
Výročná správa 
Lymfoma a Leukémia 
Slovensko
za rok 2021

© 2022 OZ Lymfoma a Leukémia Slovenskowww.lyl.sk



Úvodné slovo

Rok 2021 bol, čo sa týka pandémie Covid-19, len prirodzeným pokračovaním 
sociálnej izolácie, vypätia zdravotníckeho personálu a zdravotníckeho 
systému, odloženia ďalších diagnostických a terapeutických výkonov a nášho 
intenzívnejšieho sústredenia sa na prácu v online svete.

Aj napriek tejto náročnej situácii, to bol pre Lymfomu významný rok. Významný 
medzníkom bola oslava 15. výročia založenia pacientskej organizácie Lymfoma 
Slovensko a významným bol aj vďaka veľkým zmenám, ktoré sme pripravili. 

Už dlhodobo služby Lymfomy Slovensko využívali aj pacienti s ďalšími podtypmi 
onkohematologických ochorení, preto sme sa rozhodli rozšíriť naše služby aj pre 
pacientov a ich blízkych s leukémiou. Názov Lymfoma Slovensko sa zmenil na 
Lymfoma a Leukémia Slovensko a prispôsobili sme tomu aj nové farby, vizuál 
a logo. Rovnako po 15. rokoch činnosti bolo nevyhnutné aktualizovať misiu, 
víziu a ciele, ktoré stoja pred nami. Je to obrovský kus práce, preto sme v tomto 
zmysle upravili aj riadiacu štruktúru. Počet členov správnej rady sa rozšíril z 3 
na 5 a zmenili sme názvy pozícii pre štatutárne orgány. Z prezidenta a riaditeľa 
organizácie sa stali predseda správnej rady a výkonný manažér.

Rady našich členov, sympatizantov aj celého tímu sa prudko rozšírili, zvýšili 
sme celkový dosah našej organizácie. Latka je nastavená vysoko. Veríme, že 
nasledujúci rok 2022 nám umožní ešte viac rozvinúť potenciál, ktorý komunita 
ľudí v Lymfoma a Leukémia Slovensko v sebe nesie.

Správna rada LyL
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Manažment

Správna rada: Mgr. Miroslava Fövényes, MUDr. Simona Pavúková, Petra Badáčová

Predsedkyňa správnej rady a prezidentka: Mgr. Miroslava Fövényes

Riaditeľka: MUDr. Simona Pavúková

Kontrolór: Tatiana Brodová

Dobrovoľníci: Adriana Školníková, Ladislav Lekár, Zuzana Bútorová, Miriam Cverenkárová

Valné zhromaždenie (20. júna) upravilo počet členov správnej rady z 3 členov na 5 členov, zrušilo 

funkciu prezidenta a riaditeľa a nahradilo ich predsedom správnej rady a výkonným manažérom, 

obidve pozície sú štatutárne. Predsedu správnej rady volí správna rada spomedzi seba, pozícia 

výkonného manažéra je výberová.

Počet riadnych členov združenia k VZ je 29, sympatizantov zaradených do zoznamu pre 

newsletter je 270.

Správna rada: Ladislav Lekár, Mgr. Adriana Školníková, Mgr. Aneta Polakovič, Mgr. Miroslava 

Fövényes, MUDr. Simona Pavúková

Predseda správnej rady: Ladislav Lekár

Výkonná manažérka: Mgr. Adriana Školníková

Kontrolór: Mgr. Ing. Nikoleta Puchá

Dobrovoľníci: Zuzana Bútorová, Miriam Cverenkárová, Linda Prebreza, Robert Illes, Jolana 

Madigárová Kubišová, Zuzana Štubianová

Základné služby združenia

• Medicínska poradňa - emailom, telefonicky, osobne (viac než 200 konzultácii, MUDr. 

