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Abstrakt 

Autorky prezentujú teoretickú analýzu zameranú na seniorov v súčasnej 

modernej komunikácii, ktorí prechádzajú obdobím onkologickej choroby. 

Rôzne štúdie dokazujú, že diagnóza rakoviny zvyšuje potrebu človeka po 

efektívnej sociálnej a emocionálnej opore. Internet sa tak pre onkologických 

pacientov nestáva len zdrojom informácií o ich chorobe a liečbe, ale ponúka 

nové spôsoby vytvárania sociálnych vzťahov medzi ľuďmi. V uplynulom 

desaťročí došlo k zvýšeniu počtu podporných skupín pre onkologických 

pacientov na internete, ktorým autorky venujú pozornosť ako zdroju sociálnej 

opory v tak náročnej životnej situácii. 

 

Kľúčové slová: Onkologicky chorý senior. Online podporné skupiny. 

Sociálna opora. 

 

Abstract 

The authors present a theoretical analysis focused on seniors in our modern 

communication, who are experiencing cancer. Various studies show that the 

diagnosis of cancer increases the need for effective social and emotional 

support. Internet does not become the only source of information about 

disease and treatment for cancer patients, but offers new ways of creating 

social relationships between people.In the past decade there has been an 

increase in the number of support groups for cancer patients on the internet, 

authors pay attention online support group as a source of social support in 

such a difficult life situation. 
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Úvod 

Počet onkologicky chorých pacientov sa celosvetovo neustále zvyšuje. 

Onkologická choroba patrí medzi najzávažnejšie lekárske diagnózy 

a najčastejšie príčiny úmrtí vo svete. Stáva sa bremenom nielen pre pacienta 

a jeho sociálne okolie, ale pre celú spoločnosť. Samotná choroba predstavuje 

ťažkú životnú situáciu, ktorá môže byť znásobená tým, že v role pacienta sa 

ocitá senior. Diagnóza rakoviny aj táto životná etapa prinášajú mnohé 

problémy, ktoré majú bio-psycho-sociálny charakter, zasahujú pacienta 

komplexne. S týmto ťažkým obdobím života je potrebné sa vyrovnať a 

zvládnuť ho. Významným faktorom je sociálna opora, ktorá pozitívne 

ovplyvňuje schopnosť pacienta prispôsobiť sa a žiť s chorobou. Pre seniorov 

je nadväzovanie nových vzťahov z mnohých dôvodov komplikovanejšie 

a pôvodných vzťahov ubúda. Táto situácia vytvára priestor pre alternatívne 

formy sociálnej opory, medzi ktoré patria aj online podporné skupiny. 

 

Online podporné skupiny ako šanca pre onkologicky chorých seniorov 

 

Onkologicky chorý senior 

Európsky kódex proti rakovine (Boyle et al. 2003) uvádza, že v 1. dvoch 

desaťročiach 21. storočia dôjde k výraznému nárastu počtu 

diagnostikovaných prípadov rakoviny ako dôsledku starnutia populácie 

a stúpajúceho počtu ľudí, ktorí sa budú dožívať vysokého veku. Ingrid 

Schlosserová (Bajer 2004, s. 9) konštatuje, že „ľudský vek sa na celom svete 

predlžuje a starších ľudí pribúda. Na jedného človeka nad 65 rokov pripadajú 

dvaja mladí do 17 rokov, ale podľa prognózy štatistického úradu do roku 

2050 bude tento pomer opačný“. Predlžovanie ľudského veku s nárastom 

počtu seniorov v populácii je sprevádzané zvýšenou incidenciou nádorových 

chorôb v tejto populácii. Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 25 000 

novohlásených zhubných nádorov, pričom 70% z nich sú vo vekovej skupine 

nad 60 rokov (Jonáš a Križanová 2012). Pre všetky vyspelé krajiny Európskej 

únie je typické starnutie populácie, predlžovanie priemerného veku. Otázky 

týkajúce sa starnutia, staroby a seniorov sa dostávajú čoraz viac do popredia. 

Súčasná moderná spoločnosť, ktorá sa neustále mení, je dynamická, dožaduje 

od staršieho človeka zvládanie nových situácií (Balogová 2008). 

