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Keď pacientovi diagnostikujú rakovinu, zmení sa mu celý život. Okrem toho, že prehodnocuje svoje 

priority, nanovo musí usporiadať aj chod domácnosti a rodiny. Príbuzní mu v tomto období môžu byť 

rovnako oporou ako záťažou. Ako a o čom sa rozprávať s onkologickým pacientom, akým spôsob 

vysvetliť deťom novú situáciu, radí v rozhovore pre TREND klinická psychologička Lucia Vasiľková. 
 

Prečo ste sa rozhodli zamerať sa ako psychologička práve na onkologických pacientov? 

Na to úplne neviem odpovedať. Odkedy si pamätám, vždy som chcela pracovať na onkológii ako 

onkopsychológ. Na nič iné som nepomýšľala ani počas štúdia. Už vtedy som ako dobrovoľník 

pomáhala občianskemu združeniu, ktoré sa venuje pomoci onkologickým pacientom, takže to bolo 

prirodzené vyústenie. Táto oblasť je na Slovensku stále veľmi zanedbávaná. Onkopsychológov je 

veľmi málo. Čo ja viem, tak asi šesť-sedem.  
 

Na celú republiku? 

Áno. Samozrejme, kolegovia v súkromnej praxi tiež mávajú z času na čas v terapii aj onkologických 

pacientov. Ale psychológov, ktorí sa primárne venujeme len práci s nimi, je málo. 
 

Nebolo to potom trochu aj praktické rozhodnutie? Videli ste dieru na trhu? 

Skôr som mala pocit, že toto je skupina pacientov, kde je psychologická pomoc stopercentne 

potrebná. Diera na trhu tu síce je, ale čo sa týka ochoty zamestnať psychológa, nie je to až také 

optimistické. Všetci vieme, že v slovenských nemocniciach psychológovia chýbajú, a že by tam mali 

byť. No nikomu sa veľmi nechce prijímať ich. 
 

Čím to je? 

Nemôžem hovoriť za iné nemocnice, ale ak si dobré pamätám, pred rokom alebo dvoma už aj 

ministerstvo zdravotníctva vydalo pokyn, že by v nemocniciach mali byť psychológovia. Viem ale o 

tom, že v niektorých zariadeniach psychológ je, ale nie je dostatočne využívaný. Síce ordinuje, chodia 

mu pacienti do ambulancie, ale napríklad na oddelenia nemocnice chodí veľmi málo. Tieto informácie 

mám väčšinou od samotných pacientov. Niektoré od kolegov, ktorí pracujú v nemocniciach, a majú 

negatívnu skúsenosť, ktorá hovorí o tom, že nie sú akceptovaní kolektívom. Lekári veľakrát ani 

nevedia, na čo ich majú využívať.   
 

Rakovina zasiahne všetky vzťahy 
 

A ako ho môžu využívať? Respektíve, kedy by mal lekár zavolať psychológa na oddelenie? 

Na onkológii, ale aj iných somatických oddeleniach, je vhodné osloviť psychológa, ak pacient už v 

minulosti trpel psychickými ťažkosťami a pri onkologickej liečbe došlo k dekompenzácii stavu (k 

zhoršeniu funkcie orgánu, pozn. TREND). Ak u neho pretrváva neprimerane smutné, úzkostné či 

depresívne ladenie, je emočne labilný, plačlivý, objavujú sa somatické (telesne podmienené, pozn. 

TREND) problémy, ktoré ale nemajú somatogénny základ. Ak pacient trpí problémom so spánkom, 

nočnými morami. 
 

Taktiež vtedy, ak ho netešia činnosti, ktoré dovtedy mal rád. Ak nemá záujem o aktivity, izoluje sa od 

okolia, má pocity menejcennosti, zlyhávania, beznádeje. Vhodné osloviť psychológa je aj v prípade, že 

pacienta čaká náročná operácia a následná rekonvalescencia či liečba, a je nutné ho na to pripraviť, 

aby toto obdobie zvládol čo možno najjednoduchšie. 
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V čom je práca s onkologickým pacientom iná, ako keď príde do ambulancie psychológa napríklad 

prepracovaný manažér, ktorý sa potrebuje vyrozprávať? 

Keď vstúpi pacientovi do života rakovina, jeho život sa zmení o 180 stupňov. Zasiahne všetky vzťahy, 

počnúc k sebe samému až po vzťahy v rodine a práci. Onkologickí pacienti vidia život naozaj úplne 

inak, ako keď boli zdraví. Začínajú oveľa intenzívnejšie prehodnocovať svoj život, vzťahy v rodine, 

svoje priority a hodnoty. 
 

