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 ožehnané Veľkonočné sviatky 

Vám želá vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, 

Rehoľa sv. Alžbety, Liga proti rakovine, Vŕba a tím 

časopisu Naša nemocnica.

 
Pamätné miesta v Ríme

Foto: Juraj Ďurný
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SLOVO NA ÚVOD

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

Drahí 
čitatelia Našej 
nemocnice!

Čas Veľkej noci je spojený s radosťou 
jari, pestrými jarnými kvetmi, prebú-
dzaním prírody. Pre kresťanstvo je 
to pripomenutie najväčšieho a naj-
dôležitejšieho tajomstva - Kristovho 
zmŕtvychvstania. Je súčasný človek 
schopný okrem jasných, rozumovo 

odôvodniteľných a hmatateľných vecí, či nespochybniteľných a nemenných 
dôkazov vnímať nejaké veľkonočné tajomstvo, ktoré obracia jeho pohľad zo 
zeme kamsi vyššie? 
V našich životoch zakúšame mnohé situácie, ktorým úplne nerozumieme. 
Nerozumieme, prečo sa deje neprávosť, prečo sú naši blízki chorí, prečo 
zostávame sami. Nerozumieme niekedy ani sami sebe. Akoby úporne hľadáme 
vo všetkom okolo nás akýsi skrytý zmysel. Niektorí veria horoskopom, 
vešticiam, čítaniu z kariet, niektorí túžia po vplyve skrytých energií a síl. 
Chceme sa takmer hmatateľne priblížiť k tajomstvu a odhaliť veci skryté 
a neznáme. Túžime pochopiť a zhmotniť neviditeľno. Rozumiem týmto 
túžbam. Sú hlboko v každom z nás a otvárajú nás pre vyššie a hlbšie veci, 
ktorými môže byť Boh. 
Bojíme sa konca. Chceme žiť dlhšie a zostať mladí a zdraví. Nevieme prijať 
svoju konečnosť pokojne a pripravene. Obraciame sa na lekárov, aby urobili 
nemožné. Ale v istom okamihu sú aj oni bezmocní a musíme priznať, že telo 
už nevládze. Ak prestane existovať svet materiálny, možno môže existovať 
svet skrytý, duchovný. Čo ak niekto z toho skrytého sveta prišiel ukázať 
viditeľnému svetu niečo lepšie, krajšie, radostnejšie? Aj v súčasnosti môžeme 
okrem života vonkajšieho prežívať život vnútorný. Je tu láska, dôvera, nádej, 
priateľstvo, blízkosť, vernosť. Kresťanstvo verí v život, ktorý je iný ako len 
viditeľný. Verí vo vzkriesenie. Verí v život, ktorý pretrvá naveky. Verí v dobro 
v každom človeku. Verí v lásku, ktorá je mocnejšia ako smrť. 

Milí čitatelia! Kdekoľvek ste počas veľkonočných dní a v akejkoľvek situácii sa 
nachádzate, môžete dať priestor tomu, čo je vo vašich životoch skryté, a predsa 
má veľkú silu. Vo vás je tajomstvo, ktoré je schopné prejaviť sa s veľkou 
energiou. Napriek slabosti a zlyhaniam dokážete znovu začínať a rásť. Vo vás 
je láska, ktorá nevidí len seba, ale dokáže urobiť veľké veci pre vaše okolie, pre 
vašich blízkych. Vo vás zostáva živý odkaz Veľkej noci. Vnútorné bohatstvo 
meníte na život, ktorý vás prevyšuje a oživuje svet ako živá voda. Neviditeľno 
sa vo vás stáva skutočným, reálnym. Pozývam vás k novému životu. K plnému 
a radostnému životu. Všetkým vám prajem požehnané dni a skutočnú lásku, 
ktorá pretrvá, ktorá dokáže prenášať vrchy a celkom prenikať vaše životy. 

Sr. Viannea Krasňanová, 
Rehoľa svätej Alžbety
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6      Pán je s Tebou ... 

Mám veľkú radosť a považujem za česť, že som aj 
ja dostal možnosť prispieť pár riadkami a vetami 
do Vášho časopisu Naša nemocnica. Ďakujem!

Naše pracoviská

8    Mamologické oddelenie 

Onkologického ústavu sv. Alžbety zabezpečuje 
komplexnú, individuálnu, medicínsku a ošetro-
vateľskú starostlivosť o klientov, predovšetkým 
o klientky/pacientky, s rôznymi ochoreniami 
prsníkovej žľazy. Vyšetrenia sa poskytujú 
ženám bez príznakov ako i s príznakmi 
ochorení prsníkov.

skúseNosTi

13    Ročné skúsenosti s novou 
PET/CT kamerou na Klinike 
nukleárnej medicíny

Pozitrónová emisná tomografia (PET) v spojení 
s počítačovou tomografiou (CT) predstavuje účin-
ný a pokrokový diagnostický nástroj modernej 
medicíny. V súlade s najnovšími trendami bola aj 
na našej Klinike nukleárnej medicíny začiat-
kom roku 2013 inštalovaná nová PET/CT kamera 
Philips Gemini TF TOF 16. 

Naše pracoviská

14    Gastrofórum a Karcinóm 
štítnej žľazy 

Za aktívnej účasti zástupcov OÚSA sa konali 
významné odborné podujatia gastroenterolgický 
kongres Gastrofórum 2014 a medzinárodné 
odborné sympózium 
Karcinóm štítnej žľazy – od uzla k remisii. 

HisTÓria

17     História onkológie  
na Slovensku

Články venované uplynulým vyše 275 
rokom, ktoré uplynuli od príchodu Rehole 
sv. Alžbety do nášho mesta a zriadenia Ne-
mocnice sv. Alžbety ako miesta príkladnej 
starostlivosti o chorých a trpiacich i kolísky 
slovenskej onkológie vyvolali priaznivú 
odozvu.
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18 
  Návraty do minulosti

Po nedobrovoľnom odchode sestričiek Alžbetí-
niek do vyhnanstva, zostali priestory klauzúry 
prázdne. Pretože sa počty pacientov zvyšovali, 
z časti z týchto priestorov sa urobili izby pre 
pacientov a inšpekčná izba pre lekárov, knižnica 
a z časti výskumné laboratóriá...

spomieNky

20 
  Spomienky na moje začiatky 

Keď sa povie 50 rokov, málokto si uvedomí, že 
je to vlastne polstoročie a ja som toľko prežila 
v terajšom OÚSA.

udialo sa

21 
  Vzácna návšteva z Kanady

V rámci utužovania vzťahov a vzájomného sa 
povzbudenia v našej službe Bohu a blížnym som 
mala možnosť za našu Reholu svätej Alžbety 
vlani na jar navštíviť naše sestry Alžbetínky 
v Kanade. Na oplátku nás na jeseň zasa navštívila 
naša kanadská sestra Dianne z Calgary.
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DOBROVOlNÍCTVO

22 
  Stretnutia človeka 

s človekom

Naše občianske združenie Dobrovoľnícka skupina 
Vŕba pôsobí na pôde Onkologického ústavu 
sv. Alžbety už viac ako desať rokov. 
Naším cieľom je prispievať k zlepšeniu psychoso-
ciálnych podmienok chorých v nemocnici. 

iNTeRwieV

24 
  Príbeh dobrovoľníka

„Ľudia by si mali pomáhať a som presvedčený, 
že toto je dobré miesto, kde sa to dá uplatniť. 
To, čo tu robíme je naozaj „ľudské“ v tom zmysle, 
že patrí človeku takéto niečo robiť...“ Toto je 
motto dobrovoľníka Tomáša s ktorým urobila 
nasledujúci rozhovor koordinátorka 
dobrovoľníkov Emília Hlávková.

POHyBOVé AKTiViTy

26 
  Cvičenia pri bolestiach 

chrbtice

V minulom čísle sme sa venovali dýchaniu a cvi-
čeniu so zameraním na ochrannú svalovú funkciu 
chrbtice.Aj v tejto časti budeme pokračovať 
v tomto type cvičení (cvik číslo 1, 2). Pridáme aj 
jeden cvik na uvoľnenie celého rozsahu chrbtice 
(cvik číslo 3).

uMeNie

29 
Splnený sľub Ondreja Bartka

Päťdesiata prvá výstava z voľného cyklu „Umenie, 
ktoré lieči“ v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
(OÚSA) sprostredkuje návštevníkom pod príznač-

liGA PROTi RAKOViNe

32 
  11. apríl - Deň narcisov

Ak ste sa rozhodli pre podporu Dňa narcisov 
a chcete mať istotu, že podporujete práve túto 
finančnú zbierku Ligy proti rakovine, zabezpečili 
sme viditeľnosť našich dobrovoľníkov ešte viac 
ako po iné roky. Dobrovoľníci Ligy proti rakovine 
budú tento rok vybavení: neprehliadnuteľnou 
oranžovou vestou, na ktorej bude priamo uvede-
né číslo dobrovoľníka, logo Ligy proti rakovine, 
textové označenie: Deň narcisov. 

ným názvom „Splnený sľub II“, zhruba tri desiatky 
malieb, ktoré vytvoril výtvarník a pedagóg 
Ondrej Bartko. Žiaľ sľub, časom pripraviť ďalšiu 
výstavu, ktorý dal pri prvej prezentácii svojich 
diel v našej nemocnici sa mu už osobne splniť 
nepodarilo. O to viac si zaslúžia poďakovanie 
za splnenie tohto sľubu jeho najbližší, najmä 
manželka.
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už pri prvom počutí slovka „rako-
vina“ sa v nás ozve strach, prirodze-
ná reakcia z nepoznaného, čo bude 
ďalej, čo ma čaká a ako to vlastne 
zvládnem...
Predovšetkým je to však o nás. 
O našom chcení žiť a nastaviť svo-
ju psychiku pozitívne a veriť si, že 
mám silu vyhrať nad touto neľah-
kou, ale aj zdolateľnou chorobou, 
pri čom viem, že som pre okolie 
dôležitý(á) a potrebný(á). Veriť 
lekárom a personálu, odovzdať sa 
im a prosiť aj Pána, ktorý nás nikdy 
neopustí o pomoc. Je predsa našim 
priateľom a skutočný priateľ nám 
neublíži je našou oporou a silou, 
pevnou ako skala na ktorej si náš 
nebeský Pán postavil základy vie-
ry. „Peter, Ty si skala!“ Pán si práve 
jeho vybral. Chcem vyzdvihnúť aj 
fakt, že okrem iných pozitív je vaša 
nemocnica kresťanská. To je správ-
ne a vaše srdcia sú vedené Božou 
láskou aj toto prispieva k tak vyso-

kej a špičkovej úrovni vášho ústa-
vu. 
Neodmysliteľnou súčasťou a opo-
rou chorým je rodina ako aj záze-
mie v nej a celkový postoj povzbu-
denie priateľov, ale bez ľutovania 
a šomrania, ktorí nám dodajú nádej 
a optimizmus pre nás v tak bezvý-
chodiskovej situácii ako sa nám javí 
v tej chvíli.
Sám vo svojom okolí poznám ľudí, 
ktorí majú onkologický problém. 
Neskrývajú sa neboja sa o tom ho-
voriť. Vedú bežný život. Na ich tvá-
ri je úsmev, optimizmus a radosť 
zo života, ktorú rozdávajú okoliu a 
je to priam až nákazlivé. Mnohí už 
zvíťazili nad ochorením a sú šťast-
ní. Majú môj obdiv a vedia, čo je 
zodpovednosť a úcta k životu. O ra-
kovine hovoria, že je to ako chríp-
ka, nasadením správnej liečby ju 
vieme zničiť alebo aspoň potlačiť 
do úzadia. Často zabúdame na to, 
že rakovinu v sebe nosíme každý. 