Aj napriek tomu, že sa mnoho onkologických pacientov dožíva vyššieho 

veku ako tomu bolo v minulosti, diagnóza rakoviny môže rozbiť sen 

o dôstojnej starobe u starších pacientov. Diagnostikovanie rakoviny a jej 

samotná liečba produkujú záťaž, ktorá vyplýva z reálnych príznakov 

choroby, z vnímania choroby a jej stigmy. Obavy spojené s rakovinou majú 

osobitý význam pre starnúcich jedincov, u ktorých nastáva táto situácia 

v spojení s odchodom do dôchodku, vdovstvom, inými zdravotnými 
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ťažkosťami a stratami (Roth a Modi 2003). Dochádza k mnohým sociálnym 

zmenám ako zmena životného štýlu, bývania, finančné problémy, osamelosť 

strata blízkych ľudí, pričom závažnou je strata životného partnera 

(Venglářová 2007). 

V období starnutia sa zužujú sociálne vzťahy, znižuje sa pohyblivosť 

seniora, utváranie sociálnych vzťahov a priateľstiev je problematické 

v dôsledku nedostatku sociálnych spôsobilostí (Peplau a Perlman 1982, in: 

Výrost a Slaměník 2001). Nastávajú zmeny telesného vzhľadu 

a spoločenského postavenia, bolesť, poruchy mobility, neschopnosť 

nadväzovať osobné vzťahy. Dôsledkom toho môže byť zotrvávanie 

v osamelosti a sociálna izolácia, pre  ktorú sú charakteristické pocity 

opustenosti, odlišnosti od ostatných, ohrozenia v spoločnosti, uzavretosť 

(Gulášová 2004). Typická pre seniorské obdobie je redukcia sociálnych 

kontaktov, ku ktorej dochádza v dôsledku choroby, zníženej mobility, úbytku 

sociálnych kompetencií, depresie či osobnostných zmien (Vágnerová 2000). 

Osamelosť a sociálna izolácia, ktoré vyplývajú práve zo straty sociálnych 

kontaktov, sú často spájané s vyšším vekom a boli identifikované ako 

rizikové faktory zdravia (Grenade a Boldy 2008). Medzi možné spôsoby ako 

zabrániť pocitu osamelosti alebo ho zvládať radí Vágnerová (2007) 

poskytovanie sociálnej opory. 

 

Sociálna opora onkologicky chorých seniorov 

„Sociálna opora je chápaná ako jeden z najdôležitejších pozitívnych 

faktorov modifikujúcich a moderujúcich nepriaznivý vplyv rôznych 

negatívnych životných situácií na psychický i fyzický zdravotný stav 

človeka, na jeho pohodu a na kvalitu jeho života“ (Křivohlavý 2001, s. 104). 

Sociálna opora priamo ovplyvňuje pocit zvládania choroby. Predstava, že 

okolie môže a bude poskytovať potrebné zdroje k vysporiadaniu sa so 

stresujúcim, náročným obdobím, podporuje individuálnu schopnosť 

adaptovať sa novým potrebám. Ide o zdroje opory, ktoré sú jedným 

z najdôležitejších faktorov pri adaptácii na životnú výzvu spôsobenú 

onkologickou chorobou (Velikova-Tzonkova 2013). „Hlavným cieľom 

poskytovania sociálnej opory je uľahčenie zvládania (prežívania) konkrétnej 

nepriaznivej situácie“ (Levická et al. 2007, s. 148). Sociálna opora je dôležitá 

v procese pozitívneho prispôsobenia, pri zmierňovaní dôsledkov stresových 

situácií a ako faktorov ovplyvňujúcich incidenciu chorôb. Seniori ako aj 

ľudia s vážnou chorobou potrebujú sociálnu oporu, aby neboli sociálne 

izolovaní a ich možnosť zostať členom komunity nebola znížená. Ľudia, ktorí 

sú integrovaní v komunite, žijú dlhšie, lepšie a rýchlejšie sa dokážu zotaviť 

z chorôb (Kožený a Tišanská 2003). Onkologickí pacienti musia zvládnuť 

náročnú liečbu, stretávajú sa s množstvom problémov, nielen telesnými, ale 

aj psychickými a sociálnymi. Je preto nutné aktivizovať vlastné zdroje, ale aj 
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vonkajšie zdroje zvládania, kde radíme sociálnu oporu (Mesárošová et al. 

2007). 

Robinson a Turner (2003) poukazujú na absenciu interpersonálnej 

sociálnej opory onkologicky chorých seniorov. Pacient v priebehu liečby 

zažíva neustále ťažkosti s medziľudskými vzťahmi. V tomto období je preto 

mimoriadne dôležitá prítomnosť osôb v jeho sociálnom prostredí, s ktorými 

je možné tieto ťažkosti zdieľať a prekonávať. Sú to väčšinou členovia úzkej 

rodiny, ktorí túto úlohu plnia. Naopak, môžu aj zdôrazniť „rozdielnosť“ 

onkologických pacientov v porovnaní s ich sociálnym okolím, ktorá 

zintenzívňuje pocity osamelosti. Neprítomnosť sociálnej opory zo sociálneho 

okolia pacienta zosilňuje dôležitosť fungovania podporných skupín (Žiaková 

2005). Primárnym poskytovateľom sociálnej opory by mala byť rodina. 

