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s Cushingovou chorobou
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Môj život pred zistením Cushingovej choroby bol zábavný, hektický a plný dobrodružstiev. 
Vždy som bola aktívnym, fyzicky zdravým a šťastným človekom. Mala som dobrú prácu, 
ktorá ma tešila, a veľa voľného času som trávila s rodinou a priateľmi.

Vždy som bola typ človeka, ktorý sa vrhal do nových projektov a dobrodružstiev. Dokonca 
aj keď sa mi narodila dcéra, neprestala som cestovať a zažívať nové zážitky!

Život bol naozaj dobrý.

Život pred Cushingovou  
chorobou
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Niekoľko rokov po tom, ako sa mi narodila dcéra, som si začala všímať malé zmeny 
v mojom celkovom zdravotnom stave. Cítila som sa viac unavená ako obvykle, mala 
som problémy so spánkom a stále som si na rukách a nohách nachádzala modriny, 
pričom sa mi zdalo, že ich mám príliš dlho.

Spočiatku som o tom nepremýšľala. Myslela som si, že tieto zmeny sú spôsobené 
popôrodným obdobím. Aj keď som sa v skutočnosti necítila dobre, naďalej som robila 
všetko normálne.

Všímala som si zmeny  
v každodennom živote

VEZMITE SI TOTO – AK SA 
V PRIEBEHU DVOCH MESIACOV 

NEBUDETE CÍTIŤ LEPŠIE, PRÍĎTE 
NA KONTROLU.
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V nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa veci nezlepšili. Stále som sa necítila dobre, necítila 
som sa vo svojej koži. Pribrala som na bruchu, krku a mala som okrúhlu tvár. Na nohách 
a chodidlách sa mi robili modriny, opuchali v dôsledku zadržiavania vody, ochabli mi svaly 
na končatinách a moje ľavé oko bolo ráno často podliate krvou. Tiež som sa cítila úplne 
slabá a stratila som fyzickú silu.

Počas tohto obdobia som prežila aj niekoľko spontánnych potratov a nakoniec sa mi 
zastavila menštruácia. V tom čase som navštevovala praktického lekára i gynekológa, ktorí 
sa snažili pochopiť, v čom je môj problém.

Všimla som si v mojom 
všeobecnom zdravotnom 
stave viaceré zmeny
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ČO MÔŽEM 
ROBIŤ JA?

UROBÍM VŠETKO, 
ČO JE V MOJICH 

SILÁCH, ABY SOM VÁM 
POMOHOL.
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Začala som podstupovať rôzne typy testov vrátane testov pečene, obličiek, 
srdca, dýchacieho systému, obehového systému, krvných a diabetických 
testov, zistili mi zvýšený krvný tlak.

Bohužiaľ, moja choroba zostala nediagnostikovaná.

Ťažkosti s určením  
diagnózy

Ľutujem, to nie.

Kdeže

Nie
Nie Nie

Nie

Nie

Vitajte 

v bludisku 

symptómov.
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Nakoniec som sa rozhodla preskúmať symptómy, ktoré sa u mňa prejavovali, na internete. 
Vtedy som narazila na Cushingovu chorobu. Prišla som s touto informáciou za svojím 
praktickým lekárom, ktorý ma nasmeroval k endokrinológovi. Vyšetril ma a diagnóza 
sa potvrdila testovaním hormónov nadobličiek. Následne sa potvrdil zdroj problémov 
vyšetrením magnetickou rezonanciou, ktorá odhalila benígny nádor hypofýzy.

TOP VYHĽADÁVANIE

 V GOOGLE:

1. KLEBETY

2. EŠTE VÄČŠIE  

   KLEBETY

3. SYMPTÓMY



8

Diagnóza ma vydesila, ale aspoň som vedela, s čím mám dočinenia. Môj endokrinológ 
ma nasmeroval na facebookovú podpornú skupinu pre pacientov s Cushingovou chorobou, 
ktorá bola pre mňa úžasnou podporou, aby som sa s týmto ochorením dokázala vyrovnať.

Vyrovnávanie sa  
s mojou diagnózou

                                                                

                                                                                  

Volá sa to Cushingova 
choroba.

Cuschingova ...? 
To znie ... úúúhm... celkom 

dobre.
To naozaj nie.
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Dal mi informačnú brožúrku o tejto chorobe, vysvetlil mi chirurgický zákrok, ktorý musím 
podstúpiť, a nadviazala som kontakty s inými pacientmi, ktorí žili v blízkom okolí.

