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ÚVOD
Táto brožúrka by vám mohla byť dobrým pomocníkom,
ak stále bojujete s myšlienkou, že raz prestanete fajčiť.
Nájdete v nej niekoľko rád, ako sa zbaviť tohto zlozvyku, ktorým si ničíte zdravie a skracujete život.
Mnohí sa už k takémuto dobrému rozhodnutiu dopracovali a nemuseli vyhľadať odbornú pomoc, nemuseli
absolvovať nijaký špeciálny program. Ako na to ísť, sa
dozviete na ďalších stránkach, ktoré obsahujú rôzne
návody a riešenia vyskúšané bývalými fajčiarmi. Sú rôzne, podobne ako sú rôzne aj povahy ľudí. Možno sa vám
niektoré budú zdať smiešne, ale mnohým pomohli.
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Ako sa na tento vážny krok v živote
pripraviť
• Treba sa rozhodnúť, že chcete prestať s fajčením, a
nepripúšťať si myšlienku, že to bude asi veľmi ťažké.
• Opakujte si neustále dôvody, ktoré vás viedli k tomuto
rozhodnutiu, najlepšie pred spaním, aspoň 10-krát.
• Začnite sa k tomuto závažnému kroku fyzicky pripravovať, napr. začnite cvičiť, pite viac tekutín, vyhýbajte
sa stresom a únave.
• Spojte deň, v ktorý ste sa rozhodli prestať fajčiť, s nejakou významnou udalosťou, alebo urobte toto vážne
rozhodnutie na dovolenke.

Čo môžete očakávať ?
• Treba byť realistom, prestať fajčiť nie je ľahké, ale nie
je to nemožné.
• Príznaky abstinencie sa môžu dostaviť, ale sú dočasné
a trvajú 1 – 2 týždne.
• Obava zo zlyhania sa môže objaviť prvý týždeň, pretože telo je navyknuté na nikotín. Musíte si uvedomiť,
že toto je najtvrdšia skúška, ale oprite sa o radu a pomoc známych, rodiny a priateľov, ak to potrebujete.
• Riziko môže trvať až 3 mesiace a je veľké najmä v situáciách, keď ste boli zvyknutí automaticky siahať po cigarete – pri relaxe, zábave, v spoločnosti. Nevzdávajte
sa, skúste vyhrať tento boj hneď na prvýkrát.

Zapojte niekoho z blízkych do tohto vážneho
rozhodnutia, aby vám pomohol
• Požiadajte priateľov, manžela/-ku, deti, aby ste začali
tento boj spolu.
• Oznámte to najbližším, iste vás podporia.
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SPÔSOBY AKO PRESTAŤ
Zmeňte značku
• Kupujte si cigarety, ktoré považujete za nechutné.
• Zvoľte značku s nízkym obsahom nikotínu a dechtu
niekoľko týždňov pred tým rozhodujúcim dňom. Pozor,
zmenou cigarety s menším obsahom nikotínu sa môže stať, že budete fajčiť viac, alebo vdychovať hlbšie
dym.
• Znížte počet vyfajčených cigariet.
• Vyfajčite z každej cigarety len polovičku.
• Každý deň odďaľujte zapálenie prvej cigarety aspoň
o hodinu.
• Fajčite napr. iba v párne alebo nepárne hodiny.
• Určite si dopredu počet cigariet, ktoré vyfajčíte, za
každú cigaretu naviac venujte 1 Euro nejakej charitatívnej organizácii (napr. Lige proti rakovine).
• Zmeňte spôsob stravovania, napríklad pite mlieko,
ktoré niekomu s cigaretou nechutí.
• Po jedle si namiesto cigarety dajte niečo iné, vypite
napr. pohár džúsu.
• Pamätajte si – obmedzovanie počtu cigariet nie je náhradou za úplné skončenie s fajčením. Ak ste počet
znížili na 7, potom ste na najlepšej ceste prestať.

