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Sprievodca onkologickou liečbou vznikol v čase, kedy sa ešte viac zdôraznil význam zdravia, ktoré sa stáva akousi 
megahodnotou nového moderného „pandemického“ človeka. Použitie pojmu „pandemický“ človek vznikol samozrejme 
v súvislosti so vznikom koronavírovej pandémie na celom svete, ale predovšetkým preto, že sa iné nebezpečné dlhodobé 
ochorenia, ktoré ohrozujú súčasného človeka, nejako dostávajú do úzadia. Závažnosť takýchto chorôb (akými je 
samozrejme aj rakovina) sa ale nezmenší tým, že sa upriamila pozornosť na niečo akútnejšie. To je veľmi dôležité si 
uvedomiť a nepodľahnúť ilúzii, že ak prekonáme akútne nebezpečenstvo, tak sa automaticky zlepší stav aj v dlhodobých 
ochoreniach. Myslíme si, že je to práve naopak, nakoľko dlhotrvajúca existencia stresu, vplyv sociálnych negatívnych 
a neustále pôsobiacich faktorov, medzi ktoré nesporne patrí pandemická situácia, zhoršuje nielen psychický, ale aj 
somatický stav. 

Bedeker onkologickej liečby sa práve snaží poukázať na tie faktory – psychologické a sociálne – ktoré negatívne 
„podporujú“ vznik rakoviny v akejkoľvek forme a pozitívne môže ovplyvniť liečbu a vyrovnávanie sa s chorobou. 

Bedeker onkologickej liečby ponúka možnosti sociálneho zapojenia sa do skupiny iných ľudí, ktorí sa takisto liečia 
z onkologickej choroby a umožňujú zdieľať psychologicky aj odborne obdobnú situáciu s tými, ktorí riešia podobné, ak aj 
nie také isté problémy v liečbe. 

Autorky dúfajú, že sa bedeker, ktorý vychádza knižne aj elektronicky, dostane do rúk tým, ktorých urobí samostatnejších 
v zdolávaní tak ťažkého nepriateľa, akým je rakovina. 

            autorky 
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1 Rakovina. Moderná civili-
začná choroba?
Slovo rakovina v nás evokuje množstvo 
predstáv, no žiadna z nich nie je obzvlášť 
pozitívna. Vyvoláva v nás veľký strach, 
bezmocnosť, úzkosť, pretože usudzujeme, 
že často znamená utrpenie a smrť. 
Kladieme si otázku odkiaľ sa rakovina 
vzala, vnímame ju ako modernú civilizačnú 
chorobu, avšak onkologická choroba nie je 
chorobou modernej doby, má svoju 
históriu.
I keď rakovina zasahuje ľudstvo už od 
predhistorického obdobia a jej závažnosť 
plynutím času stúpa, jej pôvod nie je jasný 
a býva zdrojom rozpravy. V histórii možno 
nájsť viacero odkazov na túto chorobu. Už 
okolo roku 2600 pred našim letopočtom 
opisuje významný egyptský lekár Imhotep 
vo svojich spisoch utrpenie charakte-
rizované „vydutou hmotou v prsníku“, 
ktorá je odolná voči akýmkoľvek známym 
terapiám. Zaujímavosťou je, že nádory sa 
neobjavujú len u človeka, postihujú tiež 
rastliny a živočíchy. Najstarší vierohodný
dôkaz rakoviny cicavcov predstavujú 
nádorové masy objavené vo fosílnych 
dinosauroch starých 70 miliónov rokov 
a ľudských kostiach z praveku. 

I napriek uvedenému, anato-
micky presné opisy zhubných 
nádorov sa objavili až koncom 
18. storočia. Pravdepodobným
dôvodom je to, že onkologická 
choroba postihuje najčastejšie 
ľudí vo veku 65 rokov a vyššie
a v minulosti len málo ľudí 
žilo dosť dlho na to, aby sa ra-
kovina stala problémom. 

„Civilizácia      
nespôsobila      
rakovinu, ale 
predĺžením    
ľudského života 
ju civilizácia   
odhalila.“

Živé bytosti teda mali rakovinu počas 
celej zaznamenanej histórie. Niet 
divu, že od začiatku dejín ľudia písali 
o rakovine, dokonca o príťažlivosti 
onkologickej choroby vypovedá aj 
umenie. Môžeme totiž pozorovať 
napríklad množstvo vyobrazení žien, 
u ktorých sa predpokladá, že trpeli 
rakovinou prsníka. Príznaky choroby 
zachytáva napríklad Rembrandtov 
obraz „Betsabé“, Michelangelova so-
cha ženskej postavy „Noc“ či obraz 
„Alegória statočnosti“ od Florentina 
Maso de San Friana, kde tumor 
presvitá pod kožou.

     Siddhartha Mukherjee
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Približne od roku 1930 dochádza 
k celosvetovému zvyšovaniu ná- 
rastu úmrtí zapríčinených zhub- 
nými nádormi, ktoré zároveň 
predstavujú druhú najčastejšiu 
príčinu úmrtí u nás aj v zahra- 
ničí.  Odhaduje sa, že v roku 2018 
(posledný rok, z ktorého sú infor- 
mácie k dispozícii) bolo na celom 
svete 18 miliónov prípadov rako- 
viny, z  toho 9,5 milióna prípadov 
u mužov a 8,5 milióna u žien. Me-
dzi tri najbežnejšie diagnostikova-
né patrila v roku 2018 rakovina 
pľúc, prsníka a rakovina hrubého 
čreva a konečníka. 
Graf 1 zobrazuje desať najčastejšie 
diagnostikovaných nových prípa- 
dov onkologickej choroby v roku 
2018. 
Téma onkologickej choroby tak 
nestráca na aktuálnosti, práve 
naopak. S rastúcim globálnym za-
ťažením je jednou z najvýzna-
mnejších výziev verejného zdra-
via v 21. storočí prevencia rako-
viny, ktorá si rovnako ako činnosť 
jednotlivcov vyžaduje zosúladené 
a integrované konanie zo všet-
kých sektorov spoločnosti vrátane 
občianskej, spoločnosti, súkrom- 

ného sektora, zdravotníctva a iných profe- 
sií. 
1.1 Čo je to rakovina?                                                      
Široká verejnosť nazýva rozličné nádorové 
choroby pojmom rakovina. Tento pojem 
označuje niečo cez 200 rôznych druhov 
chorôb, ktoré majú spoločnú vlastnosť ne-
kontrolovateľného rastu abnormálnych 
buniek. Všetko živé, ľudia, rastliny, 
živočíchy, sú zložené zo živých buniek, 
ktoré sa potrebujú rozdeliť pre produkciu, 
rast a vývoj nových buniek. Delením  
nahrádzajú poškodené bunky alebo tie        
bunky, ktoré  zomreli.  Proces bunkového 
delenia je riadený génmi v DNA jadre 

bunky, ktoré sú zdedené od rodičov. Tento 
proces je za normálnych okolností pod 
prísnou vyváženou kontrolou. 
Rakovinové bunky na rozdiel od zdravých   
buniek   správne  nedozrievajú, rýchlejšie 
sa delia a majú tendenciu šíriť sa 
a hromadiť po celom tele, čím ničia zdravé 
tkanivo, ohrozujú telesné orgány a život-
né funkcie. Rakovinové bunky pokračujú 
v delení aj napriek poškodeniu iných 
tkanív a funkcií tela, čo môže spôsobiť 
fatálne následky. 
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Graf 1  Najčastejšie diagnostikované nové prípady onkologickej choroby v roku 2018 
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Pôvod slova rakovina je prideľovaný     
starogréckemu lekárovi Hippokratovi, 
ktorý zaviedol pojem karkinos alebo rím-
skemu lekárovi Galénovi, ktorý hovorí 
o pojme cancer alebo onkos. Tieto slová 
súvisia s rakom/krabom a boli zavedené 
na základe pozorovania karcinómov prs-
níka. Tie sa vyznačujú charakteristickým 
obrazom s tvrdým centrálnym nádorom, 
z ktorého do okolia vystupujú dlhé vý-
bežky podobné tenkým nohám raka a pre-
nikajú tak do okolia zdravého tkaniva. 
Hippokrates videl podobu medzi nádorom 
a týmto živočíchom. Nádory prsníkov tak 
dali názov celej skupine zhubných nádo-
rov. 

Naprieč históriou objavujeme najrôznej-
šie prístupy k príčinám rakoviny. V sta-
rovekom Egypte verili, že rakovinu spôso-
bovali bohovia. Hippokrates odmietol ta-
kéto   prevládajúce   názory  na   nadpriro- 

dzené príčiny choroby aj  ich  liečenie 
prostredníctvom rituálov a obetí. Veril, 
že zdravie a choroba sú výsledkom rov-
nováhy a nerovnováhy v hlavných šty-
roch telesných tekutinách: krv, čierna 
žlč, žlč a hlien,  pričom ich nerovno-
váha viedla k náchylnosti k určitým  
chorobám. Veril, že rakovinu spôsobuje 
nadmerné množstvo žlče na ktorom-
koľvek mieste v tele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Toto bola všeobecná myšlienka príčiny 
rakoviny na ďalších 1 400 rokov. Obja-
vovali sa aj iné teórie. Napríklad rako-
vina spôsobená traumou, parazitmi, 
psychickou alebo sociálnou záťažou, 
stretávame sa tiež s prístupom, že on-
kologický pacient platí za výstredný 
spôsob života, že choroba je trestom za 
hriechy, v ranom veku bola onkolo-
gická choroba vnímaná ako forma po-
sadnutosti diablom. Dokonca sa pred-
pokladalo, že rakovina sa môže šíriť 
ako tekutina. 
20. storočie zaznamenalo našťastie 
najväčší pokrok vo výskume rakoviny. 
Bol objavený výskum identifikujúci  
karcinogény, chemoterapiu, ožarova-
nie a lepšie diagnostické prostriedky.  
Mylné predstavy o rakovine môžu  totiž 
viesť k zbytočným obavám a dokonca 
brániť dobrým rozhodnutiam o preven-

cii a liečbe. V súvislosti s rakovinou 
okamžite premýšľame o smrti, o bez-
nádejnej diagnóze. Potrebné je preto 
sociálne mylné predstavy a stigmatizu-
júce presvedčenia zmeniť. A to multi-
disciplinárne, teda pôsobením viace-
rých oblastí v rámci danej problema-
tiky, kde by „zasiahli“ lekári, 
psychológovia, sociálni pracovníci,  po-
litici, atď.  
Svetovým dňom rakoviny v roku 2014 
bolo iniciované zvýšenie informova-
nosti o rakovine a podpora úsilia v ob-
lasti prevencie, detekcie a liečby. Orga-
nizácia Spojených národov v roku 2011 
prijala Svetovú deklaráciu rakoviny, 
ktorá obsahovala dôležitú otázku roz-
ptýlenia škodlivých mýtov a mylných 
predstáv o tejto chorobe. Kampaň sa 
zameriavala na štyri kľúčové mýty 
(O rakovine nemusíme hovoriť; Rako-
vina nemá žiadne znaky či symptómy; 
Rakovine nemožno predchádzať; Ne-
mám nárok na onkologickú starostli-
vosť), ktoré sa vyskytujú v kultúrach 
a krajinách po celom svete. Spolu 
s ďalšími častými mýtami si ich dovo-
ľujeme prezentovať.  
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MÝTUS: Každý abnormálny rast      
buniek je rakovinový.  