Otázne je len kedy nás môže za-
stihnúť jej prepuknutie. A bojíme 
sa chrípky, či inej menej vážnej 
choroby, keď sa vieme z nej dostať? 
ešte že máme tak dobrých a obe-
tavých ľudí, ako ste vy. Patrí vám 
úprimná vďaka!!!
Nechcem vyťahovať štatistiky, lebo 
tých tu máme veľa a nechcem byť 
otravný.
Váš Onkologický ústav sv. Alžbety 
je na veľkej špičkovej úrovni a iste 
konkurenciu môžete viesť aj v za-
hraničí. Milý personál, odbornosť, 
plné nasadenie a okrem iného aj 
rodinný prístup, ako aj individuali-
ta k pacientom sú tie hlavné aspek-
ty k úspešnej liečbe. A za to máte 
môj veľký obdiv, uznanie a poďa-
kovanie. 
Skláňam sa s rešpektom a úctou 
pred vami, ako aj pánom riadite-
ľom, doc. MuDr. Jurajom Kauši-
tzom, CSc., h. prof., ktorý nemoc-
nicu vedie. Dnes to nie je vôbec 
jednoduché a kritizovať vie každý, 
ale už menej vieme pochváliť a vá-
žiť si to dobré, vyzdvihnúť podstat-
né veci pre celú našu spoločnosť, 
čo na Slovensku máme a to považu-
jem za hanbu! O vašom zariadení 
viem aj z tlače, televízie, či časopi-
su Naša nemocnica, ktorý je aj na 
internete. Snažíte sa aj modernizo-
vať a vytvárať harmóniu domova. 
S rôznymi organizáciami robíte 
osvetu a mám pocit, že ľudia sa me-
nej boja a majú nádej s ochorením 
bojovať. Aj moja mamička sa leká-
rov a choroby bála. Ako 42-ročná 
rakovine podľahla. Možno aj preto, 
aká bola v tom čase informovanosť 
a dostupnosť liečby v porovnaní 
s tým akú už máme dnes. 

A teraz mi prosím dovoľte trošku 
zvoľniť tému a podeliť sa o je-
den môj krásny zážitok a výlet... 

zachrániť ľudský život je najväčší a najvzácnejší dar

Pán je s Tebou a nikdy Ťa neopustí 

Mám veľkú radosť a považujem za česť, že som aj ja 
dostal možnosť prispieť pár riadkami a vetami do 
Vášho časopisu Naša nemocnica. Ďakujem!
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NA zAMySleNie

okrem iného, keďže ja sa snažím 
byť aktívny a napriek hendikepu 
žiť naplno s chuťou, niečo pozitív-
ne tu po sebe raz zanechať.
Navštevoval som školu pre teles-
ne postihnutú mládež v Bratislave 
na Mokrohájskej ulici. Písal sa rok 
1997 december a rehoľné sestry, 
ktoré pôsobili v zariadení spome-
dzi okolo dvoch tisíc klientov vy-
brali troch, ktorí dostali možnosť 
ako pútnici ísť k Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi ii a zúčastniť sa aj 
audiencie na Svätopeterskom ná-
mestí vo Vatikáne. Samozrejme, 
keď som dostal túto možnosť, ani 
sekundu som neváhal. už cesta 
bola zaujímavá. šli sme super vy-
baveným autobusom v ktorom sa 
dalo aj spať. Cesta ubiehala, spieva-
li sme si. Skrátka dobrá nálada nás 
ovládla. Hoci cesta trvala 25 hodín, 
vôbec nám to nevadilo. Stálo to za 
to. už na námestí nás privítala ses-
tra Cecília, ktorá v zariadení praco-
vala a neskôr išla do Vatikánu robiť 
pomocnicu Svätému Otcovi. Ona 
nám o ňom rozprávala poznala ho 
a verte bolo to krásne rozpráva-
nie. šli sme k sestrám na chutný 
obed, vybavila nám aj vstup do Va-
tikánskych záhrad. Vtedy boli ešte 
verejnosti neprístupné. No krása, 

úžasný zážitok a pocit chodiť a byť 
na miestach kde trávi svoj čas Svä-
tý Otec. Boli sme ako v rozprávke. 
Potom sme ešte navštívili Baziliku 
na námestí, kde sa konala aj svätá 
omša. Vidieť to všetko na vlastné 
oči je nezameniteľný a jedinečný 
pocit. 
Hlavným bodom našej návštevy 
bola samozrejme audiencia v Aule, 
kde som sa osobne stretol so Svä-
tým Otcom. Podal som mu ruku 
a bozkal jeho pápežský prsteň. Ni-
kdy nezabudnem na jeho slová. Po 
slovenský mi povedal: „Martin, 
neboj, Pán je s Tebou a nikdy 
Ťa neopustí a ja sa budem za 
Teba modliť!“ 

Rozplakal som sa ako malé dieťa. 
Bol som vďačný a v duši som mal 
hrejivý pocit šťastia a pokoja. Veľkú 
silu a energiu som dostal. Milí pria-
telia, viete tu som si uvedomil ako 
ma Pán miluje. Že ja ho nechcem 
sklamať a žiť bez neho. „ zdravá vie-
ra je zmyslom a korením každého 
Kresťana a poďakovaním za dar ži-
vota.“ Dal mi veľkú, milosť a rukou 
Svätého Otca sa ma dotkol a pohla-
dil. Stále budem s tejto sily čerpať! 
ešte sme sa prešli po námestí kúpi-
li si drobné suveníry. 

A nastal čas rozlúčky so sestrou Ce-
cíliou, kde boli aj slzy. zabudol som 
podotknúť, že sme šli len na otočku 
na audienciu a späť domov. Bol to 
trojdňový výlet a nasledujúce ráno 
začínal štedrý deň. Pre mňa ten 
najkrajší dar na celý život, aj vďaka 
mojim rodičom. My sme priniesli 
ako skauti od Svätého Otca pre 
krajinu „ Vatikánske“ svetlo, ktoré 
sme odovzdali priamo prezidento-
vi, ktorý nás v prezidentskom palá-
ci privítal a pohostil a boli sme aj 
s niektorými politikmi a odovzdali 
sme svetlo aj pre Slovensko.

Dovoľte mi ešte dať do vašej po-
zornosti, že v apríli tohto roku sa 
uskutoční blahorečenie Jána Pavla 
ii. Bude vyhlásený za svätého a na-
ozaj pre svoje zásluhy si to zaslúži. 
Bol a stále je to veľký človek, kto-
rého ľudia a národy milovali. Pro-
sím, modlíme sa za neho, ako aj za 
našich predstaviteľov katolíckej 
cirkvi, aby aj oni prispievali k po-
koju a rastu správnych hodnôt, ako 
Ján Pavol ii, ktorý zomrel v roku 
2005.

S pozdravom 
Martin Minárik, 

www.martinminarik.sk

Z listu autora článku Martina Minárika riaditeľovi OÚSA: 
Volám sa Martin. Bývam ešte s ocinom. Súrodencov nemám, čo mi je dosť ľúto. Ja mám DMO. Som už po deviatich operáci-
ách, ktoré boli nápomocné, ale nie dostatočne. Navštevoval som školu pre telesne postihnutých v Bratislave. Mám vzdelanie, 
som z časti pripravený do života a dá sa povedať, že mám pekný život. Milujem ho a som vďačný za tento dar! Vždy chcem žiť 
tak, aby niečo po mne zostalo a ľudia mali na mňa pekné spomienky. V živote je ľahšie sa zbabelo vzdať, ale ak človek zabojuje 
nad osudom, chce a má chuť nad ním vyhrať, určite sa mu to podarí a bude šťastný. uvedomí si, že tu nebol zbytočne a tento 
pocit mu dá zmysel a úctu k životu. 
To, že nemám zdravé nohy ešte nič neznamená, nepovažujem to za hendikep, pretože prázdnota duše ove-
ľa viac zabíja, utláča a nedovolí nám naplno byť šťastný a to nie je môj prípad. Ja mám rád ľudí, prírodu hud-
bu a zvieratá. Pre svoj pocit píšem články a snažím sa pomáhať ľuďom, lebo človek by nemal myslieť len na 
seba a to, že som na vozíku, asi to tak malo byť a hnevať sa? Hlúposť!! Možno som si mal niečo uvedomiť, 
alebo som od niečoho zachránený a vďaka vozíku mám hodnoty, ktoré by som ako zdravý nemusel mať a ja si to vážim. 
Nemám veľa túžob a snov, azda len jeden, ktorý sa mi už nikdy nesplní. Aby s nami bola moja mamička, ktorá pred desiatimi 
rokmi náhle na rakovinu zomrela ako 42-ročná. Bola dobrá, milá a obetavá a veľmi mi chýba, ale teraz je pri mne ako anjelik 
a cítim jej pomoc. A mám ešte otca, ktorý ma potrebuje. 
Veľmi si Vás vážim a moc si cením Vašu prácu. Je náročná, namáhavá, ale vzácna a verím, že niekedy aj krásna... 
Klobúk pred vami dolu! Zachrániť ľudský život je najväčší a najvzácnejší dar a povedať slovko ďakujem je nie-
kedy málo, také jednoduché no zároveň zložité... Želám hlavne zdravie Vám všetkým a čo najviac pozitívnych 
životných zážitkov. Zaslúžite si to... 

Nasa Nemocnica 1-2014 CTP.indd   7 12. 3. 2014   13:15:41



číslo 1/2014

NAše PRACOViSKá

8

Karcinóm prsníka
Je štatisticky najčastejším zhub-
ným ochorením u žien v Severnej 
Amerike a vo väčšine priemyselne 
vyspelých krajín európy. Karcinóm 
prsníka má neustále stúpajúcu in-
cidenciu a už v tomto období tvorí 
približne štvrtinu zhubných ná-
dorov u žien. V uSA ochorie na kar-
cinóm prsníka každá siedma žena, 

v Slovenskej republike približne 
každá dvadsiata. V našej krajine je 
incidencia karcinómu prsníka pri-
bližne 2,7-tisíca prípadov (údaj za 
rok 2008), pomer mortalita: inci-
dencia je 1: 3-4. Výsledky svedčiace 
o klesajúcej mortalite pri stúpajú-
cej incidencii, sa jednoznačne pri-
pisujú novým diagnostickým ako 
i liečebným postupom.

Karcinóm prsníka má mnohoroč-
nú históriu. Prvá informácia sa 
o karcinóme prsníka uvádza už 
v papyrusoch, uložených v Brit-
skom múzeu v londýne, z obdobia 
3 000 rokov pred naším letopoč-
tom. Snaha o účinnú liečbu tohto 
ochorenia sa eviduje od začiatku 
19. storočia. Dvadsiate storočie sa 
nieslo v znamení komplexnej mul-

Mamologické oddelenie: Henrieta Danielová, MUDr. Zuzana Borská, doc. MUDr. Vladimír Bella, 
PhD., Ingrid Pástiová, MUDr. Eva Mináriková, MUDr. Vladimír Časnocha, PhDr. Erika Zámečníková, 
MUDr. Olga Raneta, PhD., Mgr. Andrea Mináriková.

MAMOlOGiCKé ODDeleNie 
ONKOlOGiCKéHO úSTAVu SV. AlŽBeTy

Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety zabezpečuje komplexnú, individu-
álnu, medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť o klientov, predovšetkým o klientky/pacientky, 
s rôznymi ochoreniami prsníkovej žľazy. Vyšetrenia sa poskytujú ženám bez príznakov ako i s prí-
znakmi ochorení prsníkov.

Nasa Nemocnica 1-2014 CTP.indd   8 12. 3. 2014   13:15:45



timodálnej liečby. zároveň snahu 
o včasnú diagnostiku sprevádza-
lo a sprevádza aj úsilie o zníženie 
mortality a zlepšenie kvality života. 
Možnosti odhalenia preventívnej 
metódy vedúcej k eliminácii alebo 
aspoň k zníženiu rizika vzniku kar-
cinómu prsníka u žien sú zatiaľ ilu-
zórne. V súčasnosti zostáva včasný 
záchyt rakoviny prsníka najúčin-
nejšou zbraňou. Cesta k tomu, aby 
čo najviac žien bolo indikovaných 
k prsník zachovávajúcim operáci-
ám, vedie cez včasné stanovenie 
diagnózy a zachytenie malého, naj-
lepšie ešte nehmatného nádoru. 
Karcinóm prsníka na Slovensku 
dosahuje svojou incidenciou a pre-
valenciou jednu z priorít onkoló-
gie, s výrazným dopadom pre diag-
nostiku a liečbu. ide o dominantné 
ochorenie v ženskej populácii, 
ktoré sa v ojedinelých prípadoch 
vyskytuje aj u mužov, približne 30 
novo diagnostikovaných prípadov 
ročne. Veľký problém predstavuje 
nárast absolútneho počtu karcinó-
mu prsníka do mladších vekových 
kategórií. existuje priamy vzťah 
medzi rastom počtu prípadov 
a stúpajúcim priemerným vekom 
ženskej populácie.