Objavuje sa u nich veľké množstvo emócií, ktoré sú veľmi búrlivé, premenlivé, často nevyspytateľné a 

aj sami pacienti bývajú prekvapení, že sa dokážu takto správať a cítiť. Strieda sa v nich strach, obavy, 

úzkosť, objavia sa poruchy spánku. Prežívajú obrovskú neistotu, ktorá ich sprevádza celým obdobím 

liečby a často aj obdobím remisie (návratu ochorenia, pozn. TREND). 
 

Lucia Vasiľková Zdroj - Maňo Štrauch 
 

Ako pacienti prežívajú, keď im oznámia, že majú rakovinu? 

Väčšinou ako prvé myslia na to, čo keď sa im nepodarí z toho dostať a zomrú. Pacientov to zmení. 

Začnú prehodnocovať svoj život. Sú veci, ktoré prestanú absolútne riešiť, pretože si uvedomia, že to 

nemá zmysel, a sú to naozaj maličkosti, ktoré ale napríklad zdraví ľudia majú stále potrebu riešiť. To, 

čo naši pacienti majú a zdraví ľudia nie, je strach zo smrti, ktorý sa od okamihu diagnostikovania 

onkologického ochorenia stáva veľmi hmatateľný. Všetci vieme, že sme smrteľní, ale kým sme zdraví, 

je to úplne niečo iné. Onkologickí pacienti si to vedia "ochytať". Vedia, čo to reálne znamená. 
 

Čiže strach zo smrti je to, čo najčastejšie v ambulancii riešite s pacientmi? 

Strach zo smrti nie je primárne to, čo riešime. Nie je to obľúbená téma našich pacientov. Keď sa k 

tomu dostaneme, je to až po nejakom čase, keď sa poznáme, majú ku mne vytvorený vzťah a dôveru 

a cítia sa so mnou natoľko bezpečne, že sú ochotní túto tému otvoriť. Onkologickí pacienti riešia 

veľakrát tie isté problémy ako bežní ľudia. Radosti a starosti partnerského a rodinného života, práce. 

Veľakrát ich trápi, či sa budú môcť vrátiť do svojho zamestnania po skončení liečby, ako budú 

fungovať, či nadobudnú stratenú silu. Často riešia aj problémy s deťmi. Teda bežné veci, ktoré na 

prvý pohľad s ich ochorením nijako nesúvisia. 
 

A súvisia? 

Súvisia, pretože ak by nemali ochorenie, neriešili by sme napríklad situáciu, ako sa má pacient vrátiť 

do práce po ročnej PN-ke, keď sa navyše cíti ešte stále unavený a má problémy s pamäťou a 

pozornosťou. Lebo onkologická liečba, najmä chemoterapia, do určitej miery ovplyvňuje tieto 

kognitívne funkcie. Nemuseli by sme tiež riešiť, ako majú zmeniť usporiadanie a chod domácnosti, 

lebo napríklad manželka kvôli ochoreniu nevládze poobede vyzdvihnúť deti zo škôlky a musí to 

nechať na manžela. My síce učíme pacientov, aby fungovali tak, ako sú zvyknutí, ale nejaké limity tam 

predsa len vždy sú a vtedy musí nastúpiť partner a prevziať časť funkcií. 
 

Majú pacienti problém vzdať sa svojej role. Napríklad v rodine? 

Keď pacienti nevládzu, nemajú problém povinnosti odovzdať niekomu inému. Je ale pravdou, že nie 

vždy sú s tým vnútorne stotožnení. Najmä pre ženy je typické, že majú výčitky svedomia, lebo deti 

musia pomáhať v domácnosti viac, ako keď bola mama zdravá. Tak isto, keď partner musí okrem 

starostí v práci prevziať aj bežné činnosti ako nákupy, lebo manželka už na to nemá energiu. 

Vnútorne s tým zápasia a vtedy im pomáhame si uvedomiť, že to nie je žiaden prejav slabosti, keď 

požiadajú o pomoc a prenechajú povinnosti na niekoho iného. Takto si naopak zľahčia liečbu a môžu 

ju prežiť bez zbytočných turbulencií. 
 