Rozlišujeme benígne a malígne nádory. 
Benígne nádory nemajú schopnosť metas-
tázovať a v prípade akýchkoľvek problé-
mov môžu byť chirurgicky odstránené. 

MÝTUS: Rakovina môže byť nákazlivá.  

Rakovina nie je nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri 
z človeka na človeka. Rakovinu nemôžeme chytiť od 

človeka, ktorý ju má. Existuje jediná situácia, kedy sa 
táto choroba môže preniesť z jednej osoby na druhú, 
a to transplantácia orgánov alebo tkanív. Toto riziko 
je však extrémne nízke a predstavuje asi dva prípady 

rakoviny na 10 000 transplantovaných orgánov. 

 

MÝTUS: O rakovine nepotrebujeme hovoriť. 

Rakovina predstavuje tému, ktorá býva tabu. V nie-
ktorých kultúrach či krajinách sa o nej hovorí veľmi 
ťažko, avšak otvorený postoj ku chorobe môže pri-
niesť pacientovi, jeho rodine i najbližšiemu okoliu 

úľavu ako aj lepšie liečebné výsledky. 

 

MÝTUS: Rakovina je          
dedičné ochorenie.  

Genetická predispozícia je dôle-
žitým faktorom, ktorý prispieva 
k rozvoju rakoviny, avšak gene-
tickým defektom sa pripisuje iba 
5 až 10 % všetkých druhov rako-
viny a zvyšných 90 až 95 % má 
svoje multifaktoriálne reťazce. 
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MÝTUS: Výskum rakoviny je zbytočný.  

Onkológia, štúdium a manažment rakoviny je dnes najrýchlejšie sa rozvíja-
júcim odvetvím modernej medicíny. Napriek tomu, že príčina rakoviny je 

stále záhadou, pokročilý interdisciplinárny výskum zvyšuje rozsah boja proti 
tejto chorobe, pomáha cieliť terapiu, zlepšuje prežitie pacientov s rakovinou. 

 

MÝTUS: Rakovine      
nemožno predchádzať. 

Pravdou je, že až jedna 
tretina najčastejšie sa 

vyskytujúcich onkologic-
kých chorôb je preventa-
bilných, čo znamená, že 

je možné predchádzať ich 
vzniku. Je preto na spo-

ločnosti, ale i každom 
jednotlivcovi v súvislosti 

s tým vhodne konať. 

MÝTUS: Rakovina je rozsudkom smrti. 

Rakovina je nepochybne stále veľkou výzvou 
jednak pre samotných pacientov ako aj pre on-

kológov a výskumných pracovníkov, avšak 
diagnóza rakoviny neznamená, že osoba trpí 
nevyliečiteľnou chorobou, pri ktorej je nevy-

hnutná smrť. Zlepšenie možností liečby umož-
nilo tisícom pacientov vyliečiť sa. 

 

MÝTUS: Rakovina nemá žiadne znaky či symptómy. 

Varovné signály sa objavia pri mnohých typoch rakoviny 
a preto výhody včasného odhalenia sú nesporné. 

 

MÝTUS: Nemám      
nárok na onkologickú 

starostlivosť. 

V dôsledku diagnostiko-
vania onkologickej cho-
roby má každý právo na 

prístup k liečbe a ku 
službám v súvislosti 

s dôsledkami choroby. 
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2 Rakovina optikou sociálnej 
práce 
V období, keď boli ako príčiny vzniku množ-
stva chorôb objavené mikroorganizmy, bolo 
zdravie vysvetľované len ako neprítomnosť 
choroby. Vnímaním človeka ako čisto biolo-
gickej bytosti je typická prvá polovica 20. 
storočia a z tohto predpokladu vychádza bio-
medicínsky model. Prináša so sebou obme-
dzený pohľad na človeka, chorého vníma len 
v kontexte jeho choroby a nie v zmysle jeho 
celistvosti. S ľudským telom zaobchádza ako 
so strojom, ktorého poškodené časti boli 
opravované alebo nahradzované inými. Po-
kiaľ organizmus fungoval bez poruchy, bol 
považovaný za zdravý. 
Choroba má na základe tohto prístupu vý-
hradne jednu konkrétnu príčinu, telesnej po-
vahy. Predpokladá, že myseľ a telo sú úplne 
oddelené jednotky, a teda myseľ nemôže 
ovplyvniť fyzické systémy a naopak. Cho-
roba je spôsobená vonkajšími činiteľmi, 
ktoré   vytvárajú   zmeny  v  telesnom sys-
téme, pričom psychické procesy sú úplne ne-
závislé. Postupne sa rozvinuli aspekty, ktoré 
spochybnili biomedicínsky model a navrhli 
väčšiu  úlohu  psychických a sociálnych pro-
cesov v etiológii a liečbe chorôb. 

 

 

 

 

 

Už Aristoteles zdôrazňoval, že telo a duša spolu s konaním predstavujú jed-
notu. Ak sa jeden z uvedených prvkov naruší, naruší sa celý systém. V sú-
časnosti poznáme viacero modelov na vznik a priebeh akejkoľvek dlhodobej 
choroby, ale snáď najznámejší je Engelov bio-psycho-sociálny model 
človeka. 
Model je postavený na biopsychosociálnej súčinnosti činiteľov. Biologické, 
psychologické a sociálne faktory pôsobia ako dynamické procesy pri určo-
vaní nástupu, priebehu choroby a zotavenia z nej. Za vznikom choroby teda 
nestojí jeden patogén, ale súhrn množstva faktorov, ktorý naň má vplyv. 
Príčinu vzniku onkologickej choroby vidí teda vo viacerých rovinách, pričom 
sa zdôrazňuje tá skutočnosť, že rizikový faktor sa musí vyskytovať v každej 
z uvedených oblastí (viď bližšie Obr.1). Výskyt najčastejších rizikových fak-
torov je v modeli uvedený v zmysle faktorov podporujúcich zdravie a zdra-
viu škodlivých faktorov. Mnohé z uvedených faktorov sú známe a popísané 
v odbornej aj populárnej literatúre. Čo však absentuje, je skutočnosť, ako 
uvedené rizikové faktory zvládnuť.

„Choroba je abstrakcia a nemala  
by byť jediným zameraním  

pozornosti liečiteľa.“ 
Weiner 
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Pravdepodobne najviac je v literatúre spracovaná požia-
davka zdravého životného štýlu, cvičenia, zdravej stravy 
a prírodných zdrojov liečby. Informácie sú dostupné po-
merne ľahko, i keď postoje, čo je zdravé, sa stále menia 
a podliehajú rôznym módnym trendom. Myslíme si, že snáď 
najvyhovujúcejšie je to, čo je pacientovi najprirodzenejšie. 
Odborníci v odbore výživy a pohybu sú bežne k dispozícii.

Oveľa náročnejšie to je v prípade zvládania rizikových psy-
chologických a sociálnych faktorov, či už v pozitívnom alebo 
negatívnom slova zmysle. V ďalšej časti sa venujeme vybra-
ným faktorom.

Obr. 1 Engelov bio-psycho-sociálny model vzniku choroby a udržania si zdravia
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2.1 Psychosociálne pozitívne 
a negatívne sily ovplyvňujúce
zdravie
Zvládanie stresu a každodennej zá-
ťaže (coping) predstavuje „úsilie“, za-
merané smerom von aj dovnútra, vyspo-
riadanie sa s vonkajšími aj vnútornými 
požiadavkami, a konfliktami medzi nimi, 
ktoré vyčerpávajú osobné zdroje. To si vy-
žaduje dve základné funkcie zvládania − 
cielenú zmenu vzťahov medzi jedincom 
a prostredím a kontrolu vlastného preží-
vania, čiže zvládanie prostredia  a zvlá-
danie seba. Copingové stratégie je možné 
vymedziť ako reakcie, ktorými sa ľudia 
snažia znižovať úroveň nežiaducej zá-
ťaže.
V odbornej spisbe prevláda názor, že on-
kologicky chorým pacientom je typický 
tzv. „C-systém zvládania“ ako mala-
daptívny spôsob zvládania záťaže. Je jed-
ným z možných konceptov, ktorý vplýva 
na manifestáciu rakoviny. Záťažovou sa 
stáva situácia na základe jej samotného 
charakteru a jej interpretácie. Ak je zá-
ťaž vnímaná ako nadmerná, ktorá si vy-
žaduje nadlimitné úsilie, začínajú sa ak-
tivizovať procesy zvládania. Jeden
z pravdepodobných mechanizmov spája-
júci psychosociálne dôsledky a progres 
onkologickej choroby  súvisí práve so zá-

ťažou, ktorá môže potláčať funkcie 
imunity. Záťaž ale nie je kritickým fak-
torom sama o sebe, ale práve to, ako sa 
s ňou vyrovnávame. Ide o extrémnu 
verziu spôsobov zvládania záťaže, 
ktoré pôsobia na našu imunitnú 
obranyschopnosť a zanecháva nás 
väčšmi „náchylnými“ na rakovinu.
K primárnym charakteristikám C-sys-
tému zvládania patrí snaha byť zách-
rancom, snaha vyhýbať sa konfliktom, 
nevyjadrovanie negatívnych emócií, 
nadmerná snaha spolupracovať, snaha 
podriaďovať sa druhým.