História Mamologického odde-
lenia
Mamologické oddelenie vzniklo 
v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty 1. februára 2007. V tom období 
pozostávalo z dvoch ambulancií: 
Onkologicko-mamologickej, kde 
pracoval doc. MuDr. Vladimír 
Bella, PhD. so sestrou erikou zá-
mečníkovou a z Gynekologicko- 
mamologickej, kde v tom období 
pracovala MuDr. Jozefa Sílešová 
a sestra Henrieta Danielová. Pred 
vznikom Mamologického odde-
lenia bola z klinického hľadiska 
starostlivosť o klientky/pacientky 
s ochoreniami prsníkovej žľazy 
zabezpečovaná prostredníctvom 
Gynekologicko-mamologickej am-
bulancie, ktorá bola zaradená pod 
Polikliniku OúSA. S pribúdajúcim 

počtom pacientov sa v roku 2009 
zriadila tretia ambulancia: interno- 
mamologická a od 1. októbra 2013 
ambulancia štvrtá.
Zameranie Mamologického od-
delenia:
V ambulanciách sa vykonáva:
•	prevencia,	diagnostika	a	diferen-

ciálna diagnostika prsníkových 
ochorení,

•	dlhodobo	sa	sledujú	pacientky	so	
zvýšeným rizikom rakoviny prs-
níka, hlavne s výskytom rakoviny 
prsníka v rodine a po operácii 
prsníka,

•	dlhodobo	 sa	 sledujú	 pacienti	
s rakovinou prsníka a pacienti 
s pozitívnym génom BRCA.

V rámci Mamologického oddele-
nia sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety zabezpečujú:
•	konziliárne	vyšetrenia	pacientov	

s rôznymi ochoreniami prsníkov 
z celého Slovenska,

•	ultrasonografické	vyšetrenia	prs-
níkov, tenkoihlový odber z prsní-
kov za účelom spresnenia diag-
nózy ochorenia prsníkov,

•	zabezpečuje	 sa	 liečba	 nezhub-
ných ochorení, hlavne bolesti-
vosti a sekrécie z prsníkov, ako 
i hormonálna liečba onkologic-
kých ochorení prsníka.

Na oddelení pracujú štyria lekári 
a štyri sestry na plný pracovný úvä-
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Primár Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. a vedúca sestra  
PhDr. Erika Zámečníková, Mamologická ambulancia I.

Súčasná štruktúra Mamologického oddelenia:

Primár: Doc. MuDr. Bella Vladimír, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. zámečníková erika

Mamologická ambulancia I:
lekár:  Doc. MuDr. Bella Vladimír, PhD.
Sestra:  PhDr. zámečníková erika

Mamologická ambulancia II:
lekár:  MuDr. Mináriková eva
Sestra:  Pástiová ingrid

Mamologická ambulancia III:
lekár:  MuDr. Časnocha Vladimír
Sestra:  Danielová Henrieta

Mamologická ambulancia IV:
lekár:  MuDr. Borská zuzana
Sestra:  Mgr. Mináriková Andrea 
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zok, čo je na Slovensku zriedkavos-
ťou, a preto je zabezpečená možnosť 
vysoko sa špecializovať na diagnosti-
ku ochorení prsníkovej žľazy.
V rámci multiodvetvovej spoluprá-
ci s inými pracoviskami Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety, ktoré sa 
tiež podieľajú na diagnostike ocho-
rení prsníkov, sa vykonáva včasný 
záchyt rakoviny prsníkovej žľazy.
V roku 2013 bolo v Mamologickej 
ambulancii i celkovo 10 034 vyšet-
rení, z toho bolo 2 034 žien s kar-

cinómom prsníka, 157 žien s novo 
diagnostikovaným	fibroadenómom	
a	602	žien	s	fibroadenómom	v	sle-
dovaní.
V Mamologickej ambulancii ii bolo 
v roku 2013 celkových vyšetrení 
3 076, z toho 702 dispenzarizova-
ných ako i novo diagnostikovaných 
karcinómov	a	263	fibroadenómov.	
V Mamologickej ambulancii iii 
bolo vykonaných 5 736 vyšetrení, 
574 dispenzarizovaných ako i novo 
diagnostikovaných karcinómov 

a	852	fibroadenómov.	Z	celkového	
počtu 18 846 žien ošetrených v Ma-
mologickom oddelení v roku 2013, 
bolo 18 % žien s karcinómom prs-
níka	a	9	%	žien	s	fibroadenómom.

Prevencia karcinómu prsníka
Karcinóm prsníka je ochorenie, 
pri ktorom nevieme zabezpečiť 
primárnu prevenciu, pretože príči-
ny jeho vzniku sú multifaktoriálne 
a exaktné príčiny tohto ochorenia 
dodnes neboli dostatočne objasne-
né, výnimkou sú genetické predis-
pozície.
Využitie rizikových faktorov v pra-
xi:
- formulácia všeobecných zásad 

prevencie,
- umožňujú vymedzenie skupín 

žien so zvýšeným rizikom vzniku 
rakoviny prsníka na vytvorenie 
vhodnej zdravotnej starostlivosti 
v snahe zabezpečiť včasnú diag-
nostiku ochorenia.

Skríning
Keďže sa skríning aplikuje v popu-
lácii zdravých žien, bez príznakov 
akéhokoľvek ochorenia prsníkov, 
mal by dávať značnú pravdepo-
dobnosť úspešnosti. Skríning sa vy-
konáva organizovane opakovane, 
cyklicky, vždy v určitom, vopred 

Primár Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., pri ultra- 
sonografii prsníkov, Mamologická ambulancia I.

MUDr. Olga Raneta, PhD., sekundárny lekár,
Mamologická ambulancia I.

MUDr. Eva Mináriková, lekár a sestra Ingrid 
Pástiová, sestra, Mamologická ambulancia II.
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určenom čase. Jeho cieľom je de-
tekovať karcinóm prsníka v čase, 
keď je ešte veľmi malý a pred tým, 
ako má šancu metastázovať ciev-
nym a lymfatickým riečiskom. ide 
hlavne o štádium karcinóm in situ  
a i. štádium. V našej krajine sa skrí-
ning karcinómu prsníka nevykoná-
va.

Samovyšetrenie prsníkov, kto-
ré odporúča väčšina odborných 
svetových zdravotníckych organi-
zácií. Väčšina zahraničných štúdií 
nedokázala zníženie mortality kar-
cinómu prsníka pri samovyšetrení 

prsníkov, ale niektoré dokázali zá-
chyt malých tumorov. V našej kra-
jine sa rovnako ako v zahraničí od-
porúča od dvadsiateho roku života 
ženy. udáva sa, že asi 3/4 ženskej 
populácie vie o možnosti samovy-
šetrenia prsníkov, ale vykonáva ho 
približne iba 15 %. Vykonávať by 
ho mali ženy od dvadsiateho roku 
života každý tretí mesiac, ženy nad 
tridsať rokov každý mesiac asi tretí 
- štvrtý deň po skončení menštruá-
cie a ženy v klimaktériu každý me-
siac, vždy rovnaký deň v mesiaci.
Počas samovyšetrenia si žena musí 
pozorne sledovať zmeny v prsníko-

vom tkanive:
- farbu kože,
- hrčku v prsníku,
- vtiahnutie bradavky,
- tvar pokožky a bradaviek,
- vtiahnutie kože,
- sekrét z bradavky- hlavne čer-

vený, alebo jednostranný,
- ekzém bradavky,
- začervenanie, zápaly prsníka,
- hrčku v oblasti podpazušia, 

alebo kľúčnej kosti.
Samovyšetrenie sa vykonáva: v sto-
ji pred zrkadlom, pod sprchou 
a v ľahu.
V stoji pred zrkadlom treba zmeny 

MUDr. Vladimír Časnocha, lekár, 
Mamologická ambulancia III.

Mgr. Andrea Mináriková, sestra, 
Mamologická ambulancia IV.

Henrieta Danielová, sestra, 
Mamologická ambulancia III.

MUDr. Zuzana Borská, lekár, 
Mamologická ambulancia IV.
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na prsníkoch pozorovať v týchto 
polohách: ruky voľne spustené 
pozdĺž tela, ruky za hlavou, ruky 
v bok, ruky v predklone, keď vi-
sia voľne spustené. potom si žena 
prezrie s rukami za hlavou prsníky 
spredu a z oboch strán.
po samovyšetrení prsníkov pohľa-
dom, nasleduje samovyšetrenie 
pohmatom, ktoré sa začína v stoji. 
každý prsník treba vyšetriť v sme-
re hodinových ručičiek, smerom 
k bradavke, bruškami troch stred-
ných prstov, krúživými pohybmi, 
od horného vonkajšieho kvadran-
tu. Nesmie sa zabudnúť na samovy-
šetrenie oblasti pod i nad kľúčnou 
kosťou ako aj na oblasť pazuchy. 
Základom samovyšetrenia prsní-
kov je všímať si každú zmenu, ktorá 
pri predchádzajúcich vyšetreniach 
nebola prítomná. po prehmataní 
prsníkov si treba jemne zatlačiť na 
bradavky a zistiť, či z bradavky ne-
vyteká sekrét. počas sprchovania si 
treba po namydlení kože zdvihnúť 
pravé rameno, ľavou rukou si vy-
šetriť pravý prsník a pravou rukou, 
ľavý prsník.
počas samovyšetrenia prsníkov 
poležiačky, je treba podložiť si vy-
šetrovanú stranu malým vankúšom 
a opäť bruškami troch stredných 
prstov si treba po jednotlivých 
kvadrantoch vyšetriť prsník. opäť 

sa vyšetruje pravý prsník ľavou 
rukou a naopak. Záverom samovy-
šetrenia je potrebné, prehmatať si 
aj poležiačky uzliny v oblasti obi-
dvoch podpazuší a kľúčnych kostí. 

Príznaky karcinómu prsníka
symptomatológia karcinómu prs-
níka je veľmi rôznorodá a málo 
špecifická. existujú však tzv. riziko-
vé príznaky, pri ktorých treba mys-
lieť na možnú manifestáciu tohto 
ochorenia.
špecifické rizikové príznaky karci-
nómu prsníka:
- novozistená rezistencia v prs-

níku- (najčastejšie sa vyskytuje 
v hornom laterálnom kvadrante 
prsníka), 

- vtiahnutie kože prsníka, 
- bolesti prsníka,
- začervenanie, opuch kože, 
- kožné nádorové zmeny kože prs-

níka
- novozistená asymetria prsníkov,
- zmena farby kože,
- asymetria a zmena veľkosti bra-

daviek,
- vtiahnutie bradavky jedného ale-

bo oboch prsníkov,
- sekrécia z bradavky,
- ekzém a iné kožné zmeny na bra-

davke,
- novozistená rezistencia v oblasti 

podpazušia, alebo kľúčnej kosti, 

- lymfadenopatia,
- rozšírenie žilnej pletene- pri re-

zistencii v prsníku, najmä pri 
rýchlorastúcom benígnom alebo 
malígnom ochorení.

Tieto rizikové príznaky sa však 
často vyskytujú aj pri benígnych 
ochoreniach prsníka.
Nešpecifické príznaky pre karci-
nóm prsníkovej žľazy: 
- chudnutie, anémia, bolesti kostí, 

slabosť, malátnosť, rýchle zväč-
šovanie objemu pása, ťažkosti 
s dýchaním, vysoká sedimentácia 
krvi.

vykonanie včasnej diferenciálnej 
diagnostiky rizikových príznakov 
pacientky vedie k zabráneniu diag-
nostiky karcinómu prsníka v po-
kročilom štádiu. Najdôležitejšie je 
presvedčiť zdravé ženy o dôležitos-
ti a význame prevencie karcinómu 
prsníka, a v prípade rizikových prí-
znakov aj o potrebe odbornej po-
moci v oblasti diagnostiky ochore-
ní prsníkov.