Onkologický pacient potrebuje dostávať väčšiu oporu, ako je schopný dávať. 

Býva podráždený a precitlivený, jeho pohľad na život sa mení. To sú dôvody, 

prečo môže byť pre blízkych poskytovanie primeranej sociálnej opory 

náročné (Vágnerová 2008). Existujú situácie, kedy aj napriek existujúcej 

osobnej sociálnej sieti nemôžeme hovoriť o sociálnej opore, ktorá je 

fungujúca, a to keď: 

 ponúkaná pomoc nereaguje na potreby človeka, 

 pomoc, či podpora je niečím podmienená, 

 pomáhajúci má neprimerané očakávania od toho, komu pomáha (Levická 

2005). 

V seniorskom veku tiež v mnohých prípadoch dochádza k rozpúšťaniu 

tradičnej rodiny, odluke s rodinou, strate blízkych. Hrozí tzv. generačná 

samota, kedy ubúdajú kontakty s vrstovníkmi. Starší ľudia majú pocit, že nie 

sú súčasťou bežného spoločenského života. Digitálna gramotnosť sa 

v dnešnom svete preplnenom technológiami stáva nutnosťou pre každého 

a práve oblasť informačných technológií pre svoju ľahkú dostupnosť 

predstavuje pre seniorov možnosť, ako zostať aktívnym členom spoločnosti. 

 

Sociálna opora poskytovaná online 

S pokrokom v interaktívnej komunikácii sa rozvinuli online podporné 

skupiny ako nový druh sociálnej opory (Im a Chee 2008). Online podporné 

skupiny začali vznikať v roku 1990. Odbornou spoločnosťou boli prijaté vo 

veľmi malej miere. Postupne sa však rozrástli do hromadného spoločenského 

javu, a v súčasnosti sú odhadované stovky tisíc takýchto skupín po celom 

svete (Barak, Boniel-Nissim a Suler 2008). 

Ľudia často vyhľadávajú podporné skupiny, ak sa nachádzajú v ťažkých 

životných situáciách. „Podporné skupiny prakticky predstavujú pre pacienta 

„bezpečné miesto“, členovia, ktorých trápi rovnaká onkologická diagnóza, 

môžu prediskutovať svoje starosti a podeliť sa s informáciami. Tieto miesta 

zároveň poskytujú fórum pre spoločné odreagovanie prípadného napätia 
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v snahe efektívne zvládnuť ochorenie“ (Žiaková 2005, s. 217). Typicky je 

sociálna opora poskytovaná face-to-face. Avšak počítačom sprostredkovaná 

komunikácia môže tiež slúžiť ako funkčná alternatíva voči face-to-face 

sociálnej pomoci (Robinson a Turner 2003). 

S nárastom prístupu k internetu a jeho popularity, vznikla možnosť stať sa 

členom online podporných skupín. Tieto skupiny majú v porovnaní 

s tradičnými face-to-face podpornými skupinami svoje špecifické výhody, 

medzi ktoré patrí absencia geografických bariér, 24 hodinová dostupnosť, 

anonymita a v neposlednom rade rastúci počet užívateľov internetu, z čoho sa 

predpokladá, že počet ľudí zdieľajúcich svoje obavy a skúsenosti online sa 

bude zvyšovať (Finfgeld 2000). Online podporných skupín sa môžu zúčastniť 

aj ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, rečou, problémami so sluchom alebo 

stigmatizovaní ľudia. Na rozdiel od tradičných podporných skupín, ktoré sú 

priestorovo ohraničené, počet účastníkov  v online skupinách môže byť 

neobmedzený. Medzinárodný priestor umožňuje členom skupiny čerpať 

z najrôznejších perspektív, uhlov pohľadu a skúseností (White a Dorman 

2001). Wright (2000) medzi klady radí aj obrovský zdroj informácií, prístup 

k medzigeneračným vzťahom a rovnako aj ku vzťahom s členmi svojej 

vekovej kategórie. Účastníci získavajú oporu v rámci svojho domova, bez 

toho, aby museli brať do úvahy pracovné či rodinné záväzky, či cestovanie. 

Sprostredkovaná komunikácia vytvára príležitosť pre diskusiu aj citlivých 

a tabuizovaných tém s menším rizikom než tradičné skupiny (Coulson 2005). 

