrovky samotnými deťmi. 
Hlavnou témou boli sacharidové jednotky 
a  ich používanie. Po tábore každé dieťa 
poznalo svoje jednotky a väčšina z nich sa 
ich aj naučila používať.
Aký by to bol tábor, keby neboli karaoke 
a  diskotéka! Najprv začal spievať odvážny 
jedinec a  potom už spieval celý tábor. 
Na konci bolo ťažké diskotéku ukončiť, ale 
bolo treba ísť aj spať.
Počas pobytu sme pre deti zabezpečili 
odbornú lekársku starostlivosť. Nechýbalo 
meranie glykémie a krvného tlaku, našťastie 
všetko dopadlo výborne a  nemuseli 
sme riešiť žiadnu závažnú situáciu. Pre 
diabetikov, ktorí majú aj celiakiu, sme 
pripravovali osobitnú stravu vhodnú pre 
tento typ ochorenia. 

Posledný deň sa nikdy nemení. So slzami 
v očiach sme sa lúčili a sľúbili si, že prídeme 
aj ďalší rok. Ako protihodnotu sme si 
domov odniesli množstvo skvelých zážitkov 
a darčekov zo súťaží.
Touto cestou by sme chceli poďakovať 
všetkým sponzorom za možnosť stráviť 
prázdninové dni v  tábore pre detských 
diabetikov, ktorý organizuje Zväz diabetikov 
a  edukátorov Slovenska z  Michaloviec, 
a  rovnako tak všetkým vedúcim, ktorí boli 
zase úžasní.

Mgr. Ing. Jozef BOROVKA

prezident

Foto: archív

Kontakt:

Zväz diabetikov Slovenska

Súťažná 18, 821 08 Bratislava

telefón: 0907 847 021

e-mail: zds.zds1@gmail.com 

web: http://www.zds.sk 
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Detskí diabetici v letnom DIA tábore
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Združenie pacientov s  hematologickými 
malignitami už viac ako štyri roky pomáha 
pacientom s rakovinou krvi. Prevádzkujeme 
bezplatnú sociálnu aj hematologickú po-
radňu, vydávame informačné materiály, or-
ganizujeme prednášky a stretnutia. To však 
nestačí. Onkologickí pacienti na Slovensku 
stále čelia mnohým závažným problémom, 
ktoré možno vyriešiť iba zmenou zákonov. 

Dostupnosť liečby

Mnohé lieky na onkologické ochorenia nie 
sú hradené zo zdravotného poistenia, lebo 
sú príliš drahé. Na liečbu jedného z  naj-
závažnejších typov rakoviny krvi – mno-
hopočetného myelómu, je v Európskej únii 
schválených deväť inovatívnych liekov. 
Na Slovensku sú štandardne hradené tri, 
ostatné spadajú do režimu výnimiek. Zdra-
votná poisťovňa nemusí súhlasiť s úhradou 
lieku na výnimku. Ak aj súhlasí, nemusí liek 
zaplatiť v plnej výške. 
Reálna dostupnosť liekov pre onkologic-
kých pacientov je za hranicou únosnosti. 
Očakávame pritom príchod nových, ešte 
drahších liekov. Liečba onkologických 
ochorení geneticky upravenými lymfocyt-
mi prináša novú éru nielen v samotnej on-
kológii, ale aj v  spôsobe, akým uvažujeme 
o  nákladoch na zdravotnú starostlivosť. 
Cena lieku na akútnu leukémiu založeného 
na tejto metóde je viac ako 300 000 eur. Otáz-
ka fi nancovania onkologickej liečby bude 
vo veľmi blízkej budúcnosti ešte naliehavejšia.