Text: Doc. MUDr. vladimír Bella, 
phD.; phDr. erika Zámečníková
Foto: peter kresánek

koNTakT:
Tel.: +421 2 3224 9608
e-mail: vladimir.bella@ousa.sk
www.ousa.sk 

Pomôcka na inštruktáž k samovyšetreniu prsníkov. 
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Princípom PeT je detekcia ani-
hilačného žiarenia pozitrónov 
(dva fotóny letiace opačným 
smerom na jednej priamke), kto-
rých zdrojom je vhodne použité 
rádiofarmakum. Pomocou tej-
to metódy je možné zobrazovať 
biologické pochody v ľudskom 
tele na metabolickej úrovni, aj 
keď ešte nedošlo k  morfologic-
kým zmenám tkaniva viditeľným 
pomocou iných zobrazovacích 
metód. Na detekciu fotónov sa 
využívajú v novej PeT/CT kame-
re tzv. scintilačné lySO kryštály, 
ktoré obsahujú vzácne kovy ako 
lutécium a ytrium. Pri rekon-
štrukcii obrazu sa uplatňuje tech-
nológia TF (time of flight), ktorá 
zvyšuje presnosť zobrazenia.

Spolu s novou kamerou sa na Kli-
niku nukleárnej medicíny zakú-
pil aj infúzny a rozplňovací sys-
tém Medrad intego na aplikáciu 
rádiofarmaka. Toto zariadenie 
veľmi presne pripravuje dávku 
rádiofarmaka pre pacienta na zá-
klade požiadavky lekára. Rádio-
farmakum sa následne pohodlne 
a bezstratovo aplikuje pacientovi 
cez zavedenú kanylu. zavedená 
kanyla sa využije aj na podanie 
kontrastnej látky pri CT vyšetre-
ní. 

Hlavnou prednosťou zariadenia 
je dôsledná ochrana personálu 
aj pacienta pred vysoko ener-
getickým anihilačným žiarením 
pozitrónov. Toto zariadenie je 

mobilné, plne automatické a mi-
nimalizuje možnosti omylov pri 
príprave, manipulácií, výpoč-
toch a aplikácií rádiofarmarmaka 
pacientom.

Výhodou hybridného PeT/CT 
systému je aj možnosť súčasne 
s PeT vyšetrením vykonať diag-
nostické CT vyšetrenie pacien-
ta, ktoré poskytuje informáciu 
o morfologických a štrukturál-
nych zmenách v jednotlivých or-
gánoch, ktoré vykazujú metabo-
lickú aktivitu v PeT obraze.

za ročné obdobie používania no-
vej PeT/CT kamery sa na Klinike 
nukleárnej medicíny vyšetrilo 
celkovo 1651 pacientov, z toho 
47 detí. u 169 pacientov sa po-
mocou PeT/CT vykonalo vyšetre-
nie mozgu. Hlavnou indikáciou 
pre PeT/CT je onkologická diag-
nostika. 

Celosvetovo najpoužívanejším 
PeT rádiofarmakom je 18F-FDG. 
Do klinickej praxe sa však po-
stupne dostávajú aj ďalšie diag-
nostické rádiofarmaká ako na-
príklad 18F-cholín, 18F-DOPA, 
18F-FlT, 18F-FeT alebo 11C-methio-
nín. Na našom pracovisku sa 
v súčasnosti využíva iba 18F-FDG 
avšak v blízkej budúcnosti plá-
nujeme rozšíriť našu ponuku o 
18F-DOPA a 18F-cholín. Neustály 
pokrok v oblasti nukleárnej me-
dicíny na poli prístrojovej tech-
niky a rádiofarmák umožňuje 
včasnú a presnú diagnostiku 
mnohých typov ochorení, čo ná-
sledne zlepšuje kvalitu života na-
šich pacientov.

MuDr. zuzana Tomišková, 
Doc. MuDr. Viera lehotská, PhD. 

Ročné skúsenosti s novou PeT/CT 
kamerou na Klinike nukleárnej medicíny

Pozitrónová	 emisná	 tomografia	 (PET)	 v	 spojení	 s	 počítačovou	
tomografiou	(CT)	predstavuje	účinný	a	pokrokový	diagnostický	
nástroj modernej medicíny. V súlade s najnovšími trendami bola 
aj na našej Klinike nukleárnej medicíny začiatkom roku 2013 
inštalovaná nová PeT/CT kamera Philips Gemini TF TOF 16. 
Táto kamera výrazne skrátila časovú náročnosť snímania a zvý-
šila celkový komfort pacienta počas vyšetrenia. Pred inštaláciou 
nového zariadenia prešla diagnostická časť kliniky celkovou 
rekonštrukciou. zvýšila sa tak radiačná ochrana zamestnancov 
i pacientov a používané priestory sa zmenili na moderné a kom-
fortné pracovisko. 
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Slovenská gastroenterologická spo-
lo čnosť, ako hlavný organizátor 
kongresu, si už tradične zvolila pre 
toto podujatie Vysoké Tatry. Atmo-
sféra štrbského Plesa, vynikajúca 
organizácia celého podujatia, ako 
aj vysoká účasť odborníkov zo Slo-
venska a Čiech (registrovaných 
bolo vyše 340 účastníkov) dávali 
predpoklad, že toto podujatie bude 
patriť k tým, ktoré sa radia medzi 
najúspešnejšie. 
Prezidentom kongresu bol Prof. 
MuDr. Peter Mlkvý, CSc., primár 
Oddelenia laserovej medicíny 

V dňoch 28. - 31. januára 2104 sa v tatranskom hoteli Patria konal 19. ročník gastroenterologic-
kého kongresu Gastrofórum 2014, ktorý patrí už tradične medzi najväčšie odborné podujatia 
konané na Slovensku. 

z odborných podujatí a marketingových aktivít OúSA

Gastrofórum 2014

OúSA, ktorý privítal účastníkov 
Gastrofóra. Tohtoročným nosným 
programom Gastrofóra bola prob-
lematika ochorení pažeráka a ža-
lúdka. Naši odborníci mali mož-
nosť porovnať svoje skúsenosti 
v liečbe týchto ochorení so situá-
ciou v susednej Českej republike. 
Spestrením kongresu bolo zarade-
nie nového bloku do odborného 
programu pod názvom „Fórum 
mladých gastroenterológov“ s cie-
ľom vytvoriť dostatočný priestor 
pre odbornú prezentáciu výsled-
kov práce začínajúcich kolegov 

v tejto oblasti. 
Onkologický ústav sv. Alžbety bol 
na tomto podujatí zastúpený via-
cerými odborníkmi, z ktorých nie-
ktorí boli členmi programového 
výboru (prezident kongresu Prof. 
P. Mlkvý, člen vedeckého výboru 
Doc. P. Makovník), ako aj aktív-
nymi účastníkmi a spoluautormi 
odborných prednášok (P. Mlkvý, 
P. Makovník, J. Palaj, V. Marek, 
P. Chvalný, M. Sabol), z nich niekto-
rí predsedali aj  odborným blokom 
(P. Mlkvý, P. Makovník). V rámci 
posterovej sekcie boli prezento-
vané práce autorov K. závodnej 
a spol. z Oddelenia lekárskej gene-
tiky a autora P. Minárika z Oddele-
nia gastroenterológie OúSA.
Oddelenie marketingu participo-
valo na tohtoročnom Gastrofóre vo 
forme propagačného stánku a ma-
teriálov s cieľom poskytnúť odbor-
nej verejnosti aktuálne informácie 
z oblasti laboratórnych vyšetrení, 
ktoré vykonáva ústav laboratórnej 
medicíny OúSA, konkrétne Odde-
lenie lekárskej genetiky, napríklad 
vyšetrenie hereditárnej chronickej 
pankreatitídy - vyšetrenie génov 
PRSS1 a SPINK1 odporúčané u pa-
cientov s chronickou prípadne 
akútnou pankreatitídou, vyšetre-
nie hereditárneho nepolypózneho 
karcinómu kolorekta – ide o vyšet-
renie génov MLH1, MSH2, MSH6 
odporúčané u pacientov s karci-
nómom kolorekta vo veku pod 
50-rokov a pozitívnou rodinnou 
anamnézou, ako aj vyšetrenie he-
reditárneho difúzneho karcinómu 
žalúdka - vyšetrenie génu CDH1 od-

Gastrofórum 2014. MUDr. Július Palaj, Prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
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porúčané u pacientov s difúznym 
karcinómom žalúdka v mladšom 
veku a pozitívnou rodinnou anam-
nézou a podobne. Okrem toho už 
tradične propagujeme náš ústav 
aj formou prezentácie aktuálneho 
čísla časopisu Naša Nemocnica. 
Vo svojom predslove v programe 
Gastrofóra 2014 prezident poduja-
tia Prof. Peter Mlkvý vyjadril nádej, 
že dlho očakávaný pilotný projekt 
skríningu kolorektálneho karcinó-
mu (vyšetrenie okultného krváca-
nia zo stolice) by sa mohol začať na 

jar v tomto roku, čo je výsledkom 
cielenej a systematickej práce pra-
covnej skupiny Slovenskej gastro-
enterologickej spoločnosti, ktorej 
členmi sú aj odborníci z OúSA. Po 
úspešnom zvládnutí tohto projek-
tu – do ktorého má byť zahrnutá 
populácia vo veku nad 50 rokov – 
je plánované zahájenie celonárod-
ného skríningu. 
Pre náš ústav je dôležitá skutoč-
nosť, že by mal aktívne participovať 
na tomto projekte formou vyšetre-
ní okultného krvácania zo stolice 

testami 3. generácie FOBT (kvan-
titatívne stanovenie ľudského he-
moglobínu pomocou automatické-
ho analyzátora), ktorých citlivosť 
a	 špecifickosť	 je	 veľmi	 vysoká.	
V súčasnosti je OúSA už teraz per-
sonálne, metodicky, ako aj technic-
ky (vlastní automatický analyzátor 
OC - Senzor-µ) pripravený úspešne 
realizovať nielen daný projekt, ale 
i rutinné vyšetrenia pre všetkých 
občanov, ktorí prejavia o skríning 
záujem v rámci prevencie výskytu 
kolorektálneho karcinómu. 

 Koordinátorom sympózia bol Doc. 
MuDr. Ján Podoba, CSc. (primár 
Oddelenia klinickej endokrinoló-
gie OúSA a vedúci Kliniky endo-
krinológie lF Szu a OúSA), ktorý 
privítal všetkých účastníkov pod-
ujatia a osobitne vzácneho hosťa 
z Nemecka (Marburg) Prof. MuDr. 
Markusa lustera, jedného z po-

predných európskych odborníkov 
v liečbe karcinómu štítnej žľazy. 
úvod do problematiky zahájil Doc. 
MuDr. J. Podoba, CSc. svojou pred-
náškou s názvom „Novšie aspekty 
v problematike diferencovaného 
karcinómu štítnej žľazy“. Poukázal 
v nej okrem iného na prínos uSG 
v pooperačnom manažmente pa-

Karcinóm štítnej žľazy. Prvý zľava: Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., 
Prof. MUDr. Markus Luster, MUDr. Peter Kentoš, PhD., 
MUDr. Eva Takácsová, MUDr. Róbert Králik, PhD.

cientov s týmto ochorením. Na 
sympóziu prednášali aj ďalší odbor-
níci z OúSA, a to MuDr. eva Takác-
sová, primárka lôžkovej časti Klini-
ky nukleárnej medicíny, ktorá sa 
venovala problematike karcinómu 
štítnej žľazy u vysokorizikových pa-
cientov liečených v OúSA, ako aj 
MuDr. Róbert Králik, PhD. (Klini-
ka onkologickej chirurgie OúSA), 
ktorí vo svojej prednáške s názvom 
„Profylaktická lymfadenektómia 
pri papilárnom karcinóme – áno 
alebo nie“ poukázal na význam 
profylaktickej disekcie centrálne-
ho krčného kompartmentu, ktorej 
výsledkom je lepšie stanovenie sta-
gingu ochorenia, ako aj zníženie 
rizika lokálnej rekurencie. 
zo šiestich prezentácií, ktoré od-
zneli na tomto sympóziu, polovi-
ca pochádzala od našich kolegov 
z OúSA, čo svedčí o ich vysokých 
odborných skúsenostiach s ma-
nažmentom pacientov s karcinó-
mom štítnej žľazy, ako aj o komplex-
nom multidisciplinárnom prís tupe 
nášho ústavu k tejto problematike. 
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc. ve-
dúci Oddelenia marketingu OúSA.