Nefajčite „automaticky“
• Skôr než siahnete po cigarete, rozmýšľajte, či ju chcete. Ale zadržte, ak si chcete zapáliť len z trvalého zvyku.
• Nevyprázdňujte svoje popolníky, tie vám aspoň pripomenú, koľko ste za deň vyfajčili. Možno pohľad na ten
smradľavý obsah ohorkov vám nebude až taký príjemný.
• Skúste pred siahnutím po cigarete použiť druhú ruku,
alebo si dajte cigarety na iné miesto, do iného vrecka,
aby ste porušili zabehané inštinkty.
• Ak ste zvyknutí zapáliť si častokrát cez deň bez rozmýšľania, skúste sa vždy pozrieť do zrkadla, keď si
chcete cigaretu zapáliť (ak máte tú možnosť) a možno
si vtedy poviete, že ju vlastne nepotrebujete.
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Spojte fajčenie s nepohodlím
• Nekupujte celý kartón a novú krabičku kupujte iba vtedy, keď máte krabičku prázdnu. Nenoste pri sebe cigarety ani doma, ani v práci.

Sťažte si ich zaobstarávanie.
• Skúste si fajčenie znepríjemniť. Fajčite len vtedy, keď
to nie je spojené s pohodou. Nefajčite s druhými, ale
sám. Zbierajte ohorky do jednej sklenenej nádoby, na
ktorú stále vidíte, aby vám pripomínali to „svinstvo“,
ktoré fajčíte.

Prv ako prestanete fajčiť
• Skúste byť bez cigariet.
• Nezaoberajte sa myšlienkou, že už nikdy nebudete fajčiť.
• Myslite si, že prestávate fajčiť jediný deň.
• Povedzte si, že v tento deň nebudem fajčiť a potom
nefajčite.
• Vyvetrajte, alebo si dajte vyčistiť odev, aby ste ho zbavili nepríjemného zápachu, ktorý pretrváva dosť dlho.

V deň, keď ste prestali fajčiť
• Zahoďte všetky cigarety a zápalky, odstráňte zapaľovače a popolníky.
• Navštívte svojho zubného lekára a dajte si vyčistiť zuby zažltnuté od tabaku. Zistíte, že sú teraz krajšie a
že je dobré, keď si ich lepší vzhľad zachováte.
• Urobte si zoznam vecí, ktoré chcete kúpiť pre seba
alebo pre svojich blízkych. Prepočítajte si ich cenu v
porovnaní s cenou krabičky cigariet a peniaze odložte
na nákup toho, čo by ste chceli mať.
• Mimoriadne sa niečím zamestnajte. Choďte do kina,
cvičte, robte dlhé prechádzky, bicyklujte.
• Pripomeňte rodine a priateľom, že toto je váš deň pevného rozhodnutia, a poproste ich, aby vám v prvé dni a
týždne boli v tomto rozhodnom kroku nápomocní.
• Kúpte si niečo pekné na oslavu tohto dňa.
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Ihneď po skončení s fajčením
• Vytvorte okolo seba čisté, čerstvé, nefajčiarske prostredie, a to v práci i doma. Kúpte si kvety a dajte si
ich na stôl. Zistíte, aká príjemná je ich vôňa.
• V prvých dňoch strávte čo najviac času v prostredí,
kde nie je dovolené fajčiť – v knižniciach, múzeách,
divadle, obchode, kine, kostole a pod.
• Pite veľa tekutín, vody a džúsov, ale vyhýbajte sa tým,
ktoré obsahujú kofeín.
• Skúste sa vyhnúť alkoholu, káve a iným nápojom, pri
ktorých ste boli zvyknutí zapáliť si cigaretu.
• Ak vám cigareta chýba v ruke, zamestnajte ju držaním
pera, papiera alebo inej veci.
• Keď vám chýba niečo držať v ústach, skúste špáradlo
alebo umelú náhradu cigarety.