Včasná diagnostika

Hematoonkologické ochorenia sú nezried-
ka diagnostikované neskoro. Prvé príznaky 
sú často neurčité a tak im pacienti, ale nie-
kedy aj ich lekári, nevenujú dostatočnú po-
zornosť. Stretávame sa žiaľ aj s  pacientmi, 
ktorí sa mesiace liečili u špecialistov kvôli 

urputným bolestiam chrbta a  pritom mali 
myelóm. Nadmerné potenie, bolesť kostí 

a  kĺbov, modriny a  krvácanie, časté in-

fekcie, neočakávaný úbytok hmotnosti 

alebo aj výrazná únava a  bolesť chrbta 

vôbec nemusia byť banálne. Pri pochyb-
nostiach navštívte svojho všeobecného 
lekára a  dajte si vyšetriť krvný obraz. Čím 
skôr sa ochorenie diagnostikuje, tým lepšie 
vyhliadky má liečba. 

Dodržiavanie liečebného režimu

Užiť tabletku je pre pacienta jednoduchšie 
a pohodlnejšie ako dostať injekciu v ambu-
lancii. Takáto liečba však znamená aj väčšiu 
zodpovednosť brať liek v správnej dávke 
a  čase. Nedodržiavanie liečebného režimu 
vedie k zhoršovaniu ochorenia. Ak pacient 

svoje lieky neužíva tak, ako by mal, alebo 

ich neužíva vôbec, mrhajú sa obmedzené 

zdroje v zdravotníctve. Sťažuje sa dostup-
nosť liečby pre ďalších pacientov, pretože 
kvalita lieku sa hodnotí podľa jeho výsled-
kov. 

Adherencia k  liečbe (správne dodržiava-
nie liečby – pozn. redakcie) je problémom 
aj v iných krajinách. Rôzna je však snaha ten-
to problém riešiť. Popri využívaní rôznych 
aplikácií a iných technologických možností 
je riešením najmä otvorený vzťah pacienta 
s lekárom, dostatok informácií, aktívna 
účasť pacienta na rozhodovaní o liečbe, dô-
slednosť pri zmierňovaní nežiaducich účin-
kov. Je to proces náročný na čas a vôľu. 

Sociálne zabezpečenie

Onkologické ochorenie je pre pacienta 
a  jeho rodinu obrovskou fi nančnou zá-
ťažou. Pacient potrebuje nielen kvalit-
nú zdravotnú starostlivosť, ale aj pomoc 
zo systému sociálneho zabezpečenia. Eko-

nomické ťažkosti vplývajú na ochotu liečiť 
sa a v mnohých prípadoch vedú k zbytoč-
ným hospitalizáciám. Dopláca na to teda 
nielen pacient, ale aj štát.
Úlohou sociálnej starostlivosti je pomôcť 
pacientovi prekonávať sociálne a eko-
nomické prekážky, ktoré bránia úspechu 
liečby, a po jej skončení pacienta podporiť 
v opätovnom začlenení do spoločnosti. So-
ciálna starostlivosť na Slovensku plní túto 
úlohu len veľmi obmedzene. Pomoc sa vy-
bavuje komplikovane, pacient je posudzo-
vaný na rôznych úradoch podľa rôznych zá-
konov. Máme osemnásť rôznych príspevkov 
pre ťažko zdravotne postihnutých, s  rôzne 
odstupňovanými hranicami príjmu. V  Če-
chách majú tri. Čím je systém zložitejší, tým 
náročnejšie je rozhodovanie, tým ľahšie do-
chádza k chybám. 
Nevyhnutná je reforma systému sociálne-
ho zabezpečenia a jeho úzke prepojenie 
so systémom zdravotnej starostlivosti. Pri 
rozhodovaní o úhrade liekov zo zdravotné-
ho poistenia by sme tiež mohli zohľadňovať 
náklady na nemocenské, invalidné dôchod-
ky, opatrovanie či sociálne služby. Pokiaľ 
by sme pri posudzovaní liečby sledovali 
aj úspory nepriamych nákladov, poskytlo 
by nám to omnoho pravdivejší obraz o tom, 
akú hodnotu liečba prináša spoločnosti. 

JUDr. Katarína FEDOROVÁ, PhD.