Karcinóm štítnej žľazy
Dňa 13. februára Slovenská endokrinologická spoločnosť spolu so Slovenskou spoločnosťou nuk-
leárnej medicíny a radiačnej hygieny usporiadala medzinárodné odborné sympózium s názvom 
„Karcinóm štítnej žľazy – od uzla k remisii“.
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Rozvoj klinických i vedných odbo-
rov na Slovensku je odrazom rozvo-
ja medicíny v dvadsiatom storočí. 
Počas prvých desaťročí podobne 
ako v ostatnom svete onkologická 
diagnostika i liečba sa realizovala 
v rámci základných i postupne pri-
búdajúcich medicínskych odborov. 
Na začiatku to boli predovšetkým 
rádiologické oddelenia a ústavy, 
ktoré postupne preberali funkcie, 
pokrývajúce potreby starostlivosti 
o onkologických pacientov.
V historickom slede nemožno 

nespomenúť mená osobností, 
ktoré pripravovali na Slovensku 
vytvorenie medicínskeho odboru 
onkológia v dnešnom slova zmys-
le. Medzi prvých patrí nesporne 
MUDr. Ľudovít Valach (1893 – 
1941), ktorý pracoval na začiatku 
dvadsiateho storočia na internej 
klinike v Bratislave ako asistent u 
profesora Kristiána Hynka. Valach 
sa sprvu zaoberal röntgendiagnos-
tikou, ale od roku 1920 aj rádiote-
rapiou. V roku 1931 zriadil prvé 
„rádiové emanatórium“ na Sloven-

Články venované uplynulým vyše 275 rokom, ktoré uplynuli od 
príchodu Rehole sv. Alžbety do nášho mesta a zriadenia Nemoc-
nice sv. Alžbety ako miesta príkladnej starostlivosti o chorých 
a trpiacich i kolísky slovenskej onkológie vyvolali priaznivú 
odozvu. V tomto vydaní v nich pokračujeme materiálmi, ktoré 
exkluzívne pre náš časopis pripravil akademik MuDr. Viliam 
ujházy, DrSc. (nedávno tiež ocenený pri príležitosti 60. výro-
čia SAV). Opäť na svoje spomienky v ďalšom článku pokračuje 
tiež prezidentka ligy proti rakovine MuDr. eva Siracká, DrSc. 
K obom sa pridáva ako pamätníčka aj historicky prvá primárka 
oddelenia klinickej rádiofyziky RNDr. Viera laginová, CSc.

Alžbetínky sa u nás už vyše 275 rokov príkladne starajú o chorých a trpiacich

História onkológie na Slovensku

Archívna fotografia alžbetínok z obdobia kedy sa v Nemocnici Rehole sv. 
Alžbety, ako hodnotí akademik MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., pripravovala éra 
novodobej onkológie. 

sku so 16 posteľami. Roku 1931 
sa emanatórium premenovalo na 
Rádiumterapeutický ústav s cha-
rakterom kliniky.

Ľ. Valach bol človek vysokých od-
borných kvalít a aktívny v klinic-
kej práci i v publikačnej činnosti. 
uverejnil viaceré práce z oblasti 
rádioterapie niektorých foriem 
nádorovej choroby. V roku 1939 
bol vymenovaný za riadneho pro-
fesora rádiológie a rádioterapie. 
V roku 1940 sa Rádiumterapeutic-
ký ústav presťahoval do vtedajšej 
Nemocnice sv. Alžbety na špitál-
skej ulici, kde bolo vtedy 95 po-
stelí pre chronicky chorých. Prof. 
Ľ. Valach zomrel vo veku 48 rokov 
v roku 1941. Právom sa považuje 
za zakladateľa slovenskej rádioló-
gie a tým i onkológie ako klinické-
ho medicínskeho odboru.

Po predčasnej smrti profesora 
Ľ. Valacha v roku 1941 bol na krát-
ku dobu zodpovedný za vedenie 
ústavu MUDr. Žigmund Križan. 
Keď nemocnicu na špitálskej ulici 
prevzal zdravotný odbor Minister-
stva vnútra (do jeho kompetencie 
patrilo vtedy aj zdravotníctvo), rá-
dioterapeutická klinika sa vrátila 
do priestorov štátnej nemocnice. 
V rehoľnej nemocnici zostali pa-
cienti s chronickými chorobami, 
avšak v tej dobe už s prevahou on-
kologických pacientov.

Nemocnica Rehole sv. Alžbety bola 
takto pripravená na to, že sa v nej 
začala éra „novodobej onkológie“. 
Pri jej počiatkoch nemožno ne-
spomenúť meno MUDr. Viliama 
Thurzu (1912 – 1984). Koncepcia, 
s ktorou Dr. V. Thurzo začal budo-
vať ústav bola na svoju dobu zaiste 
progresívna: chcel vytvoriť ústav 
s klinickou starostlivosťou o onko-
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logických pacientov v komplexe 
s onkologickým výskumom. Bolo 
to prvé komplexné onkologické 
pracovisko svojho druhu v Česko-
slovensku.

úroveň ústavu bola odrazom osôb 
a osobností, ktoré riaditeľ pritia-
hol do v tom čase nie najatraktív-
nejšieho medicínskeho odboru 
– do onkológie. Nemožno nespo-
menúť aspoň niektoré z mien ďal-
ších priekopníkov onkológie na 
Slovensku. V dobe pred vznikom 
onkologického ústavu, keď riadi-
teľom nemocnice bol chirurg doc. 
L. Bolcek už tu pracovali MUDr. 
Eugen Kunštadt – rádiológ (od 
r. 1943, neskôr profesor rádiológie 
v Košiciach), MUDr. Alfréd Šári – 
röntgenológ (od r. 1944, neskôr 
vedúci röntgenodiagnostického 
oddelenia), MUDr. J. Vernár – 
röntgenológ (1945). Potom prišiel 
v roku aj 1946 MUDr. Jozef Liška 
- dermatológ, ktorý neskôr vyko-
nával aj funkciu riaditeľa ústavu. A 
v roku 1947 MuDr. ernest Klauber 
ako gynekológ. V päťdesiatych a 
šesťdesiatych rokoch potom po-
zitívne ovplyvnil kvalitu ústavu 
v klinických i experimentálnych 
odboroch príchod nových odbor-
ne vyspelých pracovníkov, ktorí sa 
stali zakladateľmi a budovateľmi 
viacerých onkologických odborov 
(prof. F. Švec – farmakológ, J. Ďur-
kovský – rádiológ, A. Winkler 
a V. Černý – experimentálni a kli-
nickí chemoterapeuti, S. Hupka 
– zakladateľ nukleárnej medicíny, 
P. Kossey – patológ).

V ústave boli v prvých rokoch exis-
tencie nasledujúce klinické od-
delenia: rádiologické oddelenie, 
chirurgické oddelenie, gynekolo-
gické oddelenie, oddelenie experi-
mentálnej terapie, pracovisko pre 
klinickú aplikáciu rádioizotopov, 
oddelenie pre röntgenologickú 
diagnostiku, oddelenie patologic-
kej anatómie. Ku klinickým oddele-
niam patrilo ešte organizačne-me-

todologické oddelenie. Kapacita 
ústavu bola vtedy 145 postelí.

Samozrejme štruktúra ústavu sa 
v priebehu rokov menila, vytvorilo 
sa oddelenie kožné, expektačné, 
resp. oddelenie pre včasnú diag-
nostiku a viaceré ďalšie neskôr, či 
už v rámci ústavu na Heydukovej 
ulici, alebo potom v Národnom 
onkologickom ústave na Klenovej 
ulici. Nemožno nespomenúť aj to, 
že špecializovaná onkologická sta-
rostlivosť sa v Bratislave realizovala 
sústavne na vysokej odbornej úrov-
ni aj na iných pracoviskách, ako 
sú napríklad: oddelenia nemocni-
ce v Podunajských Biskupiciach 
(nádory pľúc), urologická klinika 
(nádory urogenitálneho systému), 
otorinolaryngologická klinika (ná-
dory hlavy a krku), klinika hema-
tológie a transfúzie krvi (niektoré 
systémové nádory), pediatrická kli-
nika (nádory detí) i ďalšie.

Experimentálna časť aktivít v rám-
ci onkologického ústavu v Brati-
slave sa v prvopočiatku začínala 
na báze klinického laboratória. 
ktorého metodické vybavenie bolo 
adekvátne svojej dobe. Medzi prvé 
výskumné práce patrilo overova-
nie niektorých, z dnešného po-
hľadu už obsolétnych (ktoré, vyšli 
z užívania pozn. red.) enzymatic-
kých testov na zisťovanie nádoro-
vej choroby. S príchodom nových 
pracovníkov začal narastať počet 
experimentálnych oddelení a la-
boratórií, takže v priebehu prvých 
desať rokov trvania ústavu vznikli 
nasledujúce výskumné oddelenia: 
oddelenie experimentálnej pato-
lógie, biologické oddelenie, odde-
lenie biochémie a rádioizotopov, 
oddelenie experimentálnej terapie 
a neskôr ďalšie (chemická karcino-
géneza, imunológia, atď.).

Vo výskumnej časti ústavu sa po-
stupne rozširovala a skvalitňovala 
úroveň vedeckej práce súbežne 
s príchodom nových pracovníkov. 

Tematické zamerania výskumu 
bezpochybne ovplyvnila skutoč-
nosť, že sa v roku 1953 podarilo 
zachytiť spontánny kurací nádor, 
o ktorom sa skoro dokázalo, že ho 
možno transplantovať bezbunko-
vým	 filtrátom,	 čo	 bolo	 dôkazom	
jeho vírusového pôvodu. Popísa-
ný vírus - označený ako B77 vírus 
patrí do skupiny onkogénnych re-
trovírusov Rousovského typu. Ten-
to objav bol ozajstným vkladom 
bratislavského ústavu do poznáva-
nia procesu možných mechaniz-
mov premeny normálnej bunky na 
nádorovú. Vírus B77 sa dostal do 
mnohých popredných laboratórií 
vo svete. Prispel tak svojim podie-
lom aj k tomu, že techniky a metó-
dy, ale aj obsah onkovirologického 
výskumu plynulo prešiel do výsku-
mu onkogénov, ktoré už dnes po-
máhajú poznávať na molekulovej 
úrovni podstatu procesov maligni-
zácie bunky a otvárajú nové mož-
nosti v oblasti modernej diagnosti-
ky a terapie nádorovej choroby.

Viliam ujházy (prvý krát zverej-
nené v: Onkológia - Juraj Kaušitz, 
Čestmír Altaner a kolektív auto-
rov). 
Foto: Peter Kresánek a archív.

Nasa Nemocnica 1-2014 CTP.indd   17 12. 3. 2014   13:16:17



číslo 1/2014

OSOBNOSTI

18

Stará budova mala síce svoje čaro, 
ale pre rozvoj onkológie bola už 
nevyhovujúca. Preto z popudu 
prof. Viliama Thurzu vznikol zá-
mer vybudovať pre klinickú časť 
nové priestory. Táto myšlienka sa 
stala skutočnosťou a v roku 1964 
bol ústav rozšírený o novú budo-
vu. Postavili ju v záhradnej časti, 
o ktorú sa pôvodne starala sestra 
Boromea a kde stál i malý jedno-
podlažný dom, v ktorom bývali 
niektorí zamestnanci ústavu.

Keď idem niekedy cez priestor 
parkového dvoru ústavu a poze-
rám sa na obloky „novej“ budovy, 
vždy si s pýchou hovorím, že mám 
na jej budovaní určité zásluhy. Po 

skončení stavby sme tam pomá-
hali čistiť okná, dvere i dlážky. Na 
oblokoch rádiologického oddele-
nia som žiletkou oškrabávala zo-
statky farby na skle okien a potom 
som ich aj umývala. Robili sme to 
s nadšením a s pocitom radosti, 
že budeme v novom a modernom 
prostredí. Ako brigádnici stali 
sme tak na čas aj pracujúcou trie-
dou.

základné klinické disciplíny sa 
v priebehu času rozšírili o ďalšie. 
V celom ústave, teda v jeho klinic-
kej a výskumnej časti, panovala 
veľmi dobrá atmosféra. Spoluprá-
ca medzi týmito zložkami prispela 
k tomu, že sa ústav stal postupne 

veľmi uznávanou a významnou 
onkologickou inštitúciou v Čes-
koslovensku. Všetci sme sa dobre 
poznali, výhodou bolo, že kaž-
dého nového člena lekárskeho 
tímu išiel šéf oddelenia predstaviť 
iným, alebo sa ten nováčik išiel 
predstaviť sám. Dnes si to už mno-
hí ani nevedia predstaviť a možno 
to niekomu pripadá aj smiešne.