Hoci to bolo ťažké obdobie s množstvom symptómov, ktoré ma veľmi vyčerpávalo, cítila 
som sa na každom kroku podporovaná podpornou skupinou na Facebooku.

PODPORNÁ 

SKUPINA
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Liečba Cushingovej choroby vyžadovala, aby som brala viaceré lieky 
a podstúpila operáciu na odstránenie benígneho nádoru hypofýzy.

Stále som sa cítila veľmi vyčerpaná a moja choroba si vybrala svoju  
daň - fyzicky i emocionálne. 

Počas tohto obdobia som absolvovala veľa návštev v nemocnici a mala 
mnoho dlhšie trvajúcich dovoleniek v práci, čo bolo ťažké.

Moji priatelia, moja rodina i podporná skupina ma počas tohto obdobia 
veľmi podporovali.

Skutočnosť, že som si viedla o vlastných zážitkoch denník, mi tiež 
pomohla vyrovnať sa s výkyvmi pri zvládaní môjho zdravotného stavu.

Čas na liečenie
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MÔŽEME SPOLUPRACOVAŤ...
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Zotavenie sa z operácie si vyžiadalo čas. Stále som bola veľmi unavená a cítila 
som sa slabá. S podporou ľudí okolo mňa som pomaly začala znovu získavať silu 
a zapájať sa do fyzickej aktivity.

Začala som si uvedomovať, aké silné je moje telo, zabúdať na prežité traumy 
a vidieť pozitívnejšiu perspektívu. 

Po operácii som zistila, že po zvyšok života budem na liekoch, ale môj znovu 
získaný optimizmus znamenal, že som sa s touto správou dokázala vyrovnať.

Vidieť svetlo  
na konci tunela
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BUDÚCNOSŤ

PR
ÁC

A
DOVOLENKA

ZÁŽITKY
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Môj znovu získaný optimizmus mal vplyv na všetky aspekty môjho života.

Rozhodla som sa pre kariérnu zmenu a začala som študovať s cieľom 
stať sa pracovným terapeutom. 

Začala som byť vďačná tomuto ochoreniu za to, že mi pripomenulo, 
aký mimoriadny a vzácny je môj život.

Nie je to vždy ľahké. Stále zažívam obdobia mimoriadnej únavy a niekedy 
nemôžem pracovať. 

Teraz pristupujem k svojmu životu a akýmkoľvek problémom, ktorým 
musím čeliť, s energiou, odvahou a nadšením a vždy sa snažím zostať 
odvážna a optimistická vo všetkom, čo robím.

Nový životný optimizmus
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky



Špecializované  centrá

Národný endokrinologický  
a diabetologický ústav, n. o.,  
034 91 Ľubochňa

prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
E-mail: peter.vanuga@nedu.sk 
Telefón: 044/430 61 05

MUDr. Michal Kulich
E-mail: michal.kulich@nedu.sk
Telefón: 044/430 62 34

MUDr. Helena Urbánková, PhD.
E-mail: helena.urbankova@nedu.sk
Telefón: 044/430 61 66

Onkologický ústav  
sv. Alžbety, s.r.o.,  
Heydukova 10, 812 50 Bratislava

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
E-mail: jpodoba@ousa.sk
Telefón: 02/32 249 263

I. interná klinika LFUK  
a UN Bratislava – Staré Mesto, 
Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
E-mail: sonakinova@hotmail.com
Telefón: 02/57 290 299

I. interná klinika UNLP,
Trieda SNP 1, 040 66 Košice

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
E-mail:  ivica.lazurova@upjs.sk

MUDr. Hedviga Wagnerová, PhD.
Telefón: 055/640 39 54

V. interná klinika LFUK  
a UN Bratislava – Ružinov,  
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD MPH 
E-mail: payer@ru.unb.sk

MUDr. Patrícia Páleníková
E-mail: patricia.palenikova@gmail.com
Telefón: 02/48 234 827

MUDr. Jana Kollerová
E-mail: jana.kollerova@gmail.com

MUDr. Martin Kužma, PhD.
E-mail: kuzma@ru.unb.sk
Telefón: 02/48 234 639

I. interná klinika SZU  
a UN Bratislava – Kramáre,   
Limbová 5, 833 05 Bratislava

MUDr. Ľudmila Trejbalová
E-mail: ludmila.trejbalova@kr.unb.sk
Telefón: 02/59 542 773
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