Smrť je veľké tabu 
 

Povedali ste, že prvé, čo napadne človeku pri diagnóze rakovina, je, či zomrie. Ale tiež, že na 

terapiách to nie je obľúbená téma pacientov. Čím to je? Máme problém sa baviť o smrti? 



Áno, v našej kultúre je to veľké tabu. Pre moju generáciu a ešte pár generácií predo mnou bolo 

typické, že sa o smrti nerozprávalo. Povedalo sa, že niekto zomrel, ale akékoľvek ďalšie otázky na túto 

tému boli hneď stopnuté. V minulosti to bolo tak, že keď ľudia zomierali, bolo to často doma. Aj pred 

samotným pohrebom boli určitý čas uložení doma, aby sa s nimi mohla rodina a blízki rozlúčiť a 

oplakať ich. Potom sa išlo na pohreb a kar a o smrti sa bežne rozprávalo. Postupne to ale s vývojom 

spoločnosti išlo do úzadia, zo smrti sa stal strašiak a veľa úzkosti, ktorú pacienti mávajú, pramení 

práve zo strachu, že môžu zomrieť. Všetci vieme, že sa to raz stane, ale desí nás táto predstava, lebo 

je to niečo pre nás neznáme. 
 

Je teda lepšie sa už s deťmi otvorene rozprávať o rakovine a smrti, aby sme v nich nevypestovali 

strach z nej? 

Určite áno. Treba si uvedomiť, že deti tieto veci vnímajú úplne inak ako dospelí. Pre menšie deti to 

zvyčajne nie je strašiak. Je to niečo abstraktné, čomu nerozumejú. Väčšinou tak preberajú správanie a 

reakcie od rodičov. Keď vyrastajú v rodine, kde je to považované za niečo, o čom sa nerozpráva, 

automaticky si vytvoria záver, že je to niečo zlé, čoho sa majú báť. Rodičia by nemali na otázky 

ohľadom smrti alebo rakoviny reagovať: "To sa nepýtaj, o tom sa nebudeme baviť, nikto tu nebude 

zomierať." Aj našich pacientov, ktorí majú doma malé deti, a pýtajú sa, či im to vôbec majú povedať, 

učím, že im to určite treba vysvetliť vždy primerane veku. 
 

Rodičia ich zrejme chcú len chrániť, a preto im o tom nehovoria. 

Deti by mali vedieť, že ich rodič je chorý a aj to, čo to znamená. Že bude napríklad častejšie v 

nemocnici alebo častejšie unavený, že príde o vlasy. Nemali by sme pred nimi schovávať tieto veci, 

lebo si potom začnú v hlave vytvárať scenáre, ktoré sú ešte horšie ako realita. Opakovane sa mi stalo, 

že keď sa rodičia rozhodli nehovoriť o chorobe so svojimi deťmi, tie začali byť úzkostné a mať 

problémy v škole. Vytvorili si totiž záver, že mama je chorá, lebo neposlúchali. Dieťa musí vedieť, že 

nemá žiaden podiel viny na ochorení rodiča. 
 

Akou formou to vieme podať malému dieťaťu? Predsa len je to pomerne ťažká téma aj pre 

dospelých. 

V súčasnosti je už veľa detských kníh a rozprávok, ktoré približujú aj tematiku smrti pochopiteľným a 

veľmi pekným štýlom. Netvrdím, že to zo smrti pre deti urobí kamaráta, ale pomôže im to v danom 

období pochopiť situáciu. A to je veľmi dôležité. 
 

Odlišuje sa terapia, ktorú podstupuje pacient na začiatku ochorenia, od terapie nevyliečiteľne 

chorého? 

Extrémne rozdiely tam nie sú. Skôr je to o tom, že keď je pacient novo diagnostikovaný, pomáhame 

mu získať náhľad na to, čo ho čaká, aby mal dostatok informácií. Čo môže napríklad očakávať po 

operácii, čo sa môže stať po podaní chemoterapie, ako majú fungovať. Treba im vysvetliť, že môžu 

robiť čokoľvek, čo chcú. Že nemusia držať nejaké diéty, pokiaľ im to vyslovene onkológ nepovie, že 

môžu byť aktívni, pracovať a športovať podľa toho, ako sa na to cítia. Veľakrát pacienti, ktorí sú u nás 

prvýkrát, povedia, že sa cítia, ako keby ich nechali na opustenom ostrove bez mapy a sami sa mali 

vrátiť domov. 
 

Nie je to ale úloha skôr lekárov, aby informovali pacientov o tom, čo ich čaká? 