Fot o: internet

Kontakt:

Združenie pacientov

s hematologickými malignitami 

Nezábudková 52, 821 01 Bratislava

telefón: 0800 007 694, 0902 688 121

e-mail: info@hematologickypacient.sk

web: www.hematologickypacient.sk

Čo trápi

pacientov

s rakovinou 

krvi 

Vďaka darcom a sponzorom pomáhame 
vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice 
monitorom dychu Babysense, ktorý je re-
gistrovaný na Ministerstve zdravotníctva 
SR ako zdravotnícka pomôcka a prešiel 
niekoľkoročnými klinickými testami. Tento 
monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, 
ale tiež apnoe pauzy a akékoľvek nepravi-
delnosti dychu dieťatka a okamžite spustí 
alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý 
môže v prípade potreby včas poskytnúť 
dieťatku prvú pomoc.

Syndróm SIDS

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat alebo
aj Sudden Infant Death Syndrom (SIDS) je 
pojem, ktorý označuje náhle úmrtie dojčiat 
do jedného roku života, ktoré nie je mož-
né predvídať na základe zdravotného sta-
vu a ktoré aj po vykonaní pitvy, dôkladnej 
ohliadky miesta úmrtia aj dôkladnom pre-
skúmaní lekárskej dokumentácie dieťaťa 
zostáva nevysvetlené.
Väčšinou dochádza k náhlemu úmrtiu 
u novorodencov, ktorí sa javia úplne zdraví, 
po uložení na spánok, pričom nie je možné 
vypátrať žiadne vonkajšie zavinenia alebo 

spôsobenie smrti. Potom, čo sú vylúčené 
všetky iné možné príčiny úmrtia, je zvyčaj-
ne stanovená diagnóza SIDS.
Dôvody, ktoré k  úmrtiam vedú, zostávajú 
zatiaľ záhadou. Je však isté, že SIDS nie je 
spôsobená udusením, poruchou imunity, 
dávením alebo iným ochorením ako je nád-
cha alebo iné infekcie.
Syndróm SIDS ostáva jednou z hlavných 
príčin úmrtí detí vo vyspelých krajinách 
a spolu s inými nevysvetliteľnými úmrtiami 
sa vyskytuje u 1 z  3 000 detí. V roku 2011 
bol SIDS jedným z troch hlavných dôvodov 
úmrtí novorodencov v USA. K úmrtiu naj-
častejšie dochádzalo vo veku od 2 do 4 me-
siacov. SIDS sa vyskytuje nezávisle na rase, 
sociálno-ekonomickej situácii, náboženstve 
či národnosti.

Monitor pohybov

Najúčinnejšou prevenciou je použitie mo-
nitora dychu, ideálne takého, ktorý je cer-
tifi kovaný ako zdravotnícka pomôcka. Mo-
nitor dychu je monitorovacie zariadenie, 
ktoré neustále sleduje dychové pohyby 
dieťaťa a pri zaznamenaní život ohrozujú-
ceho spomalenia, nepravidelnosti, zástavy 

či apnoickej pauzy spustí zvukový a optic-
ký alarm. Dokáže tak včas privolať pomoc 
a tým ochráni život dieťatka.
Senzorové podložky Babysense registrujú 
pohyb tela dieťaťa a algoritmus mikropro-
cesoru kontrolnej jednotky je navrhnutý 
tak, aby rozpoznal rytmus a pomer týchto 
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Nadácia Križovatka od svojho založenia v roku 2008 šíri na Slovensku ako jediná povedomie o Syn-
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stráži malé 
bábätká



pohybov. Babysense nie je len ďalší monitor 
na kontrolu pohybu, pretože má parametre, 
ktoré defi nujú pomer dychovej aktivity, kto-
rá je príliš pomalá (pod 10 mikropohybov 
za minútu), príliš rýchla (viac než 90 mikro-
pohybov za minútu) alebo žiaden pohyb 
po dobu 20 sekúnd.

