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Ahoj !

Ahoj,

zdravíme tě !
Jak se ti daří? Ať už jsi nahoře nebo dole, jsme rádi, že s tebou
můžeme být prostřednictvím této brožury. Napsali jsme ji
v rámci našeho spolku Společně k úsměvu a projektu Krtek
v pohybu. Někteří z nás se léčili na dětské onkologii, někteří
z nás někoho takového znají a někteří prostě chtějí pomoci. Moc
dobře víme, že na onkologii je to jako na houpačce, a my tu
jsme od toho, abychom tě v tom nenechali samotného. Ve
spolku se snažíme realizovat myšlenku „vyléčení léčeným“, to
znamená, že využíváme vlastní jedinečné zkušenosti s léčbou
pro podporu druhých. Takové pomyslné plnění nádoby našimi
zkušenostmi, ze které poté mohou čerpat pacienti, jejich blízcí,
vyléčení, zdravotnický personál i veřejnost.
Něco z oné nádoby jsme se pokusili sepsat do této brožury.
Věříme, že v ní najdeš i pro sebe něco užitečného. Píšeme
zde o našich projektech, ve kterých můžeš nalézt inspiraci.
Potřebné informace o tom, jak se mít lépe pomocí jídla,
pohybu či zážitku. Pokusili jsme se také soustředit na jedno
místo co nejvíce možností, které dětský onkologický pacient
a jeho blízcí mají, ať už v léčbě nebo i v neméně důležitém
období po léčbě.
Přejeme ti hezké počtení a s úsměvem ti podáváme ruku
na cestě, kterou právě procházíš.

O spolku

Společně

k úsměvu
Jsme převážně mladí lidé, kteří si v dětském či dospívajícím
věku prošli onkologickou léčbou. V naší partě jsou však také
ti, kteří se s onkologickým onemocněním setkali u svého blízkého nebo jako odborníci. V rámci našich každodenních životů se většinou potýkáme s menšími či většími následky
léčby. Na svět kolem se však usmíváme a máme tendenci
šířit tuto naději dále. Často jsme v minulosti byli vděční za
prostor pro povídání si o léčbě i o životě po ní a ve vzájemném
kontaktu jsme nacházeli pochopení. Pro některé z nás je to
vzácnost. Mnohdy je totiž těžké ve svém okolí najít někoho,
kdo nemá obavu o silném tématu onkologie mluvit, ať už
léčba probíhá podle plánu, nebo ne — protože i to se bohužel
občas stává.
Uvědomujeme si, že dětská onkologie je specifický obor
medicíny, a také proto vnímáme, že je potřeba sdílet navzájem
své zkušenosti ve snaze podpořit děti, mladé, dospělé a jejich rodiny během náročné onkologické léčby i po ní. Proto plánujeme
pořádání různých besed či workshopů, šíříme informace skrze
webové stránky i sociální sítě (třeba o výživě, pozdních následcích) a snažíme se vydávat různé podpůrné publikace. Také se
pravidelně scházíme, povídáme si, podporujeme se navzájem
a plánujeme další aktivity, které jako spolek můžeme nabídnout.

Vážíme si podpory odborníků v oblasti dětské onkologie,
které názor vyléčených pacientů zajímá a moc nám fandí.
Oficiálně jsme jako spolek začali působit na podzim roku 2015.
Inspirovali jsme se v zahraničí u podobných organizací vyléčených pacientů, sebrali odvahu a síly a věříme, že nacházíme
cesty, jak můžeme společně dojít k úsměvu.
Rádi bychom především sbírali zkušenosti pacientů i jejich blízkých a tvořili tak bohatou celorepublikovou síť, ze které
by mohli všichni na dětské onkologii čerpat. Sbíráme příběhy
v rámci projektu Daruj příběh i ty!. Některé z nich už přináší
naději přímo na odděleních dětské onkologie, na našem webu,
některé můžeš objevit v této brožuře.
„Vyléčení léčeným“ — tak zní hlavní myšlenka spolku.
Snažíme se ji naplňovat především projektem Moudrý průvodce, který vrací vyléčené pacienty zpět na kliniky dětské onkologie v rolích tzv. mentorů. Kontakt právě léčených a jejich rodin
s těmito průvodci přináší prostor promluvit si a získat podporu.
Také bychom rádi zastávali hlas vyléčených pacientů
a podíleli se na výzkumech a vědeckých studiích týkajících se
dětské onkologie. Již dnes se setkáváme v rámci Evropy s těmi,
kteří se také pokouší posouvat tuto specifickou oblast medicíny
blíže k úsměvu, a vážíme si toho, že se můžeme připojit.

Náš

strom
V logu našeho spolku najdeš strom.
Tedy lépe řečeno stromy dva. Jeden
zelený a druhý do hněda, jakoby
uschlý. Zelený strom objímá ten
hnědý a my v tom spatřujeme symboliku podpory pro ty, kteří ji potřebují. Také tam zahlédneš červený
úsměv, protože věříme, že s oporou
můžeme všichni k úsměvu dojít.
Strom má pro nás velký význam.
Máme s ním spojený i jeden
společný zážitek. Když jsme jeli do
Vídně, abychom se dozvěděli něco o jejich mentoring programu, o kterém se dočteš dál, zastavili
jsme cestou zpátky u lednického zámku (je to už kousek od
Brna). Viděli jsme krásný strom, který před zámkem roste.
Běželi jsme ho obejmout, načerpat z něj sílu a nechat si předat
radost.
Strom roste, sílí, plodí ovoce, stárne a usychá. Je to koloběh života, který zažíváme také my. Také se rodíme, zrajeme,
žijeme a umíráme. Strom svými kořeny v zemi budí pocit stability a zároveň se takto spojuje se zemí. Představme si, že se

rodíme ze země (ze semínka), rosteme jako ten pevný kmen
a poté se větvemi spojujeme s nebem, kde často vnímáme ty,
kteří už odešli. Strom tedy spojuje zemi a nebe. Že bychom se,
když ho obejmeme, také spojovali s těmi „nahoře“? To už záleží
na naší fantazii.
Díky stromům dýcháme, protože produkují kyslík. Jejich
dřevem můžeme topit a pravěcí lidé z nich tvořili své první
nástroje. Poskytují nám ochranu ve formě přístřeší, které si
z nich můžeme postavit, pak si vevnitř zatopit dřevem a dát si
třeba kousek ovoce, které je také plodem stromu. Zkrátka věříme, že každý může využívat stromu či jeho symboliky podle
toho, co zrovna potřebuje. Třeba v něm i nacházet příbytek pro
stromové víly či skřítky.
Když budeš potřebovat, snad v každém areálu nemocnice nějaké ty stromy rostou. My je občas objímáme.
V naší brožuře najdeš také strom k vybarvení. Tak jako
my máme různé nálady a zažíváme různé věci, tak stromy
prožívají roční období, která je mění. Proto jsme i do brožury
dali strom na jaře, v létě, na podzim a v zimě.

DARUJ
PŘÍBĚH

I TY!

Myšlenka
projektu
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Tento projekt jsme postavili na sdílení naší osobní zkušenosti
s onkologickou diagnózou s dalšími pacienty, jejich rodinami,
ať už z pozice léčeného, vyléčeného, příbuzného, kamaráda
nebo partnera. Příběh má tomu, kdo ho bude číst, přiblížit,
jak funguje svět dětské onkologie, kde se ty právě nacházíš.
Můžeš v něm najít odpovědi na otázky, se kterými se potýkáš,
či ses dříve potýkal.

Síla příběhu
Celý projekt jsme odstartovali v červnu roku 2016, a to příběhy
vyléčených pacientů. Obnášelo to uspořádání tiskové konference, což byla docela vtipná, ale vlastně velmi přínosná
zkušenost.
Po tiskovce jsme šli společně rozvěsit příběhy na všechna
oddělení Kliniky dětské onkologie v Brně, aby mohly předávat naději, víru v život po léčbě a v neposlední
řadě úsměv těm, kteří si léčbou právě proVěříme, že
cházejí. Nám osobně to dává velký smysl!
Věříme, že z našich příběhů čerpá i persoz našich příběhů
nál, tedy sestřičky a doktoři, motivaci pro
čerpá i personál,
svou práci. Na příběhy máme hodně potedy sestřičky
zitivních ohlasů, jak od samotných léčea doktoři, motivaci
ných, tak od jejich nejbližších. Dělá nám
pro svou práci.
to obrovskou radost a je to hnací motor
našeho snažení.
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Do budoucna plánujeme projekt rozšířit o další sekce,
takže se o svoji osobní zkušenost budou moci podělit i rodiče,
sourozenci nebo partneři pacientů. Ti všichni sehrávají důležitou roli v době léčby na dětské onkologii, která je staví
před dříve neznámé a často náročné životní situace.
Rádi bychom dosáhli toho, aby příběhy, které nasbíráme,
visely nejen na Klinice dětské onkologie v Brně, ale i na dalších
klinikách dětské onkologie a hematoonkologie po celé České
republice. Také plánujeme vydání knížky, která bude věnovaná pouze příběhům.
Do brožurky jsme vybrali pět příběhů, ale máme jich
mnohem více. Další můžeš najít právě na našich webovkách.
Kdyby tě zajímalo něco dalšího o lidech z příběhů a měl bys
zájem se s nimi pobavit, na něco se jich zeptat nebo je vidět,
určitě se nám ozvi a společně se to pokusíme zrealizovat!
Pokud tě náš projekt oslovil a máš chuť se do něj zapojit, rozklikni si naše webovky a daruj nám svůj vlastní příběh
i ty! Třeba právě on může sehrát velmi důležitou roli v životní
etapě někoho dalšího.
http://www.spolecne-k-usmevu.cz/daruj-pribeh/

Edita
Jmenuji se Edita a krátce před osmnáctými narozeninami se mi
během jednoho podzimního dne převrátil celý svět vzhůru nohama. Rodičům se nelíbila zvětšená levá část mého krku, takže
jsem absolvovala řadu vyšetření nejprve v Kyjově a následně
v Dětské nemocnici v Brně. Ještě téhož večera jsem uléhala
na nemocniční lůžko onkologického
oddělení s podezřením na Hodgkinův
lymfom v oblasti krku a mezihrudí,
což se po pár dnech potvrdilo.
Následovalo šest měsíců trvající léčení se čtyřmi bloky chemoterapií
a radiologickou léčbou. Přesto však
nedokážu na tuto dobu vzpomínat ve
zlém. Naopak, přinesla mi i spoustu
dobrého, ať už vzpomínek, pocitů
nebo nových přátel. A mimo jiné i vidinu budoucího povolání. Za to vše
vděčím skvělým lidem okolo mne, bez
nichž bych tento boj jen těžko zvládla a kteří tu
pro mě po celou dobu byli. Zejména rodině a přátelům, kteří
mi byli neskutečnou oporou a pomáhali mi překonávat těžké
chvíle s úsměvem. Velké poděkování patři též vynikajícímu
přístupu lékařů a sestřiček dětské onkologie, kteří mají na
mém uzdravení největší zásluhu.
Po ukončení léčení jsem se vrátila zpět mezi své spolužáky
na gymnáziu, úspěšně odmaturovala a mohla pokračovat ve
svých oblíbených aktivitách, jimiž jsou balet, jízda na kole,
běhání, lyžování, hra na klavír a fotografování. Momentálně
studuji všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně.
Díky své zkušenosti jsem si uvědomila, že i já chci pomáhat
těm, kteří to budou potřebovat.
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Alena

Petr
Zdravím a zdraví Vám!
Jmenuju se Alena a chci
Vám napsat pár vět.

Přidávám se k dopisům pro mamče
a tatínky anebo velké „děti“ na klinice dětské onkologie, pro ty, co
si rádi počtou. Sama jsem se tady
léčila s rhabdomyosarkomem.
Možná to zní zvláštně, ale když
jdu někdy pozdravit na oddělení
JIP 31 (kde jsem trávila nejvíce
času), připadám si skoro, jako bych
šla na návštěvu k babičce. Srovnatelně milá záležitost! Když
jsem se léčila, bylo mi patnáct let. A strašně jsem se těšila, že až
budu zdravá, tak je od radosti všechny poskáču a poobjímám.
Tak teď je mi 27 a k některému objímání se z respektu a úcty
nemůžu odhodlat doteď :). Starali se tady o mě jako o vlastní
a vypiplali si mě do člověka schopného fungovat a těšit se ze
všeho, co má přijít. Dostudovala jsem gymnázium a dostala
se na vysokou školu. Teď je ze mě architektka, která mohla
i jeden rok žít v Lisabonu (díky Erasmu). Kdo by to byl čekal.
Děje se to všechno nějak samo. Člověk je strašně křehký (jsem
si uvědomila) a vzácná je každá chvilka. Docela často slýchám,
že si žiju jako na obláčku, že jsem idealista… Ale kdo by si tak
nežil :). Ono to je celkem ideální. Třeba strašně ráda jezdím
jako vedoucí na tábory s Nadačním fondem dětské onkologie
Krtek. Je to svět ve světě, je to radost s takovou partou dětí být.
Pak taky dost ráda sportuju, hraju volejbal, bruslím, jezdím
na snowboardu, chodím po horách. Je to super. Přeju Vám trpělivost na každý den, klidného ducha, co nejmíň bolavá těla
a úsměv na tváři. I když se neznáme, myslím na Vás často.

Jmenuji se Petr a ve 14 letech mi diagnostikovali zhoubný nádor
nad pravou plící, který prorůstal až do páteře. Podrobil jsem se
operaci v Hradci Králové a později nastoupil na léčbu na Klinice
dětské onkologie v Brně.
Zde jsem podstoupil jak chemoterapii, tak transplantaci kostní
dřeně a i radioterapii. Tato léčba byla úspěšná a zbavila mě
nádoru. Bohužel po třech letech od vyléčení se začaly projevovat vedlejší následky radioterapie, která byla zaměřena hlavně
na okolí páteře a míchy. Toto
ozařování poškodilo míchu,
která se kvůli tomu ztenčila, a musel jsem usednout
na invalidní vozík. Nicméně
díky podpoře rodiny, přátel a okolí jsem tento přechod zvládl a začal opět žít
normální život. Vystudoval
jsem Obchodní akademii
v Janských lázních, kde jsem
začal opět aktivně sportovat.
Po této škole jsem nastoupil
na Slezskou univerzitu, kde
nyní začínám studovat třetí
ročník bakalářského studia.
Mimo studium hraji stolní
tenis, ve kterém jsem se dostal
do reprezentačního výběru ČR a reprezentuji na mezinárodních akcích. V době, kdy jsem podstupoval onkologickou léčbu
(hlavně na jejím začátku), jsem byl rád za každou radu, kterou
mi poskytli lidé v mém okolí, kteří již měli s tímto nebo podobným onemocněním nějaké zkušenosti.
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Karina

Markéta

Jmenuji se Karina a ve třech letech jsem onemocněla akutní
lymfoblastickou leukémií. Život se mi tehdy změnil ze dne na
den. Podstoupila jsem intenzivní léčbu chemoterapií, kvůli které
mám dnes velmi oslabenou imunitu. Léčení komplikovala infekce katetru a mnoho viróz.

Ahoj, jmenuji se Markéta a v roce 2006, v mých 17 letech, v den
kdy jsem měla mít svoji první hodinu tanečních, jsem zjistila, že
mám na krku bouli. Ještě ten den jsem šla do Dětské nemocnice
FN BRNO. Po několika vyšetřeních mi
byla sdělena zpráva: podezření na
Hodgkinův lymfom v oblasti krku
a hrudníku.

Po 10 měsících pobytu v nemocnici jsem se uzdravila a začala
se vracet zpět do normálního dětského života. K rekonvalescenci mi pomohl pobyt v Janských lázních, kde jsem se začala věnovat hraní na zobcovou flétnu. Nejvíce si cením neuvěřitelné podpory a lásky své rodiny, která je pro mě vším.
Ve volném čase se věnuji plavání, jízdě na in-line bruslích
a svému čtyřnohému mazlíčkovi. Vystudovala jsem
Střední školu KNIH
a následně poté se
začala věnovat dětem jako au-pair.
Práce s dětmi mě
baví a neustále obohacuje o nové zkušenosti, protože dětský
smích je dnes pro mě
ten nejlepší lék.