Vyhýbajte sa pokušeniu
• Miesto fajčenia po jedle vstaňte od stola, vyčistite si
zuby a choďte na prechádzku.
• Keď ste zvyknutí fajčiť pri šoférovaní, upriamte pozornosť na počúvanie dobrej hudby, alebo dajte prednosť
cestovaniu dopravným prostriedkom.
• Prvé 2 – 3 týždne sa vyhýbajte situáciám, pri ktorých
ste si s pôžitkom pofajčievali, ako bolo napr. pozeranie TV programu, sedenie v pohodlnom kresle s nejakým dobrým nápojom.
• Kým si privyknete na to, že ste sa stali „nefajčiarom“,
obmedzte návštevy spoločenského charakteru, večierky, párty, ale keď už tam musíte ísť, pridajte sa tam
k nefajčiarom. Dajte prednosť prostrediu, kde nie je
dovolené fajčiť.

Keď ide na vás pocit „nervákov“
• Používajte miesto cigarety nejakú náhradu – skúste
mrkvu, rôzne semiačka, jablko a iné ovocie, hrozienka, žuvačky bez cukru.
• Zapáľte si zápalku, párkrát hlboko vdýchnite a zápalku sfúknite. Robte, že je to cigareta a zatlačte ju v
popolníku.
• Dajte si sprchu alebo kúpeľ, ak máte tú možnosť.
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• Skúste relaxovať rýchlo a hlboko. Uvoľnite sa, predstavte si nejakú upokojujúcu situáciu, koncentrujte sa
na jej obraz a nemyslite na nič iné.
• Zapáľte sviečku miesto cigarety.

Nájdite si nové zvyky
• Zmeňte svoje návyky a fajčenie si znepríjemňujte nejakou činnosťou, ktorá fajčenie neumožňuje. Je napr.
nemožné fajčiť pri plávaní, jogingu, hraní tenisu alebo
pri inom športe. Ak je nutkanie zapáliť si veľmi silné,
choďte si umyť ruky, umývajte riad.
• Robte veci, ktoré si vyžadujú ruky. Píšte listy, robte si
manikúru, choďte so psom na prechádzku, šite, vyšívajte alebo robte iné ručné práce, pracujte na záhrade.
• Tešte sa z pocitu nezapáchajúcich úst a udržujte si
ho častejším čistením zubov a vyplachovaním ústnou
vodou.
• Oddychujte a myslite na pekné veci.
• Dbajte na svoj vzhľad.
• Nájdite si čas na zmysluplnú, uspokojujúcu a dôležitú
činnosť.

Niečo o priberaní hmotnosti
Mnohí ľudia si myslia, že keď prestanú fajčiť, priberú
veľmi na hmotnosti. Ak máte takéto myšlienky, treba vedieť, že:
• prestať fajčiť neznamená „automaticky“ priberať
• ľudia, ktorí priberú, väčšinou viac jedia, pretože sa im
zlepšila chuť do jedla
• treba si uvedomiť, že nejaké to kilo naviac je, v porovnaní s výhodami zlepšeného zdravia, vyhnutiu sa riziku
vážnych chorôb takmer zanedbateľná nevýhoda
• ak vás to ale znepokojuje, tu je niekoľko rád

Ako sa vyhnúť naberaniu kíl
• Treba sa stravovať uvážene, s dobre vyváženou stravou
so správnym obsahom bielkovín, uhľohydrátov a tuku.
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• Ak máte strach z priberania, nezačnite s nefajčením
na dovolenke, kde je zvykom dopriať si viac jedla a
pitia.
• Vypite pred každým jedlom pohár vody.
• Vážte sa raz do týždňa.
• Ak máte chuť na nejakú sladkosť, žujte žuvačky bez
cukru.
• Pred prípravou jedál zvážte obsah kalórií. Nesnažte sa
chudnúť, ale skôr si udržujte pôvodnú váhu.
• Skúste pravidelne cvičiť, športovať, chodiť na dlhé
prechádzky.