Monitory ako vybavenie nemocníc

Naším hlavnými cieľom je sprostredkovanie 
darovania monitorov dychu medzi darcom 
a nemocnicou. Oslovujeme fi rmy a spoloč-
nosti, buď s národnou alebo regionálnou 
pôsobnosťou, a dohovárame sa na jedno-
razovom príspevku alebo na sponzorskom 
dlhodobom pláne. Často ide o spoločnosti, 
ktoré sú regionálne blízke obdarovávanej 
nemocnici alebo ich s nemocnicou spája 
osobný príbeh z ich vlastného rodičovstva 
či stretnutie so syndrómom SIDS. Zástup-
covia donátora (sponzora alebo darcu) sú 
vždy pozvaní na odovzdávanie monitorov 
do nemocnice.
S celým procesom súvisí veľa formálnych 

činností, od spísania zmlúv, preberacích 
protokolov, zabezpečenia prítomnosti 
tlače, vydanie tlačovej správy, evidencie 
zaslaných monitorov, atď. O to sa starajú 
regionálne koordinátorky a hlavná koordi-
nátorka nadácie.

Zapožičanie monitoru domov

Aby mohli mamičky a oteckovia novona-
rodených detí aj doma pokojne spávať, 
potom, čo tento pocit zažili v nemocnici, 
pomáhame zriaďovať a prevádzkovať vý-
požičné miesta monitorov pri oddeleniach 
nemocníc. Monitory dychu sú vypožičané 
na nevyhnutne dlhé obdobie ohrozenia 
dojčaťa.
S touto činnosťou sú spojené administratív-
ne a organizačné práce, preto úzko spolu-
pracujeme s personálom nemocníc, ktorý 
nám s touto činnosťou nezištne pomáha.
V súčasnej dobe je na Slovensku aktívnych 
70 výpožičných miest, 53 v nemocniciach 
a 17 v lekárňach.
Od roku 2008 sme prostredníctvom výpo-
žičných miest zrealizovali vyše 25 000 výpo-
žičiek monitorov dychu.

Zbierky, partneri a darcovia

V súčasnej dobe sa veľmi ťažko získavajú 
fi nančné prostriedky na humánne účely. 
Napriek tomu sa vždy nájdu ľudia ochotní 
pomáhať, nielen fi nančne, ale aj poskyt-
nutím pomocnej ruky pri riešení bežných 
problémov, ktoré nepochybne patria k čin-
nosti každej organizácie.
Prevencia Syndrómu náhleho úmrtia doj-
čiat nie je fi nančne podporovaná štátom, 
práve preto je nutné, aby sa k tejto prob-
lematike zodpovedne postavili samot-
ní rodičia a lekári oddelení pracujúcich 
s ohrozenými bábätkami. Financie potreb-
né k realizácii nášho projektu získava nadá-
cia z viacerých zdrojov, vo forme fi nančných 
príspevkov od fyzických osôb (rodičov) ale-
bo od právnických osôb. 

Našimi individuálnymi darcami sa v uplynu-
lom období stali stovky drobných prispie-
vateľov – rodičov. Naše poďakovanie patrí 
aj sponzorom, ktorí nám fi nančne prispeli 
na nákup monitorov dychu alebo nám po-
skytli výrazné zľavy pri poskytovaní svojich 
služieb. Zoznam darcov, sponzorov a part-
nerov zverejňujeme pravidelne na webovej 
stránke našej nadácie a vo výročnej správe.

V  termíne od 12. apríla 2019 do 30. 

marca 2020 realizujeme verejnú zbier-

ku projektu „Mamička, dýcham“, ktorej 

zmyslom je zhromaždenie fi nančných 

prostriedkov na podporu a realizáciu 

tohto projektu.

Táňa TOMASCH

riaditeľka 

Foto: archív

Nadácia Križovatka

Na piesku 8, 821 05 Bratislava

telefón: 0904 897 704, 0908 921 310

e-mail: nadaciakrizovatka@gmail.com

web: www.nadaciakrizovatka.sk

8

Je to tak – každá ôsma žena má 

počas života rakovinu prsníka. 