Simona Pavúková)

• Podpora pacientov a ich blízkych prostredníctvom pacientskych dôverníkov - 

telefonicky, emailom, prostredníctvom FB, osobne (viac než 700 konzultácií, Laco Lekár, 

Miriam Cverenkárová, Zuzana Štubianová)

• Sociálne poradenstvo (Mgr. Miroslava Fövényes, Ing. Mgr. Nikoleta Puchá)

• Uzatvorená skupina na FB: Lymfóm a Leukémia priatelia - podporná skupina a fórum 

(524 členov)

JANUÁR - JÚN

JÚN - DECEMBER
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Stretnutie v Trnave 
a Košiciach (cca 60 
účastníkov)

Stretnutia pacientov a blízkych
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Rekondičný a 
vzdelávací pobyt v 
kúpeľoch Brusno 
spojený s oslavou 
15. výročia založenia 
Lymfoma Slovensko 
(35 účastníkov, 60 
hostí)

Kampaň „Jediné, 
čo nezabalíme, je 
pomoc pacientom 
s rakovinou krvi” a s 
tým spojené balenie 
darčekov v nákupných 
centrách, natáčanie 
kampaňového videa:

• Avion shopping 
Bratislava

• Europa SC Banská 
Bystrica
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Účasť na benefičnom 
podujatí Národného 
onkologického 
ústavu „Umenie pre 
život” v Slovenskom 
národnom divadle 
(Aneta Polakovič, 
Ladislav Lekár, Tánička 
Lekárová, Adriana 
Školníková, Zuzana 
Bútorová, Miroslava 
Fövényes)

Mikulášske 
rozdávanie koláčikov 
zdravotníkom na 
onkohematologickom 
oddelení v Bratislave a 
Banskej Bystrici 

Offline vzdelávanie o digitále

Workshopy počas rekondičného pobytu v kúpeľoch Brusno v auguste:

• Manažment syndrómu únavy spojeného s rakovinou - MUDr. Simona Pavúková

• Ako chrániť svoje osobné údaje v online - Marián Husár, ESET

• Kde hľadať informácie o zdraví a liečbe v online? - Mgr. Miroslava Fövényes

• Prezentácia zámeru novej informačnej platformy Allivia pre partnerov projektu  

- Mgr. Miroslava Fövényes
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Advokačné aktivity

Spoluorganizovanie onkologickej konferencie na Slovensku – Onkokonferencia, Realita vs. 

očakávania - 5. ročník, Bratislava (Mgr. Miroslava Fövényes) - live stream na sociálnych sieťach LyL

Aktívna participácia na pravidelnej konferencii Odhaľme rakovinu krvi, zapojení pacienti LyL, 

za tím (Ladislav Lekár, Miroslava Fövényes, Aneta Polakovič  - moderovanie)

Participácia na konferencii Bratislavské hematologické a transfúziologické dni v BA 

(Mgr. Miroslava Fövényes, Ladislav Lekár, MUDr. Simona Pavúková)

Diskusný panel na webinári k Hodnoteniu zdravotníckych technológii na Slovensku (HTA) 

organizovaný Americkou obchodnou komorou (Mgr. Miroslava Fövényes)

Nahrávanie podcastu pre Profesia v praxi ohľadom pracovných podmienok a pracovného trhu 

pre onkohematologických pacientov (Mgr. Miroslava Fövényes, Mgr. Adriana Školníková)

Stretnutie s farmaceutickými partnermi - Abbvie, Janssen, Takeda, Roche, Novartis

Tvorba štatútu Etickej komisie pre klinické skúšanie na Slovensku a zastupovanie SK pacientov 

v tejto komisii (Mgr. Miroslava Fövényes)

Pripomienkovanie zákonov v rámci členstva v AOPP: 

• akčné plány Národného onkologického programu (NOP) (Mgr. Miroslava Fövényes)

• zákon o dobrovoľníctve + konzultácie s MZ SR (Mgr. Miroslava Fövényes, Mgr. Adriana 

Školníková)

• zákon 362/2011 o lieku (Mgr. Miroslava Fövényes)

• zákon 363/2011 o podmienkach úhrady liekov (Mgr. Miroslava Fövényes)

• zákon o optimalizácii siete nemocníc (Mgr. Miroslava Fövényes)

• zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (Mgr. Miroslava 

Fövényes)

Mgr. Miroslava 
Fövényes
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Mediálne výstupy

Lymfoma a Leukémia Slovensko

periodický časopis Teória a prax, farmaceutický laborant, str. 52, ročník 10 / október 2021

Autor: 

Liečba hematologických malignít by sa mala zlepšovať vďaka inovatívnej liečbe

Lekárske listy, Strana: 12, Servis: LEKÁRSKE LISTY VARIA 

Autor: RNDr. Milica Šarmírová

Nová aplikácia má pacientom s rakovinou krvi poskytnúť poradenstvo šité na mieru

www.dnes24.sk, Servis: Rýchle správy

Autor:  

Pacientom s rakovinou krvi pomôže s otázkami nová aplikácia

www.teraz.sk, Servis: Slovensko

Autor: 

https://www.teraz.sk/slovensko/nova-aplikacia-ma-pacientom-s-rakovin/579975-clanok.html

Nová aplikácia pomôže pacientom s rakovinou krvi. Poskytne im poradenstvo šité na mieru

www.ta3.com, Servis: Zdravie

Autor: 

https://www.ta3.com/clanok/213452/nova-aplikacia-pomoze-pacientom-s-rakovinou-krvi-

poskytne-im-poradenstvo-site-na-mieru

Personalizovaný prístup by sa mal používať aj na Slovensku

Zdravotnícke Noviny, Strana: 1,2, Servis: TITULKA a AKTUÁLNE 

Autor: 

Doktorka Pavúková: Ani po opustení priestorov nemocnice či vypnutia telefónu sa nedá prestať 

myslieť na pacientov

portál Akčné ženy  

Autor: Alexandra Vrábelová

https://akcnezeny.sk/doktorka-pavukova-najvacsou-zatazou-nedostatok-spanku-ktory-suvisi-so-

sluzbami/

Október 2021

16.12.2021

29.09.2021

29.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

10.10.2021
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Tranzícia služieb do online priestoru

Rok 2021 sa aj naďalej niesol v stave pandémie, preto bolo nevyhnutné robiť 
množstvo aktivít aj opäť v online priestore. Počas leta 2021 sme využili krátky 
časový úsek uvoľnenia opatrení na osobné vzdelávanie a posilňovanie komunity.

Čo sme sa naučili?

1. Jedným z najzásadnejších uvedomení si tohto roka je, že online priestor a nástroje na jeho 

manažovanie sú jednou z kľúčových zručností pacientskej organizácie. Už nikdy nebudeme 

môcť urobiť krok späť a vzdať sa alebo zúžiť priestor v online. Investovanie do IT, softvérovej 

infraštruktúry a ľudských kapacít, monitorovanie správania našich beneficientov, flexibilné 

reakcie sú predurčením k tomu, aké miesto „na trhu” pacientskych organizácii a v priestore 

spolupráce rôznych partnerov v sektore zaujmeme.

2. Je náročné udržať pozornosť ľudí počas online stretnutia viac ako 45 minút. Naše posolstvá 

musia byť jasné a stručné.

3. Komplexne vykonať aktivitu, vrátane prípravy, manažmentu, prevedenia, finalizovania a 

hodnotenia prostredníctvom virtuálneho priestoru trvá dlhšie ako v offline prostredí. Tým, že 

čas na komunikáciu je limitovaný, cez PC nevieme navnímať dostatočne emócie, potrebujeme 

viac dokomunikovať myšlienky a nedorozumenia.

4. Začali sme sledovať veľké komerčné firmy a ich online nástroje na komunikáciu, vzdelávanie a 

marketing. Učíme sa od lepších.

5. Online priestor do veľkej miery rozširuje možnosti na vytváranie obsahu a väčšieho rozsahu 

vzdelávania a osvety.

6. Stretnutie tvárou v tvár človeka, pacienta, rodinného príslušníka, zdravotníka, či nás v tíme 

navzájom je nenahraditeľné. Online je predpríprava a osobné stretnutia sú o to srdečnejšie a 

hodnotnejšie.

