
Otázky účastníkov sympózia Integratívna onkológia, ktoré sa konalo dňa 16. januára 2019 

 

Máte vo vedení nemocnice dostatočnú podporu pre svoju prácu psychológa? 

Aký typ psychoterapie používate na vašom pracovisku a vy sama? 

Nie je človek ... odborník... po čase práce s ľuďmi ako sú onkologickí pacienti - emocionálne otupený? Možno musí 

byť ... ako „nenosiť“ prácu domov? 

Máte skúsenosti... alebo robí sa niečo v oblasti psychoterapie pre rodinných príslušníkov pacienta? Ako s ním 

komunikovať... na čo sa nepýtať...? 

Nezakazuje sa u vás na pracovisku povedať pacientovi pravdu? Nemá na to právo, poznať pravdu o sebe? Mňa 

osobne by to veľmi zúzkostňovalo? 

Prečo niektoré oddelenia majú zakázané hovoriť pacientom pravdu ohľadom ich ochorenia? Je za tým výskum, či 

názor? 

Nezaslúžil by si pacient ukončujúci liečbu dlhší rozhovor s onkológom, skúseným psychológom, o prognóze svojho 

ochorenia, možnej kontroly ochorenia? 

Mala by sa teda viacej používať logoterapia v psychologickej intervencii u onkologických pacientov? 

Viete mi prosím objasniť ako presne funguje karcinogénna látka na nádor? Funguje to rovnako ako funguje stres? 

Učia sa na lekárskej fakulte budúci lekári o význame psychologickej podpory na zníženie stresu ako dôležitej súčasti 

liečebného procesu? 

Dajú sa betablokátory chápať aj ako prevencia onkologickej choroby? 

Can be depression named like risk factor of some oncological diseases ? (If the depression is caused by supressed 

anger) 

Are there "supportive medicaments" able to release suppressed anger? 

Do you think that psychotherapy is needed in every therapy of oncological disease? 

How exactly does "forgiveness therapy" look like? Step by step? And how do you know that the person already 

forgived? 

Does a person who wants to forgive need an aid of somebody esle (therapist, friend, ...) or can go through the 

process of forgiving alone? 

Čo symbolizuje tá snežienka na logu nadácie? 

Mali by sa regulovať aktivity reťazcov, ktoré sú zacielené na deti? 

Verejne známa osoba tvrdí, že všetky choroby vylieči tzv každodenný pôst a jedenie surovej neupravenej zeleniny a 

ovocia - vedeli by ste to zhodnotiť? 

Mohli by ste viac vyjadriť k dvom hlavným mýtom onkopacientov - úplné vylúčenie cukrov a užívanie B17? 

Ako ovplyvňuje telesná výška riziko nádorových ochorení? 

Škodlivosť konzumácie červeného mäsa – platí to aj pre chov dobytka na bezpesticídnych a na trávnatých porastoch, 

ktoré nie sú inak škodlivo ošetrované? 

Aký je pomer výskytu rakoviny u vegetariánov v porovnaní s ľuďmi, ktorí konzumujú aj mäso?  

Myslíte si, že sú pri dnešnom znečistení morí ryby ešte stále zdravé? 

Aký máte názor na keto diety? 



Je pri kachexii výraznejší vplyv degradácie bielkovín alebo ich nižšia syntéza? 

Je diagnostika malnutrície (nutričná anamnéza, antropometria) a nutričná intervencia rutinná záležitosť v 

onkologických ambulanciách na Slovensku? 

Povedali by ste, že onkologickí pacienti dostávajú adekvátnu nutričnú starostlivosť od odborníkov na výživu v praxi? 

Akým indikátorom indikujete diagnózu malnutrície? 

Existuje alternatíva, ktorá by nahradila pri výrobe obalov estery kyseliny ftalovej? 

Zhoršilo sa za posledných 30 rokov legislatívne prostredie ohľadom monitorovania kvality potravín? 

Dá sa veriť potravinám s nálepkou "bio", že sú zdravšou variantou? 

Je každodenná konzumácia aspirínu správnym prístupom na ochránenie sa pred rakovinou? 