Toľko hovoria čísla. Za holými 

číslami sa však schovávajú osudy 

postihnutých. Tragické i víťazné. 

A aby tých víťazstiev bolo čo naj-

viac, vzniklo v Martine v roku 2001 

občianske združenie Turčianske 

Venuše. Martin sa tak medzi 

slovenskými okresnými mestami 

zaradil medzi priekopníkov 

takto profi lovo orientovaného 

občianskeho združenia.

Pri zakladaní združenia sme mali vyššie 
ambície ako stať sa iba akýmsi „babským 
spolkom“, kde sa robia ručné práce 
alebo vymieňajú recepty a informácie 
o zázračných liekoch či liečiteľoch. Pri tom 
bolo treba počítať s rôznorodým zložením 
členstva, či už pôjde o záujmy, vzdelanosť 
alebo vek. Nevyhnutné bolo prísť 
s ponukou, ktorá by zaujala všetky a bola 
pre ne osožná. Čo sme ale nepredpokladali, 
že sa z počiatočných 30 členiek postupne 
rozrastieme na čosi okolo stovky. Čoskoro 
sa nám vyprofi lovali a  neskôr aj osvedčili 
štyri základné oblasti, ktorým venujeme 
pozornosť. Pri ich plánovaní a organizovaní 
sa snažíme o pestrosť, systematickosť 
a pravidelnosť. Držíme sa zásady, že každý 
mesiac sa musí niečo udiať, aby sa bolo 
na čo tešiť.

Podpora zdravia

Zatiaľ sme každý rok úspešne zorganizovali 
týždenný rekondičný a kúpeľný pobyt 
vo Vysokých Tatrách, neobišli sme ani 
kúpele Lúčky a Bojnice. Možnosti limituje 

fi nančná situácia, preto sa úhrada pobytov 
uskutočňuje aj za spoluúčasti účastníčok. 
Veľmi nám pri tom pomáha aj pravidelný 
fi nančný príspevok Ligy proti rakovine 
SR, ktorej zase my aktívne pomáhame 
pri organizovaní Dňa narcisov v Martine 
a Vrútkach. A  že naša pomoc nie je 
nepovšimnuteľná, dosvedčuje, že sa nám 
v posledných rokoch podarilo poslať 
na účet LPR okolo 10 tisíc eur ročne a viac. 

K zdravému životnému štýlu chceme viesť 
naše členky aj ponukou pravidelných 

fyzických aktivít. Pravidelne si 
predplácame pre nás vyhradenú hodinu 
v krytej plavárni, aby sme mohli bez zábran 
raz do týždňa plávať. Za túto možnosť sa 
patrí poďakovať aj mestu Martin, ktoré nám 
v posledných rokoch prispieva na uhradenie 
časti nájomného. Neskôr k plávaniu 
pribudol aj liečebný telocvik, dnes funguje 
ako hodina joga upravená s ohľadom 
na naše ochorenie vďaka ústretovej cvičiteľke 
a bez nároku na jej honorár. Aj toto cvičenie 
ponúkame členkám raz do týždňa.

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávanie považujeme v súvislosti 
s našou diagnózou za osobitne dôležité. Má 
umožniť spoznať možné riziká ochorenia 
a predovšetkým, ako im predchádzať, ako 
prekonávať stresové situácie a prispieť 
k optimistickému životnému postoju. Prísne 
dbáme o to, aby sme pri tom neumožnili 
šírenie rôznych šarlatánskych skutkov 
a nápadov, neposkytujeme priestor 
žiadnym dílerom, reklamným agentom, 
či zázračným liečiteľom, hoci sa niektorí 
ponúkali aj ponúkajú. Máme veľkú výhodu, 
že Martin má bohaté zázemie skvelých 

a ochotných lekárov. Ochotne nám 
vychádza v ústrety martinská Univerzitná 
nemocnica, ale aj odborní lekári mimo 
nej. Takéto typy stretnutí organizujeme 
spravidla štyrikrát do roka. Okrem lekárov 
nás poučili aj psychológovia, pracovníčka 