Čo sa stane, keď prestanete fajčiť
Okamžitá odmena – v priebehu 12 hodín od poslednej
cigarety sa začína vaše telo uzdravovať. Hladina oxidu
uhoľnatého a nikotínu začne vo vašom tele rapídne klesať a vaše srdce a pľúca sa začnú zotavovať z následkov
škôd vyvolaných tabakovým dymom.
V priebehu niekoľkých dní zistíte na svojom tele výrazné
zmeny. Zlepší sa vám chuť a čuch. Budete ľahšie dýchať,
zbavíte sa postupne nepríjemného ranného kašľa, i keď
to niekedy trochu dlhšie trvá. Začnete mať dobrý pocit
nezávislosti, pohodlia, zbavíte sa zápachu vlastného tela
a zbytočných výdavkov.

Okamžité účinky
Zatiaľ, čo sa vaše telo začína zlepšovať, vy budete mať
skôr pocit, že sa váš stav zhoršil. Treba si uvedomiť, že
uzdravovanie je dlhší proces, ale je trvalý. Pocity, ktoré
pri ňom máte, môžu byť spočiatku znervózňujúce, ale
na ďalších stránkach sa dočítate, ako na to ísť.
Bezprostredne po skončení s fajčením majú exfajčiari
rôzne nepríjemné pocity, napr. suchosť úst, ďasien a
jazyka. Môžu pocítiť podráždenie, hlad, únavu, poruchy
spánku a silnejší kašeľ. Tieto pocity sú sprievodným znakom očisťovania vášho tela od nikotínu. Väčšina nikotínu
odchádza z tela v priebehu 2 – 3 dní.
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Dlhodobé priaznivé účinky
Treba vedieť, že ste začali žiť zdravým spôsobom života.
Každým ďalším dňom ste si pridali na jeho dĺžke. Výrazne ste znížili riziko vzniku veľmi vážnych srdcovocievnych chorôb a viacerých druhov rakovinových ochorení,
porážky, chronickej bronchitídy, emfyrému.

Abstinenčné príznaky a čo proti nim robiť
Suché ústa, bolesť
hrdla a jazyka

Malé dúšky ľadovej vody, džúsu,
žuvačka.

Bolesti hlavy

Teplý kúpeľ alebo sprcha. Relaxačná a meditačná technika.

Nepravidelnosť
stolice

Vlákniny, surové ovocie, zelenina, celozrnný chlieb a pečivo.
Piť 6 – 8 pohárov vody denne.

Poruchy
spánku

Vynechať kávu, čaj, kolu po 18.
hodine. Relaxačná a meditačná
technika.

Únava

Doprajte si krátky spánok, oddýchnite si.

Nemôžete chcieť, aby sa vaše telo uzdravilo zo dňa na
deň, nejaký ten týždeň to potrvá.
Hlad

Pite vodu alebo nízkokalorické
tekutiny. Jedzte nízkokalorickú
stravu a vyhýbajte sa tukom.

Napätie,
podráždenosť

Choďte na prechádzky, dajte si
horúci kúpeľ, relaxujte a meditujte.

Kašeľ

Pite teplé bylinkové čaje. Skúste
cukríky proti kašľu bez cukru.

12

Ako vydržať
Teraz ste pripravení vytvoriť si nové návyky nefajčenia.
Každá zmena vyžaduje čas, táto však vyžaduje aj trochu
viac trpezlivosti. V tejto časti brožúrky nájdete rady,
ktoré vám môžu pomôcť. Pri ich čítaní zistíte, koľko
úskalí je na vašej ceste prestaň fajčiť a ako ich treba
prekonať.

Buďte ostražití
Kľúč k tomu, aby ste sa stali nefajčiarmi, je – nepodľahnúť nutkaniu siahnuť po cigarete. Nemyslite si, že sa
nestretnete s veľkým pokušením.

Ako na to ?
V prvom rade si pripomeňte, že chcete prestať s fajčením a že ste nefajčiar. Ak vás pokúša zapáliť si, spýtajte
sa sami seba:
•
•
•
•

Kde to bolo, keď ma to pokúšalo?
Čo som v ten čas robil?
Kto bol so mnou?
Čo som si vtedy myslel?