„Nejde o to čo sa 
Vám deje, ale ako 
na tie veci reagujete.“

Tiež udržiavanie vonkajšieho dojmu 
spokojnosti,  sociabilita,  sebaobetova-
nie, kooperatívnosť, snaha súhlasiť
s autoritami a nepresadzovať sa, zní-
žené uvedomovanie si vlastných po-
potrieb, pocitov a telesných vnemov. 

Najkritickejší faktor, najčastejšie spá-
janý s problémami s imunitným systé-
mom je, že osoba nie je zameraná na 
seba, nesleduje signály vlastného tela, 
má tendenciu hovoriť, že je všetko 
v poriadku a zameriava sa na to, čo 
chcú všetci ostatní. A takto to funguje 
aj v stresovej situácii, v ktorej človek 
môže ostať príliš dlho. Množstvo odbor-
níkov sa zhodne na tom, že práve spô-
sob nazerania na svoj život a spôsob 
zvládania záťaže s ním spojenej je 
práve to, čo je príznačné pre ľudí s on-
kologickou diagnózou.
Copingovým stratégiám v spojení s on-
kologickou chorobou sme sa venovali aj 
výskumne. Výsledky sú voľne do-
stupné na týchto odkazoch: 
https://unibook.upjs.sk/sk/socialna-
praca/844-rizikove-spravanie-onkolo-
gicky-chorych-klientov-socialnej-prace
a https://unibook.upjs.sk/sk/ socialna-
praca/891-vysledky-vedeckeho-
vyskumu-ako-inspiracia-pre-vznik-a-
rozvoj-socioonkologie-na-slovensku

Epikletos
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Všeobecne rozoznávame nasledovné 
stratégie zvládania.

Zameranie na problém: je to úsilie 
pôsobiť na prostredie, meniť ho. Zahŕňa 
prejavy správania ako sú analýza 
problému, zostavenie plánu postupu, 
aktívne samostatné konanie.

Zameranie na emócie: je to úsilie 
vyplývajúce z vlastnej emocionálnej 
reakcie. Mení sa v smere primeraného 
prijatia situácie. Obsahuje výrazné 
vyjadrovanie emócií, prijatie situácie, 
ale aj jej popretie.

Orientácia na únik: zahŕňa denné 
snívanie, spánok, užívanie alkoholu 
alebo drog a pod. Táto je považovaná za 
negatívnu stratégiu zvládania.

Iní autori rozoznávajú nasledovné štýly 
zvládania.

Aktívne: snaha zdolať prekáž-
ky, otvorená agresia, kompenzácia 
napr. šport, únik do horlivejšej činnos-
ti (napr. zberateľstvo, záhradkárstvo 
a iné koníčky).

Pasívne: rezignácia, únik do 
fantázie, únik k alkoholu a drogám, 
únik do choroby, sociálna izolácia.

Vo všeobecnej rovine môžeme skon-
štatovať, že tie pasívne považujeme za 
zdraviu škodlivé.

Kde je možné hľadať zdroje zvlá-
dania v bežnom živote?

 Sociálne (individuálna sociálna 
sieť vzťahov, sociálna opora zo 
strany  priateľov, rodiny,  
spolupracovníkov či odborníkov). 

 Psychologické (vlastnosti 
osobnosti, jej schopnosti, zručnosti 
vyrovnať sa so záťažou, 
predpoklady, skúsenosti a pod.).

 Fyzické (zdravie, výdrž, vitalita, 
sila, energia).

 Inštrumentálne či materiálne 
(hmotné zabezpečenie 
a vybavenie, peniaze, 
prostriedky a iné).

Ďalším faktorom je tzv. 
reziliencia, ktorá je vnímaná ako 
odolnosť a je súčasťou osobnostnej 
výbavy každého človeka. Je získa-
vaná postupným vyrovnávaním sa 
s negatívnymi aj pozitívnymi uda-
losťami v živote. Čo komplikuje 
získanie reziliencie?

 Sociálna izolácia.
 Nízke socioekonomické 

postavenie.
 Abúzus alkoholu alebo drog.
 Psychiatrická anamnéza.
 Predchádzajúca skúsenosť 

s ochorením (napr. smrť 
príbuzného).

 Nedávna bolestná strata.
 Malá pružnosť a rigidita 

v schopnosti adaptácie.
 Pesimistický prístup k životu.
 Absencia viery alebo 

hodnotového systému, podľa 
ktorého sa pozerá na život 
a smrť.

 Veľa záväzkov.
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Depresia ako ďalší faktor je 
v psychológii označovaný ako duševný 
stav charakterizovaný pocitmi smút-
ku, skleslosti, vnútorného napätia či 
nerozhodnosti spolu s útlmom a spo-
malením duševných a telesných pro-
cesov, ochudobnením záujmov a níz-
kym sebavedomím.  
Pri typickej ľahkej, strednej a hlbokej 
depresívnej epizóde, ako sa opisujú 
ďalej, trpí pacient na zhoršenie ná-
lady, zníženie energie a aktivity. 
Narušená je schopnosť radovať sa, 
oslabený je záujem a schopnosť kon-
centrácie, častá je nápadná ukonanosť 
aj po minimálnej námahe. Zvyčajne je 
narušený spánok a znížená chuť do 
jedenia. Sebaocenenie a sebadôvera sú 
takmer vždy znížené, aj pri miernej 
forme je časté sebaobviňovanie a po-
city bezcennosti. Skľúčená nálada len 
málo kolíše zo dňa na deň, nereaguje 
na okolnosti a môžu ju sprevádzať tzv. 
somatické príznaky, ako je strata 
záujmov a príjemných pocitov, raňaj-
šie zobúdzanie viac hodín pred zvy-
čajným        časom;        najhoršia depre-
sia ráno, výrazná psychomotorická 
retardácia,  agitácia,  strata  chuti  do 
jedla, pokles hmotnosti a zníženie 
libida. Podľa množstva a závažnosti 

príznakov sa depresívna epizóda 
hodnotí ako ľahká, stredná a ťažká 
(hlboká). 

DEPRESIA JE VÁŽNE MEDICÍN-
SKE OCHORENIE, KTORÉ ZASA-
HUJE CELÉ TELO. Medzi jeho ty-
pické príznaky patrí: 

 smútok, zúfalstvo, strata radosti, 
 sebavýčitky, pesimizmus, 
 skleslosť, únava, nedostatok 

energie, 
 abúlia, rezignácia, 
 suicidálne rozlady, prianie 

zomrieť. 

V čom sa depresia odlišuje od 
smútku? 

 Je intenzívnejšia a hlbšia, 
 trvá dlho, 
 dochádza k strate sebavedomia 

a nastupuje sebaobviňovanie. 

Čo môžete pre seba urobiť sami?  

 Nečakajte, až pohár pretečie – 
zverte sa niekomu so svojimi 
pocitmi. 

 Skúste cvičiť – je známe, že to 
často pomôže zmierniť depresiu. 

 Zamyslite sa nad tým, či je vaša 
strava vyvážená. 

 Vyhnite sa veľkým dávkam 
alkoholu, ktoré nepochybne môžu 
vyvolať depresiu, keď pominie 
bezprostredné uvoľnenie. 

 Netrápte sa tým, že málo spíte, ak 
vám to pomôže, čítajte si knihu 
alebo počúvajte rádio. 

 Uvedomte si, že depresia nie je 
prejavom slabej povahy, ale že ide 
o chorobu, z ktorej sa zasa 
uzdravíte i keď tomu teraz nie je 
ľahké uveriť. 

 

 

 

Pamätajte! Depresia sa dá liečiť. 
Ak si myslíte, že máte depresiu, 
vyhľadajte pomoc. 
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Sociálne väzby každého človeka pred-
stavujú jeden zo základných pilierov 
jeho života. O to viac to platí u ľudí, 
ktorí sa dostali do ťažkej životnej situ-
ácie, akou je bezosporu onkologické 
ochorenie. Prostredníctvom interper-
sonálnych interakcií, vzťahov a väzieb 
k druhým osobám a ku skupine je totiž 
jednotlivcovi prístupná sociálna opora, 
„akýsi sociálny fond, z ktorého je v prí-
pade potreby možné čerpať“. 
Medzi najrizikovejší faktor vzniku 
a spustenia choroby patrí osamelosť. 
Väčšina teoretických východísk, klinic-
kých štúdií a empirických výskumov 
definujú osamelosť ako intenzívnu 
skúsenosť, subjektívne vnímaný stav, 
kedy vzniká pre človeka významný 
kvantitatívny, a/alebo kvalitatívny de-
ficit v oblasti osobnej siete sociálnych 
vzťahov. Nejde tak ani o to, či má člo-
vek veľa sociálnych vzťahov, ale ako 
ich vníma. Je to subjektívny pocit, 
ktorý je veľmi nepríjemný a človek 
hodnotí svoje väzby subjektívne ako 
nedostatočné. Tento stav nie je možné 
posúdiť na základe množstva sociál-
nych väzieb, ale na základe toho, či ho 
uspokojujú.  

 

Rozoznávame: 

 emocionálnu osamelosť 
(nedostatok citových väzieb), 

 kognitívnu osamelosť (nemožnosť 
naplniť svoje intelektuálne túžby), 

 behaviorálnu osamelosť 
(nedostatok sociálnych väzieb pri 
trávení voľného času), 

 existencionálnu osamelosť (pocit 
absolútnej osamelosti v celom 
vesmíre),  

 situačnú osamelosť (ktorá sa viaže 
na konkrétnu situáciu). 