úradu práce a sociálnych vecí, alebo 
aj výrobca zdravých potravín, pozvanie 
ktorého sme konzultovali s Ligou proti 
rakovine SR. Pokúšali sme sa tiež o tréning 
pamäti, bol medzi nami uznávaný bylinkár, 
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skúšali sme muzikoterapiu, čo nám 
umožnila Turčianska knižnica.

Spoločenské podujatia

Presviedčame sa o tom, že naše pôsobenie 

je nezanedbateľné aj zo sociálneho 

hľadiska. A  nielen preto, že sociálne putá 
spájajú vedci s úspešnejším bojom proti 
rakovine, keď sa im podarilo zistiť, že ženy 
s rakovinou prsníka, ktoré navštevovali 
stretnutia ľudí s týmto ochorením, žili 
dvakrát dlhšie. Uvedomujeme si, že je medzi 
nami nemálo starších a osamelých členiek, 
alebo aj mladších, pre ktoré je jediným 
zdrojom príjmu ich invalidný dôchodok. 
A tak je naša ponuka často jediná možnosť, 
ako sa vybrať na výlet alebo do spoločnosti. 
Snažíme sa, aby aj táto ponuka bola 
hodnotná a pestrá. Navštívili sme niekoľko 
skanzenov, boli sme si pozrieť výstavu 

o Tutanchamónovi v Bratislave, pravidelne 
organizujeme novoročné spoločenské 
stretnutie alebo koncom leta sa schádzame 
pri už tradičnom guláši.

Komunitné akcie

Špecifi cký spoločenský dosah majú naše 
komunitné stretnutia a podujatia. Pre 
činnosť združenia má osobitný význam 
výročná členská schôdza, na ktorej každý 
rok pravidelne hodnotíme a plánujeme. 
Naším najväčším komunitným podujatím 
je aktívna účasť na spomínanej fi nančnej 

zbierke v Deň narcisov. Túto pomoc 
považujeme za svoj morálny záväzok, 
veď aj my chceme byť užitočné. Darilo sa 
nám tiež nadviazať kontakty s rôznymi 

skupinami podobného zamerania 

z iných miest, raz sme dokonca usporiadali 
v Martine aj stretnutie zástupkýň takýchto 
klubov a občianskych združení z celého 
stredoslovenského regiónu. No situácia 
sa mení z mnohých dôvodov, viaceré 
združenia ukončili svoju činnosť, limitujúca 
je tiež fi nančná situácia.
Všetko, čo robíme, do značnej miery 
obmedzujú fi nančné prostriedky. 
Nemáme vlastné priestory, nemáme žiaden 
pravidelný príjem. Hlavným zdrojom 
našich fi nancií je dvojpercentný podiel 
z daní obyvateľstva, výšku ktorého môžeme 
každý rok iba predpokladať. Teší nás 
priaznivý ohlas verejnosti, čo dokumentuje 

aj neustály záujem o členstvo. A trochu 
nadnesene by sme mohli povedať, že nám 
fandí a praje skoro celé Slovensko. Veď naši 
darcovia sú napríklad z Banskej Štiavnice, 
Čadce, Dolného Kubína, Komárna, Košíc, 
Levíc, Liptovského Mikuláša, Malaciek, 
Nitry, Popradu, Prievidze či Ružomberka. 
Sme im za to vďační, ako aj mestu Martin, 
ktoré ocenilo naše pôsobenie udelením 
Ceny dobrovoľníka mesta Martin 
za cit. „mimoriadny prínos a záslužnú 
dobrovoľnícku činnosť v oblasti vzdelávania 
a odbornej pomoci onkologickým 
pacientom a v oblasti prevencie zdravia 
občanov mesta Martin“.
Vnímame to nielen ako ocenenie, ale tiež 
ako jasný dôkaz toho, že naše snaženia 
sú akceptované, uznané a že to, o čo 
sa naším pôsobením usilujeme, nie je 
zbytočné. Prijali sme toto ocenenie nielen 
so zadosťučinením, ale aj ako náš záväzok 
do budúcnosti.