Hned jsem nastoupila na Kliniku
dětské onkologie (KDO) v Brně.
Po histologickém vyšetření byla
tato diagnóza potvrzena. Sama
jsem nechápala, co se děje. Měla
jsem své plány a za týden chtěla
jet do Anglie, ale přitom jsem již
nemohla opustit nemocnici a čekalo mě období nejistoty, strachu
a víry v uzdravení.
Čekaly na mě 3 bloky chemoterapie a následné ozařování. Na klinice jsem strávila půl roku.
I když to bylo těžké období mého života, tak musím říci, že díky
tomu dnes vím, že zdraví je to nejcennější, co člověk má, ačkoliv ne vždy si to každý uvědomí. Jsem vděčná celému kolektivu
doktorů a sester na KDO za vrácení zpět do života, za podporu
od své rodiny a svých kamarádů, kteří mi dodávali sílu, chuť
bojovat a těšit se na každý nový den.
Dnes pracuji jako zdravotní laborantka a jsem vděčná za
tuto zkoušku v životě, která mi změnila pohled na život a díky
které jsem poznala spoustu úžasných lidí a moc za to děkuji.
Vím, že situace, ve které se nachází nemocný, je velmi
složitá a my nemocní vyléčení tuto zkušenost máme, a tak,
pokud bychom mohli být nápomocni, jsme tu pro vás.
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Úvod
MENTORING PROGRAM

MOUDRÝ

PRŮVODCE
NEJSI

SÁM

Projekt mentoring program je jedním z hlavních projektů,
kvůli kterému jsme založili náš spolek. Díky němu se vyléčení
pacienti mohou vracet na oddělení dětské onkologie jako mentoři (takzvaní moudří průvodci) a dávat podporu a naději těm,
kteří se právě léčí, jejich rodinám a blízkým. Mentoři pacientům věnují svůj čas, mohou si s nimi povídat, hrát hry a předat jim spoustu cenných informací nebo sdílet pocity z vlastní
léčby. Myslíme si, že to může být přínosem jak pro pacienty,
tak pro samotné mentory, kteří tak mohou využít svou jedinečnou zkušenost pro podporu druhých.
Tato kapitola ti o mentoring programu Moudrý průvodce
přináší spoustu důležitých informací. Dozvíš se, kde jsme pro
vznik projektu sbírali inspiraci, a na jakých myšlenkách jsme
ho vystavěli. Přinášíme také výsledky dotazníků, na které
v průběhu léta a podzimu 2016 odpovídali pacienti dětské onkologie a jejich blízcí. Díky tomu se dozvíš, co od mentorů očekávají a na co by se jich rádi zeptali. Možná pak budeš mít chuť se
sám stát mentorem. V další části kapitoly se proto dočteš, jak
se jím můžeš stát. Dozvíš se, že je mimo jiné nutné absolvovat
víkendové školení, popíšeme ti, jak takové školení vypadá, a co
na něm můžeš zažít. O své dojmy se s tebou podělí také jeden
z účastníků. A pokud by některé tvé otázky nebyly v průběhu
čtení této kapitoly zodpovězeny, neváhej se nám ozvat. :)

Myšlenka projektu
„Vyléčení léčeným“, jak zní heslo našeho spolku, vystihuje
i projekt Moudrý průvodce. Je založen na myšlence mentoring
programu, který už v zahraničí dobře funguje. Mentora vnímáme jako moudrého průvodce, což je i původní význam tohoto slova. Trochu jsme pátrali — slovo mentor bylo odvozeno
od vlastního jména Mentór, který vystupoval v Homérově eposu
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Odyssea (což je taková dlouhá báseň ještě z období před naším letopočtem). Mentóra pověřil Odysseus péčí,
vedením, výchovou a ochranou svého syna Telemacha.
Mentór se tak stal
Mentór se tak stal symbolem moudrého průvodce,
symbolem moudrého
přítele,
ochránce
a
uči22
průvodce, přítele, ochránce
tele, který pomáhá přea učitele, který pomáhá
konat překážky a vyhnout
překonat překážky
se nebezpečí.
Nechali jsme se inspia vyhnout se nebezpečí.
rovat především kolegy
z Vídně, kde jim mentoring
běží úspěšně již několik let. Představili nám tehdy, jak to
u nich probíhá, a my jsme se rozhodli, že to zkusíme i u nás
v České republice. Byl to vlastně původní impuls k založení
spolku. Pan doktor Kepák (dále v brožuře najdete jeho vzkazy
pacientům), nás tehdy posadil k sobě do auta a vyrazili jsme
do Vídně. Mentoring program je v každé zemi specifický, ale
funguje například i v Řecku, Německu, Nizozemí, Norsku atd.
Vnímáme veliký potenciál v naší jedinečné zkušenosti.
Někteří z nás už jako dobrovolníci na kliniku dětské
onkologie chodili. Hráli jsme s dětmi hry, pomáhali
Vnímáme
s úkoly, povídali si s nimi i jejich rodiči. Když nás
veliký potenciál
třeba poznala některá ze sestřiček a vyšlo najevo, že
v naší jedinečné
jsme se zde také léčili, často se zvedla vlna emocí —
zkušenosti.
pacienti v nás mnohdy viděli naději, maminky nám
začaly dávat spoustu otázek a bylo znát, že můžeme
předat i něco navíc. Přesto víme, především z poznatků za
léta fungování mentoringu v zahraničí, že je potřeba se na
takovou roli průvodce dobře připravit a pečlivě zvážit své možnosti. Přece jen se jedná o kontakt s lidmi, kteří se nacházejí
v náročné situaci, a i když jsme si jí také sami prošli, je opravdu
zapotřebí být na citlivou komunikaci s nimi připraven.
Našemu projektu Moudrý průvodce přejeme, aby plnil své poslání a přinášel pacientům i jejich rodinám naději
a porozumění.

Co pacienti a jejich blízcí
od mentorů očekávají?
Pro pacienty na dětské onkologii může být mentor velkou oporou
a díky tomu, že prošel podobnou zkušeností, také důležitým zdro23
jem informací. „Co mě nejspíš čeká?“, „Jaké to je vrátit se zpátky
do školy?“ nebo „Co je na tom všem nejtěžší?“. O takových věcech
je možné s mentorem mluvit a sdílet navzájem své zážitky.
Abychom věděli, co si o projektu Moudrý průvodce myslí
samotní pacienti a jejich rodiče a kamarádi, vytvořili jsme orientační dotazník. Odpovídali nám na něj v průběhu léta a podzimu 2016 mladí lidé ve věku 13—29 let (14 dívek a 5 chlapců),
kteří právě procházeli onkologickou léčbou nebo ji měli za
sebou. Zapojili se také rodiče (20 maminek) a další blízcí pacientů (4), kteří s klinikou dětské onkologie v Brně mají zkušenost. Díky těmto cenným odpovědím jsme pak mohli lépe
připravit celý program.
Velmi nás potěšilo, že naprostá většina současných i bývalých pacientů, kteří nám odpovídali, by se s člověkem, který
prošel podobným onemocněním, ráda setkala. Vnímali by setkání s mentorem jako užitečné a mají pocit, že by jim mentor díky vlastní zkušenosti dokázal dobře porozumět. Většina
z nich by s ním chtěla sdílet své prožitky a získat odpověď na
otázky ohledně nemoci. Kromě společného povídání by se pacienti s mentorem rádi věnovali také např. společnému hraní
her nebo tvořivému vyrábění.
O setkání s moudrým průvodcem by měla zájem také
naprostá většina blízkých, což v dotazníku byly hlavně maminky pacientů. Užitečné by podle nich bylo
setkání s mentorem jak pro ně, tak pro jeMentor může díky
jich léčené děti. Mentor může díky prožité
prožité nemoci
nemoci pacientům i jejich rodinám nabídnout jak porozumění, tak důležité inforpacientům i jejich
mace. Velká část maminek by se napřírodinám nabídnout
klad velmi ráda od mentora dozvěděla,
jak porozumění, tak
jak vypadá život člověka po léčbě.

důležité informace.

Na co by se pacienti
a jejich blízcí

Jak se stát mentorem

mentora rádi zeptali?
Máš kvůli nemoci
nějaké zdravotní
následky?
(dívka, 16 let)

Jak se

ti teď daří?

Měl jsi také při léčbě hodně
komplikací? (dívka, 15 let)

Jak ses
zařadil do
běžného života?
Co ti poté dělalo ve
společnosti problémy?
(chlapec, 17 let)

Jak dlouho

ti trvalo vrátit se

po ukončení léčby naplno
do normálního života,
začít znovu
sportovat, jezdit
na kole, plavat?

Máš nějaké
následky?
Jaká fáze léčby byla
nejhorší? Co ti zvedalo
náladu? Jak jsi
vnímal to, že jsi
byl stále v nemocnici
a ne s kamarády?
(maminka)

(maminka)

Co ti nejvíce
pomáhalo, co ti
Jak se
vyrovnat

se strachem
z výsledků kontrol
a následků léčby?
Jak asi bude moje dcera
vnímat svou nemoc jako
starší? Jaké byly reakce
vrstevníků, jaké bylo
jejich chování?
(maminka)

dodávalo největší sílu?
(dívka, 17 let)

Bylo ti špatně? Bylo
ti špatně i psychicky?
A co ti pomohlo přečkat
období léčby? Měl jsi
strach, že se ti nemoc
vrátí? Máš strach z toho,
jestli budeš moci mít děti
nebo jestli podobnou nemoc budou
mít i tvoje děti? Za jak dlouho jsi
vypadal jako před léčbou? Za jak
dlouho jsi mohl sportovat
a žít bez omezení?
(dívka, 14 let)

Již jsme zmínili, že mentorům v našem projektu říkáme moudří průvodci. Moudrým průvodcem se můžeš stát, pokud máš
nějakou blízkou zkušenost s onkologickým
onemocněním — to znamená, pokud jsi
sám byl pacientem nebo se léčil tvůj
Mentorem se může
blízký (třeba brácha, ségra, některý z rostát vyléčený
dičů nebo kamarádů). Myslíme si, že
pokud jsi podobnou situaci sám prožil,
pacient nebo jeho
můžeš si líp představit, jak se asi cítí ten,
sourozenec, rodič
kdo se zrovna léčí, a můžeš se pro něj stát
i kamarád.
moudrým průvodcem. Na následujících
řádcích se dočteš, co pro to můžeš udělat.
Abys mohl začít docházet za pacienty,
musí ti být 18 let a od doby léčby (tvé nebo tvého blízkého)
by měly uplynout dva roky. Tato doba je stanovena spíše orientačně, možná budeš připraven vstoupit na oddělení dětské
onkologie i dříve, případně se můžeš zapojit jiným způsobem.
Jsme otevření domluvě šité na míru.
Být moudrým průvodcem není pro každého úplně snadné. Moudrý průvodce s pacibýt moudrým
enty vedle společného hraní a povídání o běžprůvodcem není pro
ných věcech sdílí vlastní zkušenost s léčbou
každého snadné
a jejími následky, vyjadřuje léčeným podporu
a dodává naději, že i přes prodělané onkologické onemocnění se dá žít skvělý, plnohodnotný
život. Přesto se může stát, že při docházení za pacienty se ti
vybaví čas, který jsi strávil na nemocničním lůžku, a necítil by
ses kvůli tomu dobře. Někdy může být opravdu obtížné vrátit
se na místo, kde jsme zažili těžké chvíle. Někdo se naopak
může rád vracet mezi lékaře a sestřičky, kteří se o něj v minulosti dobře starali, ale může pro něj být nepříjemné mluvit
o tom, co v průběhu léčby prožíval a jak se cítil. Každý z nás je
jiný, každý svou léčbu prožíval jiným způsobem a každý může
být jinak připravený na to stát se moudrým průvodcem. Je

dobré mít čas poznat sám sebe a promyslet si, jestli je tohle
dobrý způsob, jak můžeš svou zkušenost předávat dále. Z tohoto důvodu pro zájemce organizujeme víkendové školení.
Školení je místem, kde se potkáš s dalšími vyléčenými
pacienty a jejich blízkými. Můžeš si s nimi vyměňovat své zkušenosti z minulosti a zjistit, v čem bylo tvé prožívání stejné
jako u ostatních i v čem se lišilo. Není to povinné, nikoho ne26
nutíme říkat něco, co sám nechce, pouze nabízíme prostor,
kde je možné si o zkušenostech z léčby povídat. Školení probíhá pod dohledem paní psycholožky z dětské onkologie, která
je s dětmi v léčbě v každodenním kontaktu. Snažíme se, aby
na školení bylo bezpečno a mohli jsme na něm rozvést každé téma, které nás napadá. Někomu nedělá problém mluvit
o zkušenosti s léčbou, někdo to na školení zkusí poprvé a „prolomí“ bariéru, jiný zjistí, že mu to není příjemné a moudrým
průvodcem se stát nechce. To vše je samozřejmě v pořádku.
Kromě prostoru pro sdílení je na školení věnováno hodně
času pro předání teoretických informací, které by měl každý
moudrý průvodce dobře znát, ale není to samozřejmě jenom teoretická „nalejvárna“.
Povídání, přemýšlení,
Povídání prokládáme rozmanitými aktivipoznání sebe
tami, které nám umožňují o věcech přemýši druhých, trénování
let, poznávat sami sebe i druhé, trénovat
komunikaci, nebo se prostě jen společně
komunikace i společný
zasmát. Naším cílem je se na roli moudsmích
rého průvodce dobře připravit.
Pokud absolvuješ naše školení, přibližně po dvou
týdnech tě pozveme na individuální rozhovor s paní psycholožkou a koordinátorkou dobrovolníků. Budeme se tě ptát,
jak na společně strávený víkend vzpomínáš, co v tobě zanechal, jestli máš nyní větší chuť stát se moudrým průvodcem
nebo naopak cítíš nějaké obavy. Společně zvážíme, jestli jsi
připravený začít docházet za pacienty v léčbě. Pokud budeme
mít dojem, že se ještě potřebuješ nějaký čas věnovat sám sobě,
než začneš pečovat o druhé, zkusíme najít jiný způsob, který
by ti byl více příjemný a mohl bys jím druhé také obohatit.
Ještě předtím, než začneš na oddělení dětské onkologie
docházet sám, zajdeme se tam s tebou podívat a vysvětlíme ti,

jak to na oddělení chodí. Pak už se jen domluvíme, jak často
chceš a můžeš na oddělení docházet, podepíšeme dobrovolnickou smlouvu a budeme mít velkou radost, že se počet moudrých průvodců zase o kousek zvýšil. Nemusíš se ale bát, že
bychom tě v tom nechali plavat samotného. K dispozici ti vždy
budou koordinátorky, na které se v případě potřeby můžeš obracet, a kdybys zažil nějakou situaci, o které by sis chtěl více
popovídat, můžeš se ozvat naší paní psycholožce, která si na
tebe ráda udělá čas. Potkávat se budeme i společně s dalšími
moudrými průvodci, budeme sdílet, co jsme na oddělení zažili,
vzájemně se inspirovat a obohacovat. Když budeš chtít, můžeš
se účastnit dalších přednášek, kurzů i neformálních setkání,
které budeme pro moudré průvodce čas od času připravovat.
Být moudrým průvodcem je báječný pocit, přináší radost
nám i těm, se kterými se setkáváme. Jestli tě tento projekt zaujal, budeme moc rádi, když se přidáš mezi nás :). Pokud máš
nějaké otázky nebo pochybnosti, neboj se nám ozvat. Rádi ti
odpovíme, sejdeme se s tebou a nabídneme ti možnosti, jak se
mezi nás můžeš zapojit.
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Průběh školení
moudrých průvodců

Pokud by ses chtěl školení účastnit nebo víš o někom, koho by to
mohlo zajímat, sleduj náš web, koukej na nástěnky na odděleních nebo nám napiš a sdělíme ti, kdy se bude příští školení konat. Na našem webu najdeš online přihlášku. Školení je pro zájemce, kteří se chtějí stát moudrým průvodcem, úplně zdarma.
Celý program probíhá v příjemném prostředí výtvarné dílny Dětské nemocnice v Brně. Nechceme,
snažíme se
aby víkend probíhal příliš formálně, snažíme
proto
navodit
se proto navodit přátelskou atmosféru otevřepřátelskou atmosféru
nou pro sdílení. Začínáme v pátek v podveotevřenou pro sdílení
čer, strávíme spolu celou sobotu a nedělní

dopoledne. Program víkendu je docela nabitý, ale prokládáme
ho oddechovými aktivitami, pauzami na občerstvení a společným obědem. Je důležité se účastnit celého školení, každá
část přináší podstatné informace nebo zážitky a je škoda ji
zameškat.
Na začátku se formou her společně představíme a seznámíme
s průběhem a smyslem školícího víkendu. Dohodneme
28
se na pravidlech, která lektorům i účastníkům pomáhají, aby
se všichni cítili na školení dobře. Nejvýznamnější jsou pravidla
STOP a pravidlo o zachovávání mlčenlivosti. Přestože je účast
na školení pro budoucí dobrovolníky povinná, respektujeme
jejich vlastní potřeby a uvědomujeme si, že některá témata
a aktivity jsou pro některé účastníky těžší než pro
jiné. Dodržujeme pravidlo STOP, protože každý
každý má právo
má právo sdělovat o sobě pouze ty informace,
sdělovat o sobě pouze
které sám chce, právo odmítnout odpovědět
ty informace, které
na položené otázky a neúčastnit se aktivit,
sám chce
které vnímá jako nepříjemné. Tímto pravidlem
se snažíme zajistit pro účastníky bezpečí a možnost nastavit si hranice podle svých potřeb. Pravidlem
o zachovávání mlčenlivosti chceme docílit toho, aby vše, co se
dozvíme na školení, na školení také zůstalo. Vzhledem k tomu,
že si sdělujeme osobní informace a pocity, je nezbytné, aby
všichni účastníci akceptovali jejich důvěrnost a nevynášeli je
mimo společně vytvořené prostředí. Chceme tak zajistit, aby
se účastníci mezi námi cítili bezpečně.
Na začátku školícího víkendu společně probíráme naše očekávání, abychom si navzájem vyjasnili, co by se účastníci potřebovali dozvědět a co by rádi zažili. Seznamujeme se s obecnými
principy dobrovolnictví a právy i povinnostmi
dobrovolníků. Po celou dobu poskytujeme
prostor pro dotazy a připomínky účastníků
co může
a snažíme se, aby byl program prakdobrovolník
ticky zaměřený.
léčenému nabídnout
Hlavní náplní víkendu je poa co naopak může
vídání si o tom, co může dobrovolník léčenému nabídnout a co naopak
léčený nabídnout
může léčený nabídnout dobrovolníkovi.
dobrovolníkovi

Také se bavíme o tom, jaké zásady dodržovat, aby naše přítomnost na oddělení byla užitečná a jak zužitkovat vlastní
zkušenost pro poskytnutí podpory druhému člověku. Prostor
věnujeme také sdílení a učení se od sebe navzájem. Díky tomu,
že slyšíme, jak léčbu prožíval někdo jiný, si můžeme uvědomit,
jak rozdílné zážitky v průběhu nemoci
mohou různí lidé zažít. Také je dobré
29
naučit se mluvit
se naučit mluvit o své vlastní zkušeo své vlastní
nosti, abychom pak nebyli překvapeni,
že nevíme, jak to podat, když se nás pazkušenosti
cient zeptá. Je důležité zamyslet se nad
svými vzpomínkami na léčbu i nad tím,
jaké to bylo po ní, abychom si uvědomili náš současný postoj.
Je důležité připomenout si rozdíly mezi tím, jak některé
situace prožívají malé děti, jak dospívající kluci a holky nebo
rodiče. Také jak bychom se k nim proto měli chovat a komunikovat s nimi — co se hodí říct pacientovi nebo rodičům,
co by mohlo být někomu nepříjemné a jak zajistit, aby v situaci bylo dobře i moudrému průvodci. O tom povídá paní
psycholožka, která doplňuje svůj výklad vlastními zážitky
z oddělení dětské onkologie, což nám pomáhá se
na vstup na oddělení v roli mentora dobře přiZážitkem
pravit. Povídáme si také o tom, jak komunikov modelových
vat s rodiči dětí, s personálem nemocnice, co
si můžeme v nemocnici dovolit a co naopak
situacích si
nesmíme. Nemusíte se ovšem bát, že celý vízkoušíme různé
kend jen prosedíte a budete někoho poslouchat. Snažíme se účastníky aktivně zapojovat
situace, které
do programu, ať už v diskuzích nebo v hrách
mohou nastat
souvisejících s dobrovolnictvím. Různé situace, které mohou nastat, si zkoušíme přímo
na sobě v modelových situacích, při nichž si každý zkusí roli dítěte, rodiče i dobrovolníka. Důležité je zaměřit
se na to, jak v takových situacích reagujeme. Společně pak vše
rozebíráme, říkáme si, jaké to pro nás bylo, a snažíme se najít
nejlepší řešení. Myslíme si, že tahle příprava nám pomůže nenechat se vyvést z míry, až se jako moudří průvodci potkáme
s nečekanou situací.