Tento výpočet jednotlivých druhov 
osamelosti uvádzame z toho dôvodu, 
že spôsob, akým je možné sa vyrovnať 
so stavom prežívania osamelosti, je 
riešiť odstránenie jednotlivých jej 
druhov postupne a tak docieliť istý 
stav emocionálnej pohody. 
Samozrejme, aj v tomto prípade je 
možné riešiť svoju situáciu za pomoci 
odborníkov. 
Z pohľadu možností sociálnej práce 
a poradenstva považujeme za potreb-
né v rámci edukačných programov 
v podporných     skupinách     onkolo-
gicky chorých zdôrazňovať význam 
práve tých faktorov, ktoré majú vzťah 

k procesom zvládania choroby (výz-
nam sociálnej opory, poznanie a posil-
nenie vlastných zdrojov zvládania, 
individuálne možnosti zvyšovania 
subjektívnej kvality života pacienta 
a pod.).   
2.2 Prečo je sociálna práca pre 
pacientov s onkologickou 
diagnózou dôležitá? 
Onkologická choroba prináša obrov-
skú diverzitu komplikácií, ťažkostí 
a problémov. Pacient sa musí vyspo-
riadať okrem samotnej choroby aj 
s množstvom pridružených dôsledkov. 
Avšak jednoduché tvrdenie, že 
rakovina vyvoláva psychosociálne 
problémy, spočíva ale v zložitosti 
a rozmanitosti tejto choroby a jej 
psychickej odpovede. Dvaja jedinci 
s veľmi podobnými fyzickými skúse-
nosťami môžu mať úplne odlišné 
odpovede a podobné odpovede by 
mohli vyplynúť z veľmi odlišných 
fyzických zážitkov. Všeobecne 
môžeme medzi sociálne problémy 
zaradiť nasledujúce (a  na všetky 
dokáže sociálna práca reagovať).



1166 

  Zmena či strata sociálnych rol.

  Zmena identity rodiny.

  Vplyv na partnerský a sexuálny vzťah.

  Zásah do siete sociálnej opory.

  Zásah do oblasti interpersonálnych vzťahov.

  Vplyv na pracovnú funkciu.

  Zvýšené náklady, ktoré môžu viesť k vážnym       
finančným dôsledkom.

Nižšia kvalita života.

  Zmena dennej rutiny.

  Zmena životného štýlu.

  Sociálne vylúčenie, resp. diskriminácia.

  Sociálna izolovanosť a pocity izolovanosti.

  Znížená participácia na spoločenských aktivitách.

  Ohrozenie systému hodnôt.
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3 Onkologická sociálna 
práca (na Slovensku) 
Sociálna práca je súčasťou zdravotnej 
starostlivosti viac ako 100 rokov. Na-
priek počiatočnej rezistencii k začle-
neniu sociálnych pracovníkov ako čle-
nov zdravotníckeho tímu na začiatku 
20. storočia, sociálna práca zazname-
nala obrovský pokrok v priebehu na-
sledujúcich rokov. Uznanie sociálnej 
práce v oblasti zdravotnej starostli-
vosti jedinečne prispelo k starostli-
vosti o pacienta, v zahraničí tiež za-
príčinilo, že sa sociálna práca v ob-
lasti zdravotnej starostlivosti stala 
najväčšou oblasťou sociálnej práce 
a jej praxe vôbec. 
V rámci sociálnej práce v zdravotníc-
tve sa ako špecializácia vyvinula on-
kologická sociálna práca. Jej za-
čiatky, datované okolo roku 1960, ná-
jdeme v USA. Dnes je v Spojených 
štátoch plne rozvinutým povolaním, 
s národnou organizáciou poskytujú-
cou vzdelávanie a podporu onkologic-
kým sociálnym pracovníkom pri vyu-
žívaní psychosociálnych itervencií 
a výskumu v prospech klientov.  

Onkologickí pacienti začali požadovať 
obsiahlejšie informácie, resp. pora-
denstvo v oblasti komunikácie so svo-
jou rodinou ohľadom diagnostikova-
nia onkologickej choroby, ako aj v sú-
vislosti s riešením konfliktov, 
s chýbajúcou oporou od partnerov, 
prípadne od ostatných členov rodiny. 
Potrebné boli taktiež informácie týka-
júce sa praktických a finančných zále-
žitostí každodenného života. Potrebu 
onkologickej sociálnej práce zdôraz-
nila aj skutočnosť, že väčšina onkolo-
gických chorôb bola presunutá na am-
bulantné kliniky, čím sa výrazne zvý-
šila záťaž rodinnej starostlivosti. 
Zložitosť a variabilita psychosociál-
nych problémov spojených s onkolo-
gickou chorobou vytvorila dopyt po 
vysoko kvalifikovaných onkologic-
kých sociálnych pracovníkoch, vyško-
lených na vykonávanie skríningu, te-
rapeutickej intervencie, primárnej 
prevencie rakoviny, paliatívnej sta-
rostlivosti a pod.  
Sociálni pracovníci sa v zahraničí 
stali súčasťou multidisciplinárnych 
onkologických tímov, orientovaných 
na  riešenie  problémov ovplyvňujú-
cich kvalitu   života   pacienta,  posky-
tovaním psychosociálnych služieb. 

Prevzali tiež iniciatívu pri vytváraní 
svojpomocných a podporných skupín 
onkologických pacientov. Venujú sa 
praktickým a emocionálnym záleži-
tostiam, ktoré môžu ovplyvniť schop-
nosť pacienta participovať na liečbe, 
uľahčujú komunikáciu medzi pacien-
tom a ostatnými zamestnancami 
ohľadom cieľov liečby, manažmentu 
chorôb a psychosociálnych obáv. Tak-
tiež pomáhajú pacientom so zmenou 
životného štýlu a orientáciou zamera-
nou na prežitie a prekonanie choroby. 
The Association of Oncology Social 
Work (AOSW) definuje onkologickú 
sociálnu prácu ako povolanie, ktoré je 
navrhnuté tak, aby podporovalo čo 
najlepšie využitie systému zdravotnej 
starostlivosti pacientom, optimálny 
rozvoj stratégií zvládania a mobilizá-
ciu komunitných zdrojov na podporu 
maximálneho fungovania. Onkolo-
gickí sociálni pracovníci poskytujú 
služby svojim klientom a ich rodinám, 
pracujú ako členovia multidiscipli-
nárnych tímov. Ich ústrednou úlohou 
je posudzovať potreby pacienta a jeho 
rodiny, a poskytovať intervencie s cie-
ľom pomôcť s riešením klientových fy-
zických, intrapsychických, interper-



1188 

sonálnych a environmentálnych prob-
lémov. Ich jedinečná znalosť potrieb 
pacientov, zdrojov a vzťahov s pacien-
tmi a ich rodinami prispieva k pozi-
tívnemu výsledku liečby. Pracujú 
naprieč rôznymi odbormi a poskytujú 
starostlivosť s cieľom zlepšiť zdravie 
a pohodu klientov s rakovinou.
Sociálny pracovník by mal byť v ide-
álnom prípade podľa vzoru zo zahra-
ničia aktívnou súčasťou tzv. multidis-
ciplinárneho tímu starostlivosti 
o klienta s onkologickou chorobou. 
Fakt, že klient má onkologickú cho-
robu je potrebné spracovať a prijať. 
Spravidla ide o stresujúcu udalosť, 
ktorá ovplyvňuje nielen život klienta, 
ale i jeho rodinu a širšie okolie, čo sa 
prenáša nielen do oblasti somatickej, 
ale i psychickej, spirituálnej a v nepo-
slednom rade sociálnej. Práve tu sa 
ukazuje nezastupiteľná úloha sociál-
nej práce, ktorá má veľký význam. 
Žiaľ v našich podmienkach nie je 
etablovaná pozícia klinického sociál-
neho pracovníka, čo však neznamená,  
žeby tu uplatnenie pre sociálnych 
pracovníkov neexistovalo. Sociálna 
starostlivosť je závislá na systéme so-
ciálneho zabezpečenia. Ten je súbo-

rom organizačných, právnych a fi-
nančných nástrojov a opatrení, kto-
rých cieľom je poskytnúť jednotlivcom 
a rodinám istotu, že ich kvalita života 
sa nezníži ani v rizikovej alebo ekono-
mickej oblasti. Snaží sa kompenzovať  
nepriaznivé sociálne dôsledky rôz-
nych životných udalostí. Má stimulu-
júcu funkciu a prispieva k integrácii 
jednotlivca do spoločnosti.  Sociálny 
pracovník poskytuje napríklad so-
ciálne poradenstvo, sociálne služby, 
stanovuje sociálnu diagnózu pa-
cienta, navrhuje možnosti a postupy 
riešenia sociálnych problémov klien-
tom s onkologickou chorobou a ich ro-
dinám či iným blízkym osobám.
Oblasti pôsobenia sociálnej práce pri 
„liečbe“ ľudí s onkologickou chorobou 
na Slovensku môžeme rozdeliť najmä 
do troch základných pilierov:

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE (v kom-
petencii Sociálnej poisťovne),

SOCIÁLNE SLUŽBY (v kompetencii 
VÚC, miest, obcí, neverejných pos-
kytovateľov sociálnych služieb),

KOMPENZÁCIE (v kompetencii 
ÚPSVaR).