Skupina sa potom stáva spoločným, bezpečným a nekritickým miestom pre 

jednotlivcov, ktorí sa cítia izolovane (Wright a Bell 2003) a často sa 

vyznačuje vysokou mierou empatie a dôvery (Pfeil, Zaphiris a Wilson 2009). 

Uden-Kraan et al. (2008) na základe výskumu konštatujú, že členovia 

online podpornej skupiny sa cítia viac pochopení, a to najmä preto, že medzi 

sebou zdieľajú rovnaké skúsenosti. Niektorí členovia majú pocit, že v ich 

sociálnom prostredí ostatných unavuje počúvať o chorobe a v online 

podpornej skupine môže o nej človek otvorene hovoriť. V týchto virtuálnych 

vzťahoch sociálnej opory tak záťaž nie je kladená na blízkych, priateľov či 

členov rodiny, preto môžu byť tieto vzťahy efektívne (Robinson a Turner 

2003). Zdieľanie skúseností by mohlo dokonca viesť k pocitu znovuzískania 

kontroly nad vlastným životom. Účasť v online podpornej skupine pomáha 

jej členom vyrovnať sa s chorobou, dokážu sa naučiť lepšie a rýchlejšie prijať 

svoju chorobu, stať sa optimistickejší o svojej vlastnej budúcnosti (Uder-

Kraan et al. 2008). Mnoho jednotlivcov využíva účasť v online podporných 

skupinách práve kvôli zníženiu pocitu osamelosti. Internet poskytuje prístup 

k podpornej skupine bez fyzických bariér a príležitosť k sociálnej interakcii 

s ostatnými, ktorí zdieľajú podobný stav. Účasť v online podporných 

skupinách poskytuje účastníkom pocit spolupatričnosti, príslušnosti 

a sociálnej súdržnosti, ktorý sa premieta do pocitov osobného posilnenia 

(Barak, Boniel-Nissim a Suler 2008). Takéto online podporné prostredie 
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a vzťahy môžu byť k dispozícii pre onkologicky chorých seniorov. Choroby 

a smrť priateľov a rodinných príslušníkov môže znížiť množstvo ľudí 

poskytujúcich sociálnu oporu. Tiež túžba seniora ostať nezávislý a nebyť 

emocionálne závislý od druhých môže mať vplyv na onkologicky chorých 

seniorov vytvoriť alebo udržať životaschopné vzťahy sociálnej opory 

(Robinson a Turner 2003). Účasťou onkologicky chorých seniorov v online 

podporných skupinách narastajú spoločenské kontakty a niektorí členovia sa 

dokonca aj stretnú face-to-face. Tieto kontakty môžu existovať ako 

doplnkové k existujúcim sociálnym kontaktom, no v mnohých prípadoch 

nahrádzajú priateľov, ktorých stratili kvôli chorobe. Jedným z dôvodov účasti 

v online podporných skupinách je tiež poskytovanie pomoci ostatným 

členom, nakoľko to nie je len miesto, kde seniori s onkologickou chorobou 

môžu podporu získať, ale ju aj poskytovať (Uden-Kraan et al. 2008). 

Tradičné podporné skupiny častokrát patria medzi neoddeliteľnú súčasť 

liečby pacientov s onkologickou chorobou. Počet jednotlivcov zúčastňujúcich 

sa online podporných skupín rastie, z rovnakých dôvodov ako posilňovanie 

fungovania podporných skupín vo všeobecnosti. T.j. uspokojovanie potrieb 

ľudí na základe vzájomnej podpory a praktických informácií. Autorky 

v príspevku poukazujú na to, že online podporné skupiny sú skutočne 

príležitosťou a nástrojom opory onkologicky chorých seniorov v ich 

každodennom živote. Pohodlie a dostupnosť online opory sú aspekty, ktoré 

zvyšujú jej príťažlivosť pre jednotlivcov. 

Autorky samozrejme vnímajú aj možné obmedzenia poskytovania tejto 

formy sociálnej opory a medzeru v používaní internetu pre skupiny, ktoré sú 

ohrozené vylúčením, ku ktorým patrí aj skupina onkologicky chorých 

seniorov. Sociálni pracovníci pracujúci s touto cieľovou skupinou môžu tieto 

obmedzenia znižovať a upriamiť pozornosť svojich klientov aj na takýto 

spôsob získavania a poskytovania sociálnej opory. 

 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy VEGA 

1/0230/15 s názvom „Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických 

pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie 

s touto skupinou klientov a klientok“. 
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