Na konci se společně bavíme o tom, jaké pro nás školení
bylo, co nám přineslo a v čem to změnilo náš pohled na roli
moudrého průvodce. Zpětná vazba nás opravdu zajímá, jsme
otevřeni novým podnětům, protože si přejeme, abyste se na
mentoring cítili všichni dobře připraveni. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nápady ke školení, napište nám na
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mentoring@spolecne-k-usmevu.cz.
Těšíme se na vás!

Reakce

účastníků školení
Uvítali bychom
školení znovu.

Dozvěděl jsem se
nové informace
o kontaktu s dětmi.

Nejpřínosnější

pro mě byly modelové
situace, mohl jsem si
přímo vyzkoušet roli
dobrovolníka a zažít
tak, jaké to je mluvit
s pacientem, který
třeba má zrovna
špatnou náladu.

Přestávky

Moc se
nám to líbilo :)

na občerstvení by
mohly být častější.

Blok
o dobrovolnictví
byl poučný,
dozvěděl jsem se
dostatek informací.

Dozvěděl
jsem se hodně
zajímavých
věcí.

Výborná organizace!
Nejlepší aktivita

byla skupinová práce
na téma — co mi

dobrovolnictví
dává a co mi bere.

Nutila k zamyšlení!

Víc takových
školení.

Všechno
srozumitelné.
Děkujeme =) ♥

Reakce účastníka školení

Vojty

Když se ohlédnu za prvním školením dobrovolníků, tak musím zmínit perfektní organizaci. Přišlo 10 potenciálních dob31
rovolníků. V pátek proběhlo krátké představení, při kterém
jsme hráli seznamovací hry. Večer byly prezentace o spolku
Společně k úsměvu, dobrovolnictví, právnických aspektech
a o Klinice dětské onkologie v Brně.
V sobotu byly různé přednášky, po každé byl prostor na
otázky a modelové situace, při kterých ukázali účastníci školení své schopnosti. Na modelové situace byli účastníci rozděleni do několika skupin. Mezi přednáškami byly přestávky,
při kterých byla možnost seznamovat se s ostatními účastníky
a konzumovat výborné občerstvení. Na oběd jsme šli do restaurace, kde jsme si i dobře popovídali. Odpoledne přišel mezi nás
pan doktor Kepák a řekl nám několik velmi cenných
poznatků z pozice lékaře. Myslím, že se mnou budou
účastníci se
účastníci souhlasit, když řeknu, že jsme byli dobrá
dozvěděli hodně
parta a celý den proběhl v příjemné atmosféře.
důležitých
Podle mého názoru byla sobota dobře prožitý den,
informací
ve kterém se účastníci dozvěděli hodně důležitých
o dobrovolnictví
informací o dobrovolnictví na onkologii a na vlastní
na onkologii a na
kůži si zkusili modelové situace, při kterých zjistili své
vlastní kůži si
silné i slabší stránky pro komunikaci nejen s dětmi,
zkusili modelové
ale i s jejich rodiči. V neděli jsme dělali modelové
situace, při kterých
situace tentokrát před celou skupinou, takže byla
zjistili své silné
mírná nervozita. Nakonec to zvládli všichni účastníci
i slabší stránky
dobře. Na závěr proběhla sebereflexe.
pro komunikaci
Myslím, že se školení vydařilo. Organizace byla
nejen
s dětmi, ale
perfektní, přednášky velmi zajímavé. Modelové sii
s
jejich
rodiči
tuace byly díky skvělým hereckým výkonům školitelů nejen poučné, ale i zábavné.
Po školení jsme se jen neradi loučili. Pevně věřím,
že se s většinou účastníků setkám při některé z dalších schůzek
spolku Společně k úsměvu, který jde podle mě správnou cestou.

Harmonogram školení
PÁTEK
17:30 — 18:00

18:00 — 18:20

18:20 — 18:50

Zahájení školení

Přivítání účastníků, představení lektorů,
vysvětlení smyslu školení, seznámení
s harmonogramem a pravidly.

Seznamovací aktivity

Formulace očekávání

Krátké hry, jejichž smyslem je zapamatovat si jména dalších účastníků školení,
získat o ostatních zajímavé informace
a navodit příjemnou atmosféru.
Účastníci individuálně formulují odpovědi
na otázky, co se chtějí na školení dozvědět, naučit, co chtějí a naopak nechtějí na
školení zažít. Společně s lektory se pak
představy procházejí, upřesňují a slaďují.

18:50 — 19:00

Přestávka

Občerstvení.

19:00 — 19:45

Teoretický blok

Téma: Dobrovolnictví, právnické aspekty
dobrovolnictví.

19:45 — 20:00 Závěrečná aktivita

Krátká vtipná hra, jejímž cílem je protáhnout se, společně se zasmát a odejít domů
v příjemném rozpoložení.

14:15 — 15:00

Teoretický blok

Téma: Vývojová psychologie, psychologie
nemocného dítěte.

15:00 — 15:30

Přestávka

Občerstvení.

15:30 — 16:00

Aktivity zaměřené
na empatii

Krátké aktivity, v nichž se účastníci
pokouší naladit se na druhého člověka
a najít si k němu cestu.

16:00 — 16:45

Teoretický blok

Téma: Psychologické aspekty prožívání
rodičů.

16:45 — 17:15

Modelové situace

Nácvik jednání mentora v náročných
situacích, společná reflexe.

17:15 — 17:30

Přestávka

Občerstvení.

17:30 — 18:00

Aktivity zaměřené
na práci s agresí

Krátké aktivity, které účastníkům umožní
zábavnou formou prožít situaci, v níž
za frustrujících podmínek vynakládají
úsilí k dosažení cíle, reflexe vlastního
prožívání.

18:00 — 18:30

Zhodnocení dne

Hodnocení naplnění očekávání z předchozího dne.

NEDĚLE

SOBOTA
9:00 — 9:15

Rozehřívací aktivita

Krátká hra, jejímž cílem je účastníky aktivizovat a naladit na společnou práci.

9:15 — 10:45

Skupinová práce, společná diskuze

Cílem aktivity je vést účastníky k zamyšlení nad svou motivací k dobrovolnictví,
nad předpokládaným přínosem pro ně
i pro ty, s nimiž se v rámci své činnosti
budou setkávat.

9:00 — 9:20

Rozehřívací
aktivita

Krátká vtipná hra, jejímž cílem je účastníky aktivizovat a navodit příjemnou
atmosféru.

9:30 — 10:15

Modelové situace

Individuální nácvik jednání mentora
v náročných situacích, společná reflexe.

10:15 — 10:30

Přestávka

Občerstvení.

10:45 — 11:00

Přestávka

Občerstvení.

10:30 — 11:30

Teoretický blok

Téma:
Specifická témata dětské onkologie.

11:00 — 12:00

Teoretický blok

Téma: Obtížné komunikační situace,
nastavení vlastních hranic.

11:30 — 12:15

Reflexe školení

12:00 — 13:30

Pauza

Oběd.

13:30 — 14:15

Individuální
výtvarná činnost

Výtvarné znázornění vlastní emoce v průběhu léčby, společná reflexe,
sdílení zkušeností.

Reflexe směřující k uvědomění, o čem
školení pro jednotlivé účastníky bylo, co si
z něj odnáší; zhodnocení naplnění očekávání z pátečního večera.

12:15 — 12:30

Uzavírání

Závěrečné slovo lektorů, poděkování za
účast, seznámení s organizací individuálních rozhovorů.

MOžnosti léčby
a prevence pozdních
následků

V České republice jsou dvě hlavní pracoviště – Fakultní nemocnice Motol v Praze, kam docházejí především pacienti
z Čech a Fakultní nemocnice Brno, kde jsou zase hlavně děti,
a dospívající z Moravy a Slezska. Ostatní uvedené nemocnice
mají menší oddělení a často spolupracují s dvěma hlavními
klinikami v Praze a Brně. Některé kliniky mají velikou podporu
v nadacích a nadačních fondech, které jim pomáhají zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici nebo zkvalitňovat lékařskou péči.
Více se o jejich činnosti dočteš v další kapitole.
Avšak i samy kliniky dnes nabízejí podporu učitelů, psychologů, sociálních koordinátorů či duchovních. Neboj se
jejich služeb využívat a užívat si zpestření, která se nemocnice
navzdory okolnostem snaží nabídnout.
Moc tě podporujeme v tom, aby sis
všímal svého těla i po léčbě, což někdy nemusí být snadné. Ale dá se tak
předejít spoustě problémů, které mohou přijít v podobě pozdních následků.
My narážíme často na překážky, když
už nemůžeme chodit na kontroly na dětskou
onkologii. Lékaři pro dospělé mají mnohdy jiný přístup. Proč
si myslíme, že tomu tak je, se dočteš dále v této kapitole. Proto
jsme moc vděční za ambulance pozdních následků, které
fungují v Praze a Brně. Moc jim držíme palce.
Členové našeho spolku jsou zapojeni i do evropské společnosti PanCare, která se pozdním následkům léčby na dětské onkologii věnuje. Je super jezdit na jejich konference, kde
se sejdou lékaři, sestry, rodiče, vyléčení pacienti, psychologové a další a sdílí své úspěchy, postupy, myšlenky a nápady.
Přináší to příjemný pocit, že se o nás někdo stará i po léčbě
a snaží se sjednotit péči v celé Evropě.

všímEJ SI svého
těla i po léčbě

V této kapitole bychom ti rádi přiblížili, jaké jsou různé možnosti
léčby v České republice, když tě potká onkologické onemocnění
v dětství či dospívání. Nebo i po něm. I po vyléčení je opravdu
důležité chodit na pravidelné kontroly, nebo alespoň vědět,
kam se obrátit, když tě potkají trable.

Tak ať ti přečtení těchto stránek dodá pocitu bezpečí, že je
tady dosažitelná i odborná pomoc, když to budeš potřebovat.
A kdyby se ti někdy nedařilo někoho takového najít, klidně
nám napiš a společně vymyslíme, na koho se obrátit.
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
(NFDO Krtek)
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Klinika dětské onkologie poskytuje standardně péči pacientům
do 18 let, dále zajišťuje léčbu také pacientům nad 19 let, pokud
se jedná o pokračující terapii započatou v dětském věku. Také
pacientům s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním, které je ale typické pro dětský věk a vyžaduje specifické
pediatrické postupy. Kliniku tvoří standardní oddělení, oddělení JIP (jednotka intenzivní péče) a transplantační jednotka.
Je zde zajišťována také rozsáhlá psychosociální podpora či
školní vzdělávání.
Od podzimu 2008 je Nadačním fondem dětské onkologie
KRTEK provozován domácí hospic. V praxi to obvykle znamená,
že rodiny jsou bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí z kliniky domů. Rodiče jsou informováni a dostávají číslo na lékaře, který je stále k dispozici.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
(Šance)

Oddělení dětské hematoonkologie se nachází na Dětské klinice. Léčí se zde především děti s akutní lymfoblastickou leukémií, a to 5—10 dětí ročně.
Zdroj — https://www.fnol.cz/detska-klinika_7.html

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie zajišťuje
diagnostickou a léčebnou péči dětem se všemi typy krevních
onemocnění. Je třetím největším centrem pro tuto oblast dětského lékařství v České republice.
Zdroj — http://www.fno.cz/klinika-detskeho-lekarstvi

Zdroj — http://www.fnbrno.cz/klinika-detske-onkologie/k1456

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL V PRAZE
(Haima CZ, Donor, Hemojunior)

Zdroj — https://www.fnhk.cz/detska

Klinika dětské hematologie a onkologie je tvořena dvěma standardními odděleními zaměřenými na pacienty ve věku 0—12
let a 8—18 let. Dále zde najdeme dvě oddělení JIP a transplantační jednotku. V rámci FN Motol funguje také ordinace pozdních následků, kam dochází již vyléčení pacienti.
Klinika má velkou podporu v přidružených organizacích.
Také zajišťuje psychickou a sociální podporu pro pacienta
i jeho rodinu.
Klinika se rovněž věnuje rozsáhlé výzkumné a publikační činnosti. Zajímavostí je, že za touto klinikou stojí zakladatel oboru dětské onkologie v tehdejším Československu,
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., kterého si moc vážíme.
Zdroj — http://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/

V rámci dětské kliniky probíhá léčba na hematoonkologii
(léčba dětí s lymfoblastickou leukémií) a sdílená onkologická
péče o děti s nádorovými onemocněními.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dětská hematoonkologie se zde nachází v rámci dětského oddělení, které je děleno do šesti stanic – hematoonkologie, malé
děti do 6 let, pooperační a poúrazová, velké děti nad 6 let, jednotka intenzivní a resuscitační péče.
Zdroj — http://www.nemcb.cz/oddeleni/detske-oddeleni/

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Hematoonkologické oddělení na Dětské klinice poskytuje
péči dětem s krevními chorobami do 19 let věku z plzeňského
a karlovarského regionu. Oddělení má 12 standardních lůžek,
2 pokoje se samostatnými laminárním prouděním vzduchu
(Hepafiltr) a 2 lůžka JIP jsou v rámci lůžkového fondu JIRP DK.
Zdroj — http://dk.fnplzen.cz/cs/node/382
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MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

Centrum hematologické onkologie pro děti a dorost je regionálním centrem pro léčbu vybraných typů leukémie. V průměru zde zahajuje léčbu 4—5 nových případů leukémie u dětí
za rok.
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Zdroj — http://www.kzcr.eu/zdravotnicka-pracoviste/detska-klinika.aspx?
id=5b70a41b-e334-40a6-803a-40e5fb477f8f&group=detska-klinika

Pozdní

následky léčby
Vyléčený či zdravý? Takové rozdělení možná není
tak úplně jednoznačné a je na každém z nás, jak
se cítí. Pravdou je, že nás už jednou onkologické
onemocnění, spojené s náročnou onkologickou
léčbou, potkalo. A tělo si to pamatuje. Jak víš,
často léčba neničí jen nádorové buňky, ale bohužel
i řadu těch zdravých. Celosvětovým trendem teď je
nejen nemocné vyléčit, ale dopřát jim i vysokou kvalitu života. Není to však jen na lékařích, ale především na nás
samých, jestli si budeme chtít laťku toho, jak chceme žít a co
všechno dělat, udržet nahoře a neklesat. Pomáhá tomu mít oči
dokořán a vidět možnosti, které můžeme využít, pokoušet se
naučit opravdu poslouchat své tělo a především nám pomáhá
často se radovat.
My ve spolku docházíme na pravidelné kontroly.
Většinou jsou jednou za rok a takové průběžné
sledování může hodně pomoci v předcházení či
docházíme
řešení různých jiných věcí, které se mohou dít.
na pravidelné
Obecně platí, že do 25 let věku ještě můžeš dokontroly
cházet na kliniku dětské onkologie. Poté bys už
měl být sledován „u dospěláků“. Tam to však často
chodí jinak, protože dospělé tělo nefunguje stejně jako

relaps návrat nemoci
nebo jejích
příznaků

dětské či dospívající. Dospělí onkologové nemusejí často tolik problematiku dětských nádorů znát, protože se dost liší.
Dospělé nádory rostou a léčí se mnohem pomaleji než ty dětské, což se může odrážet i v reakcích lékařů. Může nás tak
překvapit i jejich přístup, protože jsme zvyklí na rychlou akci
dětských onkologů, kterým jde často o hodiny (což nevylučujeme ani u dospělých, tam to ale není tak časté). Na dospělém
oddělení prostě panuje jiná atmosféra, to ale nemusí znamenat, že je vždy nutně nepříjemná.
S radostí vám proto představujeme ambulance pozdních
následků, které jsou určené právě dospělým vyléčeným lidem
z dětské onkologie. Řeší tudíž naše obavy začít navštěvovat
dospělé oddělení, případně mohou být mostem mezi těmito
břehy. Jedna, déle fungující, je v Praze a druhá, čerstvá a ještě
zrající, v Brně. Více nám o nich napsali přímo lékaři, kteří
v těchto ambulancích působí. Mělo by to být nejen místo větší
vzájemné důvěry, ale i možnosti dozvědět se, co všechno můžu
po léčbě očekávat. Doporučujeme navštívit :)

AMBULANCE POZDNÍCH NÁSLEDKŮ V PRAZE
(MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.)
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Na Klinice dětské hematoloonkologie FN Motol postupem let
díky vysoké úspěšnosti léčby přibývá vyléčených pacientů, kteří jsou sledováni nejen pro riziko pozdních relapsů onemocnění, ale zejména pro riziko
cytostatika –
vzniku pozdních následků.
látky, které se
Specializované centrum pozdních následků KDHO FN Motol založil profesor
používají k léčbě
Koutecký již v roce 1998. V tomto centru aknádorových
tuálně sledujeme 3158 vyléčených pacientů.
onemocnění
Vznik a rozvoj pozdních následků závisí na
a
hemoblastóz.
věku pacienta, typu a lokalizaci zhoubného
Jejich účinkem
nádoru a na klinickém stádiu onemocnění.
Podstatnou roli hraje i způsob onkologické
je zastavení
léčby, rozsah ozařování, druhy cytostatik, jerůstu nádorových
jich dávkování a délka podávání chemoterapie,
buněk.
ale také individuální citlivost každého jedince.
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Následky po léčbě mohou postihovat všechny tkáně a orgány
a objevují se v různém časovém intervalu po skončení protinádorové terapie, obvykle však v horizontu let až desetiletí po jejím skončení. Více než dvě třetiny vyléčených nemocných mají
alespoň jeden nebo více pozdních následků. Dále se až u třetiny
pacientů může vyvinout i život ohrožující pozdní následek.
V našem centru každý den vyšetříme 14—18 vyléčených
pacientů ve dvou specializovaných ambulancích pozdních
následků.