PhDr. Želmíra BROZMANNOVÁ

predsedníčka

Foto: archív

OZ Turčianske Venuše

Dobšinského 41, 036 01 Martin

telefón: 0911 324 306

web: http://www.turcianskevenuse.sk/

Občianske združenie Slovenská spoloč-

nosť pre spina bifi da a/alebo hydrocefa-

lus vzniklo s cieľom zvýšiť kvalitu života 

ľudí s diagnózami spina bifi da (rázštep 

chrbtice) a hydrocefalus (vodnatieľka 

mozgu – porucha vstrebávania likvoru). 

Pätnásť rokov existencie združenia sme na-
plnili tým, čo naša spoločnosť rodinám detí 
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím 
neponúka. Účasťou na voľno-časových ak-
tivitách, odľahčovacou službou, tréningom 
zručností, aktívnym športovaním aj motivo-
vaním k aktívnemu spôsobu života. Pre ro-
diny sme sa stali majákom na ich nie ľahkej 
ceste.
Získali sme pri tom množstvo cenných 
skúseností a overili postupy, ako dospieť 

k zmysluplným cieľom. Významne sme 
ovplyvnili proces inkluzívneho vzdelávania 
cez podporu rodičom a praktickou pomo-
cou v spolupráci s viacerými odborníkmi 
na Slovensku. Pospájali sme navzájom ro-
diny s rovnakými diagnózami a množstvo 
dobrovoľníkov, vytvorili komunitu ľudí, 
ktorá sa chce stretávať a vzájomne oboha-
covať. Obrovský podiel na tom majú najmä 
dobrovoľníci, ktorí na naše aktivity opako-
vane prichádzajú, iniciujú ich a navrhujú 
ďalšie smerovanie.

Letné tábory samostatnosti

Štrnásť ročníkov „Letného tábora samostat-
nosti“ by sa združeniu nepodarilo uskutoč-
niť bez podpory mnohých sponzorov, ale 
ani bez zápalu mladých dobrovoľníkov. 

Tí prichádzajú, aby na týždeň odbreme-
nili rodičov od dennej starostlivosti o deti 
so zdravotným postihnutím a súčasne mo-
tivovali deti a mladých ľudí budovať schop-
nosti samostatného života. Pre deti prinie-
sol tento čas jedinečnú príležitosť rozvinúť 
vzájomné priateľstvá, ktoré súčasne silno 
formujú ich vlastnú identitu. Vidieť seba 
v tom druhom, vedieť, že nie som sám, 
pozorovať úspechy aj námahu kamarátov 
buduje spolupatričnosť, schopnosť učiť sa 
od iných a spoločne rásť.
Možno sa zdá, že tieto veci by mali byť pri-
rodzené. Žiaľ, ani dnes ešte nie sú. Aj dnes 
na Slovensku stretnete tínedžera, ktorý sa 
nestretol s osobou s rovnakou diagnózou, 
nevyhľadával ju a netušil, koľko obohatenia 
mu také stretnutie môže priniesť. Aj toto za-
žívajú mladí ľudia s postihnutím a tí aktívni 
sa stávajú svetlom nielen pre rovesníkov 
s postihnutím, ale aj pre ostatných. 

Hráme spolu

V súčasnosti naše združenie realizuje pro-
jekt s názvom „Hráme spolu“, ktorého obsa-
hom je sedem stretnutí pre detí a mladých 
ľudí počas roka, na ktorých prejdú trénin-
gom samostatnosti. Cieľom je vybudovať 
u nich zručnosti potrebné pre život. Krok 
po kroku sa deti a mladí ľudia učia stanoviť 
si ciele a pracovať na ich napĺňaní. Deti sa 
na stretnutia opakovane tešia a rodičia ich 
ochotne privádzajú. Projekt fi nančne pod-
porila Nadácia pre deti Slovenska z Fondu 
Hodina deťom. 
 