Projekt prebiehal celý rok 2021, od januára až do decembra. 
Pomohol nám:

a. etablovať a stabilne začleniť online komunikáciu a marketing do našej práce (zoom meetingy, 

školenia, webináre, videá, porady, stretnutia, valné zhromaždenia, oslavy a pod., poradenstvo 

a podpora pacientom a ich blízkym, tvorba digitálnych materiálov, nielen určených na tlač, 

sledovanie dosahu na sociálnych sieťach, reklamy, linkovanie, atď)

b. začať s veľkým projektom Allivia - personalizovaná informačná platforma pre pacientov a ich 

blízkych

c. Zvýšiť počet registrovaných pacientov/blízkych na newsletter o 35 %, rovnako aj o 33 % sa zvýšil 

počet pacientov v uzavretej skupine na FB, celkový reach na FB sa zvýšil o 40 %. Náš FB oslovil 

za posledný rok 89 500 ľudí.
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Aktivity

Nový brand aj vizuál
Po niekoľkých dotazníkoch u našich pacientov, vnútorných poradách a hlasovaniach sa nám 

podarilo spoločne s kreatívnym tímom profesionálov z Manchaft, s.r.o. vytvoriť nové logo pre nový 

názov našej staronovej Lymfomy. Z Lymfomy sa v lete stala Lymfoma a Leukémia Slovensko, zaodela 

sa do žlto-zelenej farby, ktorá symbolizuje nádej ako našu hlavnú hodnotu a pýši sa jednoduchým, 

ale stále pre nás dôležitým štvorlístkom. Výzor prispôsobil aj náš web, sociálne siete a všetky 

digitálne, či printové materiály, ktoré sme tento rok vytvorili. Na webe sme prerobili komplente 

úvodnú stranu a pridali službu chatbota. Zaktivizovali sme aj náš účet v ďalšej potenciál prinášajúcej 

sociálnej sieti - Instagram.

Zoom vzdelávanie pre pacientov
https://lymfom.sk/pozvanka-na-podpornu-skupinu-ako-vyuzit-vlastne-dary-a-talenty-v-zivote/

https://lymfom.sk/car-t-terapia-online-webinar/

https://lymfom.sk/syndrom-unavy-spojenej-s-rakovinou-webinar/

https://lymfom.sk/lymfoma-podporne-stretnutia/

Workshop so psychoterapeutom Yehudom Tagarom na tému samoliečiacich procesov nášho tela 

(pozvánka cez newsletter)

Webinár s MUDr. Simonou Pavúkovou: Otázky k očkovaniu proti COVID-19 (pozvánka cez 

newsletter)

Workshop s onkopsychologičkou Katarínou Klincovou o strachu z návratu ochorenia (pozvánka 

cez newsletter)

Trojdielne vzdelávanie pre pacientských dôverníkov ohľadom empatie, hraníc, metód 

poradenstva a komunikácie v práci s onkologickými pacientami pod vedením onkopsychologičky 

LPR Mgr. Kataríny Klincovej

Takeda study academy pre pracovníkov a dobrovoľníkov pacientskych združení: 

1. Stratégia a strategické plánovanie, 2. Lieková politika

ZOOM vzdelávanie pre odborníkov:

Prednáška: Riešenie syndrómu únavy spojenej s rakovinou pre pacientov s lymfómom podľa 

najnovších ESMO guidlines počas Lymfómového fóra 2021 (MUDr. Simona Pavúková)

https://lysk.sk/wp-content/uploads/2021/05/lyfo-21-program_pdf_V8.pdf

Prezentácia počas pracovného stretnutia LySK: Komplexný personalizovaný prístup v 

starostlivosti o pacientov – nová informačná platforma pre pacientov a ich blízkych Allivia 

(Mgr. Miroslava Fövényes)

Prednáška Klinické skúšanie liečiv: Implementácia Nariadenia EÚ 536/2015 (CTIS) 