Spoločné semináre s bohatým 
programom (na ktorých sa vtedy 
bez obmedzenia fajčilo), dláždili 
postupne cestu ku konferenciám 
na vyššej úrovni. Keď už spomí-
nam to fajčenie bol to akýsi po-
obedňajší relax a pre niektorých 
i zábrana pospávania. Tie obedy 
neboli síce také bohaté a pestré 
ako dnes a konzumovali sme ich 
v našej jedálni, predtým iba rehoľ-
nej. Kuchári a kuchárky sa menili, 
spomínam si často na pani Fran-
tišku, ktorá na rozdiel od iných 
kuchárok bola chudá a niekedy 
aj zlostná. Mala svojich obľúben-
cov i neobľúbencov, ktorým vždy 
podľa sympatií hľadala šniclu pri-
meranej veľkosti i kvality.

V tých časoch sme vítali každú 
možnosť odborných stretnutí. 
Často sme cestovali „na otoč-
ku“ do Brna na Žlutý Kopec, i do 
iných odborne dobrých pracovísk 
v celom Československu. Vzácne 
boli cesty do zahraničia, ktoré sa 
vtedy väčšinou ohraničovali iba 
na socialistické štáty. Vždy sme 
tam mali prednášku alebo poster, 
čím sa ústav dostával stále viac do 
povedomia a medzinárodného zá-
ujmu. 

Oficiálnou	 rečou	 bola	 ruština,	
čo nám robilo značné ťažkos-
ti. Mám dojem, že sme hovorili 
vtedy slovensky s ruským „udare-
ním“. Tak sme sa potom takmer 

Návraty do minulosti
Po nedobrovoľnom odchode sestričiek alžbetíniek do vyhnan-
stva, zostali priestory klauzúry prázdne. Pretože sa počty pa-
cientov zvyšovali, z časti z týchto priestorov sa urobili izby pre 
pacientov a inšpekčná izba pre lekárov, knižnica a z časti vý-
skumné laboratóriá.
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všetci dohodli (aj vďaka naj-
väčším rebelantom - prof. Ko-
lodziejska z Poľska, prof. eich-
horn z Nemecka, ku ktorým sa 
rád pridával aj prof. Kunštadt), 
že sa budeme dorozumievať 
v angličtine alebo nemčine. A to 
aj napriek tomu, že protokoly sa 
písali po rusky. Tieto porady mi 
umožnili, že som potom so sú-
hlasom nadriadených orgánov 
mohla ísť pracovať na jeden rok 
na Geschwulstkliniku Nemeckej 
akadémie vied v Berlíne. Bol tam 
vtedy veľký nedostatok odborní-
kov v dôsledku ich odchodu do 
západného Nemecka, čo vtedy 
nebol až taký veľký problém, lebo 
cesta cez západný Berlín posky-
tovala únikové dvere. V dôsled-
ku kádrových rozhovorov pred 
cestou a varovaniam vyhýbať sa 
agentom imperializmu, mala som 
z počiatku obavy západný Ber-
lín navštíviť. Na Československej 
ambasáde, kde mi povedali, že 
návšteva síce nie je zakázaná, ale 
nežiaduca, som si všim la podľa 
oblečenia pracovníčok ambasá-
dy, že asi pravidelne v západnom 
Berlíne nakupujú. Tak som pre-
stala mať výčitky svedomia a túto 
možnosť som spokojne využívala. 
Pri návštevách Berlína niektorých 
kolegov zo Slovenska som ich tam 
s radosťou pozývala a oboznamo-
vala s úkladmi západného impe-
rializmu. Dodnes mám dojem, 
že veľmi trpeli predstavou, že na 
každom kroku ich niekto sleduje. 
zažili však trocha atmosféry spo-
ločného Berlína, vtedy ešte bez 
múru. Ten postavili v rekordnom 
čase po mojom návrate do Brati-
slavy.

štruktúra ústavu sa menila 
a postupne sa rozširovala a zdo-
konaľovala aj jeho výskumná časť. 
Výsledky práce, mnohé i objav-
né, viedli k tomu, že sa ústav  stal 
centrálnym koordinačným praco-
viskom pre onkologický klinický 
i laboratórny výskum. K dobrému 

menu prispieval aj epidemiolo-
gický výskum, ktorý sa úspešne 
v ústave rozvíjal a viedol k zalo-
ženiu národného onkologického 
registra, čo bolo v odborných eu-
rópskych kruhoch vysoko hodno-
tené. To všetko prispelo k tomu, 
že sme mali možnosť privítať na 
ústave mnohé významné osob-
nosti nielen z európy, ale aj iných 
štátov sveta.

Názvy ústavu sa v priebehu jeho 
existencie často menili a v roku 
1969 sa Onkologický ústav pre 
Slovensko zmenil na ústav klinic-
kej onkológie a ústav experimen-
tálnej onkológie SAV.

Napriek rozdeleniu ústavu, či aké-
musi symbolickému „rozvodu“ sa 
pracovná i spoločenská atmosfé-
ra nijako nezmenila. Spolupráca 
medzi jednotlivými oddeleniami 
i výskumnými pracoviskami bola 
vynikajúca. Prispievala k tomu 
nielen bezkonkurenčná kolegia-
lita, spoločné porady, stretnutia 
pri káve i rôznych spoločenských 
podujatiach. Spoločne sme pretr-
peli i prvomájové sprievody, kde 
nás po niekoľko hodinovom ča-
kaní, zaradili na koniec sprievo-
du pracujúcich. Brali sme to ale 
s humorom a odpochodovali sme 
pred tribúnu, kde bol ako hosť po-
zvaný aj náš prof. Thurzo a srdeč-
ne sme mu zamávali.

Medzi tie lepšie zážitky pat-
rili malé, ale milé posedenia 
v priestore historickej lekárne na 
prízemí starého ústavu, pri prí-
ležitosti sviatku sv. Alžbety, už aj 
spolu s niektorými sestričkami, 
ktoré sa vrátili. Dodnes my, pa-
mätníci, spomíname na vynika-
júce orechovníky a makovníky, 
ktoré sestričky napiekli. K tým 
milým spomienkam patria i miku-
lášske celoústavné zábavy, ktoré 
sa	 oficiálne	 nazývali	 predvianoč-
né, lebo sme si na Deda Mráza ni-
jako nevedeli zvyknúť. Povestnú 

lucia párty, ktorú som na ústave 
zaviedla po mojom študijnom po-
byte v štokholme nám závideli 
mnohí kolegovia z iných ústavov 
v Československu, ale s radosťou 
sa na nej opakovane  zúčastňova-
li. Predvianočné kapustnice boli 
tradičným pretekom, ktoré od-
delenie navarilo lepšiu. Vysoko 
viedlo gynekologické oddelenie, 
kde si sestričky dali na jej kvalite 
veľmi záležať. My, kolegyne a ko-
legovia na rádiológii sme osla-
vovali u mňa doma, kde sme my 
dievčatá  obsluhovali a chlapci 
umývali riad a všetci sme veľmi 
kvitovali, že náš šéf doc. Ďurkov-
ský ho veľmi odborne utieral. 
Dobre si pamätám, ako sa napriek 
svojej známej prísnosti aj pekne 
vedel usmievať. 
 
Po viacerých poradách presadil 
prof. Thurzo rozšírenie klinic-
kého výskumu a nás, niekoľkých 
klinických pracovníkov presved-
čil, aby sme sa na túto dráhu za-
merali. Bolo to obdobie, hľadania, 
predstáv, úspechov i neúspechov. 
Bol to ale aj začiatok intenzívnej-
ších stykov so zahraničím a opa-
kovaných študijných pobytov 
v ústavoch, kde sme mali už dob-
ré meno.

Politické zmeny v socialistických 
štátoch východného regiónu eu-
rópy dávali nám všetkým nádej 
na ďalší rozvoj v rôznych odvet-
viach onkológie. Aj založenie 
Československej ligy proti rako-
vine na našom ústave, kde som 
celý profesionálny život strávila, 
dával príležitosť zaradiť sa medzi 
štáty európy a sveta, kde už toto 
významné hnutie dlhú dobu exis-
tovalo. O tejto novej ceste, plnej 
prekážok, ale aj postupnom úspe-
chu možno opäť až nabudúce.

MuDr. eva Siracká, DrSc.,
lekárka, prezidentka neziskovej 
organizácie liga proti rakovine. 
Foto: Peter Kresánek
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Keďže som chcela študovať medi-
cínu, ale bola som nevhodná kád-
rovo, nemohla som ju absolvovať 
a tak som vyštudovala fyziku na 
Prírodovedeckej fakulte uK. Bola 
som šťastná, že sa môj sen pracovať 
pre pacienta splní aspoň čiastočne 
tým, že som nastúpila na miesto 
fyzika na rádioterapeutickom od-
delení vtedajšieho Výskumného 
ústavu onkologického. Nevedela 
som, čo to obnáša byť fyzikom v ne-
mocnici a čo ma čaká.
Na oddelení boli v tom čase len 
tzv. terapeutické prístroje, ale bola 
už inštalovaná „kobaltová bomba“ 
GUT	400	(archívna	fotografia),	kto-
rú už vo svojich článkoch v tomto 
časopise spomínali doc. Kaušitz 
a dr. Siracká. Prístroje boli inšta-
lované v priestoroch, kde je teraz 
jedáleň pre pracovníkov a až po 
výstavbe „novej časti „ ústavu (po 
roku 1962) boli premiestnené do 
nových priestorov. Musím spome-
núť, že na liečbu žiarením sa už 
v tých časoch, t.j. v 50 a 60 rokoch 
minulého storočia v tomto ústave 
liečilo aj pomocou rádia 226. Je 
snáď dobre spomenúť, laicky po-
vedané, že prv uvedené prístroje 
sa používajú na externú terapiu 
t.j. keď zdroj žiarenia je mimo pa-
cienta a rádium na vnútrodutinovú 
terapiu, čiže zdroj žiarenia sa zave-
die do pacienta a k tomu sa viaže aj 
jedna z mojich spomienok.
Rádium bolo uskladnené v bežnom 
bankovom trezore v pivnici ústavu 
a kľúče od neho mala sr. predstave-
ná Alžbeta, (keď som v r. 1958 na-
stúpila na ústav pracovalo tam viac 
ako 20 rehoľných sestier), a keď sa 
rádium išlo aplikovať pacientovi išli 
sme spolu preň. Ochrana pred žia-

rením v tom čase bola minimálna. 
Rádium sa aplikovalo dvom pacient-
kam a mali ho mať 24 hodín. Ráno 
prídem do práce a vidím, že sa nie-
čo deje, lebo doc. Hupka pobehuje 
po dvore s dozimetrom a vysvitlo, 
že pacientka v noci išla na wC, hoci 
to mali zakázané a rádium jej vy-
padlo a ona ho spláchla do mestskej 
kanalizácie a tak nastalo naháňanie 
po mestskej kanalizácii. Našťastie 
sa v kanáli našlo a donieslo späť na 
ústav a to viedlo k opatreniam, že 
pacientky ležali vždy v uzavretej 
izbe, ktorú mohol otvoriť len prís-
lušný pracovník zvonka.
V tom čase dozimetriu žiarenia 
chodil robiť pracovník z Prahy 
a tak bolo jednou z mojich úloh, 
aby sme začali robiť merania sami. 
Mohli sme to uskutočniť až po za-
kúpení prístrojového vybavenia, v 
po domácky vyrobenom vodnom 
fantóme, ktorý keď terajší kolego-
via vidia tak, len sa usmejú, nakoľko 
terajšie vodné fantómy sú diaľkovo 
ovládané a pohybujú ionizačnú ko-
moru s milimetrovou presnosťou.

z nameraných hodnôt žiarenia sa 
potom vypočítavali ožarovacie časy 
pacientom. Na zhotovenie ožaro-
vacích plánov sa používali aj tzv. 
izodózové listy. Keď tieto vidia 
súčasníci a porovnávajú ich s plán-
mi vypočítanými pomocou pláno-
vacej konzoly do individuálnych 

CT rezov tak sa opäť usmievajú.
Napriek tomu poteší, keď aj dnes 
človek stretne pacienta, ktorý bol 
za takýchto jednoduchých podmie-
nok liečený a žije.
Veľkým prínosom pre liečbu žiare-
ním boli sedemdesiate roky, kedy 
ústav bol vybavený prvým urýchľo-
vačom betatrónom a okrem X žia-
renia sa na liečbu začali používať aj 
urýchlené elektróny. Pokrok nasle-
doval ďalej v ďalšom desaťročí, keď 
sa ústav vybavil prvou plánovacou 
jednotkou a bolo možné vypočíta-
vať ožarovacie plány na počítači do 
individuálnych rezov pacienta z CT 
a prístrojom afterloding na liečbu 
zavádzaním žiaričov do pacienta 
a rádium išlo do zabudnutia.
Po prvých rokoch, keď som praco-
vala sama, pribudla mi prvá labo-
rantka a po zakúpení urýchľovača 
aj ďalší fyzici. V roku 1976 bolo 
ustanovené prvé samostatné fyzi-
kálne oddelenie v nemocnici nie-
len na Slovensku ale aj vtedajšom 
Československu. Na ústav chodili 
na školenie pracovníci z celej re-
publiky.
Od mojich začiatkov mi bolo jasné, 
aká je dôležitá práca fyzika pre lieč-
bu žiarením a ako je dôležitá dobrá 
spolupráca fyzika a lekára resp. na-
opak pre úspech liečby.
Text: RNDr. Viera laginová, CSc.