3.1 Možnosti sociálneho 
zabezpečenia pre klientov 
s onkologickou chorobou
Nosným zákonom, ktorý usmerňuje 
oblasť sociálneho zabezpečenia je 
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení. Tento zákon vymedzuje 
sociálne poistenie, upravuje rozsah 
sociálneho poistenia, právne vzťahy 
pri vykonávaní sociálneho poistenia, 
organizáciu sociálneho poistenia, fi-
nancovanie sociálneho poistenia, do-
zor štátu nad vykonávaním sociál-
neho poistenia, konanie vo veciach 
sociálneho poistenia a konanie vo 
veciach vymáhania pohľadávok.
Podľa tohto zákona je sociálne 
poistenie: nemocenské, dôchodkové 
(starobné a invalidné), úrazové, 
garančné a poistenie v nezamestna-
nosti. 
Počas prvých 52 týždňov klient s on-
kologickou chorobou spravidla vyu-
žíva nemocenské poistenie. Ná-
roky, ktoré pacientovi pri práce-
neschopnosti vzniknú, sa líšia 
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v závislosti od toho, či je zamestna-
nec, samostatne zárobkovo činná 
osoba, dobrovoľne poistená osoba 
alebo osoba v tzv. ochrannej lehote. 
Na výpočet výšky nemocenského sa 
určuje tzv. vymeriavací základ. Ne-
mocenské sa vypláca najviac 52 týž-
dňov od vzniku dočasnej pracovnej 
neschopnosti. Práceneschopnosť 
môže trvať aj viac ako 52 týždňov, av-
šak už bez vyplácania nemocenského. 
Ak dočasná pracovná neschopnosť 
a nepriaznivý zdravotný stav trvajú 
dlhodobo, t. j. trvajú alebo je pravde-
podobné, že budú trvať dlhšie ako je-
den rok, je možné požiadať o prizna-
nie invalidného dôchodku.
Invalidné poistenie ako druh 
dôchodkového poistenia je definované 
ako poistenie pre prípad poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť v dôsledku dlhodobo nepriaz-
nivého zdravotného stavu poistenca. 
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
je taký zdravotný stav, ktorý spôso-
buje pokles schopnosti vykonávať  zá-
robkovú  činnosť a ktorý má podľa 
poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie 
ako jeden rok. Z invalidného poiste-
nia je možné vyplácať viaceré dávky, 
okrem iného i invalidný dôchodok. 

Z pohľadu klienta s onkologickou cho-
robou sú dôležité najmä §70-73 vyššie 
spomínaného zákona. Podľa §71, 
ods.1: „Poistenec je invalidný, ak pre 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
má pokles schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť o viac ako 40% 
v porovnaní so zdravou fyzickou oso-
bou“.  
Pre posúdenie miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť potom §71, ods.5 odkazuje na 
prílohu č.4 s názvom Percentuálna 
miera poklesu zárobkovej činnosti 
podľa druhu zdravotného postihnutia 
orgánov a systémov. V prílohe možno 
nájsť vymedzených viacero druhov 
zdravotného postihnutia spôsobeného 
onkologickou chorobou, napríklad 
chronickú lymfatickú leukémiu, 
plazmocytóm, indolentné non-Hodg-
kinovelymfómy, malígne lymfómy, 
akútnu leukémia, zhubný nádor štít-
nej žľazy, mozgové nádory, zhubný 
nádor oka, zhubné nádory v oblasti 
hlavy a krku (nádory jazyka, tonzíl 
a obličky, nosohltana), nádory dýcha-
cích ciest, pľúc a medzipľúcia 
(mediastina), zhubný nádor paže-
ráka, žalúdka, čreva a konečníka, pe-
čene, žlčníka, žlčových ciest alebo 

papily, malígny nádor podžalúdkovej 
žľazy, zhubný nádor obličky, penisu, 
semenníka, prostaty, prsníka, mater-
nice, vaječníka, pošvy, vonkajších 
rodidiel, kože a zhubné nádory kostí, 
svalstva a mäkkých tkanív, s pres-
ným vymedzením miery poklesu 
schopnosti zárobkovej činnosti v % 
podľa konkrétnej stanovenej diagnó-
zy.
Stanovenie percentuálnej mieri 
funkčnej poruchy je dôležité i kvôli 
posúdeniu či sa jedná o tzv. ťažké 
zdravotné postihnutie. Ide pritom 
o také poškodenie zdravia, ktoré 
spôsobuje funkčnú poruchu v miere 
aspoň 50%, určuje sa podľa druhu 
ochorenia. Ak je klient s onkologickou 
chorobu posúdený ako pacient s ťaž-
kým zdravotným postihnutím môže 
požiadať  o vydanie preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím, v prípade, ak je odkázaný i na 
pomoc inej osoby, tak i o vydanie 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprie-
vodcom. Osoba, ktorá je držiteľom 
preukazu,  si  ním  uplatňuje  nárok  
na rôzne výhody a zľavy. Je možné 
taktiež požiadať o parkovací preukaz 

neschopnosť môže
trvať   aj   viac   ako   52  týždňov,  av-
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a o peňažný príspevok na kompenzá-
ciu, čomu sa budeme venovať špeci-
ficky v nasledujúcej kapitole. Žiadosti 
o preukazy a príspevky sa podávajú 
na úrade práce, sociálnych vecí a ro-
diny podľa miesta bydliska, pričom je 
potrebné, aby bol doložený aj lekársky 
nález vyplnený ošetrujúcim lekárom.  
Žiadosť o invalidný dôchodok sa 
podáva v pobočke Sociálnej poisťovne 
podľa miesta trvalého bydliska žiada-
teľa. O pomoc s vypĺňaním žiadosti je 
vhodné obrátiť sa na zamestnanca So-
ciálnej poisťovne. Je potrebné mať 
pripravené doklady preukazujúce, že 
klient s onkologickou chorobou bol dô-
chodkovo poistený potrebný počet ro-
kov (napr. potvrdenie o zamestnaní) 
a že je invalidný (potvrdenie od ošet-
rujúceho lekára). Sociálna poisťovňa 
je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 
dní od jej podania, v obzvlášť zloži-
tých prípadoch do 120 dní. Žiadate-
ľovi musí byť doručené rozhodnutie 
o nároku na dôchodok a jeho suma. 
Invalidný dôchodok je možné žiadate-
ľovi vyplatiť i spätne za obdobie odo 
dňa vzniku invalidity, najviac však 3 
roky spätne od podania žiadosti. 

V prípade, že je žiadosť o invalidný 
dôchodok zamietnutá, alebo žiadateľ 
nesúhlasí so stanovenou mierou 
poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť, má právo do 30 
dní od doručenia tohto rozhodnutia 
podať  proti nemu odvolanie, ktoré sa 
podáva v Sociálnej poisťovni. 
Dôležitá je aj nasledujúca skutočnosť. 
Človek, ktorý bol uznaný za inva-
lidného, môže naďalej pracovať. Roz-
hodnutie Sociálnej poisťovne o pri-
znaní invalidného dôchodku ne-
spôsobuje zánik pracovného pomeru. 
Klient s onkologickou chorobou ako 
zamestnanec však môže požiadať 
svojho zamestnávateľa o preradenie 
na inú prácu, v prípade, že stratil 
spôsobilosť vykonávať doterajšiu 
prácu, čo zdokladuje posudkom ošet-
rujúceho lekára. Ak zamestnávateľ 
zamestnanca na inú prácu preradiť 
nemôže, pretože ju nemá, alebo 
zamestnanec o preradenie ani nežia-
dal, no doterajšiu prácu už nie je             
schopný zastávať, pracovný pomer 
bude potrebné ukončiť dohodou alebo 
výpoveďou alebo  zotrvá v dlhodobej 
práce neschopnosti až do zlepšenia 

piť na pôvodnú pracovnú pozíciu. 

Pre rodinných príslušníkov, ktorí sa 
starajú o klienta s onkologickou cho-
robou je dôležité vedieť, že zamest-
návateľ je povinný zamestnancovi 
poskytnúť pracovné voľno na ošetro-
vanie člena rodiny. Ide o neplatené 
pracovné voľno (bez náhrady mzdy). 
Počas neho je možné poberať dávku zo 
Sociálnej poisťovne, ktorá sa nazýva 
ošetrovné. 
3.2 Sociálne služby pre klientov 
s onkologickou chorobou 
Sociálne služby sú definované 
v Zákone č. 448/2008 o sociálnych 
službách.  Zákon upravuje právne 
vzťahy pri poskytovaní sociálnych 
služieb, financovanie sociálnych slu-
žieb a dohľad nad poskytovaním 
sociálnych služieb. Podľa §2 ods.1 je 
sociálna služba odborná činnosť, 
obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť 
alebo súbor týchto činností, ktoré sú 
zamerané na: 
 prevenciu vzniku nepriaznivej so-

ciálnej situácie, riešenie nepriaz-
nivej sociálnej situácie alebo 

zdravotného stavu, kedy môže nastú-
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zmiernenie nepriaznivej sociálnej     
situácie fyzickej osoby, rodiny 
alebo komunity,

 zachovanie, obnovu alebo rozvoj 
schopností fyzickej osoby viesť sa-
mostatný život a na podporu jej 
začlenenia do spoločnosti,

 zabezpečenie nevyhnutných pod-
mienok na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb fyzickej 
osoby,

 riešenie krízovej sociálnej situá-
cie fyzickej osoby a rodiny,

 prevenciu sociálneho vylúčenia 
fyzickej osoby a rodiny,

 zabezpečenie starostlivosti 
o dieťa z dôvodu situácie v ro-
dine, ktorá vyžaduje pomoc pri 
starostlivosti o dieťa. 