AMBULANCE POZDNÍCH NÁSLEDKŮ V BRNĚ
(MUDr. Tomáš Kepák, MUDr. Viera Bajčiová, CSc.)

Od září 2016 funguje v Brně specializovaná ambulance pro
dospělé pacienty vyléčené z dětských nádorových onemocnění. Je součástí nemocnice u sv. Anny, je umístěna v budově
C1 ve 3. patře. Tato ambulance poskytuje komplexní následnou
a dispenzární péči lidem po léčbě
všech typů nádorových onemocnění dětského věku. Ambulance
Disperzální péče –
zabezpečuje přechod z medicíny
aktivní odborné
dětského věku do medicíny dosledování pacienta
spělého věku. Je zaměřena na
prevenci a řešení možných pozdních následků nádoru a jeho
léčby (chirurgické, chemoterapie nebo ozařování). Ambulance
trvale sleduje a vyhodnocuje výskyt těchto pozdních následků a zkoumá faktory, které je ovlivňují, a to v úzké spolupráci s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno
a Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC) Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně. Výzkum nám umožňuje trvale
zpřesňovat poskytovanou klinickou péči, a vede tak k personalizované medicíně, kde je jak vlastní léčba, tak i následná
prevence „ušita každému člověku na míru“. O vyléčené pacienty se zde stará tým dětských onkologů a spolupracujících
specialistů. Ambulance má oficiální název „OCHO- Dispenzární
ambulance“ a v současné době má ordinační dobu jen jeden
den v týdnu. Pro aktuální informace se prosím podívej na
webové stránky.

Prevence

aneb SÁM SOBĚ SI
Další velmi účinnou cestou, jak o sebe pečovat, je prevence,
neboli pravidelné vyšetření či samovyšetření. Výše jsme psali,
kam můžeš docházet na pravidelné kontroly. Teď uvedeme
pár tipů, jak na to samovyšetření. Týká se především často
se objevujících nádorů prsou a varlat, kterékteré se, pokud
jsou objeveny včas, s velkou pravděpodobností podaří vyléčit.
A k tomu se dá přispět právě několika zacílenými všímavými
doteky. K tomu, co můžeš dělat sám, patří třeba i sledování
kůže a znamínek na těle, jestli třeba nemají nějaký divný tvar
či barvu. Více o tom napsali v jiných organizacích, o kterých
se dočteš v kapitole Kontakty. Často je jejich hlavní hybatelé
založili na základě vlastní zkušenosti s léčbou a s tendencí na
tento způsob prevence ostatní upozornit.
Najdeš třeba manuály pro údržbu chlapa (Nadace Petra
Koukala), super internetovou anonymní poradnu (Máš koule)
nebo partu mladých lidí, kteří dělají všelijaké přednášky
a workshopy (Loono) nebo si i můžeš stáhnout mobilní aplikaci, která ti jednou měsíčně připomene, ať se zkontroluješ
(což je dost super). Prostě je fajn si na ty „prsa a koule“ občas
šáhnout, ať se ujistíš, jestli se jim dobře daří. Držíme palce!

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Zapojujeme se i do evropského společenství dětské onkologie.
Potkáváme se s vyléčenými z různých zemí, a to jak na konferencích, tak na táborech, společných akcích nebo za účelem
předat hlasem vyléčených zprávu o našich potřebách. Je zajímavé dozvídat se příběhy ze zahraničí a zjišťovat, jak to funguje jinde. Znalost angličtiny je zde určitě výhodou.
Na odbornější úrovni probíhají setkání společnosti
PanCare. Jedná se o evropskou síť profesionálů (lékařů,
zdravotních sester, výzkumníků, psychologů, ergoterapeutů
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a dalších), vyléčených a jejich rodin. Zaměřují se na kvalitu
života po léčbě na dětské onkologii. Cílem je snížit závažnost
pozdních následků a frekvenci jejich dopadu na vyléčené dítě
a adolescenta. Jejich konference probíhají dvakrát ročně a my
jsme si z nich zatím vždy přivezli spoustu inspirace a dojmů ze
zajímavých setkání. O názory vyléčených je veliký zájem, tudíž
je opravdovým přínosem se zúčastnit a být aktivní. Společnost
je tvořena lidmi z většiny zemí Evropy a snaží se, aby vyléčení měli všude stejný přístup k dlouhodobé péči zaměřené
na pozdní následky. Hlavním cílem je spolupráce na výzkumu
a uvedení nových poznatků do praxe, sdílení zkušeností a zvýšení povědomí o pozdních následcích mezi lidmi.
Jako vyléčený se můžeš stát členem PanCare zdarma
a můžeš tak získat přístup ke spoustě obohacujících informací
včetně vědeckých článků a také kontakty na lidi, kteří jsou
nějak spojení s tématem dětské onkologie. Kdyby ses s nimi
chtěl setkat osobně, máme možnost pomoct ti (jako pacientovi, rodiči či zájemci) s náklady na cestu a ubytování. Setkání
probíhají v příjemné rodinné atmosféře, kde má každý možnost zapojit se do diskuze. I ty tam můžeš vystoupit se svým
příspěvkem — dá se mluvit o vlastní zkušenosti nebo o nějaké
tvé činnosti, kterou děláš, a souvisí s pozdními následky onkologické léčby. Náš spolek má velkou podporu této organizace
a my si jí vážíme.
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Ať už si pod pohybem představíš jakýkoliv sport či tanec,
věř, že tělo se pohybuje moc rádo. Jsi velký sportovec?
Nebo tě to až tak moc nebere? Tancoval jsi někdy? Pokud
tě zajímá, jak to je se sportem během léčby i po jejím
ukončení, tak se o tom něco píše v této kapitole. Jestli
nadšencem nejsi, tak se třeba dozvíš, že někdy stačí málo,
třeba se projít.

POHYB a sport
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Během léčby

NAŠE TĚLO SE

PROSTĚ RÁDO HÝBE

Ze začátku léčby nebudeš mít nejspíš na nějaký pohyb ani pomyšlení, ale postupem času se bude vše měnit. Během léčby
budeš asi spíše využívat kratší procházky po
oddělení, nějaká relaxační cvičení a spíše
kratší procházky
málo namáhavé aktivity. Také budeš jistě
cvičit pod dohledem zkušeného fyzioteraa relaxační cvičení
peuta. Postupem času od krátkých procházek po delší, budeš opět nabírat sílu a bude
možné se k aktivitám, které jsi dělal před onemocněním, zase
vrátit. Pohyb je a bude v tvém životě vždy důležitý. Kromě toho,
že ti pomůže nabrat ztracenou sílu, je také dobré, že se budeš
potkávat se svými kamarády a vrstevníky.

Po léčbě

a

V rámci rehabilitace či sportování je důležité, abys byl trpělivý.
Hned po ukončení léčby nebude možné podávat výkony, jaké
jsi podával před nemocí, ale pravidelným pohybem a cvičením se vše zase srovná. Měl
doporučuje se
bys umět poznat i své tělo a zbytečně se
plavání, jóga
nepřetěžovat. Může se stát, že tvé tělo
delší procházky bude mít například příliš málo červených
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krvinek, a tak při větší zátěži při sportu může docházet k tomu, že se ti bude špatně dýchat a rychleji
rychleji
se unavíš. Nízký počet krevních destiček zase
se unavíš
může znamenat vznik modřin a krvácení. Také
je nutné se vyhnout takzvaným kontaktním sportům, kde hrozí nějaké riziko úrazu, např. judo, ragby atd.
Je potřeba se vyvarovat zvedání a tahání těžkých břemen.
Naopak velmi doporučená pohybová aktivita je plavání (tady
si musíš ovšem dát pozor na riziko infekce, např. u jizev a poradit se s lékařem), delší procházky, jízda na kole po rovině,
jóga, nordic walking.

CO MŮŽU DĚLAT BĚHEM LÉČBY?
(ukázka vybraných
pohybových aktivit)

CO PO NÍ?
(ukázka vybraných
pohybových aktivit)

Kratší procházky
(po oddělení, v rámci možností i venku)

Plavání

Bezkontaktní skupinové hry
(slovní hry s malou mírou pohybu)

Jízda na kole — ze začátku po
rovině, poté měnit terén

Dechová cvičení

Delší výlety, túry

Relaxační cvičení

Nordic walking

Některé prvky jógy

Běžecké lyžování

Vytrvalostní běh
Pohybové hry na oddělení s využitím
herních technologií — Xbox, Playstation,
Sony wii

Škola

Drobné psychomotorické hry

Po návratu do školy je dobré se ptát, jak to budeš mít s tělesnou výchovou. Zda ji budeš moci navštěvovat, jestli budeš moci
se svými spolužáky jezdit na lyžařské, cyklistické či vodácké
kurzy. Onkologické onemocnění by ti v tomto nemělo bránit. Dokonce lékaři i ostatní odborníci pohybovou aktivitu
a sport velmi doporučují! Kdyby během léčby vznikl nějaký
problém, který by tě omezoval v pohybu, je možné, aby ses ty
nebo tví rodiče obrátili na odborníky, kteří popřemýšlí, jaké
sporty jsou pro tebe vhodné a bezpečné. Poradí tvému učiteli
tělesné výchovy tak, abys i ty mohl chodit do hodin tělesné
výchovy a „řádit“ se svými spolužáky.

KDO TI PORADÍ?

U nás v České republice se tomu věnují na jedné vysoké škole —
na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Tady se můžeš obrátit
na organizaci, která se jmenuje Centrum aplikovaných pohybových aktivit, kde jsou odborníci, kteří ti v otázce sportu
a pohybových aktivit s nějakým omezením vždy rádi poradí.

www.apa.upol.cz

Posilovací cvičení
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Proč je pro tebe výživa
tak důležitá

VÝŽIVA

Dobrou

CHUŤ!

Správně jíst by měl každý z nás, ať už je zdravý, nemocný nebo
po nemoci. Rozhodli jsme se společně se slečnami nutričními
terapeutkami, které výživě rozumí, dát pro tebe dohromady
několik užitečných rad. V této kapitole najdeš informace
o tom, proč je výživa pro tvé tělo důležitá a jaké její složky nesmí tvému tělu chybět. Můžeš se tady dočíst, co dělalo při léčbě
největší potíže nám a jak jsme se s tím vypořádali.
Výživa je důležitou součástí zdraví nás všech. Právě
v době, kdy podstupuješ onkologickou léčbu, je pro tebe výživa obzvlášť důležitá. Správný výběr potravin před, v průběhu a po léčbě ti může pomoci cítit se lépe a silněji. Ať už je
to samotné onemocnění nebo léčba, obojí může mít velký vliv
na tvoji chuť k jídlu. Někdy bude jídlo to poslední, co tě bude zajímat, mohou také nastat situace, kdy o něm nebudeš chtít ani
slyšet, protože jenom představa, že něco jíš, v tobě vyvolá pocit
na zvracení. Léčba může také způsobit to, že nemusíš snášet
některé druhy potravin nebo tvé tělo nebude schopné potřebné
živiny využít. Neexistuje žádná dieta, která by vyléčila nádor, ale správnou výživou můžeš významně pomoci svému
tělu, aby se s nádorem lépe popralo. Strava, kterou dostáváš
v nemocnici, ti nemusí vždy úplně vyhovovat a z toho důvodu
pro tebe nemusí být vždy dostatečná. Tím více je důležité, abys
dbal na správný výběr potravin a zastoupení jednotlivých živin
ve svém jídelníčku právě ty sám. Při výběru potravin je vždy
nutné, abys bral ohled na svůj aktuální zdravotní stav.
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Co tvé tělo potřebuje
POTŘEBA ŽIVIN

Potřeba živin a energie se u dětí a dospívajících
velmi liší – závisí na věku, diagnóze, léčbě a pohybové aktivitě. Mezi základní živiny patří bílkoviny,
sacharidy, tuky, vitaminy a minerální látky.

bílkoviny, sacharidy,
tuky, vitaminy
a minerální látky.

BÍLKOVINY
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Bílkoviny jsou nezbytné pro tvůj růst a vývoj, opravu tkání, pro
tvorbu krevních buněk a správné fungování imunity. Jsou pro
naše tělo pořád potřeba, a proto pokud jich sníš málo, hrozí,
že si je tělo odbourá z vlastních tkání. To se může negativně
projevit hlavně na tvé svalové síle. Nedostatkem bílkovin tvé
tělo může hůře snášet léčbu nebo se obtížněji bránit infekcím.
Jak samotné onemocnění, tak i léčba zvyšuje nároky na
příjem bílkovin. Při léčbě (operace, chemoterapie nebo radioterapie) potřebuješ zvýšené množství bílkovin především na
obnovu tkání a zabránění vzniku infekcí.
Mezi dobré zdroje bílkovin patří ryby, vejce, drůbež, libové červené maso, mléčné výrobky (hlavně tvrdé sýry) a luštěniny.
Doporučený denní příjem bílkovin pro děti a dospívající
v onkologické léčbě je uveden v tabulce. Samozřejmě je vždy
nutné brát ohled na aktuální stav a funkci ledvin (kterou
zhodnotí lékař).

SACHARIDY

Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie, dodávají tvému tělu
palivo pro pohyb a správnou funkci orgánů. Při léčbě tvé tělo potřebuje více energie na opravu poškozených tkání, na růst a vývoj. Dobrými zdroji sacharidů jsou celozrnné výrobky, pečivo,
těstoviny, rýže, brambory, ovesné vločky, luštěniny a ovoce.
Rozhodně bys měl dávat přednost potravinám s obsahem
škrobu (celozrnné pečivo, ovesné vločky, celozrnné těstoviny,
rýže, brambory) před jednoduchými cukry, které se nacházejí
hlavně v sladkých jídlech, slazených nápojích a sladkostech.
Celozrnné výrobky navíc obsahují vlákninu, po které se budeš
cítit déle najezený a také působí proti zácpě.

POTRAVINA

OBSAH SACHARIDŮ (g/100 g)

Rýže loupaná _____________________________________________________ 78
Těstoviny ________________________________________________________ 74
Jáhly_____________________________________________________________ 72
Ovesné vločky ____________________________________________________ 54

VĚK
(v letech)

POTŘEBA BÍLKOVIN
(v gramech na kilogram tělesné hmotnosti)

0–3 _____________________________________________________________ 2–3
4–13 ____________________________________________________________ 1,5–2

Chléb pšenično-žitný _____________________________________________ 50
Bramborový knedlík ______________________________________________ 28
Vařená čočka _____________________________________________________ 17
Brambory ________________________________________________________ 16

14–18 ____________________________________________________________ 1,5

POTRAVINA

OBSAH BÍLKOVIN (g/100 g)

Hovězí libová kýta pečená _________________________________________ 37
Vepřové libové maso pečené _______________________________________ 34
Sýr Eidam 30 % tuk v sušině _______________________________________ 29
Tuňák obecný ____________________________________________________ 23
Krůtí maso bez kůže ______________________________________________ 23
Drůbeží šunka ____________________________________________________ 20
Slepičí vejce ______________________________________________________ 12
Čočka vařená ______________________________________________________ 8
Polotučné mléko ___________________________________________________ 3

TUKY

Tuky také hrají důležitou roli ve tvém těle a podobně jako sacharidy jsou zdrojem energie. Pomáhají tělu uchovat energii do
zásoby a napomáhají vstřebání některých vitaminů v trávicím
traktu. Oproti sacharidům jsou tuky bohatším zdrojem energie.
Důležité jsou zejména tehdy, když během léčby ubýváš na váze.
Vhodnější jsou tuky rostlinného původu (olivový, slunečnicový nebo řepkový olej, ořechy, olejnatá semena) než
živočišné tuky (máslo, sádlo, tučné maso). Také je dobré do
jídelníčku zařazovat potraviny bohaté na omega-3 mastné
kyseliny. Mezi tyto potraviny řadíme hlavně ryby (například
sleď, sardinky, losos), rybí olej a vejce. Na omega-3 mastné kyseliny jsou také bohaté ořechy (vlašské, pekanové, pistáciové,
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kešu) a olejnatá semínka, která se však nedoporučují jíst během léčby. Také zde platí, že výběr jednotlivých potravin musíš
přizpůsobovat svému aktuálnímu stavu a imunitě svého těla.
Více informací nalezneš v části nízkomikrobiální strava. Dobré
zdroje tuků jsou uvedeny v tabulce.
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POTRAVINA

OBSAH TUKŮ (g/100 g)