Spomienky na moje začiatky 
Keď sa povie 50 rokov, málokto si uvedomí, že je to vlastne pol-
storočie a ja som toľko prežila v terajšom OúSA.

Viera laginová 

Nasa Nemocnica 1-2014 CTP.indd   20 12. 3. 2014   13:16:21



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

udialo sa

21

sr. dianne Turner je učiteľkou 
vied (biológia, fyzika, chémia) na 
st. Mary´s High school v Calgary. 
Pri príležitosti 25. výročia zasvä-
tenia svojho života Bohu dostala 
príležitosť putovať 40 dní po Eu-
rópe. Trasa jej púte prechádza-
la Nemeckom, slovenskom, Ra-
kúskom, izraelom a Talianskom. 
V prvých troch štátoch navštívila 
naše alžbetínske komunity, ná-
sledne posvätné miesta v izraeli 
a niekoľko miest v Taliansku vrá-
tane Ríma a assisi.
Vo večerných hodinách v deň 
jej príletu sme ju vyzdvihli na 
viedenskom letisku a zaviezli 
do nášho alžbetínskeho kláštora 

Vzácna návšteva z Kanady
V rámci utužovania vzťahov a vzájomného sa povzbudenia v na-
šej službe Bohu a blížnym som mala možnosť za našu Reholu 
svätej alžbety vlani na jar navštíviť naše sestry alžbetínky v Ka-
nade. Na oplátku nás na jeseň zasa navštívila naša kanadská ses-
tra dianne z Calgary.

v Bratislave. Ešte v ten večer sme 
sa spoločne zúčastnili slávnostnej 
sv. omše spojenej s agapé u bra-
tov františkánov z titulu sviatku 
nášho spoločného patróna sv. 
Františka. Ďalší deň za doprovo-
du sr. Vianney a sr. anny prijali sr. 
dianne konatelia nemocnice Ju-
raj Kaušitz a Pavol Švec a násled-
ne za sprievodu doc. V. lehotskej 
ju previedli niektorými oddele-
niami našej nemocnice - onkolo-
gického ústavu sv. alžbety.
Popoludnie prebehlo exkurziou 
nášho kostola a kláštora, Mod-
rého kostolíka, Františkánskeho 
kostola a kláštora a Bratislavské-
ho hradu. sr. dianne zažila spolo-

čenstvo našich sestier pri spoloč-
ných modlitbách a stolovaní. 
Ďalšie dva dni sme boli v klášto-
re alžbetínok v linzi (Rakúsko) 
účastné slávnostného vstupu 
mladej dievčiny Rafaely do novi-
ciátu, ktorý predstavuje začiatoč-
né intenzívne obdobie prípravy 
na rehoľný život. 
dni návštevy našej spolusestry 
sa rýchlo minuli a my sme sa 
s ňou ráno rozlúčili opäť na vie-
denskom letisku, odkiaľ sr. dian-
ne putovala ďalej, nesúc aj nás 
vo svojom srdci a modlitbách. 
Prežili sme spoločne veľmi pek-
né chvíle a určite aj pre ňu bolo 
stretnutie s nami, s vedením a za-
mestnancami onkologického ús-
tavu sv. alžbety veľkým oboha-
tením! aj touto cestou všetkým 
zainteresovaným vyjadrujeme na-
šu vďaku! 

Text a foto: 
sr. Hyacinta Runnová

Sr. Dianne Turner z Kanady sa počas jej návštevy stretla tiež s oboma konateľmi Onkologického ústavu 
sv. Alžbety: doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc. a RNDr. Ing. Pavlom Švecom, CSc. Sprevádzala ju generálna 
predstavená Rehole svätej Alžbety sr. Viannea Krasňanová a doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
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Je bežné, že ľudia počas zimných 
krátkych dní a dlhých večerov 
nostalgicky spomínajú na príjem-
né letné dni plné slnka, tepla, zele-
ne, vôní a farieb. V našom prípade 
sa teraz, v čase prebúdzajúcej sa 
jari vrátime slovami a obrazom do 
zimného obdobia, konkrétne do 
adventu. Minuloročný advent bol 
bohatý na aktivity, ktorými sme 
chceli prispieť k spríjemneniu 
predvianočného času, ktorí pa-
cienti trávili mimo domova, v ne-
mocnici. 

Prvou z nich bol Koncert Pravosláv-
neho zboru sv. Nikolaja pri chráme 
sv. Rastislava (uskutočnil sa práve 
v deň, ktorý je Medzinárodným 
dňom dobrovoľníkov – 5.12). Čle-
novia zboru zaspievali pacientom 
niekoľko liturgických spevov a via-
nočných kolied najprv v kaplnke 
ústavu a potom na oddeleniach. 

Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Stretnutia človeka s človekom
Naše občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba pôsobí na pôde Onkologického ústavu 
sv. Alžbety už viac ako desať rokov. Naším cieľom je prispievať k zlepšeniu psychosociálnych pod-
mienok chorých v nemocnici. Svoje služby poskytujeme hospitalizovaným aj am-
bulantným pacientom. V tomto čísle časopisu Naša nemocnica ponúkame jednak 
krátky návrat do predchádzajúceho obdobia vo Vŕbe či v nemocnici a v druhej 
časti rozhovor s naším pravidelným sprevádzajúcim dobrovoľníkom.

V nasledujúci týždeň sme zorgani-
zovali predvianočné koledovanie, 
ktoré má v nemocnici svoju tradí-
cií a robí radosť nielen pacientom, 
ale aj personálu a samotným dobro-
voľníkom. Tento krát koledoval re-
kordný počet dobrovoľníkov, ktorí 
hrali a spievali pacientom aj spolu 
s nimi známe vianočné koledy na 
takmer všetkých lôžkových odde-
leniach nemocnice. Pacienti boli 
tiež obdarovaní – drobnými dar-
čekmi a vianočným pečivom, ktoré 
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pre nich dobrovoľníci pripravili. 
Poslednou akciou bolo stretnutie 
s názvom Predvianočná povied-
káreň, na ktorom sme si pri svieč-
kach, medovníčkoch a poviedke 
spoločne s pacientmi posedeli 
a rozprávali sa predovšetkým o blí-
žiacich sa Vianociach. 
V súčasnosti pokračujú všetky naše 

pravidelné aktivity – sprevádzanie 
hospitalizovaných pacientov, tvori-
vé dielne na Klinike radiačnej on-
kológie Szú a OúSA ako aj interno 
– onkologickej klinike VšzaSP sv. 
Alžbety a OúSA, mobilná knižnica 
a podávanie kávy a čaju pred ambu-
lanciami. ukončili sme tohtoročný 
jarný nábor a vybraní noví dobro-

voľníci začínajú v týchto dňoch 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť. 
Tešíme sa zo záujmu pacientov 
a návštevníkov nemocnice o kni-
hy, ktoré ponúkame v knižnici za 
vstupným vestibulom a sme vďač-
ní za všetky knižné dary, ktorými 
môžeme knižnicu dopĺňať. 
Text a foto: Mgr. emília Hlávková
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Koordinátorka: Čo ťa viedlo k 
rozhodnutiu stať sa dobrovoľ-
níkom, konkrétne dobrovoľní-
kom vo Vŕbe? A ako je to s tvo-
jou motiváciou dnes?
T.: Moja počiatočná motivácia bola 
veľmi podobná tej súčasnej, len 
som ju vtedy nedokázal pomeno-
vať tak dobre ako dnes. Bol a je to 
môj vnútorný pocit - cítim sa vo 
svojom živote dobre, vo viacerých 
smeroch som šťastný, bolo mi veľa 
dopriate a mám pocit, že by som 
to mal niekam posunúť. Druhou 
časťou motivácie je moje presved-
čenie, že ľudia by si mali pomáhať. 
Pri pomoci, ktorú som robil pred-
tým, mi chýbal osobnejší kontakt 
s ľuďmi a chcel som robiť niečo, 
kde by ten kontakt taký bol. Pre 
Vŕbu som sa rozhodol preto, lebo 
som o nej počul samé fajn veci 
a zdalo sa mi, že tam, kde pôso-
bí, je pomoc potrebná. Motiváciu 
mám dnes lepšie pomenovanú aj 
vďaka samotnému sprevádzaniu, 
otázkam pacientov, s ktorými sa 
stretávam – o tom, kto sme, čo 
„chceme“, čo sme za organizáciu, 
ako fungujeme, kto sme my dobro-
voľníci, prečo to robíme... Potreba 
odpovedať na tieto otázky okamži-
te a zároveň čo najuspokojivejšie 
(tak, aby pacient dostal úprimnú, 
jednoduchú a zároveň vyčerpáva-
júcu odpoveď – ktorú očakáva) to-
tiž veľmi intenzívne núti človeka 
hľadať odpovede v sebe samom. 
Poznanie vlastnej motivácie pri-
tom považujem za veľmi dôležité; 
okrem iného podľa mňa ovplyv-
ňuje „sebavedomie“ dobrovoľníka 

Príbeh dobrovoľníka
„Ľudia by si mali pomáhať a som presvedčený, že toto je dobré 
miesto, kde sa to dá uplatniť. To, čo tu robíme je naozaj „ľudské“ 
v tom zmysle, že patrí človeku takéto niečo robiť...“ Takto to vidí 
dobrovoľník Tomáš s ktorým urobila nasledujúci rozhovor koor-
dinátorka dobrovoľníkov emília Hlávková.

(ktorý vie, prečo robí to, čo robí) 
a umožňuje bezprostrednejšiu ko-
munikáciu s pacientom. Ja teda vy-
chádzam z presvedčenia, že ľudia 
by si mali pomáhať, v miere, v akej 
sú schopní. Ja momentálne pova-
žujem za vhodný tento spôsob. Stá-
le mám pocit potreby posúvať to 
dobré, čo sa mi dostalo a dostáva 
niekam ďalej a nejakým spôsobom 
trošku zlepšovať život alebo zmier-
ňovať trápenie, spríjemňovať čas, 
nejakým spôsobom pomáhať, a to 
čo teraz robím, považujem za vý-
borný spôsob, ako to robiť.

K.: Odchádzaš vždy s pocitom, 
že si pomohol?
T.: Hlavne na začiatku som si kládol 
otázku, či moja návšteva niekomu 
pomohla. Dnes väčšinou odchá-
dzam s tým, že to bolo dobré, že to 
pacientom asi dobre padlo a nieke-
dy je to nimi aj nejakým spôsobom 
verbalizované.

K.: Zmenilo sa niečo za rok 
tvojej dobrovoľníckej práce vo 
Vŕbe? 
T.: určite sa zmenilo – „upratal“ 
som sa v tom. Naučil som sa viac 
o tom, ako začať a dostať sa do ko-
munikácie s pacientom a nepochy-
bujem tak, ako som pochyboval na 
začiatku, či budú mať ľudia záujem 
o mňa alebo o to, čo im ponúkam... 