Nepriaznivá sociálna situácia
podľa tohto zákona je ohrozenie fyzic-
kej osoby sociálnym vylúčením alebo 
obmedzenie jej schopnosti sa spolo-
čensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy napríklad i pre ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaz-
nivý zdravotný stav. Nepriaznivú
sociálnu situáciu zákon vymedzuje 
ako  ohrozenie  života  alebo  zdravia 
fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyža-

duje bezodkladné riešenie sociálnou 
službou. 
Zákon v §11-14 definuje druhy, formu 
a rozsah sociálnych služieb. Podľa 
§11 druh sociálnej služby, forma 
sociálnej služby a rozsah posky-
tovania sociálnej služby sa určia 
podľa nepriaznivej sociálnej situácie 
a pri sociálnej službe uvedenej v §34 
až 41 aj podľa stupňa odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby. V §16 vymedzuje zákon 
Odborné činnosti a v §17 nájdeme 
vymedzené Obslužné činnosti. 
Odborné činnosti je možné poskytovať 
samostatne a zároveň sú súčasťou 
každej sociálnej služby poskytovanej 
zariadením sociálnych služieb alebo 
ich poskytovanie je v kompetencii 
miest a obcí. Medzi odborné 
činnosti zaraďujeme napríklad zá-
kladné sociálne poradenstvo, špeciali-
zované sociálne poradenstvo, ošetro-
vateľskú starostlivosť v zariadení, 
rozvoj pracovných zručností a iné. 
Podľa §19 je sociálne poradenstvo
odborná činnosť zameraná na pomoc 
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii. Je ho možné vykonávať  
ambulantnou formou prostredníc-
tvom poradní sociálneho poradenstva 
zriadených na tento účel a terénnou 

formou prostredníctvom terénnych 
programov. Základné sociálne 
poradenstvo je posúdenie povahy 
problému fyzickej osoby, rodiny alebo 
komunity, poskytnutie základných 
informácií o možnostiach riešenia 
problému a podľa potreby aj 
odporúčanie a sprostredkovanie 
ďalšej odbornej pomoci. 
Špecializované sociálne poraden-
stvo je zistenie príčin vzniku, 
charakteru 
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity 
a poskytnutie im konkrétnej odbornej 
pomoci. Poskytuje sa samostatne 
zápisom v registri poskytovateľov 
sociálnych služieb. Napríklad podľa 
oficiálnej webovej stránky Košického 
samosprávneho kraja na prevádzku 
tejto služby poskytuje Košický 
samosprávny kraj v zmysle zákona 
finančný príspevok na prevádzku. 
Sieť špecializovaných sociálnych 
poradcov vytvára Košický samo-
správny kraj na základe vyhlásenej 
výzvy na obdobie dvoch rokov. Pri 
zostavovaní siete špecializovaných 
sociálnych poradcov sa prihliada 
na potreby v jednotlivých mi-
kroregiónoch   kraja.   Aktuálnu   sieť 
špecializovaných sociálnych poradcov 

odbornej pomoci. 

potreby   v jednotlivých    mikro
regiónoch     kraja.     Aktuálnu    sieť 

a    rozsahu    problémova    rozsahu    problémova    rozsahu    probléa    rozsahu    problémovaa    rozsahu    problémovaa    rozsahu    probléaa    rozsahu    problémova
terénnou fyzickej osoby, rodiny alebo komunity terénnou fyzickej osoby, rodiny alebo komunity 

problémova    rozsahu

v Košickom kraji na obdobie rokov 
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2018 – 2019  tvorí spolu 34  poradcov, 
z  toho 9  poradcov pre zdravotne  ťaž-
ko postihnutých. Špecializované so-
ciálne poradenstvo je poskytované ob-
čanom kraja bezplatne. Kompletný 
zoznam špecializovaných sociálnych 
poradcov je možné nájsť na webovom 
odkaze: 
https://web.vucke.sk/files/sk/kompe-
tencie/socialne-veci/poskytovanie-so-
cialnych-sluzieb/specializovane-so-
cialne-poradenstvo/ssp_web_ta-
bulka_a3.pdf 

Špecificky zadefinovanú cieľovú sku-
pinu občanov s nádorovým ochorením 
alebo iným závažným zdravotným po-
stihnutím možno nájsť aktuálne 
u dvoch poskytovateľov a to u posky-
tovateľa Deti Slnka (so sídlom v Spiš-
ských Vlachoch, s poskytovaním po-
radenstva v Krompachoch a v Gel-
nici) a Svetielko pomoci (špecificky 
zamerané na pomoc deťom s onkolo-
gickými ochoreniami, so sídlom v Ko-
šiciach).   
Obslužnými činnosťami sú naprí-
klad ubytovanie, stravovanie, uprato-
vanie, pranie, žehlenie, údržba bie-
lizne a šatstva.  

Z pohľadu klienta s onkologickou cho-
robou je dôležitá piata hlava vyššie 
spomínaného zákona, ktorá pojed-
náva o sociálnych službách na rieše-
nie nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotného postih-
nutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dô-
chodkového veku. Zo všetkých uvede-
ných sociálnych služieb možno spo-
menúť napríklad zariadenie opatro-
vateľskej služby (§36), špecializované 
zariadenie v prípade demencie rôz-
neho typu etiológie (ako dôsledok 
liečby, napr. nádor mozgu) (§39), 
denný stacionár (§40), opatrovateľská 
služba (§41), prepravná služba (§42), 
požičiavanie pomôcok (§47), monito-
rovanie a signalizácia potreby pomoci 
(§52).  
Pre rodinných príslušníkov, ktorí sa 
starajú o klienta s onkologickou 
chorobou v domácom prostredí a po-
berajú príspevok na opatrovanie 
z ÚPSVaR, je vhodné upriamiť 
pozornosť i na jeden z druhov sociál-
nych služieb − podporné služby, 
ktorými je okrem iného i odľah-
čovacia služba. Podľa § 54 odľah-
čovacia  služba je sociálna služba 
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorou sa 
poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postih-
nutím sociálna služba počas obdobia, 
v ktorom fyzická osoba, ktorá 
opatruje, nemôže opatrovanie vyko-
návať. Jej cieľom je umožniť fyzickej 
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok na účel udržania jej 
fyzického zdravia a duševného zdra-
via a prevencie jeho zhoršenia. Od-
ľahčovacia služba sa poskytuje na 
celé dni, najviac 30 dní v kalendár-
nom roku. Nevyčerpané dni odľahčo-
vacej služby v kalendárnom roku 
nemožno poskytnúť v nasledujúcom 
kalendárnom roku.  

3.3 Peňažné príspevky                
na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia 
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž-
ných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného pos-
tihnutia v   druhej    časti    vyme-
dzuje oblasti kompenzácie.  Podľa  §5  
sa  sociálne dôsledky ťažkého zdravot-
ného postihnutia kompenzujú v ob-
lasti: 

 mobility a orientácie, 
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 komunikácie,
 zvýšených výdavkov,
 sebaobsluhy.

Podľa §2 ťažké zdravotné posti-
hnutie je zdravotné postihnutie 
s mierou funkčnej poruchy najmenej 
50%. Funkčná porucha je nedostatok 
telesných schopností, zmyslových 
schopností alebo duševných schop-
ností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska 
predpokladaného vývoja zdravotného 
postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 
mesiacov. Zákon v Prílohe č. 3 s ná-
zvom Miera funkčnej poruchy a stu-
peň zdravotného postihnutia jednotli-
vých systémov uvádza podrobnú ta-
buľku na hodnotenie miery zdravia 
a stanovenie percenta miery funkčnej 
poruchy. 
Stanovenie percentuálnej mieri funk-
čnej poruchy je teda dôležité kvôli po-
súdeniu, či sa jedná o ťažké zdravotné 
postihnutie. Ak je klient s onkologic-
kou chorobou posúdený ako pacient 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
môže požiadať o vydanie preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, v prípade, ak je 
odkázaný i na pomoc inej osoby, tak 
i o vydanie preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím so sprievodcom. Osoba, 
ktorá je držiteľom preukazu, si ním 
uplatňuje nárok na rôzne výhody 
a zľavy. Je možné taktiež požiadať 
o parkovací preukaz a o peňažné 
príspevky na kompenzáciu. Pe-
ňažné príspevky nemôže poberať 
úplne každá osoba s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, ale iba tá, ktorej 
príjem neprekročí hranicu určenú zá-
konom, taktiež tá, ktorej majetok má 
hodnotu vyššiu ako 39 833 €, do tejto 
sumy sa nezapočítava hodnota bytu 
alebo domu, v ktorej človek s ŤZP 
býva. Príspevky môžu byť opakované 
(poskytujú sa každý mesiac, napr. 
opatrovateľský príspevok) alebo jed-
norazové, ako príspevok na kúpu 
a úpravu vozidla, na kúpu a úpravu 
pomôcky a na úpravu bytu, domu 
alebo garáže na bezbariérové. 
V §19 nájdeme vymedzené nasledu-
júce druhy peňažných príspevkov 
na kompenzáciu. 
Peňažný príspevok na:

 osobnú asistenciu,
 kúpu pomôcky,
 na výcvik používania po-

môcky,
 úpravu pomôcky,

 opravu pomôcky,
 kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 kúpu osobného motorového 

vozidla,
 úpravu osobného motorového 

vozidla,
 na prepravu,
 na úpravu bytu,
 na úpravu rodinného domu,
 na úpravu garáže,
 na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov,
 na opatrovanie. 

Žiadosti o preukazy a príspevky sa 
podávajú na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa miesta bydliska, 
pričom je potrebné, aby bol doložený 
aj lekársky nález vyplnený ošetru-
júcim lekárom. K žiadosti sa tiež pri-
kladajú lekárske správy od odborných 
lekárov, ktoré nemôžu    byť staršie 
ako 6 mesiacov. V prípade, že žiadosť 
je zamietnutá, žiadateľ môže podať 
proti rozhodnutiu odvolanie, ktoré sa 
spravidla podáva do 15 dní odo dňa, 
kedy bolo žiadateľovi doručené. 

lekárov, ktoré  nemôžu  byť
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3.4 Kedy sa môžem obrátiť na 
sociálneho pracovníka?  
V nasledujúcej časti uvádzame azda 
najčastejšie situácie, ktoré si vyža-
dujú pomocnú ruku sociálneho pra-
covníka. Napriek tomu, že onkolo-
gická sociálna práca nie je v sloven-
ských podmienkach uzákonená, 
sociálny pracovník vie pôsobiť aj 
v tejto oblasti. Sociálneho 
pracovníka môžem osloviť 
keď ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

... KEĎ NEMÁM DOSTATOK OPORY. 

Oporu môžeme vnímať rôznymi spôsobmi. Ako počet našich sociálnych kontaktov, 
ako hmatateľnú pomoc, pomoc v zmysle poskytnutia rady či nápomocnej informá-
cie, zdieľanie pocitov, ťažkostí či povzbudenie.  Ak pacient nemá sociálnu oporu akú 
potrebuje, sociálny pracovník mu môže pomôcť vyhľadať ju v podobe podporných 
a svojpomocných skupín. 