MIKROŽIVINA

K ČEMU V TĚLE SLOUŽÍ

KDE JI NAJDEŠ

Vitamin A

růst, vidění, funkce kůže
a sliznic, kosti a zuby, imunita,
reprodukce, nervový systém

vnitřnosti, mléko
a mléčné výrobky,
vejce, ryby

Vitamin B1

růst, chuť k jídlu,
metabolismus, imunita,
nervový systém

droždí, vnitřnosti,
maso, ryby, luštěniny,
brambory

Vitamin B2

růst, vidění, funkce kůže
a sliznic, metabolismus

droždí, vnitřnosti, maso,
ryby, mléko a mléčné
výrobky, vejce

Vitamin B6

růst, metabolismus,
imunita, nervový systém,
červené krvinky

maso, ryby, mléko,
vejce, obilniny, luštěniny,
ořechy, banány

Kyselina listová

růst, metabolismus,
syntéza DNA,
červené krvinky

zelená listová zelenina,
pomeranč, obilniny,
luštěniny, vnitřnosti

Vitamin B12

růst, metabolismus,
syntéza DNA, červené krvinky,
nervový systém

vnitřnosti, maso, mléko
a mléčné výrobky, vejce

Vitamin C

antioxidant, imunita,
pevnost cév, hojení ran,
vstřebávání železa

paprika, košťálová
zelenina, brokolice, kiwi,
jahody, citrusové ovoce,
brambory

Vitamin D

růst, kosti a zuby,
funkce kůže, imunita

tresčí játra, tučné ryby,
vejce, houby

Vitamin E

antioxidant

rostlinné oleje, ořechy
a olejnatá semena,
tresčí játra, vejce

Rostlinné oleje (olivový, slunečnicový, řepkový) ____________________ 100
Máslo ____________________________________________________________ 82
Vlašské ořechy ____________________________________________________ 61
Sýr Lučina, 70 % tuk v sušině ______________________________________ 34
Losos ____________________________________________________________ 14
Pstruh duhový ____________________________________________________ 10
Slepičí vejce _______________________________________________________ 7
Krůtí maso ________________________________________________________ 6

MIKROŽIVINY

Mikroživiny jsou látky potřebné pro správné fungování organismu. I když jsou třeba jen v malém množství, pro tvé tělo jsou
nezbytné. Řadíme mezi ně vitamíny, minerální látky a stopové
prvky, které mají v tvém těle řadu důležitých funkcí. Nejen ve
stavu zdraví, ale i během nemoci je třeba dbát na správnou
skladbu jídelníčku, aby nedošlo k nedostatku těchto živin.
Pokud bude tvá strava pestrá, budeš mít s velkou pravděpodobností dostatek těchto látek. Avšak onkologická léčba
(chemoterapie, radioterapie) či některé léky, které se během
léčby užívají, mohou mít nepříznivý vliv na hladinu vápníku
a vitaminu D v krvi, proto je nutné věnovat těmto mikroživinám větší pozornost.
Dostatek mikroživin můžeš získat i z tzv. doplňků stravy, které
Jejich užívání je však
mohou být fajn, pokud nemáš
potřeba vždy konzultovat
chuť k jídlu, špatně se ti jí, zvracíš
s ošetřujícím lékařem!
nebo máš průjem.
Jejich užívání je však potřeba
vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem!

Vitamin K

krevní srážení, kosti

zelená listová zelenina

Vápník

kosti a zuby, nervový systém,
činnost srdce a svalů,
krevní srážení

mléko a mléčné výrobky,
ryby s kostmi (sardinky),
košťálová zelenina

Jód

funkce štítné žlázy

ryby a mořské plody,
jodizovaná sůl

Železo

červené krvinky, imunita,
kognitivní funkce

vnitřnosti, maso,
vejce, luštěniny, zelená
zelenina, sušené ovoce

Selen

antioxidant,
součást enzymů,
funkce štítné žlázy

ryby a mořské plody,
vnitřnosti, maso,
obilniny, luštěniny,
zelenina

Zinek

růst, vidění,
součást enzymů a inzulinu,
metabolismus, hojení ran,
imunita, reprodukce

ryby a mořské plody,
vnitřnosti, maso, mléko
a mléčné výrobky, vejce,
luštěniny
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Společně sdílíme
problémy s příjmem stravy
Onkologická léčba s sebou nese řadu nežádoucích účinků,
které mohou významně ovlivnit či již ovlivňují tvůj příjem
stravy. Při léčbě nám nejčastěji znepříjemňovaly dny afty
v puse, často jsme měli nevolnost a zvraceli jsme, špatně
se nám polykalo a změnila se nám chuť k jídlu. Také únava
a horečky naši chuť jíst zrovna nezlepšovaly. Jedna z našich
nutričních terapeutek si sama prošla onkologickou léčbou, při
které měla různá omezení ve stravě a potíže s jedením. To
byl jeden z důvodů, proč se rozhodla výživu studovat a moc ji
zajímá, jak se daří ostatním léčeným dětem a dospívajícím
s příjmem stravy, aby jim dokázala co nejlépe poradit, jak jejich těla výživou podpořit.
Zeptali jsme se 35 dětí, které právě procházely onkologickou léčbou, na jejich potíže při příjmu stravy. Jejich odpovědi
jsou zpracovány v tomto grafu.
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Asi jsme nepotkali nikoho, koho by při léčbě netrápily afty
v puse. Afty během léčby měl téměř každý z nás, ať už ve větší
či menší míře, a v příjmu stravy nás dost omezovaly. A jaké
potraviny, pokrmy a nápoje jsme při těchto potížích jedli?
Když máš v puse afty, je dobré vyhýbat se kyselým potravinám, např. pomerančům, mandarinkám, kiwi, citronům,
Když máš v puse afty,
protože ty ti pak ničí sliznici a víc to bolí.
je dobré vyhýbat se
My jsme nejčastěji jedli mléčné
kyselým potravinám,
výrobky (ochucené mléko, Termix,
např. pomerančům,
Ostraváček, sýry), jelikož jsme afty měli
mandarinkám, kiwi,
většinou v období, kdy došlo k útlumu
citronům, protože ty ti pak
imunity našeho těla. Vybírali jsme pouze
ničí sliznici a víc to bolí.
z povolených druhů, takže se určitě podívej níže do textu o nízkomikrobiální
stravě, kde jsme je vypsali. V našem jídelníčku převažovaly měkké těstoviny, knedlíky, omáčky, polévky
(masové vývary, zeleninové polévky, luštěninové polévky...),
přesnídávky, a to zejména jablečná, meruňková, banánová
a broskvová, strouhaná jablíčka nebo jablečné pyré, banány
(většinou rozmačkané), meruňkové, broskvové a hruškové
kompoty a také buchty z piškotového těsta. Dobrá je i vychlazená smetana, kterou můžeš vypít brčkem!
Ti z nás, kteří měli při léčbě potíže s polykáním, pak jedli
hlavně stravu upravenou do kašovité či tekuté podoby. Ať už
to byly polévky, omáčky, jogurty, ochucená mléka, vše, co
se nemuselo příliš dlouho a obtížně kousat a ještě obtížněji
polykat.
V některé odborné literatuře můžeš najít doporučení, aby
ses vyhnul konzumaci jídla 1—2 hodiny před podáváním chemoterapie, protože by ti mohlo být nevolno nebo bys mohl
zvracet. Při našem průzkumu jsme se dotazovali vyléčených
dětí, dospívajících i mladých dospělých, zda se před podáváním
chemoterapie vyhýbali konzumaci potravin či pokrmů.
Na tuto otázku dokázalo odpovědět jenom 20 z dotázaných.
Skoro polovina z nich se před podáváním chemoterapie vždy
normálně najedla nebo jedli během podávání chemoterapie
a nedělalo jim to větší potíže.
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Další otázka se týkala změny chuti k jídlu. 33 vyléčených
říká, že při jejich léčbě se vždycky našlo něco, co kvůli změně
chuti nemohli sníst. Nejčastěji říkali, že jim vadila chuť tzv.
nutridrinků (výživa v lahvičkách plná potřebných živin, minerálních látek a vitaminů, která slouží k popíjení/srkání),
dále maso a také některé druhy ovoce (mezi dalšími potravinami bylo například vejce nebo houby). Jak jsme už říkali, maso je výborným zdrojem bílkovin, které tvé tělo
nevyhnutelně potřebuje, ovoce obsahuje hodně pro tebe
důležitých mikroživin a tzv. nutridrink je často potřebný
právě v době, kdy toho nezvládneš moc sníst, a tím pádem
nemáš možnost tyto hodně důležité živiny ze stravy získat.
Pokud se ti stane, že kvůli změně chuti nebo z jiného důvodu
nemůžeš ani vidět určité potraviny (jako například zmiňované
maso), je potřeba, abys tyto živiny ve stejně kvalitě a ve stejném množství přijal v něčem jiném, co ti chutná (více o tom
najdeš v textu o makroživinách a mikroživinách).
Když se ti nebude dařit jíst, poraď se s lékařem na jiné
formě dodání živin do tvého těla.

Nabij svůj jídelníček energií
Může se stát, že ti nutriční terapeut nebo lékař doporučí, abys
jedl více a do svého jídelníčku přidal potraviny, které jsou pro
tvé tělo bohatým zdrojem energie. Toto doporučení se může
týkat doby před zahájením léčby, jejího průběhu, někdy i doby
po léčbě. Energie na cesty je potřeba všude a pořád.

OLEJE A ZTUŽENÉ TUKY

Energetický obsah stravy můžeš navýšit přidáním malého
množství oleje či tuku (1—2 lžičky) do polévek, omáček, dušené zeleniny, salátu, sladkých i slaných kaší. Vhodné jsou
rostlinné oleje — řepkový (teplá kuchyně), olivový, sezamový,
konopný (studená kuchyně) či margaríny nebo živočišné
tuky — máslo a v malém množství i sádlo. Příjem tuků můžeme zvýšit i konzumací potravin, které mají vyšší obsah tuku
(plnotučné mléko, plnotučný tvaroh, smetanové jogurty, sýry
s vyšším obsahem tuku — více než 30 %). Rozhodně se neboj
tyto výrobky do pokrmu přidat. I potom chutná dobře, protože
o tuku se ví, že je nositelem chuti.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Dej přednost plnotučnému mléku a mléčným výrobkům
s vyšším obsahem tuku — například sýry s obsahem tuku
výše než 30 %, jogurty smetanové s obsahem tuku výše
než 3 %, smetana. Když si budeš něco vařit nebo třeba dělat
pomazánku, používej k tomu tučný tvaroh. Rozhodně se neboj
o svoji výživu dobře pečovat.
V době, kdy budeš mít sníženou imunitu, je nutné vybírat
mléko pasterizované nebo uperizované (označeno UHT), jogurty
termizované (např. Termix, Ostraváček, Lipánek), sýry vakuově
balené. Mléko, které není dostatečně tepelně upravené (např.
UHT nebo pasterizované) a jogurty, které nejsou termizované, obsahují přirozeně se v nich vyskytující mikroorganismy, které pro
tebe představují riziko právě v době, kdy je tvá imunita snížená.
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Smetana — ze sladké smetany můžeš připravovat různé nápoje například kakao, čokoládu, ovocné koktejly nebo ji do
těchto nápojů přidávat. Neslazená smetana je vhodná k přípravě kaší (např. bramborová, vločková, rýžová) nebo polévek.
Je také možné smetanu rozmíchat s tvarohem či jogurtem.
Sýry — tvrdý sýr nastrouháš a přidáš například do polévek,
těstovin, pokrmů z rýže, do zeleninových salátů nebo použiješ
k zapékání zeleniny, slaných nákypů, pokrmů z masa apod. U tavených sýrů zvol ty smetanové kvůli vyššímu obsahu tuku, připravovat z nich můžeš například pomazánky na různý způsob.

JINÉ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

VEJCE
Vařené natvrdo si můžeš nastrouhat do hotových polévek, vylepšit jím omáčky, nákypy, kaše, pomazánky anebo je rozklepnuté
přidat do pokrmů předtím, než je dovaříš (aby prošla varem).
MASO
Kuřecí — dávej přednost tučnějším částem kuřete, spíše stehna
či křidélka, než prsa.
Vepřové maso a červené maso (např. hovězí), u červeného
masa je doporučený příjem do 500 g/týdně po tepelné úpravě,
tudíž 750 g v syrovém stavu.
RYBY
Další vhodný zdroj energie pro tebe představují tučné ryby —
tuňák, makrela, losos, které můžeš připravit jako hlavní chod,
udělat z nich pomazánky nebo saláty.
SLADIDLA
Cukr, džem, med, glukopur — tato sladidla můžeš přidávat jak
do jídel, tak do nápojů.
OSTATNÍ
Ořechy, sušené ovoce, olejnatá semínka — do jídelníčku je přidávej pouze v době, kdy není tvoje imunita snížená.

MODULÁRNÍ DIETETIKA

Modulární dietetikum — takové zvláštní slovní spojení, které
ti může znít trošku jako zaklínadlo. Ale nic tak nadpřirozeného

to není. Jedná se o sypký prášek, který má jméno Fantomalt
(zní to trošku jako Fantomas) nebo Protifar — oba jsou k dostání v lékárně. Může ti je někdy doporučit nebo předepsat
doktor právě proto, aby tvůj jídelníček obsahoval ještě více
energie a bílkovin, které tvé tělo bude potřebovat. Fantomalt
je především zdrojem energie a přidává se po lžičkách hlavně
do nápojů. Protifar je zase zdrojem bílkovin a přidává se do
hotových pokrmů, ideálně do mléčných výrobků.
Pokud bys měl někdy zájem si je koupit sám,
Dobít energii je
tak se určitě poraď s lékařem nebo nutričmožné i moc dobrým
ním terapeutem o tom, v jakém množství
a jak správně je užívat. Modulární dietetika
jídlem, které je
jsou dnes nově označována jako „Potraviny
plné bílkovin. Co
pro zvláštní lékařské účely“.
mezi takové jídlo
Dobít energii je možné i moc dobrým
patří, jsme ti vypsali
jídlem, které je plné bílkovin. Co mezi takové
v předešlé kapitole.
jídlo patří, jsme ti vypsali v předešlé kapitole.

NÍZKOMIKROBIÁLNÍ STRAVA

Během léčby může nastat situace, že tvé tělo bude mít málo
bílých krvinek a bude náchylnější k rozvoji infekcí, protože se
ti sníží imunita. V tom případě se dodržuje tzv. nízkomikrobiální strava, kdy je potřebné se vyvarovat některých potravin,
které by potenciálně mohly obsahovat bakterie a způsobit ti
tak infekci. A to fakt nechceš!
Je nutné vyhýbat se tepelně neupraveným, nebaleným a „za pultem“ kupovaným potravinám. Vhodnými jsou
sterilované, konzervované či vakuově balené potraviny,
které prošly tepelnou úpravou a jsou bezpečné. Také je vhodné
kupovat menší balení, ihned je spotřebovat a dlouhodobě nikde neskladovat, aby nedošlo k procesu kažení.
Je důležité pečlivě sledovat potraviny, jestli se nezačínají kazit a taky
Je důležité pečlivě sledovat
dbát na osobní hygienu — umývat si
potraviny, jestli se
pořádně ruce před jídlem, abys spolu
nezačínají kazit a taky
s jídlem nesnědl něco pro tvé tělo
dbát na osobní hygienu
nebezpečného.
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Potravina/
potravinová skupina

Vhodné
potraviny

Nevhodné
potraviny

Chléb a pečivo

čerstvý chléb a pečivo

špatně zabalené

Obiloviny, rýže,
těstoviny, brambory

tepelně upravené

tepelně neupravené

Ovoce a zelenina

dobře omyté,
oloupané

špatně omývatelné,
kysané zelí, kvašená
zelenina, sušené ovoce

Maso, uzeniny,
ryby, luštěniny

tepelně upravené

syrové maso
(sushi, tatarák),
domácí uzené
maso a uzeniny,
fermentované salámy

tepelně upravená
(natvrdo, míchaná,
omeleta)

tepelně neupravená,
vařená naměkko

Mléko

tepelně upravené
UHT mléko

tepelně neupravené
nepasterizované mléko

Mléčné výrobky

mléčné výrobky
bez živých kultur
(Termix, Lipánek)

jogurty s živou kulturou,
zrající sýry (tvarůžky),
plísňové sýry (niva,
hermelín)

sůl, cukr, ocet,
pasterizovaný med,
koření jen po
tepelné úpravě, kečup,
hořčice, maggi

syrový med, majonézy,
dresinky (domácí), mák,
kakaový prášek, sušené
houby, ořechy a olejnatá
semena

Vejce

Ostatní
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Léčba na dětské onkologii je výzvou nejen pro samotného pacienta, ale i jeho nejbližší okolí. Právě jako skryté hrdiny vnímáme tvé rodiče, sourozence, babičku a dědu, kamarády,
partnery. No prostě ty, kteří bojují s tebou v léčbě i v životě po
ní. Někdy nám nedochází, že i naše okolí může prožívat těžké
chvíle, zatímco se léčíme nebo se snažíme zase zařadit do života. Je super, když je ti někdo nablízku a můžeš mít někoho
po boku. Nejčastěji to jsou rodiče. Důležité je však říci, že i oni
potřebují odněkud čerpat energii. O některých možnostech se
dočteš ty nebo tví rodiče o něco níž. Podpora okolí je velmi
cenná. Tak třeba tomu, co oni asi prožívají, budeš po přečtení
téhle kapitoly více rozumět nebo se dozvíš, jak na to reagovat.