Naši onkológovia a chirurgovia vždy pacientovi vysvetlia, čo sa s ním bude diať. Tých informácií je ale 

strašne veľa, pacient je v obrovskom strese a polovicu vecí zabudne. My sa naozaj prvé tri-štyri 

sedenia bavíme často o tom istom, pacient mi dáva podobné otázky. Keď je liečba rozbehnutá, vtedy 

už vedia, čo majú očakávať. Potom ale príde zase krízové obdobie a opäť vyhľadávajú psychológa. 
 

Ako vyzerá to krízové obdobie? 

Pacienti sa necítia dobre, sú už z toho unavení, sú úzkostnejší, plačlivejší a ťažko sa s tým celým 

zžívajú. Veľakrát sa stane, že im aj na začiatku vysvetlíme, čo ich čaká a oni nám aj odkývu, že tomu 



rozumejú, ale keď dôjde na realitu, objavia sa napríklad nežiaduce účinky chemoterapie, alebo liečba 

trvá už príliš dlho, sú z toho nesvoji. My sa vždy snažíme s kolegami lekármi, aby naši pacienti boli 

pravdivo informovaní. Napríklad, že terapia nezabrala, a preto im dávame novú, alebo kvôli čomu 

vzniká daná bolesť. Keď sú informovaní a rozumejú tomu, ich úzkosť je menšia. Samozrejme, raz za 

čas sa nájdu aj pacienti, ktorí povedia, že nič nechcú vedieť, ale zväčša im to dlho nevydrží. Vždy 

potrebujú aspoň základné informácie. 
 

Nevnucujme pacientovi, čo sám nechce 
 

Ja som mala doteraz skôr pocit, že pacienti majú až pretlak informácií, a že im to nemusí práve 

pomáhať, ak si študujú napríklad štatistiky úmrtnosti a podobne. 

Väčšine mojich pacientov odporúčam, aby nechodili na internet a nečítali, čo tam je. Informácií je 

tam naozaj veľké množstvo a oni nevedia vyselektovať, čo sa ich týka. Veľakrát nevedia rozlíšiť, ktoré 

články sú pravdivé, polopravdivé a úplné nepravdivé. Mnohokrát napríklad webová stránka vyzerá 

veľmi profesionálne a je tam napísané, že obsah bol vytvorený s lekárskym tímom, ale v skutočnosti 

sú tam samé nezmysly, ktoré našich pacientov mätú. Vždy pacientom radím, nech sa radšej pýtajú 

lekára alebo mňa a my im to vysvetlíme. 
 

Problém je často aj ten, že príbuzní čítajú rôzne stránky, zháňajú liečiteľov, nakupujú preparáty a 

potom to tomu pacientovi núkajú. Ak je to raz za čas, dá sa to akceptovať. Ale ak pacientovi prvý 

mesiac diagnostikovania rakoviny každý jeden deň príde mail s radami od príbuzných, je to pre neho 

veľká záťaž. Pacienti majú potom často pocit, že sú nevďační voči svojmu okoliu, lebo vedia, že sa im 

snažia takto pomôcť, ale oni to nevyužívajú. Reálne sa to však ani všetko využiť nedá, veľa z toho je 

kontraindikovaného (vylučujúceho sa, pozn. TREND) s medicínskou liečbou, alebo na to pacienti 

nemajú peniaze. Prípadne je to také drahé, že nie sú ochotní do toho toľko investovať. 
 

Príbuzní sa snažia pacienta doviesť aj k druhému, tretiemu lekárovi, aby mali viac názorov. Toto je 

v poriadku? 

Ak to chce samotný pacient, v začiatkoch sa vďaka tomu lepšie zorientuje v liečbe a pomôže mu to, 

prečo nie? Ak je už ale liečba rozbehnutá, pacient je uzrozumený s ochorením, dôveruje svojmu 

chirurgovi a onkológovi a sám nechce vyhľadať ďalších odborníkov, nevidím dôvod, prečo ho do toho 

nútiť. Z mojej skúsenosti viem, že keď aj pacient navštívil viacerých lekárov, zväčša mu všetci povedali 

to isté. Len inými slovami. Príbuzní, ktorí sa v tom až tak neorientujú, potom môžu mať pocit, že 

každý hovoril o inom, alebo jeden im toho povedal viac ako druhý. 
 

Ako sa má teda príbuzný správať, aby pacienta podporil, ale zároveň ho tým nezmohol? 