- pohľad pacienta pre ČS Klinickú farmakológiu (Mgr. Miroslava Fövényes)
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Prednáška na workshope “Aktuality SKP - Klinické skúšanie v SR - 2021” 

(Mgr. Miroslava Fövényes Online konzultácia ohľadom digitalizácie procesov z pohľadu pacienta pre 

novú Nemocnicu budúcnosti v Martine (Mgr. Miroslava Fövényes a Mgr. Adriana Školníková)

Digitálne materiály

https://lymfom.sk/osetrovne-pre-blizkeho-pacienta/

https://lymfom.sk/moznosti-nepoistenia-po-onkohematologickej-diagnoze/

https://lymfom.sk/uver-na-byvanie-pre-ztp/

COVID-19 sekcia

https://lymfom.sk/informacie-k-novemu-prihlasovaniu-na-ockovanie/

https://lymfom.sk/ockovanie-proti-covid-19-u-pacientov-po-transplantacii-krvotvornych-buniek/

https://lymfom.sk/vynimky-zo-skriningoveho-testovania-pre-onkologickych-pacientov/

https://lymfom.sk/vseobecne-informacie-o-ockovani-proti-covid-19/

Brožúry

Syndróm únavy spôsobenej rakovinou podľa najnovšich odporúčaní ESMO 2018

https://lymfom.sk/engine/wp-content/uploads/2021/12/syndrom_unavy_online.pdf 

Kožný lymfóm – update a redesign brožúry

https://lymfom.sk/engine/wp-content/uploads/2021/12/Kozny-lymfom-prirucka-pre-

pacientov-2021.pdf

Videá pre verejnosť:

Rozhovor s prednostom kliniky onkohematológie NOÚ a LF UK, doc. MUDr. Ľubošom Drgoňom, 

PhD.,MHA, CSc. a MUDr. Simonou Pavúkovou ohľadom otázok súvisiacich s vakcináciou proti 

COVID-19 a rakovinou krvi

https://www.youtube.com/watch?v=6XzmVVQ03f8 

Allivia video pre verejnosť – prečo pacienti a ich blízki potrebujú overené informácie o ochorení, 

liečbe a prežívaní?

https://allivia.sk/

Web

Marketingový nástroj pre partnerov nového projektu personalizovanej platformy pre pacientov a ich 

blízkych s rakovinou krvi ALLIVIA

https://allivia.sk/
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Manažment v online

Valné zhromaždenie (zoom) jún, porady, stretnutia s partnermi prebehli v 90 % 
prípadov na online komunikačných platformách ZOOM, Teams

• Vianočný večierok LyL s tombolou a vianočnými darčekmi pre riadnych členov združenia

• Valné zhromaždenie LyL

• Valné zhromaždenie AOPP

• Valné zhromaždenie Lymphoma Coalition

Viac info k realizovaným aktivitám na: 

www.lyl.sk 

https://www.facebook.com/lymfomaaleukemiaslovensko

https://instagram.com/lyl_slovensko
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Finančná správa

Celkové príjmy za rok 2021 predstavovali 44 782 €, z toho organizácia získala 
z podielu zaplatenej dane 5 753 €, z príspevkov fyzických osôb 4 485 € a z 
príspevkov organizácii 34 544 €.

Príspevky z farmaceutických spoločností boli vo výške 31 344 €, čo predstavuje 70 % celkových 

príjmov organizácie. Tieto príspevky boli účelovo viazané na projekt Allivia – webovej 

komunikačnej, informačnej a vzdelávacej platformy pre pacientov; projekt tranzície služieb do 

online priestoru – edukácie pomocou webinárov, poradenstvo online, tvorba online vzdelávacích 

materiálov, vzdelávanie o ochrane informácii týkajúcich sa zdravia, tvorba vzdelávacích materiálov k 

syndrómu únavy spojeného s rakovinou a kožný lymfóm.