Stretnutie skupiny pacientov s odborníkom alebo s pacientom, ktorý prekonal 
rovnaké nádorové ochorenie je významným faktorom, ktorý pozitívne vplýva na 
ozdravenie pacienta. Komunity, ktoré umožňujú ľuďom s ochorením podeliť sa 
o svoje skúsenosti, identifikovať problémy, ktoré ovplyvňujú ich životy, prinášajú 
možnosti učiť sa od seba navzájom a to zadarmo a hlavne dôverne, s pocitom 
bezpečia. Alternatívny novodobý spôsob tejto významnej pomoci vnímame v online 
podporných skupinách.  

Online podporné skupiny sú stretnutia, ktoré sa konajú online prostredníctvom vytvorenej sociálnej siete 
alebo cez mobilnú aplikáciu. Pacienti sa stretávajú v chatovacej miestnosti, lebo sú účastníkmi moderovanej 
diskusnej skupiny s odborníkom (facilitátorom) a komunikujú medzi sebou cez e-mail alebo online – chat. 
Členovia skupiny sa spolu postupne zoznamujú, zbližujú a nadobúdajú úroveň dôvery, ktorá im umožňuje 
vytvárať osobnejšie, hlbšie a úprimnejšie vzťahy. Navzájom si poskytujú kognitívnu a emocionálnu oporu, 
ktoré vo svojej prirodzenej sociálnej sieti nenachádzajú. Výnimočnosť podpornej skupiny spočíva aj v jej 
bezpečnosti a nehodnotiacej atmosfére. To, čo sa na skupine preberá, je dôverné a mimo skupinu o tom 
členovia s nikým nehovoria. 

Online podporné skupiny prekonávajú časové a geografické hranice, pretože sa ich môžu zúčastniť onkologickí 
pacienti kedykoľvek počas dňa alebo v noci (24 hodín denne a 7 dní v týždni). Ďalším pozitívnym benefitom 
je dostupnosť aj pre ľudí, ktorí nemôžu vycestovať na skupinové stretnutia z rôznych dôvodov (napr.  zo 
zdravotných alebo finančných). Pohodlie a dostupnosť online opory v súčasnosti môže byť príťažlivým 
a motivujúcim faktorom pre onkopacientov, ktorí podstúpili náročnú liečbu, čo následne zanechalo stopu na 
ich fyzickom vzhľade. 
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Zároveň poskytujú svojou formou anonymitu a bezpečnosť. Online skupiny ponúkajú členom možnosť prezentovať 
tvorivé diela sebavyjadrenia. Terapeutická hodnota písania o svojich myšlienkach a pocitoch môže zmierniť depresie 
a osamelosť, ako aj zmierniť bolesť a stres. V tomto ohľade, online skupiny majú zreteľnú výhodu oproti tradičným 
skupinám. 

Medzi nevýhody sa radí najmä prístupnosť k počítaču a na internet. Zároveň je potrebné mať základné počítačové 
a informačné vedomosti o tom ako používať klávesnicu, počítač alebo mobil. Ďalšou a závažnou nevýhodou je počet-
nosť skupiny, kedy počet príspevkov môže byť natoľko rozsiahly, že čítanie každej správy môže vyžadovať časový 
záväzok na strane členov. Avšak pozitívnym rozdielom medzi podpornou skupinou a online skupinou spočíva aj v tom, 
že členmi internetových skupín sa môže stať rodina, priatelia, zdravotníci a ošetrovatelia. Preto, aby získali pocho-
penie, porozumenie a pohľad na problémy, ktorým čelia ľudia s onkologickým ochorením, bez toho, aby rušili proces 
skupiny.  

Ako prílohu uvádzame zoznam celoslovenských podporných aj svojpomocných skupín, ktoré v súčas-
nosti pôsobia na Slovensku v priamej aj online komunikácii. 

 

 
... KEĎ VZNIKAJÚ 
V PARTNERKOM VZŤAHU 
PROBLÉMY. 

Pacienti môžu využiť párové sociálne 
poradenstvo, ktoré sa využíva najčas-
tejšie pri riešení manželských a part-
nerských problémov. Centrom zá-
ujmu sociálneho pracovníka sa stáva 
vzájomný vzťah osôb, pričom pora-
denstva sa nezúčastňujú deti.  

 

... KEĎ NEVIEM NA ČO VŠETKO MÁM 
NÁROK. 

Pre pacienta je náročné zistiť, na čo všetko má ná-
rok, nakoľko systém sociálneho zabezpečenia je 
zložitý. Sociálny pracovník môže onkologickému 
pacientovi poskytnúť návod napr. na to ako požia-
dať o invalidný dôchodok či parkovací preukaz 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže ho 
oboznámiť s rôznymi druhmi peňažných kompen-
začných príspevkov, a pod. 
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... KEĎ TO AKO RODINA ŤAŽKO ZVLÁDAME. 

Možnosťou je rodinné poradenstvo, kde sa klientom sociál-
neho pracovníka stáva celá rodina. V procese dochádza 
k lepšiemu poznaniu členov rodiny, ich potrieb, predstáv, 
očakávaní, záujmov, komunikačných vzorcov, stratégií roz-
hodovania či riešenia problémov, rozdelenie moci, naplne-
nie rodinných rolí, rituálov, a to nielen sociálnym pracovní-
kom, ale aj samotnými členmi rodiny.  

Sociálny pracovník môže tiež využiť napr. socioterapiu. Ide 
o spôsob práce nielen s klientom, ale aj jeho sociálnym sys-
témom. Smeruje k sfunkčneniu a zlepšeniu narušených so-
ciálnych vzťahov. Prostredníctvom socioterapie môže so-
ciálny pracovník pomôcť klientovi v kritickom období, 
v ktorom sa práve nachádza a nenaučil sa fungovať v no-
vovzniknutých podmienkach. V socioterapeutickom rozho-
vore zisťuje potreby klienta, ale aj jeho rodinných prísluš-
níkov, napomáha im vysporiadať sa so strachom a problé-
mami, pričom platí, že ak sa ozdraví sociálny systém 
klienta, zároveň sa ozdraví aj jedinec v ňom a naopak. 

 

 

... KEĎ NEMÁM DOSTATOK INFORMÁCIÍ. 

Okrem konkrétnej pomoci je dôležitá aj osveta, 
ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou kom-
plexného prístupu, nakoľko riešenie nespočíva vý-
lučne v eliminácii následkov, ale tiež v prevencii 
a riešení príčin.  

Sociálni pracovníci napríklad organizujú konferen-
cie, kde oboznamujú odbornú ale i laickú verejnosť 
s najnovšími poznatkami, výsledkami výskumov či 
odporúčaniami pre prax. 

 

 

... KEĎ SI CHOROBA VYŽADUJE ZMENU 
ZAMESTNANIA. 

Sociálny pracovník dokáže poskytnúť informá-
cie, pomoc a odborné rady pri voľbe vhodného 
povolania a zamestnania, pri odporúčaní vhod-
nej voľby rekvalifikácie, vzdelávania podľa oso-
bitných predpokladov, schopností a zručností, 
s prihliadnutím na špecifické potreby, schop-
nosti, zdravotný stav a situáciu na trhu práce.  
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... KEĎ MÁM POCIT, ŽE SOM ZNEVÝHODNENÝ. 

Sociálna práca sa zameriava na prekážky, rozdiely a nespravodlivosti, ktoré sa v spoločnosti vyskytujú. Na 
princípe solidarity s tými, ktorí sú znevýhodnení, sa sociálna práca snaží zmierniť chudobu a oslobodzovať 
trpiacich a utláčaných za účelom podporovať sociálnu inklúziu. Využíva pri tom škálu zručností, techník 
a aktivít, ktoré sú v zhode s jej holistickým zameraním na klienta a jeho prostredie. Sociálna práca zasahuje 
v momente, kde dochádza k interakcii jedinca s jeho prostredím s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať ich poten-
ciál, zlepšiť ich život a predchádzať ich zlyhaniu. Takto definuje sociálnu prácu Medzinárodná federácia 
sociálnych pracovníkov (IFSW).  

Odstraňovanie diskriminácie uvádza aj samotný Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej 
práce Slovenskej republiky, podľa ktorého sociálny pracovník a asistent sociálnej práce prispieva k odstrá-
neniu prejavov a príčin sociálnej nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku a bariér podporujúcich sociálne vy-
lúčenie. Angažuje sa o dosiahnutie sociálnej zmeny, sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie, zvlášť v prospech 
zraniteľných a utláčaných jednotlivcov a skupín ľudí. 
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Svojpomocné a podporné organizácie pre onkologicky chorých na Slovensku 

EUROPACOLON SLOVENSKO (organizácia zameraná na problematiku kolorektálneho karcinómu – rakovina hru-
bého čreva a konečníka). Cukrová 14, 81101 Bratislava. Web: www.europacolon.sk. E-mail: info@europacolon.sk. Tele-
fón: 0911 843 336  

SVETIELKO NÁDEJE (pomoc pacientom detskej onkológie v Banskej Bystrici a ich rodinám). Nám. L. Svobodu 4, 
97409 Banská Bystrica. Web: www.svetielkonadeje.sk. E-mail: office@svetielkonadeje.sk. Telefón: 0908 073 073.  

ŽILINSKÉ VENUŠE, o. z. (organizácia na pomoc onkologicky chorým pacientom). Černovská 1670/6, 01008 Žilina. 
Web: www.zilinskevenuse.szm.com. E-mail: zilinske.venuse@azet.sk. Telefón: 0908 096 259.  

