
 

Výročná správa za rok 2019 

Ciele OZ 

Informovať pacientov a širokú verejnosť o aktuálnych informáciách o ochorení, 
možnostiach liečby a vedľajších účinkoch, či životnom štýle.


Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania, skorej diagnostiky a adekvátnej 
liečby malígneho lymfómu a leukémie.


Poukazovať na optimálne postupy v starostlivosti o pacientov s malígnym lymfómom, 
leukémiou a podporovať ich.


Presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú 
starostlivosť o všetkých pacientov s malígnym lymfómom a leukémiou.


Napomáhať tomu, aby pacienti rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti 
účasti na klinických testoch, a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.


Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácii týkajúcich sa malígneho 
lymfómu a leukémie medzi Slovenskom a ostatným svetom.


 Zapájať sa do národných a medzinárodných iniciatív a organizácii presadzujúcich lepšie 
podmienky na liečbu pre pacientov.


1. Prebiehajúce projekty a služby  

Poradenská činnosť 
• emailová na poradna@lymfom.sk 

• telefonická 

• vedenie podpornej skupiny pacientov a príbuzných v uzatvorenej skupine na FB: Lymfom 

priatelia (350 členov)


Stretnutia pacientov 
• September 2019: Stretnutie pacientov v NR - krst "Denníka pacienta v liečbe"

• Edukácia a supervízia pacientských dôverníkov pod vedením hlavnej onkopsychologičky Ligy 

proti rakovine


Edukačné materiály 
• Brožúra pre diagnózu Hodgkinov lymfóm

• Brožúra Kožný lymfóm

• Brožúra Režim pacienta po transplantácii krvotvorných buniek

• Infokartičky




• Autorská publikácia "Denník pacienta v liečbe" - záznamová pomôcka pri sledovaní zmien na 
tele a duši pacienta počas liečby, ktorá napomáha pri konzultáciách s onkohematológom


• Osvetové kalendáre 2020


Spustenie nového webu www.lymfom.sk a www.leukémia.sk s novými edukačnými textami


Lymfoma v médiách 

Hlavné a krátke správy RTVS, TV Markíza, TV Joj

TV TA3

Slovenský rozhlas

Rádio Regina

Internetové spravodajské portály (teraz.sk, vzdravotnictve.sk, aktuality.sk, mediweb.hnonline.sk, 
cas.sk, hlavnespravy.sk, prepacienta.sk)

Časopis pre farmaceutov


Odborné podujatia a advokácia 

Konferencia "Onkológia na Slovensku, realita vs. súčasnosť, Bratislava

Konferencia "Odhaľme rakovinu krvi", Bratislava

Lymfómové fórum 2019, Bratislava - prezentácia výsledkov globálneho prieskumu u pacientov z 
2018

Tretia národná pacientská konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov v SR, Bratislava

Konferencia pre pacientských advokátov v strednej a juhovýchodnej Európe, Opatija, Chorvátsko

Participácia na aktivitách globálnej organizácie Lymphoma Coalition a board member v CAB 
(advisory board)




2. Financovanie 2019 

 







3. Plán činnosti 2020 

Vytvorenie používateľského konta na sociálnej sieti Instagram


Online infokampaň na potencionálnych darcov 2% - podielu zo zaplatenej dane - I-IIQ/
2020


Realizácia a prezentácia LC globálneho prieskumu pacientov


Účasť na Lymfómovom fóre 2020 v Bratislave


Aktívna účasť na odborných podujatiach Lymphoma Coalition a zahraničných partnerov, 
ako aj národnej platformy AOPP


Osvetová kampaň a stretnutie pacientov pri príležitosti Septembra - mesiaca 
hematologických malignít


Valné zhromaždenie 


4. Deklarácia podporovateľov 

Za finančnú podporu počas rokov 2019 ďakujeme:

Abbvie, s.r.o

Johnsson and Johnsson, s.r.o., divízia Janssen

a

všetkým ľuďom a firmám, ktorí Lymfoma Slovensko podporili prostredníctvom podielu zo 
zaplatenej dane (%) a taktiež tým, ktorí nás podporujú prostredníctvom platobného 
portálu na darovanie peniažkov na našom webe.


Za odbornú spoluprácu ďakujeme:

Lymfómovej skupine Slovenska

Lymphoma Coalition

Asociácia na ochranu práv pacientov v SR
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