SKRYTÍ

HRDINOVÉ
aneb

PODPORA
LÉČENÉHO

Podpora rodičům
Ani rodiče v tom nejsou sami! Rodiče by si měli dovolit pečovat i o sebe a čas od času si odpočinout. I my ve spolku
můžeme být nápomocní, můžete se na nás obrátit, pokud se
chcete na něco zeptat. Moudří průvodci jsou tady i proto, aby
si mohli rodiče oddechnout, zajít si na kafe anebo si něco vyřídit ve městě. I hodinka pro sebe může dodat novou energii po
celých dnech strávených s dítětem v nemocnici.
Rodičům nabízí podporu různé organizace formou vzdělávacích seminářů nebo setkání, kde mohou s dalšími rodinami
sdílet své pocity a zkušenosti a uvolnit se. Některé organizace
poskytují i sociální poradenství a zprostředkovávají finanční
nebo materiální pomoc rodině. Mohou jezdit na různé výlety,
víkendy a tábory pro rodiče a děti i sourozence, kteří se neléčí.
V nemocnici nabízejí často kulturní akce, zvýhodněně masáže,
cvičení nebo tvořivé dílny. Existuje také možnost psychologické péče, kterou v Praze nabízí Sociální klinika pro lidi v náročné finanční situaci nebo Gaudia proti rakovině, která působí
v Praze a Brně, obojí za symbolický poplatek. Více se o organizacích pořádajících tyto aktivity dozvíte v kapitole Kontakty —
jedná se o Donor (Praha), Haimu (Praha), Klíček (Praha), Krtka
(Brno), Onku (Brno), Šance (Olomouc) a Šance onkoláčkům.
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Podpora sourozencům

Co mohou zdraví

a blízkým lidem

sourozenci prožívat

Autorkou následujícího textu je MUDr. Šárka Kárová, zakladatelka organizace Supersourozenci, o níž se dočtete více
v kapitole Kontakty. Před pár lety byla na několik měsíců na
stáži na dětské onkologii a všimla si, že i sourozenci nemocných dětí prožívají spoustu těžkostí, a tak se na
jejich podporu zaměřila. Následující text není urPřejeme sílu
čen jen sourozencům, ale všem členům rodiny,
které onkologická léčba zasahuje. Vnímáme
všem, jejichž
její slova jako přínosná pro uvědomění si, kdo
blízký se
všechno s rodinou léčbu prožívá. Dočteš se také,
na dětské
jaké způsoby zvládání náročných situací mohou
být účinné. Přejeme sílu všem, jejichž blízký se na
onkologii léčí
dětské onkologii léčí.
Každé dítě, ale i dospělý, který se pere s vážnou
nemocí, je opravdový hrdina. Potřebuje spoustu síly a kuráže,
aby nemoci a léčbě čelil. Kromě těchto obdivuhodných zjevných hrdinů však existuje i spousta hrdinů skrytých. A těmi
jsou maminky a tatínkové, babičky a dědečkové a také sourozenci všech nemocných (takzvaní supersourozenci). Život se
prostě zásadně změní všem v rodině. Bývá často těžké se se
všemi změnami vyrovnat. Pro dospělé bývá trošku dostupnější
a jednodušší najít si pomoc a spřízněné duše. Rodiče nemocných dětí se na oddělení navzájem seznámí a podporují se,
také bývají v kontaktu s psychology, lékaři nebo jinými odborníky. Sourozenci nemocných dětí však často nemají možnost
si s dalšími sourozenci nemocných povídat, říct si navzájem,
co je pro ně nejtěžší a co jim pomáhá. Prostě najít pochopení
a pomoc u svých vrstevníků, ale i u dospělých. Kdo to nezažil,
může mít potíže to pochopit. Bývají na to hodně sami.

Děti se často cítí osamělé, moc jim chybí bráška nebo sestřička, také jim chybí rodiče, kteří jsou v nemocnici. Musí být
náhle samostatnější, zodpovědnější, mají i více povinností
doma. Někdy musí omezit svoje oblíbené aktivity, třeba když
není nikdo, kdo by je vozil do kroužků a vyzvedával, nebo když
prostě musí víc pomáhat doma, třeba se i starat o další sourozence. Přicházejí o možnost potkat se s kamarády a přijít
na jiné myšlenky a trošku se odreagovat. Někdy je dokonce
napadá, že nejsou pro rodiče tak důležití, jako jejich nemocný
sourozenec. Zažívají směsici pocitů, které jsou popsány v dalších odstavcích.
Jedním z pocitů může být ochromující STRACH —
o život sourozence, zdraví unavených rodičů, strach z nemoci,
léčby, následků nemoci, z nemocnice, operace, strach z budoucnosti. Beznaděj a SMUTEK pramenící z toho, že jejich
milovaný sourozenec je vážně nemocný, že trpí, musí třeba
na operaci nebo má bolesti. Často by raději trpěli za svého
sourozence.
Dalším pocitem může být VZTEK — na nemoc, na
spoustu nutných změn, na pocit nespravedlnosti, na osud, na
někdy se vyskytující necitlivé komentáře a otázky sousedů,
kamarádů nebo učitelů.
U sourozenců se mohou objevit také pocity viny — že neonemocněli oni, ale jejich sourozenec nebo VÝČITKY , že
kdyby se chovali jinak, tak by se třeba něco změnilo. Spousta
dětí, ale i dospělých si totiž myslí, že mohli nemoci zabránit.
To není pravda! Nemoci prostě přicházejí a nikdo
je nikomu nemohl způsobit! Děti se také často
cítí špatně, když je jim dobře – když se jim
něco podaří, když se dobře baví, když mají
úspěch – je jim líto, že jejich nemocný sourozenec to nemůže zažívat také.
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JDE TO
ZVLÁDNOUT !

Naprosto

přirozeně a pochopitelně se objevuje
i ŽÁRLIVOST a ZÁVIST . Tyto pocity se objevují proto, že
se většinou známí, příbuzní a kamarádi zajímají hlavně o nemocného a zdraví sourozenci mají pocit, jako by někdy ani
neexistovali. Za tyto pocity žárlivosti se většinou stydí. Taky
někdy vnímají nespravedlnost, když nemocnému leccos projde a rodiče jsou obvykle na jeho straně.
Zdraví sourozenci tak často cítí ve svých pocitech ZMATEK . I pro ně je vážná nemoc v rodině těžká siZAČNE
tuace. Stává se, že se sourozenci nemocných dětí nemůžou
SE OZÝVAT
dobře soustředit, zhorší se ve škole, mohou se víc hádat
I TĚLO
s ostatními, nebo se naopak s nikým moc nebavit. Začne
se ozývat i jejich tělo – bolí je hlava, břicho, nemůžou spát,
nebo spí až moc, bývá jim špatně, mohou mít teplotu, přejídají
se, nebo nemají chuť k jídlu. Mohou se objevit také úzkosti a deprese. To všechno může být přirozenou reakcí na novou situaci.
Nemoc ale také často přinese spoustu nečekaných
a překvapivých zjištění — rodina se semkne, najde nové
přátele nebo přehodnotí žebříček životních hodnot. Objeví
se ještě více SOUCITU, POCHOPENÍ, POROZUMĚNÍ
a TOLERANCE . Po zvládnutí těžké situace si rodiny často
uvědomí svoji SÍLU .

Jak to co nejlépe zvládnout,

jak si pomoci?
Hlavně o všem mluvit! Nejen o tom, co
se děje okolo mne, ale také o tom, co
Hlavně o všem
se děje ve mně! Jak se cítíme, co prožímluvit!
váme. Že se třeba i bojíme, že je to náročné, že bychom chtěli být spolu, ale nejde to.
Bylo by bezva, kdyby se rodiče mohli v nemocnici a u dětí střídat, aby sourozenci měli možnost trávit čas
s oběma rodiči.

Sourozenci nemocných dětí potřebují mít
pravdivé informace — samozřejmě adekvátní věku! O nemoci, léčbě a vzniklých
komplikacích. Pak je pro zdravé sourozence
snazší pochopit a přijmout všechny změny
v rodinném životě. Rodiče se v dobré víře obvykle snaží děti od
informací uchránit, ale při nedostatku informací vzniká prostor pro strach a představy nejhoršího. Přitom představivost
a mýty mohou být děsivější než pravda!
Pokud si to sourozenci přejí, je dobré je nechat za bráškou/sestřičkou chodit do nemocnice a seznámit je s oddělením, lékaři, zdravotními sestrami a celkovým prostředím, ve
kterém se nemocný sourozenec pohybuje. Je vhodné nechat
je účastnit se všech aktivit, které s nemocí a léčbou souvisí
a kterých se účastnit chtějí. Může to pomoci tomu, že si zdraví
sourozenci nebudou připadat odstrčení a osamocení.
Co hodně pomáhá je obyčejná rutina, prostě co nejvíc
pokračovat v obvyklých věcech a v obvyklém programu – docházet do školy, na kroužky, chodit na výlety, navštěvovat kamarády a dělat další aktivity, které rodina byla zvyklá praktikovat. Tyto činnosti vedou k pocitu bezpečí, snížení úzkosti,
navození stavu „normálnosti“ v těžké situaci, možnosti
odreagování a relaxace a k načerpání nových sil. Je dobré si
na konci dne s dětmi povykládat o tom, jak jejich den proběhl
a také je naučit, jak si o pozornost a pomoc aktivně říct! Vždy
by měl být někdo dospělý, kdo má na děti čas a je tam pro ně,
když nemohou rodiče – třeba babička, dědeček, teta, kamarádi
rodičů nebo hodná paní sousedka.
Když procházíme náročnou situací, pomáhá nám být
v kontaktu s někým, kdo něco podobného také zažil nebo
právě zažívá. S takovým člověkem si můžeme říct, co je nejtěžší, co nám pomáhá, čím procházíme. Můžeme u něj nalézt
porozumění, můžeme se spolu smát, ale i brečet, víme totiž
navzájem, jaké to je, být skrytým hrdinou, být sourozencem
našeho nemocného brášky/sestřičky. A od toho je například
i společnost Supersourozenci, která je zde právě pro ty, kterým
jejich sourozenec onemocněl.

pravdivé
informace
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POSLÁNÍ VOJTY
A LÉKAŘŮ PRO VÁS

Stačí nechat
otevřené oči, uši

ŘÍKÁ VOJTA

Nevíš někdy, co odpovídat na nejrůznější otázky, které ti
lidé kladou? Zvláště pak takové, které se týkají tvé léčby?
Co ti třeba pomáhá či pomáhalo nebo co bys řekl ostatním
pacientům? V pořádku, známe ten pocit. Odpověď není
často snadná. My jsme se podobně zeptali člena našeho
spolku a vyléčeného pacienta Vojty a také lékařů z dětské
onkologie. Jejich sdělení je určeno přímo tobě :).

Jak porazit
zhoubný nádor
Jmenuji se Vojta. Týden před 15. narozeninami mi zjistili osteosarkom pod levým kolenem, prodělal jsem několik komplikovaných bloků chemoterapie a několik operací. Dnes je mi 27 let
a mezi mé oblíbené činnosti stále patří sport. Prostřednictvím
tohoto článku bych chtěl předat své zkušenosti dětem, které
onemocněly podobnou nemocí jako já před dvanácti lety. Přeji
si, aby braly nádor jako velkou výzvu, díky které mají možnost
dokázat sobě i svému okolí, že je tato životní zkouška nezastaví
a že budou se zákeřným nepřítelem bojovat.
Onemocněním ses dostal do podobné situace jako lidé, kteří byli
ze dne na den povoláni do války. Ano, léčba nádoru je skutečně
tvrdý, nelítostný boj. Nejdůležitější proto je, abys vzal své onemocnění jako výzvu a věřil, že ho můžeš porazit. Tvou zbraní ti
může být právě pevná vůle a odhodlání bojovat. Nestačí však jenom na začátku. Onkologické onemocnění se vyvíjí a vyžaduje
čas. Je důležité, abys byl trpělivý a připravil se na to, že se situace může proměňovat. Když ti lékaři oznámí, že zítra pojedeš
domů, je lepší se neradovat, dokud nemáš v ruce propouštěcí
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zprávu. Nechci tě strašit, ale ušetřit zklamání. Zapomeň, že
existuje slovíčko kdyby! Je lepší se zaměřovat na přítomný
okamžik. A co to půjde, snaž se udržet si veselou mysl. I když
můžeš mít pocit, že zrovna teď je všechno špatně, opravdu se
vždy dá najít něco dobrého, pozitivního. Na to se zaměřuj.
Ať chceš nebo ne, v příštích týdnech a měsících budeš
dost závislý na svém okolí, na péči zdravotnického personálu
a svých nejbližších. Především rodiče jsou ti, kteří nám poskytují lásku a pomoc, když se necítíme nejlépe. Pamatuj, že
pro nikoho není snadné vidět své dítě na nemocničním lůžku
a že rodiče stejně jako ty musí sebrat všechny své síly, aby se
situaci zvládli postavit. Někdy můžeš mít chuť nebýt na rodiče
úplně příjemný, vždy se ale snaž uvědomit si to, že určitě dělají vše, co je v jejich silách, aby ti byli oporou. To stejné platí
i o lékařích a sestrách. Můžeš se spolehnout, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby tvá léčba byla úspěšná a zároveň aby ti
poskytli potřebnou podporu.
Bez rodičů, lékařů, širší rodiny a kamarádů se prostě neobejdeš. Připrav se ale také na to, že někteří kamarádi se tě
začnou z různých důvodů stranit. Někteří za tebou nebudou
chtít přijít, protože nebudou vědět, o čem a jak si s tebou
mají povídat, jiným třeba jejich rodiče řeknou, že potřebuješ
klid, ať tě neruší. Měj pro ně pochopení a neodsuzuj je, možná
časem k sobě znovu najdete cestu. Naopak se z tvého okolí
nejspíš vynoří pár kluků a holek, se kterými ses kamarádil
jen trochu, a nyní budou mít zájem tě podpořit. Takoví tě mile
překvapí a posilní svou návštěvou. Važ si všech, kteří tě budou
chodit navštěvovat, a neboj se s nimi mluvit o tom, čím procházíš. Opravdoví kamarádi se budou snažit tě pochopit a povzbudit. A nezapomeň, že i pobyt v nemocnici ti dává příležitost poznat kamarády, se
A nezapomeň,
kterými by ses jinak nejspíš nepotkal. S ostatními
že i pobyt
pacienty se můžete navzájem povzbuzovat a vzáv nemocnici
jemně rozptýlit. Na dětské onkologii vzniklo neti dává
málo
přátelství, která přestála čas léčby a provází
příležitost
řadu
vyléčených
po zbytek života.
poznat
Čas, který získáš díky pobytu v nemocnici,
kamarády
poskytuje příležitost přemýšlet nad spoustou věcí.

Stačí nechat otevřené oči, uši a hlavně mozek. Často se stává,
že právě tehdy si uvědomíme, co je v našem životě opravdu
důležité. Až díky léčbě jsem pochopil, jak důležité je být obklopen rodinou a kamarády, kteří mě neopustí ani v těžké chvíli.
Velkou oporou ti může být i to, v co ty sám věříš. Někdo věří ve
šťastné konce, jiný v Boha, další v něco úplně jiného. Vše ti
může v průběhu léčby hodně pomoci. Neboj se o tom přemýšlet a mluvit s druhými, naděje je teď přesně to, co potřebuješ.
Přeji ti, aby ses na konci léčby cítil být silnější a bohatší
o jedinečnou zkušenost.

Zeptali jsme se

lékařů

Oslovili jsme lékaře dětské onkologie a poprosili je o pár slov.
Lékaři, a celý zdravotnický personál, odvádějí na dětské onkologii super práci. Není to pro ně vždy snadné, ale i oni putují
společně s námi k úsměvu. Bez nich by to ani nešlo. Děkujeme :)

MUDr. Tomáš Kepák
lékař na Klinice dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno

CO BYSTE POPŘÁL PACIENTŮM
NA DĚTSKÉ ONKOLOGII?

Nejlepší by bylo, aby nikdo z nás neonemocněl, a když už onemocní, aby se pak
každý vyléčil a neměl žádné následky ani nemoci, ani její
léčby. Všichni ale víme, že některé věci v životě nezměníme,
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třebaže bychom si to často moc přáli. I když tedy nejde vždy
vše podle našich přání, nepochybuji o tom, že skutečně v každou chvíli můžeme ovlivnit to, jak si nemoc připouštíme nebo
nepřipouštíme k tělu, a jak se s ní popereme.
Přeji všem našim léčeným i vyléčeným pacientům, ať
mají stále hodně síly a energie k tomuto souboji, ať se radují
z každé dobré chvíle a všechny své zkušenosti (i ty nepříjemné
a těžké) dokážou přetavit v něco dobrého. Určitě se jim to vrátí,
koneckonců o tom ví mnohé ti, kteří už jsou dávno vyléčení
a dnes dospělí. Přeji našim pacientům, ať mají stále vedle sebe
někoho blízkého, ke komu mají důvěru, kdo jim pomůže v těžkostech a s kým mohou sdílet své radosti. A když bude potřeba,
určitě mezi tyto blízké budou patřit i sestřičky, lékaři a další
odborníci na odděleních dětské onkologie.

JAK VNÍMÁTE MENTORING PROGRAM
MOUDRÝ PRŮVODCE A VŮBEC MYŠLENKU
„VYLÉČENÍ LÉČENÝM“?

Ten, kdo se vyléčil z těžké nemoci, má unikátní zkušenost, kterou nikdo jiný nemá ani mít nemůže. A tato zkušenost může
nabízet jiný pohled i pro ty, kteří se zrovna léčí na dětské onkologii – pohled plný naděje, ale i praktických rad. Myslím
si, že profesionálně připravený a vedený mentoring program
s dobrovolnou pomocí vyléčených léčeným je přesně tím programem, který našim pacientům pomůže. Je skvělé potkávat
tolik mladých lidí, kteří se chtějí jako moudří průvodci vracet
na oddělení a pomáhat svým následovníkům prát se s vážnou
nemocí.

JAKÁ SLOVA BY PODLE VÁS VYLÉČENÝ
Z DĚTSKÉ ONKOLOGIE RÁD OD LÉKAŘE SLYŠEL?

Jste vyléčený a nemoc se již nevrátí. Vaše děti budou zdravé.
A když by bylo potřeba, jsme tu stále pro vás a můžete se na
nás obrátit. A bylo by hezké, kdyby rád slyšel i toto: teď je to
na Vás, jste za své zdraví odpovědný sám nebo sama a volbou
zdravého životního stylu (zejména nekouřením, dobrou stravou, pravidelným pohybem) si můžete ušetřit spoustu možných zdravotních potíží.

MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.

lékařka na Klinice dětské onkologie a hematologie
Fakultní nemocnice Motol v Praze

CO BYSTE POPŘÁLA PACIENTŮM
NA DĚTSKÉ ONKOLOGII?

Přála bych jim, aby co nejdříve začali žít úplně
stejný život jako jejich vrstevníci, zapojili se do
všech možných aktivit a na to negativní, čím si
prošli, co nejdříve zapomněli.

JAK VNÍMÁTE MENTORING PROGRAM
MOUDRÝ PRŮVODCE A VŮBEC MYŠLENKU
„VYLÉČENÍ LÉČENÝM“?

Je to skvělý nápad. Myslím si, že vyléčení pacienti přesně vědí,
jak se cítí člověk po prodělané onkologické léčbě, a proto mohou ostatním ve stejné situaci nejlépe poradit a pomoci.

JAKÁ SLOVA MYSLÍTE, ŽE BY VYLÉČENÝ
Z DĚTSKÉ ONKOLOGIE RÁD OD LÉKAŘE SLYŠEL?

Vyléčený pacient potřebuje slyšet, že už je všechno dobré, a že
pokud se náhodou objeví nějaký pozdní následek léčby, umíme
ho včas rozpoznat a ve většině případů i adekvátně léčit.

KAM SE

MŮŽEŠ OBRÁTIT

Na závěr bychom ti ještě chtěli ukázat možnosti, kterých
můžeš využívat jako pacient i jako vyléčený. Jedná se
o spoustu organizací či projektů, kde můžeš zažít spoustu
zajímavých věcí, něco se dozvědět či získat nebo si s někým
popovídat. Onemocnění, které tě potkalo, je často velmi
náročné a tito lidé se snaží nabídnout i něco příjemného.
Doporučujeme toho využít :)

Snažili jsme se přehledně sepsat všechny dostupné organizace v České republice. Je to celkem široká nabídka, avšak
ne zcela kompletní. Dále najdeš krátké povídání o každé organizaci. Fakt se nemusíš ostýchat a napsat tam, kde tě něco
zaujme nebo odkud potřebuješ pomoct.
Ve zkratce se jedná o to, že se můžeš třeba účastnit všelijakých výletů a táborů. Na takové tábory jezdí i zdravotníci,
takže pokud dá lékař svolení, dá se jet už i brzy po léčbě nebo
někdy i během ní. Program je přizpůsobený tomu, že tam jezdí
i lidé s nějakým omezením. My na to dost rádi vzpomínáme.
Některé organizace můžeš žádat o koupení nutného drahého
léku nebo speciální pomůcky. Někde se dozvíš více o tom, co
asi prožívají tvoji sourozenci, nebo co tě čeká po skončení
léčby. Když se lidé spojí, je možné téměř vše.
Je fajn, když je v tom někdo s tebou. Příležitosti tady
jsou. Během léčby, po léčbě, pro tebe i tvé blízké, pro dítě, dospívajícího i dospělého, s omezením či bez něj.

Nahoru dolů – stále spolu
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Kontakty
BÁTOR TÁBOR (Tábor odvahy)

BELLIS YOUNG & CANCER

Bátor tábor je speciální tábor pro vážně
nemocné děti. Je to místo, kde tyto děti
mohou zapomenout na svoji nemoc a být opět dětmi. U nás
si mají možnost zkusit aktivity, které neměly možnost vyzkoušet jinde nebo si na ně netroufly, jako např. lanové centrum, lukostřelba, jízda na koni, kanoistika, rybolov, fotografování, hudba. Program, který nabízíme, se nazývá zážitková
terapie. V aktivitách děti čelí různým výzvám spojeným i s jejich nemocí a také si uvědomí, že velké výzvy můžou opravdu
překonat. Tyto zážitky je naučí, že jsou schopné mnohem více,
než si myslely. Získají odvahu a sílu a také si uvědomí, že
neexistuje překážka, kterou by nemohly překonat. Účast na
táboře, včetně cesty, je pro každého táborníka úplně zdarma.
Program je připraven pro 2 skupiny dětí: od 7 do 13 let a od 14
do 18 let. Poté je možné se táboru účastnit jako dobrovolník
– vedoucí.
Od vzniku v roce 2001 jsme přivítali 8 000 táborníků. Díky úzké
spolupráci s nemocnicemi a dobrovolníky zabezpečujeme
v našem táborovém areálu, který se nachází v Maďarsku, celkovou zdravotní bezpečnost. Kromě maďarských dětí hostíme
každý rok 140 dětí s rakovinou z České republiky, Slovenska
a Polska na 2 mezinárodních letních táborech.
Jsme jediným táborem svého druhu ve střední Evropě
a jsme členem Serious Fun Children‘s Network – světového
sdružení táborů pro děti s vážnou nemocí, které založil herec
Paul Newman.

Bellis Young & Cancer je projektem Aliance žen
s rakovinou prsu, o. p. s. Zaměřujeme se na mladé
pacientky (do 45 let věku), které procházejí nebo
prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.
Onemocnění u dívek a žen v mladém věku s sebou přináší
řadu specifik a specifických problémů z rodinné, pracovní,
zdravotní a sociální oblasti (mateřství, těhotenství, návrat do
zaměstnání, partnerské vztahy, rekonstrukce prsu, sebevědomí...), které jsou v životě každé pacientky stěžejní a které
léčba karcinomu prsu do značné míry ovlivňuje. Proto je velmi
důležité vzájemné předávání vlastních zkušeností pacientek.
Hlavním cílem našeho projektu je vzájemné propojení mladých pacientek s nádorovým onemocněním prsu a poskytnutí psychologické podpory a pomoci (odborné i laické)
v průběhu léčby a po prodělané léčbě, které mohou napomoci
v návratu pacientek do běžného života a jejich začlenění zpět
do společnosti, hledání nové motivace a nových impulsů, které
jim pomohou překonat obavy a nástrahy po prodělané léčbě.
Zlepšuje se tím celková spokojenost pacientek pro léčbě karcinomu prsu.
Naším dalším cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o nutnosti prevence karcinomu prsu u mladých dívek a žen (výuka
samovyšetření prsu).

www.batortabor.hu/cz

www.youngandcancer.cz
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DONOR, z.s.

Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny
nemocných dostávaly pravidelnou měsíční
finanční pomoc ve výši několika tisíc korun.
Umožňujeme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká
nemoc do finanční tísně. Toto období znamená kromě velkého
stresu a bolestí také zvýšení výdajů v době, kdy příjem rodiny
výrazně klesá. Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře. Chod nadace je financován ze
soukromých peněz zakladatelů a dalších filantropů. Každý
Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně
vidí, komu jeho příspěvek pomohl. Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou.

Cílem našeho neziskového sdružení je vytvářet
lidštější prostředí hemato-onkologického odděPR A H A
lení – transplantační jednotky v Praze — Motole.
Snažíme se zlepšit spolupráci rodičů nemocných dětí
s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem, a to pořádáním
přednášek, seminářů, kulturních a relaxačních programů
pro rodiče. Pro děti připravujeme volnočasové aktivity v době
hospitalizace. Organizujeme rekondiční pobyty pro děti a dospívající s rodiči i sourozenci, kde se pracuje na zlepšení psychické a fyzické kondice dětí a tím i usnadnění návratu do
běžného života. Pro děti po transplantaci kmenových buněk
krvetvorby a jejich rodiny také organizujeme a zdravotnicky
zajišťujeme krátkodobé rehabilitační, sportovní a kulturních
akce v ČR či v zahraničí.
Dále se věnujeme vzdělávání a vydávání
edukační= vzdělávací
edukačních materiálů s cílem zlepšit informovanost dětí, rodičů, zdravotníků i širší
veřejnosti. Podporujeme rekvalifikace adolescentů a rodiny dětí po transplantaci v těžké životní situaci,
spolupracujeme s organizacemi Cesta domů a hospici pro
děti a mládež, zajišťujeme nákup či zapůjčení zdravotních
pomůcek, které nehradí pojišťovna. Donor se stará i o odborné vzdělávání zdravotnických pracovníků a o pořizování
přístrojů (zdravotnických, laboratorních, kancelářských…),
pomůcek v nemocnici. Zabývá se také podporou pojištění pacientů zařazených do klinických/akademických studií.

Andělské hodnoty
RADOST — Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby
si navzájem efektivně pomáhali. Dobří andělé zažívají radost
z dávání.
SPOLUPRÁCE — Spolupracujeme s lékaři, sestrami a sociálními pracovníky, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí
naše hodnoty.
RESPEKT — Respektujeme slabší, nemocné a potřebné.
Respektujeme kolegy v ziskovém i neziskovém sektoru.
Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku nebo pomoci.
ODVAHA — Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme
se být odvážní v komunikaci – argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní.
www.dobryandel.cz

www.donor.cz
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DOBRÝ ANDĚL, nadace

Gaudia, o.p.s.

HAIMA CZ, z.s.

Gaudia nabízí konzultace, supervize,
mediace či bodyterapii a práci s tělem.
Na našich stránkách si můžete rovnou terapii či jinou formu
sezení objednat. Speciálně zaměřená sezení poskytují Gaudia
proti rakovině, Gaudia proti agresi a Psychosomatická poradna. V rámci vzdělávání jsme v roce 2017 otevřeli náš první
psychoterapeutický výcvik.

HAIMA CZ vznikla v roce 1991 na tehdejší II. dětské
klinice FN Motol v Praze jako sdružení rodičů
léčených pacientů s cílem zlepšit podmínky léčených dětí, podpořit jejich rodiče, zajistit pomoc psychologa
a usnadnit vyléčeným pacientům návrat do běžného života.
Sdružení se pak rozšířilo i do dalších léčebných center
v ČR, kde dnes působí samostatné organizace.
Aktuálně HAIMA CZ pořádá pro děti pravidelné zimní
a letní rekondiční pobyty, které přispívají nejen ke zlepšení
fyzické kondice, ale podporují i znovuzačlenění dětí do kolektivu po dlouhé a náročné léčbě.
Již pravidelně každý rok organizuje Den dětské onkologie
(www.dendetskeonkologie.cz), kterého se účastní vyléčení pacienti ze všech léčebných center v ČR, a připojuje se tak k celosvětovému projektu šíření povědomí o dětské onkologii, podpoře, solidaritě a úctě k vyléčeným a jejich rodinám.
Uskutečňuje také další krátkodobé akce pro děti a jejich
rodiče, kde se navíc mohou setkat vyléčení pacienti.
Vydává a aktualizuje několik edukačních brožur s informacemi pro pacienty i rodiče, např. „Knížka pro rodiče“, nebo
„Jak bylo Jů a Hele nemocné“. Tyto materiály dodává i do dalších léčebných center dětské hematologie v ČR.
Projekt Můj nový život je součástí HAIMY.

www.gaudia.cz
Gaudia proti rakovině je nezisková organizace, která od roku
2003 nabízí a poskytuje finančně dostupnou psychoterapeutickou podporu pro nemocné a jejich blízké. Tato podpora umožňuje lépe se vyrovnávat se změnami, které nemoc do života
přináší, a zároveň pomáhá dosáhnout lepší psychické kondice
potřebné při léčbě i při péči o nemocného blízkého. Služby poskytujeme ambulantně v centru Gaudia v Praze a v Brně, přímo
u lůžka v nemocnicích v Praze, Brně a Znojmě. V potřebných
případech v domácím prostředí nebo pomocí skypu. Zároveň
poskytujeme poradenství a supervizi zdravotnickým a jiným
odborníkům nebo dobrovolníkům, kteří se o nemocné starají.
www.gaudiaprotirakovine.cz

www.haima.cz

HEMOJUNIOR, z.s.

Nadační fond Klíček

Hemojunior je dobročinná organizace
sdružující dětské hemofiliky a jejich rodiny. Aktivně se podílí na pomoci dětem
s hemofilií, aby mohly žít plnohodnotný život, i když jim jejich onemocnění přináší jistá omezení. Hemojunior vznikl
z iniciativy rodičů na podzim roku 2001. V současné době se
počet členů rozšířil na 60 rodin, které mají v příbuzenstvu hemofilika či dítě s jinou krvácivou chorobou. Hemojunior úzce
spolupracuje s Českým svazem hemofiliků (ČSH). Hlavním posláním spolku je zlepšit kvalitu každodenního života s hemofilií – zvlášť u rodin nově narozených hemofiliků. Osobní
zkušenosti si rodiny mohou předávat na pravidelných víkendových setkáních. V létě se pořádají týdenní rekondiční pobyty
pro malé hemofiliky s rodinami, které pomáhají ke komplexní
edukaci rodičů i dětí. Díky těmto akcím se lépe vyrovnávají
s těžkostmi nevyléčitelné nemoci. Hemojunior funguje pouze
díky sponzorským darům, finanční podpoře firem, členským
příspěvkům a obětavosti konkrétních jednotlivců.

Nadační fond Klíček založili manželé Markéta
a Jiří Královcovi s několika přáteli v roce 1991 po
třech letech osobního kontaktu s dětmi na klinice dětské onkologie ve FN Motol, kam tenkrát docházeli jako dobrovolníci.
„Tížilo nás vidět, v jak náročné situaci se děti v nemocnici a během náročné léčby ocitají, a rozhodli jsme se začít
podnikat něco pro to, aby se to změnilo.“
Založili Klíček (nadační fond a spolek), díky němuž podporují třeba společné pobývání dětí a jejich rodičů
v nemocnici, vydávají informační letáky a publikace, včetně Charty práv hospitalizovaných dětí,
respitní hospicový
vzdělávají herní specialisty a podporují jejich
dům - krátkodobá
práci, pořádají ozdravné tábory pro děti během
úlevová péče pro
léčby i po ní, v Malejovicích v Posázaví provozují
rodinné příslušníky
dětský respitní hospicový dům, kam během cea opatrovníky,
lého roku jezdí – zejména na kratší pobyty – nekteří trvale pečují
mocné děti a mladí lidé s různými diagnózami,
o vážně duševně
ať už je prognóza jejich onemocnění jakákoli.
nebo tělesně
Klíček podporuje principy family–centred care,
postiženou osobu
tedy péče zaměřené na celou rodinu dětského
pacienta. Tento přístup uznává nezastupitelnou
a aktivní roli rodiny během léčby. Na práci Klíčku se od
počátku podílejí i bývalí onkologičtí pacienti a jejich rodiče.

www.hemojunior.cz

www.klicek.org

Nadační fond
dětské onkologie KRTEK

Loono, z.s.

Naší hlavní prioritou je zkvalitnění
a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici,
péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se
s jejími následky. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky
dětské onkologie v Brně, přispíváme na výzkum, vzdělávání
lékařů a zdravotnického personálu. Rodinám je k dispozici sociální koordinátorka a ubytovna hned naproti Dětské
nemocnice.
Vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem i těm, které již aktivní léčbu
ukončily a vyrovnávají se s jejími následky. Jsou to letní
a zimní tábory pro děti od 6 do 15 let, poté je možné jet jako
vedoucí. Akce jsou otevřené i pro děti se zdravotními omezeními, jsou tam přítomni lékaři a sestry. Na táboře se účastníme sportovních a výtvarných aktivit, chodíme na procházky,
hrajeme hry a relaxujeme. Krtek in moušn pořádá oddechové
víkendy pro teenagery v ČR i Evropě. Dále organizujeme rodinné víkendy, kdy chodíme na výlety, hrajeme společenské
hry, rodiny se mohou zapojit do arteterapeutických a relaxačních aktivit nebo si zacvičit jógu.
Krtčí fond splněných přání přináší pacientům vysněné
dárky pod stromeček nebo k narozeninám, aby přinášel radost
během vyčerpávající léčby. Jako rozptýlení zveme do nemocnice vzácné návštěvy — známé osobnosti, umělce, sportovce
apod. Organizujeme také návštěvy brněnské ZOO speciálně
uzpůsobené pro malé onkologické pacienty.
www.krtek-nf.cz

Jsme Loono, mladí lékaři, studenti lékařských fakult a jiní nadšenci. Vzděláváme
v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních
onemocnění a zároveň tím pomáháme mladým pacientům
a jejich rodinám. Společně sníme o tom, že změníme svět
k lepšímu. Pod křídla si nás vzala 1. lékařská fakulta UK.
Naší hlavní činností je osvětová kampaň s názvem
#prsakoule. Prsa a varlata jsou totiž jedny z nejfrekventovanějších orgánů, alespoň co se doteků týče. Málokdo ale ví, že
by na ně alespoň 1× měsíčně měl sáhnout správně a provádět
tzv. samovyšetřování.
Proto pořádáme vzdělávací workshopy a přednášky, píšeme články, natáčíme videa a učíme veřejnost, jak se správně
vyšetřit. O zdraví a těle mluvíme srozumitelně, nestrašíme
děsivými statistikami a inspirujeme ostatní, aby se o sebe starali rádi a zavčas.
Ve firmách a školách jsme uspořádali přes 250 workshopů
a školení, na kterých jsme naučili více než 10 000 lidí, jak na
prevenci rakoviny. 33 z nich díky tomu odhalilo rakovinu včas.
Obrátit se na nás mohou mladí pacienti s rakovinou prsu,
varlat ale i jiných orgánů. Rádi je začleníme do naší komunity, poradíme jim, vyslechneme a pomůžeme, s čímkoliv
bude třeba.
www.loono.cz

MÁŠ KOULE?

MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Tak se o ně starej! Nádory varlat
totiž patří mezi nejčastější zhoubná
onemocnění u dospívajících chlapců a mladých mužů. Jejich
výskyt neustále narůstá, v České republice se za posledních
20 let ztrojnásobil a veřejnost o tom příliš neví.
Na webu maskoule.cz najdete instruktážní video o samovyšetření varlat, kde vystupuje herec Jirka Mádl, který je
tváří kampaně. Také můžete poslat jakýkoliv dotaz do anonymní internetové poradny. Odpoví a poradí vám odborná
garantka kampaně MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Většina dospívajících chlapců a mladých mužů navštíví
lékaře pozdě, tedy v čase, kdy již mají přítomna vzdálená ložiska (metastázy). To nás vedlo k myšlence zorganizování
celostátní kampaně, která by pomohla zodpovědět mladé generaci mužů jejich dotazy týkající se jakýchkoli změn, které
pozorovali nebo nahmatali na svých varlatech. Dle dlouholetých zkušeností víme, že se obvykle stydí zeptat i svých nejbližších či kamarádů.
Kampaň byla iniciována v roce 2009 Klinikou dětské onkologie FN Brno. Organizačně, personálně a také finančně
probíhá pod záštitou Nadačního fondu KDO FN Brno — Krtek.
Kromě zdravotních profesionálů se výrazně na kampani podílí
parta nadšenců, ale i pacienti s vyléčeným nádorem varlete.

Jsme neziskový projekt, který se věnuje podpoře
onkologicky nemocných dětí a jejich rodin.
Cílem projektu je především zapojení dětí po onkologické léčbě zpět do normálního života, které často naráží
na předsudky naší společnosti. „Onkologická diagnóza není
konec, ale začátek nového života s diagnózou“ je motto celého projektu. Po celé ČR organizujeme zážitkové programy,
sportovní a kulturní akce, jako např. zábavná odpoledne nebo
tvořivé dílny na oddělení, návštěvy hudebních festivalů, divadel apod.
Vytvořili jsme 50 velkoformátových fotografií dětských
pacientů spolu s jejich příběhem v aktuálně probíhající nebo
po ukončené onkologické léčbě. Výstava je od dubna 2012 postupně k vidění po celé České republice, zejména ve městech,
kde se nacházejí centra pro léčbu dětských nádorů. Existuje
i „miniverze výstavy“ MŮJ NOVÝ ŽIVOT, která putuje po základních a středních školách a je provázena besedami o dětské onkologii. Besedám se studenty je vždy přítomen některý
z bývalých pacientů dětské onkologie FN Motol.

www.maskoule.cz

www.mujnovyzivot.cz

NADAČNÍ FOND
PETRA KOUKALA

ONKA, z.s.

Nadační fond vznikl v roce 2014
s cílem zviditelnit problematiku „mužského zdraví“ jako společenského tématu, které se dotýká bezprostředně každého
muže, ale i jeho blízkých a rodiny, a to s důrazem na závažná
onemocnění mužů. Zaměřujeme se převážně na informování
veřejnosti, na otevřenou diskusi o mužských nemocech a na
významnou úlohu zdravotní prevence.
Toto poselství se Nadační fond Petra Koukala snaží šířit
prostřednictvím projektu STK pro chlapy a unikátní brožury
s názvem Manuál pro údržbu chlapa. Ta přirovnává jednotlivá mužská onemocnění k poruchám na vozidlu, aby si muži
uvědomili, že o své tělo by se měli starat stejně jako o své auto.
Manuál pro údržbu chlapa je zdarma k dispozici na námi
pořádaných přednáškách a sportovních či kulturních festivalech nebo v on-line podobě na níže uvedené adrese.
Věříme, že projekt STK pro chlapy inspiruje co nejvíce
mužů, aby se včas vydali na preventivní prohlídku, která jim
může zachránit život.
Manuál pro údržbu chlapa v on-line podobě najdete na:
www.stkprochlapy.cz/brozura/
www.stkprochlapy.cz

ONKA se dlouhodobě zaměřuje na celkovou problematiku rodin, které se díky
onkologickému onemocnění dítěte náhle
ocitnou v nové a mnohdy bezvýchodné situaci. V rámci svých
činností organizuje společné výjezdy pro rodiče a děti, zajišťuje poradenskou pomoc a pro hospitalizované děti a jejich
rodiče pořádá v nemocnicích i arteterapeutické dílny, které
jim pomáhají vyrovnat se s těžkou životní situací.
Zakládajícími členy byli rodiče nemocných dětí. Ti přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje
s tímto závažným onemocněním. ONKA pomáhá a podporuje
rodiny léčených dětí i těch, kteří jsou již po léčbě. Primárním
cílem je podpora rodiny jako celku. ONKA je tvořena rodiči
a dalšími dobrovolníky, kteří pracují ve svém volném čase.
Snaží se usnadnit život rodinám nemocných dětí.
Jsme tu pro rodiče. Dětem totiž pomáhá celá řada organizací a věnuje se jim i široká rodina. Málokdo si ale uvědomuje,
že velkou pomoc potřebují také rodiče a v neposlední řadě
zdraví sourozenci nemocného dítěte. Ti se bohužel často dostávají na okraj zájmu v důsledku nemoci sourozence. Často se
ocitají v péči příbuzných, zatímco rodiče tráví čas v nemocnici.
Vinou dlouhodobé léčby často dochází k ochladnutí rodinných
vazeb a narušení fungování celé rodiny.
www.onka-sdruzeni.cz

Nadační fond
Pink Bubble

Společně k úsměvu, z.s.

Cílem nadačního fondu je
podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé ČR v průběhu léčby, v době rekonvalescence
a při následném návratu do života.
Pořádáme setkávání s výjimečnými osobnostmi, terapeutické, resocializační a relaxační pobyty, které přispívají
ke zlepšování fyzické kondice, zajištění psychické pohody
a podporují vzájemné komunikace. Přinášíme mladým pacientům zážitky a zkušenosti, které navracejí úsměv a ztracenou sebejistotu.
Také poskytujeme příspěvky na zdravotnické, rehabilitační a pohybové pomůcky, které usnadňují léčbu a život
po jejím ukončení, například speciální vozíky, chodidla, antidekubitní podložky, kvalitní paruky, sportovní vybavení, individuální lázeňské pobyty apod.
Podporujeme školou povinné při studiu v nemocnici
i v domácí léčbě a čerstvě dospělým, vracejícím se do běžného
života, pomáháme navýšit šanci získat pracovní zkušenosti.
Zajišťujeme studijní notebooky, tablety a zařízení potřebné
pro výuku speciálních předmětů, dále nabízíme úhradu jazykových a odborných rekvalifikačních kurzů a také příspěvky
na osobní asistenty.
www.pinkbubble.cz

Jsme převážně mladí lidé, kteří si v dětském či
dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou.
V rámci našich každodenních životů se potýkáme
s menšími či většími následky léčby, ale především
se na svět usmíváme a máme tendenci šířit tuto naději dále.
Uvědomujeme si, že dětská onkologie je specifický obor medicíny a také proto vnímáme, že je potřeba sdílet navzájem
své zkušenosti ve snaze podpořit děti, mladé dospělé a jejich
rodiny během onkologické léčby i po ní. Na základě této myšlenky vznikl náš první projekt Daruj příběh i ty!, prostřednictvím kterého sdílíme naše zkušenosti na webu, nebo
i přímo na odděleních kliniky. Dále umožňujeme stát se tzv.
Moudrým průvodcem — vyléčení pacienti a jejich blízcí se
stávají dobrovolníky a dochází na dětskou onkologii. Také nabízíme možnost setkávání a získávání informací formou besed, workshopů a webových stránek či sociálních sítí i vydání
podpůrných publikací. Na evropské úrovní se v rámci spolupráce s PanCareLife zabýváme pozdními následky léčby a rádi
bychom hlasem vyléčených posouvali vše blíže k úsměvu.
www.spolecne-k-usmevu.cz

SUPERSOUROZENCI, z.ú.

ŠANCE OLOMOUC, o.p.s.

Jsme nezisková organizace, součást projektu „Skrytí hrdinové“, který se zaměřuje na psychosociální podporu všech rodinných příslušníků (rodičů, prarodičů, sourozenců, dětí nemocných rodičů…) při vážné nebo chronické nemoci. Náplní
Supersourozenců je podpora a pomoc sourozencům vážně
nebo chronicky nemocných dětí, ale i dospělých. Poskytujeme
prostor pro setkání, pochopení, předání zkušeností, možnost sdílení podobných osudů, ale i oddech, hry a zábavu.
Tvoříme psychosociální a psychoterapeutické intervenční programy pro podporu rodinných příslušníků při vážném onemocnění v rodině, organizujeme různé vzdělávací semináře,
workshopy, přednášky a konference. Nabízíme konzultační,
expertní a supervizní činnost v oblasti péče o rodinné příslušníky při vážném onemocnění v rodině.
Seznamuje laickou i odbornou veřejnost s tím, co sourozenci nemocných prožívají, a také připravujeme a realizujeme výzkumné projekty, účastníme se konferencí v České
republice i v zahraničí. Vydáváme i informační materiály
spojené s tématem sourozenců vážně nemocných osob a spolupracujeme s orgány státní správy za účelem pozitivního
ovlivňování legislativy ve vztahu k cílené podpoře všech členů
rodiny.
Sourozenci na to prostě nejsou sami.

Šance Olomouc původně vznikla pod názvem
Haima — Unie pro pomoc dětem s poruchou
krvetvorby v roce 1991 na hemato-onkologickém
oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
U zrodu stáli lékaři a zdravotní sestry společně s rodiči a příbuznými dětí. V roce 2013 přijala nový název Šance
Olomouc o.p.s.
Aktuálně nabízíme své služby hemato-onkologicky nemocným dětem, dětem s poruchou krvetvorby a chronicky
nemocným pacientům Dětské kliniky Fakultní nemocnice
v Olomouci. Naším hlavním cílem je organizace volnočasových aktivit a ozdravných a rekreačních pobytů pacientů
a jejich rodin. Zajišťujeme také zdravotnické pomůcky, přístrojové, technické a jiné vybavení v nemocnici i v domácí
péči, dále sociální a další pomoc pacientům a jejich rodinám.
Podporujeme spolupráci pacientů a jejich rodin se zdravotnickým personálem a vzájemné setkávání pacientů a jejich rodin. Organizujeme vzdělávací, kulturní, společenské
a sportovní akce a snažíme se osvětlit téma dětské onkologie
veřejnosti. Také se podílíme na organizaci veřejných sbírek,
podpoře lékařské vědeckovýzkumné činnosti, dalšího vzdělávání zdravotnického personálu a na registru dárců kostní
dřeně.
Zakladatelem a čestným předsedou je přednosta Dětské
kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc.

www.supersourozenci.cz

www.sancecz.org

ŠANCE (NEJEN) DĚTEM

Nadační fond Šance onkoláčkům

Vzdělávací portál Šance Dětem
vznikl v roce 2011 jako projekt Nadace Sirius. Také proto je i zde
společným mottem věta: Pomáháme dětem, které neměly
v životě štěstí.
Webové stránky od té doby urazily pořádný kus cesty.
V současné době Šance Dětem spolupracuje celkem se 150 odborníky, najdete zde velké množství aktualit a článků z oblasti
dětí ohrožených sociálním prostředím či nějakým zdravotním
problémem. Zároveň na Youtube kanálu Šance Dětem poskytujeme audiovizuální rady a inspiraci. K 25. 11. 2016 tam bylo
celkem 101 videí (rozhovorů i videodokumentů).
Co vše lze na informačním portálu Šance Dětem nalézt?
Odborné informace k celé šíři možných problémů u dětí –
o zdravotních postiženích a různých těžkých onemocněních,
běžných i vzácných, včetně informací týkajících se dětské onkologie, věnujeme prostor i tématu péče o umírající děti. Na
našem webu jsou také informace pro ty, kteří by rádi darovali finance, materiál nebo svůj volný čas, a neví, jak na to.
Najdete zde doporučení, kde hledat pomoc, kontakty na odborná pracoviště a pomáhající organizace, tipy na související
literaturu, TV pořady a webové stránky, ale též nově pravidelný
monitoring denního tisku zaměřený na rodinu, dítě, sociální
problematiku a zdraví.

Naše nezisková organizace vznikla se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem
s vrozenými vadami a jiným závažným onemocněním a dětem s onkologickým onemocněním
v léčbě a 2 roky po jejím ukončení po celé České republice. Do
dnešního dne jsme díky úžasným dárcům pomohli nebo zprostředkovali pomoc více než 170 dětem s onkologickým onemocněním a více než 50 dětem s jiným závažným onemocněním.
Pomáháme finančně, materiálně a poskytujeme psychickou podporu — propojujeme rodiny s takto nemocnými
dětmi, aby mohly spolu sdílet své zkušenosti. Na našich stránkách najdete příběhy dětí a jejich rodin.
Na dětské hematoonkologii v Motole a v Plzni pořádáme
akce pro mladší i starší děti, např. mikulášskou nadílku, ale
organizujeme i jiné zábavné akce pro děti s onemocněním
především v jižních a západních Čechách.
Zprostředkováváme darování vlasů na paruky a bazárek, kde lidé mohou darovat své věci. Výtěžek z prodeje jde na
pomoc dětem. Organizujeme charitativní jarmarky, charitativní divadelní představení apod.

www.SanceDetem.cz
www.youtube.com/SanceDetem
www.facebook.com/sancedetem

http://www.nfsanceonkolackum.cz/

Zdravotní klaun, o.p.s.
Zdravotní klauni léčí humorem.
Zdravotní klaun, o.p.s., je nezisková organizace s mezinárodní
působností, která již 15 let přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a geriatrickým pacientům. Ke zlepšení jejich
psychického i celkového zdravotního stavu přispívá prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů.
V současné době navštěvuje 86 profesionálních Zdravotních
klaunů pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory.
Hlavní náplní práce Zdravotních klaunů jsou návštěvy nemocných dětí, tzv. klauniády. Průměrná klauniáda trvá většinou
3 hodiny a takovýchto klauniád se ročně uskuteční přes 3500!
Vedle dětských klauniád mají Zdravotní klauni ještě další
programy, navštěvují seniory v domovech, hospicích a LDN,
doprovázejí děti na operace, docházejí domů za nevyléčitelně
nemocnými dětmi v paliativní péči a mnoho dalšího.
Zdravotní klauni jsou ceněni nejen dětmi, ale i lékaři a rodiči. Zejména pro dlouhodobě nemocné děti, léčící se například s onkologickými onemocněními, jsou klauni obrovskou
vzpruhou. Humor a radost, kterou jim Zdravotní klauni přinášejí, rozptyluje jejich strach a stres, odpoutává mysl od bolesti
a probouzí novou chuť k uzdravení a aktivnímu životu.
www.zdravotniklaun.cz

poděkování
Závěrem bychom rádi poděkovali těm, kteří se podíleli na vzniku
této brožury nebo ji jakýmkoliv způsobem podpořili. Díky patří
všem autorům, kteří přispěli celými kapitolami či jejich částmi.
Děkujeme neziskovým organizacím, které souhlasily s uvedením
pár slov o každé z nich. Máme radost z toho, že můžeme pacientům a jejich rodinám přinést přehledný soupis možností, které
poskytují. Za název brožury a zároveň slogan spolku „Nahoru
dolů – stále spolu.“ děkujeme sloganistce Ing. Lence Papřokové.
Děkujeme také Editě, Aleně, Petrovi, Karině, Markétě a dalším, kteří se s námi podělili o svůj příběh v rámci projektu
Daruj příběh i ty! Za odborné části školení Moudrých průvodců
jsme vděční Mgr. Michaele Lukavské, psycholožce, která má
velké zkušenosti s prací na dětské onkologii a poskytuje nám
podporu v rámci celého mentoring programu. Na položené
dotazy nám ochotně odpověděli lékaři MUDr. Tomáš Kepák
a MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D., jejichž vzkaz pacientům je
z našeho pohledu v brožuře moc důležitý a velmi si ho vážíme.
Velký dík za kreativitu, trpělivost a vlídnost patří Bc. Veronice
Brackové, Michalu Běťákovi a Petru Nesvadbovi, kteří stojí
za graﬁckým zpracováním publikace. Ze soviček a kompletního
vzhledu brožury jsme nadšení a doufáme, že vy také. O neméně
důležité korektury textu se postaraly Mgr. Jitřenka Teperová
a Bc. Jitka Hejlová. Za celkovou podporu při tvorbě brožury i fungování našeho spolku vděčíme NFDO Krtek.
Přejeme brožuře, ať je přínosná pro ty, kteří ji budou číst, a všem
držíme palce!
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DOTAZY
Máš-li jakékoliv dotazy, rádi ti pomůžeme. Piš na e-mail:
info@spolecne-k-usmevu.cz nebo volej na telefon 604 465 234.
Konkrétně ohledně výživy ti ráda poradí Bc. Lucie Vlková —
piš na email lucie@spolecne-k-usmevu.cz.
Dotazy k Moudrému průvodci směřuj na email
mentoring@spolecne-k-usmevu.cz.
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Tato brožura je určena především pacientům
a jejich rodinám, které se pohybují na dětské
onkologii, ať už v aktivní léčbě či po ní. Tvořili
ji členové spolku Společně k úsměvu, kteří také
prošli onkologickou léčbou, a odborníci spjatí
s touto oblastí. V brožuře se nedočtete informace
o nádorových onemocněních, druzích léčby nebo
chodu oddělení, protože tuto funkci už splňují
jiné publikace. Snažili jsme se spíše předat naše
vlastní zkušenosti nebo se věnovat oblastem,
které vnímáme jako potřebné — k těm se řadí
zvláště výživa, možnosti pohybu a sportu či pozdní
následky léčby. Také se zde dočtete o možnostech
sdílení zkušeností mezi vyléčenými a léčenými
i o tom, jak vnímají léčbu sourozenci pacientů.
Na závěr jsme umístili informace o různých
neziskových organizacích v rámci celé ČR, u nichž
můžete hledat podporu.
Kapitoly jsme směřovali dětem starším 12 let.
Některé části budou přínosnější rodičům, jiné zase
vyléčeným dospělým lidem a mnohdy bude čtení
přínosné pro pacienta i rodiče zároveň. Brožura je
určena i blízkým osobám pacientů a vyléčených
nebo komukoliv se zájmem dozvědět se více od
mladých lidí se zkušeností z dětské onkologie.
Doufáme, že vás brožura obohatí.