Aktívna prítomnosť v spoločnosti

Výziev, ktoré sú pred občianskym združe-
ním, je veľa a nevieme predpokladať, ktoré 
sa podarí naplniť. Do ďalšej činnosti si pra-
jeme, aby sa nám podarilo zapojiť čo najviac 
mladých ľudí so spinou bifi dou a hydroce-
falom, aby naše aktivity neboli smerované 
iba pre nich, ale boli realizované s ich aktív-
nou účasťou. Už dnes sú mnohí mladí ľudia 
so zdravotným postihnutím aktívnymi 
dobrovoľníkmi pri týchto aktivitách. V spo-
lupráci s Mestom Trnava sme sa opakova-
ne zapojili do participatívneho rozpočtu 

a vytvorili podujatia pre verejnosť, aby deti 
a mladí ľudia so zdravotným postihnutím 
boli viditeľne prítomní na verejnosti ako ak-
tívni spoluorganizátori. 

Odklínanie zdravotníctva

Pre rodiny mladých ľudí s týmto zdravot-
ným postihnutím sa otvára nový vážny 
problém. Ich deti sa stávajú dospelými a zis-
tenie, že naši zdravotníci nepoznajú osoby 
s týmito diagnózami a ich dopad na život, 
je náročne prekvapivý. Môžeme pozorovať, 
že na Slovensku existuje množstvo mýtov 
o diagnózach rázštep chrbtice a hydroce-
falus. Pracovať na ich odstránení je nutné, 
ak chceme patriť k vyspelej časti sveta. 

Výročie sme oslávili na zámku

V marci 2019 sa naši členovia, dobrovoľníci, 
podporovatelia a hostia zišli na Smolenic-
kom zámku, aby spolu strávili víkend pri 
oslavách 15. výročia vzniku združenia. Deti 
a mladí ľudia s postihnutím počas víkendu 
tvorili, športovali, tancovali a predviedli 
svoje schopnosti. Zaujímavými prednáška-
mi prispeli hostia zo Slovenska i zahraničia. 
Patrili medzi ne lekári a iní odborníci, ktorí 
dlhodobo spolupracujú s občianskym zdru-
žením a vďaka ktorých ochote sme posunuli 
komplexnú starostlivosť významne dopredu. 
Nechýbali ani koncert, diskotéka a  ďalší zá-
bavný program s nádherným ohňostrojom.

Ponúkame, čo internet nedáva

 Zmysluplné aktivity a motiváciu pre ak-
tívny život detí a mladých ľudí

 Skúsenosť mnohých rodičov a mladých 
ľudí, overenú každodenným životom

 Komplexný pohľad na život špecifi ckej 
skupiny osôb od detstva po dospelosť

 Odovzdanie balíka získaných skúseností 
a vedomostí

 Konkrétnu podporu odborníkov a dob-
rovoľníkov na Slovensku aj v zahraničí

Čo by sme potrebovali

 Dobrovoľníkov, ktorí by sa našli čas pra-
videlne počas roka

 Kontakty na lekárov a iných odborníkov, 
ktorí majú skúsenosť s osobami s diag-
nózami SB, H alebo sa nebránia rozvíjať 
svoju skúsenosť v prospech pacientov

 Niekoho, kto poskytne bezbariérový 
priestor pre naše aktivity a mnohé sny

Mgr. Terézia DRDULOVÁ

predsedníčka

Foto: archív

Kontakt:

Slovenská spoločnosť pre spina bifi da

a / alebo hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

telefón: 0905 323 465

e-mail: info@sbah.sk 

web: www.sbah.sk 
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Sme iní. Sme tu, aby sme ŽILI!
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