V prvom rade by sa mali naučiť pacienti a príbuzní medzi sebou rozprávať. Veľakrát sa našim 

pacientom až chlpy stavajú z rečí typu: "Neboj sa, všetko bude dobré. Musíš myslieť pozitívne. Musíš 

veľa jesť, aby si bol zdravý." A podobne. Mali by sme sa pacienta spýtať, či niečo nepotrebuje a ak 

povie, že nič, máme mu dôverovať a nechať ho tak. Ak povie, že dnes má chuť na rezeň, máme mu ho 

dať bez ohľadu na to, že si myslíme, že by bolo pre neho lepšie napríklad mäso na prírodno.  A keď 

nevieme, o čom sa s nimi máme rozprávať, napríklad, keď pacient príde na návštevu, tak to pokojne 

priznajme a bavme sa s ním o úplne bežných veciach tak, ako sme zvyknutí. Ak sme sa vždy rozprávali 

o ženách a futbale, pokojne v tom pokračujme. Nie je dôvod rozprávať sa s ním o tom, čo jedol, či mal 

teplotu alebo stolicu. Pacient sa takto bude cítiť zle, odstrihnutý od bežného života a tiež príbuzní sa 

budú cítiť nesvoji, lebo to nie je pre nich prirodzená situácia. 
 

Onkologickí pacienti sa ale predsa pod vplyvom ochorenia vnútorne zmenia. Povedali ste, že majú 

úplne iné hodnoty v živote. Baviť sa s takým človekom o ženách a futbale možno potom príde tomu 

príbuznému povrchné alebo nevhodné. 
 



Zmenia sa a prehodnotia svoje priority, ale v období liečby po psychickej stránke potrebujú byť v 

kontakte s okolím tak, ako ho poznajú. Keď je pacient v nemocnici dlho a príbuzný mu zavolá a 

rozpráva, ako sa zase susedia hádali, tak, aj keď to toho pacienta v danom momente naozaj 

nezaujíma, urobí mu taký telefonát dobre. Lebo ho odpúta od toho, že je v nemocnici, necíti sa dobre 

a možno ho to rozosmeje. 

 

Ako máme povzbudiť onkopacienta, keď nie vetou: "Neboj sa, vyliečiš sa"? 

Prečo by sme ho mali stále povzbudzovať? Niekedy je fajn byť spolu ticho a nehovoriť nič. 

Samozrejme, na začiatku liečby je dobré vyjadriť podporu. Keď ale pacient leží v nemocnici, lebo má 

nízku hladinu krviniek, teploty a obrovské bolesti a na to mu príbuzný povie: "Neboj, bude dobre", to 

ako keby ste mu sypali soľ do otvorenej rany. On si vtedy ani len nedokáže predstaviť, že by mohlo 

byť lepšie a takáto poznámka ho len viac rozhodí. Najmä, keď to počuje stý raz za deň. Tak isto 

hovoriť umierajúcemu človeku, ktorému už sám lekár oznámil, že vyčerpali všetky možnosti liečby, 

aby sa nebál, že bude opäť zdravý, je ako výsmech do tváre. 
 

Chodia k vám do ambulancie aj príbuzní pacientov? 

Niekedy prídu sami, niekedy ich pošlú onkológovia a niekedy na nich pacient požaluje a keď zistím, že 

je naozaj problém v nich a nie v pacientovi, navrhnem im možnosť stretnutia. To nie je ale zase tak 

často, pretože z kapacitných dôvodov to nestíham a veľakrát na nich ani dosah nemám. 

Neriešenie problémov sťažuje liečbu 
 

Vyhľadávajú pacienti aj oporu v iných pacientoch? 

Niektorí áno, no závisí to od osobnostnej štruktúry pacienta. Niektorí nemajú takú potrebu, iní sa 

zase radi stretávajú a družia. Vymieňajú si s ďalšími pacientmi informácie, učia sa nové veci a 

navštevujú občianske združenia, ktoré sa venujú ich ochoreniu. Napríklad pre pacientky s 

karcinómom prsníka je veľmi dobré združenie Amazonky, kde nájdu pochopenie aj podporu. Rovnako 

máme občianske združenie Europacolon Slovensko, ktoré sa venuje pacientom s rakovinou hrubého 

čreva a konečníka. Okrem toho, že im tam radia, ako zvládnuť tieto ochorenia, vidia tam napríklad 

pacientky, ktoré už dvadsať rokov žijú s vývodom z hrubého čreva a zisťujú, že sú to naozaj energické 

ženy, a že aj po operácii sa dá aktívne žiť. 
 