Zistíte pravdepodobne, že išlo vždy o nejakú situáciu,
keď sú pokušenia zapáliť si veľmi výrazné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náročná práca
pocit depresívnej alebo inej nálady
telefonovanie
drink
pozeranie televízie
šoférovanie
po jedle
pri hraní kariet
pri pití kávy
vidieť niekoho fajčiť

Najťažšie je odolať fajčeniu v prostredí, ktoré je nám
blízke – doma. Tam je to spojené s viacerými inými činnosťami: s jedením, pitím, so spoločnosťou, najmä vtedy, keď sú v nej fajčiari.
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Ako takýmto pokušeniam predísť
1. Nemyslite na to, že chcete prestať fajčiť.
2. Nepodľahnite nesprávnym myšlienkam (Len jednu cigaretu... Len aby som nepribral...).
3. Vyhýbajte sa „spúšťacím mechanizmom“ a pripravte
sa, ako ich obísť:
• zamestnávajte svoje ruky nejakou činnosťou (pletenie, písanie listu ...)
• vyhýbajte sa fajčiarom
• vyhľadávajte činnosť, ktorá sťažuje fajčenie (práca v záhrade, umývajte auto, dajte si sprchu, cvičte...)
• dajte si niečo do úst miesto cigarety, napr. žuvačku
bez cukru, hryzte mrkvu...
• vyhýbajte sa miestam, kde je dovolené fajčiť
• znížte príjem alkoholu, ktorý je častým stimulom k
fajčeniu
4. Odmeňte sa za nefajčenie, kúpte si niečo pekné,
choďte do divadla, na koncert.
5. Myslite pozitívne
Pripomínajte si často, že ste nefajčiar a že už
nechcete fajčiť.
6. Používajte relaxačné techniky
Miesto cigarety sa hlboko nadýchnite, počítajte do 10
a vydýchnite. Opakujte to 5-krát.
7.Hľadajte povzbudenie
Hovorte o tom, že sa stávate nefajčiarom, že budete
možno nervózni, požiadajte o trpezlivosť, zavolajte
priateľom, ak máte pocit samoty a máte chuť si
zapáliť.

Ak sa budete riadiť radami tejto brožúrky, i keď
len niektorou z nich, iste sa vám podarí skončiť
s fajčením.
Ak zlyháte a opäť začnete fajčiť, nebuďte nešťastní.
Mnohí to už pred vami často skúšali, kým sa im konečne
podarilo nesiahnuť po cigarete.
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Čo by ste vtedy mali urobiť
• Priznajte si, že ste chybili, jedna alebo dve cigarety
však neurobia z vás opäť fajčiarov.
• Nebuďte na seba tvrdí, nemyslite si, že sa nemôžete
stať nefajčiarmi.
• Hľadajte spúšťací mechanizmus a skúste sa mu vyhnúť.
• Skúste urobiť so sebou písomnú dohodu.
• Ak myslíte, že potrebujete odbornú pomoc, vyhľadajte ju.

Sledujte výsledok svojho rozhodnutia
Každý mesiac, v deň, kedy ste prestali fajčiť, si spravte
malú oslavu. Urobte si kalendár na 90 dní a každý deň,
kedy ste nefajčili, preškrtnite a pripíšte si sumu peňazí,
ktorú ste ušetrili.
Držíme vám palce !
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Prečo fajčím ?
Dôvody

Odpovede

Som v neustálom strese a
fajčenie ma
upokojuje.

Vaše telo je navyknuté na nikotín,
preto keď fajčíte, cítite uvoľnenie,
lebo dávate telu drogu, na ktorú si
zvyklo. Nikotín je stimulujúci, zrýchľuje tep, zvyšuje krvný tlak a hladinu
adrenalínu. Exfajčiari však zisťujú,
že sú menej nervózni, a to už v priebehu niekoľ kých týždňov.

Fajčenie mi
pomáha zvyšovať pracovný
výkon.