77%

13%

10%

•   Príspevky iných organizácií

•   Podiel zaplatenej dane

•   Príspevky fyzických osôb
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Účtovná závierka
za rok 2021
1 / 3
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Účtovná závierka
za rok 2021
2 / 3

Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

    / SID3 0 8 6 9 9 6 0IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

3 1363 136501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

32 66732 667518 Ostatné služby 07

5 1605 160521 Mzdové náklady 08

1 8161 816524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

242242538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

88549 Iné ostatné náklady 24

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

520520561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

7070562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

43 61943 619Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Účtovná závierka
za rok 2021
3 / 3

Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

    / SID3 0 8 6 9 9 6 0IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

34 54434 544662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

4 4854 485663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

5 7535 753665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

44 78244 782Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

1 1631 163Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

1 1631 163Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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Miroslava Fövényes, 11.4.2022

www.oktodigital.com

Lymfoma a Leukémia Slovensko, www.lyl.sk

PRIPRAVIL A

DESIGN 

KONTAKT 

Názory, pohľady a stanoviská Lymfomy a Leukémie Slovensko nie sú žiadnym spôsobom 

ovplyvnené sponzorstvom ktorejkoľvek spoločnosti.

Za podporu ďakujeme spoločnostiam Novartis Slovakia, s.r.o, Roche Slovensko, s.r.o, Takeda 

Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o, Kyowa Kirin, Nadácia ESET, Liga proti rakovine, Asociácia 

na ochranu práv pacientov, rovnako ako aj nespočetnému množstvu jednotlivcov.



lyl_slovensko Lymfoma a Leukémia Slovensko  www.lyl.sk

Lymfoma a Leukémia Slovensko 
Sme združením pacientov a príbuzných, ktorým do života 

vstúpila rakovina krvi - leukémia alebo lymfóm. Naše skúsenosti 

s liečbou vkladáme do našej úprimnej snahy pomôcť pacientom 

od začiatku ich diagnostiky a liečby, počas nej a aj po tom, čo 

aktívna liečba končí.

� 0907 549 844

� manazment@lyl.sk

� +421 905 875 789

� poradna@lyl.sk

Adriana Školníková

Pacientka v remisii a výkonná
manažérka združenia  

� �

Ladislav Lekár

Pacient v remisii a koordinátor
pacientskej podpory 

Medicínska poradňa
MUDr. Simona Pavúková 

Zavolajte nám alebo nám napíšte

Po - Pia: 15:00 - 22:00, So - Ne: 9:00 - 22:00 

� doktor@lyl.sk

� 0919 455 321



Diagnostikovali tebe 
alebo tvojmu blízkemu 
lymfóm alebo leukémiu?  
Možno potrebuješ radu či pomoc. 

Medicínska poradňa

 

 

Chceš konzultovať svoje zdravotné problémy priamo 
s lekárkou na telefóne alebo mailom?
Chceš vedieť viac o svojom ochorení a jeho liečbe a vedľajších účinkoch?
Poradiť sa o vhodnom stravovaní?
Chceš sa informovať o prístupe k inovatívnej liečbe?

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Pacientsky dôverník

Chceš sa porozprávať s niekým, kto si už takouto diagnózou prešiel a z vlastnej 
skúsenosti ti poradí, ako zvládnuť liečbu, vedľajšie účinky, strach z ochorenia atď.?
Prežívaš smútok, beznádej, úzkosť... alebo je to pre teba proste výzva?
Vieš čo preživa tvoj partner, rodič, dieťa, kamarát, spolužiak, ktorého ochorenie 
postihlo? 
Vieš ako mu byť oporou, čo ho povzbudzuje a čo zaťažuje?

Onkopsychológ

Chceš hovoriť o svojom ochorení a svojich problémoch so psychológom?

Sociálne poradenstvo

Vieš, o čo môžeš požiadať pri onkohematologickej diagnóze ty ako pacient 
a tvoj príbuzný ako tvoj sprievodca (opatrovateľ)? (invalidný dôchodok, ZŤP 
preukaz, parkovací preukaz, príspevok na dopravu ...)

Vzájomná pomoc

Chceš sa stretávať s našimi členmi a priaznivcami?
Chceš pomôcť nášmu pacientskemu združeniu?

�
Sme tu

pre teba