Keď spomínate tie pacientky s rakovinou prsníka, čo prežívajú ženy, keď prídu kvôli chorobe o 

prsník? 
 

Pre každú ženu je to ťažké. Často zažívajú krutý vstup do liečby, pretože krátko po zdelení diagnózy 

im chirurg oznámi, že je nutné odstrániť celý prsník. Pacientka si to vždy musí poriadne odplakať a nie 

je pre ňu ľahké sa s tým naučiť žiť. Mnohé ženy majú problém sa na seba pozrieť, hanbia sa. Dohodli 

sme sa preto s jedným mojím kolegom chirurgom, že po operácii je on ten, ktorý učí ženy pozrieť sa 

na seba do zrkadla bez prsníka, aby im aspoň ten prvotný pohľad uľahčil tým, že tam pri nich je. Je to 

náročné bez ohľadu na to, v akom veku žena je. Ešte náročnejšie to je, keď potom v priebehu 

chemoterapie prídu aj o vlasy. 
 

Ako ste už aj spomínali, rakovina sa môže niekedy pacientom aj vrátiť. Neprídu do vašej ordinácie 

rezignovaní, že sú tam opäť? 

Skôr zväčša prežívajú šok z toho, že sa im ochorenie vrátilo. Záleží ale aj na čase, ktorý ubehol. Inak to 

vníma pacient, ktorému sa rakovina znova objaví po desiatich rokoch, a inak pacient s recidívou po 

polroku. V druhom prípade je to veľakrát ťažšie, lebo pacienti sú ešte stále unavení z prvej liečby. 

Snažíme sa ich vtedy zmobilizovať. Necháme ich vyplakať a pokojne aj zanadávať, ak sa im vďaka 

tomu uľaví. 
 

Ako vplýva na pacienta a jeho ochorenie negatívne myslenie? 



Keď sa dlho nerieši ťažké psychické prežívanie, sťažuje to pacientovi celý proces liečby a následne aj 

veľakrát obdobie vstupu do remisie. Určite ale nemôžeme povedať, že pacient sa nevyliečil, lebo bol 

pesimista. 
 

Keď sa u pacienta objaví rakovina, ktorá sa nedá vyliečiť, radíte mu, aby fungoval ako doteraz, 

alebo aby si vyplnil sny, kým ešte vládze? 

Závisí to na tom, čo pacient preferuje, čo je pre neho dôležité. Každý je iný. Pre niekoho je dôležité 

fungovať v rodine a ak sa dá aj v práci do posledného okamihu tak, ako je zvyknutý. Sú zase pacienti, 

pre ktorých je dôležité zostať doma, byť s rodinou a tými, ktorých má rád. Alebo cestovať, ešte niečo 

zažiť. Pre niektorých je zase dôležité byť v nemocnici, kde sa cítia bezpečne. 
 

Ovplyvnila vás nejako táto práca? 

Ťažko povedať. Neodkladám veci na neskôr, ale to som mala aj predtým. V poslednom čase na sebe 

pozorujem, že som sa stala veľmi ochranárska voči našim pacientom. Ťažko znášam, keď trpia a 

nedostanú, čo majú. Či už kvôli chybe systému alebo okolia. 
 

Napríklad? 

Napríklad, keď pacientovi nie je schválená liečba, ktorú by automaticky dostal, ak by sa narodil v 

inom štáte. Alebo keď vidím, ako sa naši pacienti v priebehu liečby ocitnú v ťažkej finančnej situácii a 

existenčných problémoch, lebo museli zostať na PN-ke, a povedia im, že nemajú nárok na žiadne 

príspevky od štátu napriek tomu, že už nemajú z čoho žiť ani si platiť lieky. 

 

Lucia Vasiľková 

Študovala na Katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Má atestáciu z klinickej 

psychológie a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v katatýmne imaginatívnej 

psychoterapii (psychoterapeutický smer, keď sa u klienta v relaxácii navodzujú imaginácie 

zodpovedajúce dennému snu). Práci s onkologickými pacientmi sa venuje v Národnom onkologickom 

ústave aj v občianskom združení Europacolon Slovensko a Nie rakovine, kde vedie Klub podpory 

pacientov. Venuje sa aj publikačnej, prednáškovej a výskumnej činnosti. 

 
 
 
 