Ak prestanete fajčiť, možno sa nakrátko prejaví u vás nedostatok koncentrácie, ale fajčenie v skutočnosti
okráda váš mozog o kyslík.

Už som znížil/-a počet
cigariet.

To je síce dobrý prvý krok, ale je
stále veľký rozdiel medzi výhodami
nefajčenia a obmedzením fajčenia.
Je známe, že fajčiari, ktorí znižujú
počet cigariet, vdychujú dym intenzívnejšie, čo vlastne znamená, že sa
nič nezmenilo. Ak ste dávku znížili
na 7 cigariet denne, je najvhodnejší
čas prestať fajčiť deﬁnitívne.

Fajčím iba cigarety s nízkym
obsahom nikotínu a dechtu,
kupujem si iba
light
druhy.

Tieto cigarety stále obsahujú množstvo škodlivých látok. Fajčiari takýchto cigariet vždy vdychujú častejšie a hlbšie, aby si nejako udržali
dávku nikotínu, takže žiadna veľká
pomoc.

Je ťažké prestať, nemám
dosť vôle.

Prestať fajčiť je ťažké, ale nie nemožné. Na svete stále viac rozumných ľudí prestáva fajčiť. Mnohí to
skúšali viackrát a vyskúšali mnohé
metódy, kým sa im to podarilo. Prečo
by to nešlo u vás?
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Mám obavy, že
priberiem.

Väčšina ľudí, ktorí prestali fajčiť,
priberá na hmotnosti, pretože viac
jedia. Udržať si hmotnosť nie je
problém.

Neviem, čo
robiť s rukami.

To je najčastejší problém u exfajčiarov, najmä u mladých ľudí. Ruky môžete zamestnať aj iným spôsobom,
ide len o zmenu zvyku držať v ruke
cigaretu. Držte napr. ceruzku, pero,
papier a pod. Skúste držať ruky spojené. Doma je to ľahšie, ruky sa
dajú zamestnať množstvom rôznych
iných úkonov.

Niekedy mám
To je bežný jav prvé 3 týždne a zoveľmi silnú túž- silňuje sa najmä pri príležitostiach,
bu zapáliť si.
kedy ste siahali po cigaretách, pri
pití kávy, alkoholu, pri zábavách v
spoločnosti, kde sa fajčí. To sú vysokorizikové situácie a tým sa treba
vyhýbať, ak je to len trochu možné.
Ak sa nedá vyhnúť, skúste sa vopred
obrniť myšlienkou, že po cigarete
nesiahnete, cvičte svoju pevnú vôľu.
Zlyhal som,
To neznamená, že ste zlyhali, i keď
vyfajčil som
ste niekoľko cigariet vyfajčili, ale
jednu cigaretu. treba svoje rozhodnutie prestať s
fajšením zosilniť. Ak ste nefajšili
niekoľko dní, týždňov či mesiacov,
znamená to, že viete bez cigarety žiť
a že sa vám to deﬁnitívne podarí.
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Preventívne onkologické prehliadky
Orgán

Druh vyšetrenia

Krčok
maternice

gynekologické vyšet- od 20*
renie, cytológia (PAP
test)
samovyšetrovanie,
od 20
vyšetrovanie lekárom, 20 – 40
mamograﬁa,
40 – 50
prípadne sonograﬁa

Prsník

Hrubé črevo

indagácia, hemokult,
endoskopia**

Koža

Prostata

samovyšetrovanie
kože, prezretie celej
kože lekárom u osôb
s mnohopočetnými
materskými znamienkami
indagácia, PSA***