TURČIANSKE VENUŠE (pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka. Organizovanie stretnutí, prednášok, 
rekondičných pobytov). Dobšinského 42, 03601 Martin. Web: www.turcianskevenuse.sk. Telefón: 0911 324 306; 0948 
811 946 

KLUB IRIS (klub združuje ženy po operácii prsníka. Kolektívny člen Ligy proti rakovine). Slovenská 11, 94077 Nové 
Zámky. Web: www.klubiris.webnode.sk. E-mail: ekosik@azet.sk. Telefón: 0911 038 131  

SVETIELKO POMOCI n.o. (celoročná komplexná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešov-
ského kraja). Pražská 8, 04011 Košice. Web: www.svetielkopomoci.sk. E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk. Telefón: 
0903821676  

CML LIFE (informačno-poradenské centrum pacientskej organizácie združujúcej pacientov s diagnostikovanou CML). 
Bancíkovej 1, 82103 Bratislava. Web: www.cmllife.sk. E-mail: info@cmllife.sk.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA PODPORU RADIAČNEJ ONKOLÓGIE RADONKO (združenie na podporu ra-
diačnej onkológie. Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení). Bartošková 8/16, 83104 Bratislava. Web: 
www.radonko.sk. E-mail: info@radonko.sk. Telefón: 02 59378755 

LYMFOMA SLOVENSKO (občianske združenie zamerané na rakovinu lymfatického systému). Hlbinná 7C, 821 06 
Bratislava. Web: www.lymfom.sk. E-mail: poradna@lymfom.sk. Telefón: 0919 455 321  
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OZ DEŤOM PRE ŽIVOT (občianske združenie zamerané na pomoc a podporu deťom s onkologickým ochorením). 
Mierová 40, 821 05 Bratislava. Web: www.detomprezivot.sk. E-mail: mirobilik01@gmail.com. Telefón: 0911 773 957.  

ZDRAVÁ ŽENA (občianske združenie zamerané na podporu informovania o rakovine prsníka). Palkovičova 18/A, 821 
08 Bratislava. Web: www.zdravazena.sk. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ARCHANGELOS (pomoc onkologickým pacientom a pacientkam, semináre, organizácia 
pravidelných stretávok onkologických pacientov a pacientok). Ružová 16, 90081 Šenkvice. Web: www.archangelos.sk. 
E-mail: archangelos@archangelo.sk. Telefón: 0908 777 151. 

OZ HERKLUB (občianske združenie pre ženy s onkologickým ochorením prsníka). Web: www.aopp.sk 
(https://www.facebook.com/HER-KLUB-163617063680727 ). E-mail: zjankov.onkopacient@gmail.com 

SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie, ktoré podporuje pacientov s mnohopočetným 
myelómom, ich rodiny a prispieva k rozvoju lekárov a sestier, ktorí sa o nich starajú). Antolská 11, 851 07 Bratislava. 
Web: www.myelom.sk. E-mail: predseda@myelom.sk. Telefón: +421 268672501.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE AMAZONKY (ponúka psychologickú pomoc pre pacientky a ich rodinných príslušníkov, 
terapiu Cesta pod vedením certifikovanej koučky. Dlhodobou misiou OZ Amazonky je aj meniť a zlepšovať systém po-
skytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientky s karcinómom prsníka). Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava. Web: 
http://ozamazonky.sk. E-mail: rok.amazonky@gmail.com. Telefón: +421 948 352 592 

 (OZ Amazonky Martin, e-mail: michaelakrbatova@azet.sk, mobil: 0907 037 111 

 OZ Amazonky Trenčín, e-mail: lubomira.adamciova@gmail.com, mobil: 0902 697 742 

 OZ Amazonky Košice, e-mail: janahiznayova11@gmail.com, mobil: 0903 771 381) 

OZ PACIENTOV S DERMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI (podpora a pomoc pacientovi, ktorému bol diagnosti-
kovaný na malígny melanóm). Plzenská 3, 831 03 Bratislava. Web: https://rakovinakoze.org. E-mail: poradna@rako-
vinakoze.org. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE PACIENTOV S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI (zastupovanie a presadzova-
nie záujmov pacientov s týmito ochoreniami pri uplatňovaní ich práva na zdravotnú starostlivosť vedúcu k predĺženiu 
života a zlepšeniu jeho kvality). Nezábudková 52, 821 01 Bratislava. Web: https://www.hematologickypacient.sk/sk/. E-
mail: info@hematologickypacient.sk. Telefón: 0800 007 694 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PACIENTOV S RAKOVINOU PĽÚC, ICH PRÍBUZNÝCH A BLÍZKYCH (pomáhať 
pacientom s karcinómom pľúc pri ich boji s ochorením, ako aj ich príbuzným a blízkym, aby mali dostatok informácií 
o ochorení a mali možnosť obrátiť sa na ľudí s podobným problémom, zdôveriť sa, alebo sa poradiť). Tupého 25/A, Bra-
tislava. Web: http://www.druhydych.eu/. E-mail: info@druhydych.eu 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LIGA PROTI RAKOVINE (Hlavným cieľom LPR SR je znížiť na národnej úrovni bre-
meno rakoviny za účasti celej verejnosti a napĺňať svoje poslanie aktivitami a projektmi v nasledujúcich oblastiach. 

 1. Výchova, informovanosť a prevencia. 

 2. Starostlivosť o pacientov a ich rodiny. 

 3. Klinické a výskumné projekty.) 

Brestová 6, 82102 Bratislava. Web: https://www.lpr.sk/. E-mail: poradna@lpr.sk. Telefón: 0800 11 88 11  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VENUŠE V PREŠOVE (podporná skupina pre onkologických pacientov v Prešove), Po-
žiarnícka 17, 08001 Prešov. Web: http://www.venuse-po.sk/index.php?p=uvod. E-mail: venuse.po@gmail.com. Telefón: 
051 / 7722326 Telefón: 051 / 7722326 

KOMUNITNÁ NADÁCIA MODRÁ TORYSA (otvára 2. ročník programu, v ktorom podporí  ľudí, ktorí sa ocitli v nú-
dzi kvôli onkologickému ochoreniu). Sládkovičova 11, 082 71 Lipany. Web: http://www.modratorysa.sk/knmt/. E-mail: 
modratorysa@gmail.com. Telefón: +421 (0)51 48 11 50  

ĎEŤOM S RAKOVINOU N. O. (fungujú priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava). Lim-
bová 2643/1, 833 40 Bratislava. Web: https://www.detomsrakovinou.sk/o-nas/. E-mail: info@detomsrakovinou.sk. Tele-
fón: 00421 905 575 125,  
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NADÁCIA PONTIS - DOBRÁ KRAJINA (radia v otázkach súvisiacich s onkologickou diagnózou, v oblasti výživy 
alebo v prípade záujmu možno využiť sociálno-právne poradenstvo, ako aj rady psychológa). Zelinárska 2, 
821 08 Bratislava 2. E-mail: dobrakrajina@nadaciapontis.sk. Telefón: 0908 069 872  

OZ SMARAGDY (psychologická a sociálna podpora onkologicky chorým). Sídlisko Rimava 36, 97901 Rimavská So-
bota. Web: www.ozsmaragdy.sk. E-mail: ozsmaragdy@gmail.com. 

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SVÄTEJ ALŽBETY (neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré slúži onkologickým pacien-
tom na Slovensku). Heydukova 10, 812 50 Bratislava. Web: www.ousa.sk. E-mail: ousa@ousa.sk. Telefón: +421 2 3224 
9111. 

MEDICC (občianske združenie Spolu proti rakovine). Bajkalská 3, 949 01 Nitra. Web: www.medicc.eu. E-mail: 
info@medicc.eu. 

 

Online pomoc onkologicky chorým pacientom a pacientkam 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NIE RAKOVINE: https://www.nierakovine.sk/online-poradna 

ONKOPORADŇA – LIGA PROTI RAKOVINE: https://www.lpr.sk/onkoporadna/ 

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV (PACIENTSKÁ PORADŇA): https://www.nou.sk/pacientska-poradna 

Stránka pacientskych združení a partnerov: https://onkoinfo.sk/pacientske_zdruzenia.html 

Bezplatná sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov: https://www.sopo.sk/ 

 

Facebook – online pomoc onkologicky chorým 

https://www.facebook.com/ligaprotirakovine/posts/10157583039159793 
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Skupiny na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/1511569035775021/ − rakovina – život nekončí 

https://www.facebook.com/groups/rakovina.novyzacatek/ − rakovina – nový začiatok 

https://www.facebook.com/groups/togetherwithhope/ − rakovina – nejsi v tom sám 

https://www.facebook.com/Rakovina-alternativn%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dba-a-prevence-228835170554102/ − Ra-
kovina – alternatívna liečba a prevencia 

https://www.facebook.com/rakovinaporazenaprirodne/ − Rakovina porazená prírodne 

https://www.facebook.com/Rakovina-je-z%C3%A1kern%C3%A1-choroba-339626410095/ − Rakovina je zákerná choroba 

https://www.facebook.com/rakovina.online/ − Môj blog o rakovine 

 

 

 

 



`   

4411  
 

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Slovami recenzentky 

 „Liečba rakoviny významne pokročila vpred. Pochopenie nových liečebných cieľov ako aj 
pochopenie potrieb dobrého zvládania problémov v priebehu modernej liečby onkologického 
ochorenia so zachovaním kvality života pacientov predstavuje potrebu, čo je predmetom tohto 
bedekera.“ ... „Vysvetlenie, kde je možné hľadať zdroje zvládania ťažkostí onkologickej 
diagnózy aj v bežnom živote, je prínosom tohto bedekeru v plnej miere.“ 

 „Subkapitola o význame sociálnej práce pre pacientov s onkologickou diagnózou je na 
nezaplatenie. Kapitola o onkologickej sociálnej práci na Slovensku zahŕňa naozaj všetko, čo 
pacient môže potrebovať. Informácie o sociálnych službách pre ľudí s onkologickou chorobou 
sú tiež  nanajvýš  významné. Pacienti sa mnohokrát nemajú kde dozvedieť dôležité 
informácie, aj keď dnes funguje niekoľko poradní s rôznymi zameraniami.“ 

 „Niekoľko záverečných strán je venovanách zoznamu svojpomocných a podporných 
organizácii pre onkologických pacientov. Táto skutočnosť významne zvyšuje praktický prínos 
publikácie.“ 

 „...bude mimoriadným prínosom pre všetkých, ktorých zákerná choroba neobíde.“ 

      

         doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. 
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