Ústna dutina
Hltan, hrtan
Semenníky

Vek

Intervaly vyšetrení
raz do roka

raz mesačne
každé dva roky
základné vyšetrenie, potom
každé tri roky
po 50 raz do roka
po 40 raz do roka
po 50 raz do roka
po 50 ročne do dvoch
normálnych
nálezov, potom
každé dva roky
od 20 raz mesačne
20 - 40 každé tri roky
raz do roka

po 45

raz do roka

samovyšetrovanie

od 20

raz mesačne

vyšetrenie lekárom
vrátane laryngoskopie, najmä u fajčiarov
samovyšetrovanie

po 40

raz do roka

od 16

raz mesačne

* prípadne už od dosiahnutia pohlavnej zrelosti
** odporúča sa pre rizikové skupiny
*** prostatický špeciﬁcký antigén
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LIGA PROTI RAKOVINE SR
Liga proti rakovine je nezisková, celoslovenská, charitatívna organizácia, ktorej cieľom je predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou, podporovať klinické a
výskumné projekty, pomáhať onkologickým pacientom a ich
rodinám. Pre pacientov, ich blízkych i širokú verejnosť otvorila
v roku 2008 aj vďaka vašej podpore Centrum pomoci na
Brestovej ul. č. 6 v Bratislave – Ružinove.

CENTRUM POMOCI PONÚKA TIETO
BEZPLATNÉ SLUŽBY:

• Poradenská a informačná služba, Linka pomoci
• Zlepšenie fyzického a psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta
• Voľnočasové aktivity
– stretávanie pacientov s identickými diagnózami
– stretávanie príbuzných a priateľov pacientov
– čitáreň, knižnica, literárne podujatia,
• Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopyPrednášky
na témy ako – stravovanie pri liečbe a po nej, sociálne
problémy, starostlivosť o pacienta v domácom prostredí,
zvládanie stresu, a pod.
• Spoločenské podujatia – besedy, stretávanie s umelcami a zaujímavými osobnosťami, hudba, a pod.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Ak máte záujem o niektorú z týchto služieb, môžete sa
prihlásiť:
- vyplnením prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na www.
lpr.sk
- telefonicky na t.č. 02/52 92 17 35
- osobne na recepcii Centra pomoci, na Brestovej ul.6
v Bratislave
- emailom: recepcia@lpr.sk
Od mája 2009 Vám Liga proti rakovine ponúka služby Centra pomoci i v Košiciach na Paulínyho ul. č. 63.
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Viac informácií sa dozviete na tel. čísle 055/685 35 46,
0905 943 962.
Obráťte sa na Poradenskú a informačnú službu Linky
pomoci
02/52 96 51 48
v rozšírenom čase kde Vás skúsení lekári – onkológovia a
iní odborníci vypočujú a dajú rady v otázkach prevencie,
včasných príznakov, možnosti diagnostiky a liečby, poskytnú sociálne poradenstvo, psychologické rady, adresy
svojpomocných klubov, rôznych inštitúcií a pod.
Okrem toho je Vám k dispozícii internetová poradňa Ligy
proti rakovine, ktorú nájdete na stránke www.lpr.sk v
sekcii Užitočné informácie a rady.
Informačné brožúrky a letáčiky sú bezplatne distribuované po celom Slovensku. Finančné náklady na ich tlač a
distribúciu znáša LPR SR v plnom rozsahu a dajú sa uhradiť iba vďaka porozumeniu a pomoci verejnosti.
Číslo účtu: 104832012/0200
Prispieť je možné tiež elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky www.lpr.sk v menu Ako prispieť.
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POBOČKY A KLUBY LPR SR
LPR Bardejov
Nám. Sv. Jakuba 21
085 04 Bardejov
MUDr. Helena Kuzmišinová
0904 645 790
LPR Nitra
Onkolog. ambulancia
Čajkovského 46
949 01 Nitra
037/64 25 454
MUDr. Daniela Krošláková
LPR Piešťany
Ul. D. Tatarku 15
921 01 Piešťany
033/77 25 636
Irena Michnová
LPR Topoľčany
Brezová 2231
955 01 Topoľčany
038/53 26 948
RNDr. Oľga Krivošíková
LPR Trebišov
M. R. Štefánika 3782/25/A
075 01 Trebišov
0902 206 599
MUDr. Alica Malá
LPR Trnava
Sibírska 15
917 00 Trnava
033/55 03 850, 0904 689 828
Mária Valentová
LPR Žilina
POBOX 31
010 07 Žilina
041/51 10 705, 0905 839 279
Bc. Gabriela Tvrdá
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LPR B. Bystrica + Klub Viktória
Nemocnica FD Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 07 Banská Bystrica
048/44 13 268
Eva Malachovská
Klub Viktória: p. Lániková
0907 856 471
LPR Košice + Klub Viktória
Rastislavova 43
041 91 Košice
055/61 52 500
maria.wagnerova@vou.sk
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
MUDr. Oľga Nagyová
0907 232 257
LPR Lučenec + Klub Venuša
NsP Nám. Republiky 14
984 03 Lučenec
047/43 11 427
MUDr. Jaroslava Machanová
LPR Michalovce +Klub Venuša
NsP Š.Kukuru
Špitálska 1
071 01 Michalovce
0907 921 081
MUDr. Gabriela Hermanová
Klub Lýdia Skalica
Predmestie 141
909 01 Skalica
034/66 49 180
bernhausereleonora@stonline.sk
Ing. Eleonóra Bernhauserová
Klub Nezábudka Partizánske
Nám. SNP 212/19
958 01 Partizánske
0904 557 502
Mgr. Oľga Ševčíková
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Klub Venuša Bratislava
Plickova 3, 831 06 Bratislava
0903 919 610
vozarova.marta@gmail.com
RNDr. Marta Vozárová
Klub Venuša Liptovský Mikuláš
Nábrežie A. Stodolu
č. 1585/21
031 01 Liptovský Mikuláš
044/552 55 72
Anna Talapková
Klub Venuša Pezinok
Slnečná 30
902 01 Pezinok
033/64 02 461
Anna Štilhammerová
Klub Venuša Prešov
Jarkova 77
080 01 Prešov
0907 667 845
Magdaléna Mihaľová
Združenie Žirana Poprad
Široká 81
058 01 Poprad
0907 175 608
Elena Krausová
KOLEKTÍVNI ČLENOVIA
Klub IRIS
Slovenská 11
940 77 Nové Zámky
035/6912 672
MUDr. Mária Istenešová
Turčianske Venuše
Dobšinského 41
036 01 Martin
0908 891 081
PhDr. Želmíra Brozmanová
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OZ Narcis – Ľudia vzdorujúci rakovine
Sídlisko II – 1233
093 01 Vranov nad Topľou
0907 147 211
Elena Cvejkušová
SLOVILCO – združenie stomikov
Hurbanova 23
036 01 Martin
0905 319 978
Ján Čačko
KLINČEK
Chalupkova 158/H
022 04 Čadca
0910 795 629
Mária Balážová
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PRIHLÁŠKA PRE ZÁUJEMCOV
o služby Centra pomoci LPR

Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Kontaktná adresa:
Telefónne číslo:
e-mail:
Aktivity, o ktoré mám záujem:
O Centrum pomoci som prejavil/la záujem ako:

 pacient
 príbuzzný
 verejnosť
.......................................
podpis
Svojím podpisom
.........................................
prejavujem súhlas Lige proti rakovine SR so spracovaním mojich osobných údajov za účelom evidencie pre
programy Centra pomoci LPR.
Prihlášku zasielajte na adresu:
Centrum pomoci LPR SR
Brestová 6
821 02 Bratislava
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NA ZÁVER
Výskyt rakoviny neprestajne stúpa:
⇒ môže sa vyskytnúť v každom veku,
⇒ veľa ľudí na ňu zomiera zbytočne.
Mnohých by bolo možné zachrániť, keby:
⇒ boli dostatočne informovaní o rizikových faktoroch,
ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny,
⇒ sa im vedeli účinne brániť,
⇒ sa zúčastňovali na pravidelných preventívnych
prehliadkach,
⇒ poznali včasné príznaky rakoviny,
⇒ vyhľadali lekársku pomoc včas, aby sa mohli liečiť
účinnými prostriedkami podľa najnovších lekárskych
poznatkov.
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