K.: Určite si zažil pri sprevádza-
ní silné okamihy...
T.: áno. určite to bolo stretnutie 
s pacientom, s ktorým som sa stre-
tával celú dobu, počas ktorej bol 

v nemocnici, asi 7 týždňov. Bol 
to mladý chalan, mali sme mno-
ho spoločných tém a na základe 
našich rozhovorov som sa vo svo-
jom živote posunul ďalej a urobil 
nejaké veci... Ja vlastne neviem, či 
si on zobral z toho toľko ako ja... 
Asi väčšina z nás dobrovoľníkov 
nečakala, že budeme mať pocit, že 
tu viac dostávame ako dávame, ale 
ja to takto určite cítim.
Pred časom som sprevádzal jedné-
ho staršieho pána. Asi pri našom 
treťom alebo štvrtom stretnutí mi 
povedal, že nad našim predchá-
dzajúcim rozhovorom rozmýšľal 
a uvedomil si, ako dobre mu to 
padlo – že som tam bol, že sme sa 
stretli, že sme sa rozprávali. Podľa 
jeho slov mu to pomohlo dvakrát 
– jednak v okamihu, keď sme sa 
rozprávali – odpútalo to jeho po-
zornosť, vyplnilo čas, osviežilo 
spomienky, na ktoré si už dávno 
nespomenul. Druhýkrát mu to 
údajne pomohlo tú noc po našom 
stretnutí, keď si to celé v duchu 
prehral – rozhovor a spomien-
ky, ktoré sme preberali... Neboli 
to len príjemné veci, ale aj ťažšie 
témy – o rodine, živote, zdraví... 
Väčšinou to boli veci týkajúce sa 
jeho detstva a mladosti... Ten pán 
mi povedal, že keby sme sa o tom 
spolu nerozprávali, tak by si už na 
to asi nespomenul. Takto si na tie 
veci spomenul najprv pri našom 
stretnutí, a potom aj večer a v zá-
sade si to prežil ešte raz. Toto bola 
jedna zo situácií, keď sa mi potvr-
dilo, že naša činnosť je „na niečo“ 
dobrá – bol to taký „hmatateľ-
nejší“ dôkaz... Bolo to príjemné. 
Obom nám to urobilo radosť.

K.: Čo ti dalo a vzalo dobrovoľ-
níctvo?
T.: Dozvedel som sa veľa nových 
vecí - od toho, ako sa robí dobré 
víno až po naučenie sa asi ôsmich 

iNTeRwieV

Nasa Nemocnica 1-2014 CTP.indd   24 12. 3. 2014   13:16:37



regionálnych verzií kartovej hry 
Šnapser. Čiže od základných vecí až 
po to, že som získal iný pohľad na 
život, dokonca aj v každodennom 
meradle. A uvedomujem si potre-
bu žiť plnšie viac ako som si uvedo-
moval predtým. Zistil som, že ľudia 
v podstate veľmi stoja o kontakt, 
komunikáciu, čo som si predtým 
nemyslel. To, že ľudia radi hovoria 
a sú vypočutí, a tiež koľko sú ľudia 
ochotní dať zo seba. Určite som si 
usporiadal po novom hodnotový 
rebríček. A nemám pocit, že by mi 
dobrovoľníctvo niečo vzalo.

K.: Ako vyzerajú tvoje sprevá-
dzania?
T.: Moje sprevádzanie - stretnutia 
a debaty sú najmä o každodenných 

veciach, často jednoduchých a prí-
jemných – deti, priatelia, záľuby... 
Ak sa chce pacient rozprávať o váž-
nych, ťažkých témach – som tam 
s ním. Väčšinou to ide takou ces-
tou, že sa stretneme a rozprávame 
a ono nás to niekam „zaveje“. Ako 
povedala jedna pacientka, ktorú 
som sprevádzal – prinášam so se-
bou trochu vonkajšieho sveta. Váž-
ne témy, veľké životné otázky, smú-
tok – je to v našich rozhovoroch 
prítomné, ale v menšom rozsahu 
ako by si jeden možno myslel. 

K.: Čo ti pomáha byť dobrovoľ-
níkom? 
T.: Ak sa podarí predchádzajúce 
sprevádzanie, tak ma to nakopne o 
týždeň na ďalšie sprevádzanie a na 

ďalšie sprevádzania alebo inými 
slovami – stretnutie je v podstate 
zdrojom odhodlania, energie, chu-
ti na to ďalšie stretnutie. Možno 
na začiatku, keď som musel preko-
návať určité pochybnosti a obavy 
z toho, či ma ľudia prijmú, ako ma 
prijmú, či budem vedieť vhodne 
reagovať, vtedy bolo potrebné do 
toho investovať energiu. Teraz to 
vnímam tak, že uspokojenie z jed-
ného sprevádzania, je v podstate 
energiou a motiváciou na to ďalšie. 

K.: Vedel by si jednou vetou 
vyjadriť, čo pre teba znamená 
dobrovoľníctvo? 
T.: Nie.

K.: Vďaka Tomáš. 

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
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Veľkoobchod, maloobchod 
so širokým sortimentom tovaru pre skvelú párty 

Otvorené: streda 10.00 -18.00 hod., piatok 10.00 -17.00 hod. 
 najväčší výber kvalitných balónov na každú príležitosť, 

od úplne malinkého až po figúrky životnej veľkosti, 
 jednorázové poháre, taniere, servítky, obrusy, sviečky, 

s krásnymi motívmi Disney
 široký sortiment doplnkov pre svadobnú výzdobu 

NOVINKA! Darček Vám zabalíme do balóna! Balón Vám nafúkame héliom! 
Bratislava - Krasňany • Pekná cesta 15 • Kontakt: 0905 667 225 • Email: info@elian.sk • www.elian.sk

114A
30A
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1. Vytáčanie nôh v sede.
Posadíme sa s rovnou chrbticou 
napríklad na stoličku. Končatiny 
máme zohnuté do pravého uhla 
v bedrách aj kolenách. Dvíhame 
šľapy (chodidlá) oboch dolných 
končatín a prenášame celé dolné 
končatiny striedavo na obe strany. 
Pri pohybe treba priťahovať pupok 
smerom dozadu ku chrbtici, akoby 
sme si zapínali zips na nohaviciach.
účel cvičenia: aktivácia a precvi-
čenie drobných hlbokých svalov 
okolo chrbtice, ako aj komplexné 
posilnenie svalov brušnej steny.

2. Hojdanie na fitlopte.
Sadneme	 si	 na	 fitloptu,	 kolená	
v pravom uhle, chrbtica vzpriame-
ná, pritiahneme pupok ku chrbti-
ci ako v predchádzajúcom cviku. 
začneme s prostým pohupávaním 
trupu vo zvislom smere (t.j. zhora-

-nadol). Po niekoľkých opakova-
niach pridáme rytmické vytáčanie 
trupu do strán. Výhodou tohto 
cvičenia je jeho jednoduchosť, ne-
vyžaduje prílišné sústredenie, tak-
že ho možno robiť aj pri sledovaní 
televízie.	Miesto	fitlopty	možno	vy-
užiť aj inú pružnejšiu sedaciu plo-
chu (napr. stolička s dekou alebo 
vankúšom na sedadle).
účel cvičenia: ako predchádzajúci 
cvik
Poznámka: Bežné cvičenie v posil-
ňovni je zamerané na precvičova-
nie veľkých povrchových svalov. 
Tieto svaly však nie sú prednostne 
určené na spevnenie chrbtice, sú 
to pohybové svaly. účinnú stabili-
záciu chrbtice zabezpečujú najmä 
drobné svaly okolo chrbtice, ktoré 
nedokážeme dostatočne zapojiť 
do činnosti vlastnou vôľou. Stabili-
začné svaly sa však zapínajú auto-

maticky - reflexne pri udržiavaní 
rovnováhy pri cvičeniach na nesta-
bilných	 plochách	 (napr.	 fitlopta,	
bosu, úsečový vankúš, posturomed 
a iné). Preto sú tieto cvičenia z hľa-
diska spevnenia chrbtice také vý-
hodné .
Ak sa uvedené drobné hlboké svaly 
okolo chrbtice dostatočne nezapá-
jajú do činnosti, preberajú ich sta-
bilizačnú funkciu povrchové svaly, 
ktoré nie sú na to stavané. Dochá-
dza potom k ich preťažovaniu, čo 
obyčajne končí bolesťou.
„Klasické“ cvičenia v posilňovni 
na veľké povrchové svaly však ne-
odmietame, na zlepšenie celkovej 
fyzickej zdatnosti sú veľmi dob-
ré. z hľadiska účinnejšej ochrany 
chrbtice sú však omnoho efektív-
nejšie cvičenia na nestabilných 
plochách.

iV. časť

Cvičenia pri bolestiach chrbtice
V minulom čísle sme sa venovali dýchaniu a cvičeniu so zameraním na ochrannú svalovú funkciu 
chrbtice. Aj v tejto časti budeme pokračovať v tomto type cvičení (cvik číslo 1, 2). Pridáme aj je-
den cvik na uvoľnenie celého rozsahu chrbtice (cvik číslo 3).
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3. „Rolovanie“ chrbtice.
1. fáza: sadneme si na stoličku, vy-
rovnáme chrbticu, bradu poma-
ly zasunieme smerom dozadu ku 
krku, čím dokonale vyrovnáme 
krčnú chrbticu (bradu zasunieme 
dozadu ako šuplík). Pomalým po-
stupným spúšťaním brady kolmo 
nadol ohýbame chrbticu smerom 
do predklonu (dopredu) až do krí-
žovej oblasti. Pri pohybe nadol sa 
snažíme držať bradu čo najbližšie 
k hrudníku.
2. fáza : pomaly nadvihneme hrud-
ník - vystrieme sa, preklopíme pan-
vu dopredu a postupne prehýba-
me chrbticu do záklonu (dozadu) 

od krížov až do krčnej oblasti.
Pri pohybe sa snažíme vnímať, ako 
sa chrbtica stavec po stavci prehý-
ba – „roluje“ najprv do predklonu 
a v druhej fáze do záklonu.
účel cvičenia: uvoľnenie celého 
rozsahu chrbtice do predklonu aj 
záklonu.
Veľmi dôležité je udržiavať pomalý 
plynulý pohyb.

(Pokračovanie nabudúce)

Text: MuDr. Juraj Mareček, 
primár Fyziatricko-rehabiltačného 
oddelenia OúSA
Foto: Peter Kresánek
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o Široké spektrum laboratórnych vyšetrení v laboratóriách s certifikátom kvality   
 podľa ISO 9001 a s akreditáciou podľa medzinárodnej normy pre laboratória 
 ISO 17025

o  Kvalitná diagnostika a zodpovedajúca terapia s individuálnym prístupom 
 k pacientovi

o  Najmodernejšie laboratórne metódy a technológie, diagnostika s garanciou 
 kvalifikovaného personálu 

o  Vlastný spoľahlivý zvoz biologického materiálu 

o  Elektronický prístup k výsledkom 

o  Zmluvné partnerstvo so všetkými ZP

o  Komplexnosť služieb s poskytovaním interpretácie výsledkov 

o  Dlhoročná tradícia poskytovania laboratórnych služieb

Komplexné laboratórne služby v nasledujúcich odboroch:

o  Klinická biochémia
o  Onkologická a endokrinologická diagnostika
o  Hematológia a transfuziológia
o  Klinická imunológia a alergológia
o  Patológia a cytológia
o  Klinická farmakológia
o  Lekárska genetika

Naše laboratóriá – Vaša spokojnosť
a spoločná zodpovednosť voči pacientom

„Robme ľudí šťastnými.”  Sv. Alžbeta

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava  ●  www.ousa.sk
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PaedDr. Ondrej Bartko (*15.7.1926 
Važec +4.11.2011 Bratislava) vý-
tvarník a výtvarný pedagóg, stredo-
školský a vysokoškolský učiteľ, žil 
a tvoril najmä v Bratislave. Viaceré 
diela zanechal aj v rodnej obci Va-
žec. Vytvoril jej erb a tiež namaľo-
val oltárny obraz zmŕtvychvstanie.
Ondrej Bartko si vytvoril vlastnú, 
osobnostnú umeleckú pozíciu, 
ktorá v komplexe súčasného vý-
tvarného umenia nielen na Sloven-
sku sa vyznačuje osobitosťami myš-
lienkovej interpretácie, vytvára 
pocitový zážitok a kultúru videnia. 
Jeho bohatá umelecká tvorba bola 
žiadaným artiklom, prezentovaná 
na vyše osemdesiatich výstavách 
doma aj v zahraničí, vyzdvihuje do-
cent RNDr. Ján lučanský, CSc. 
umelec Ondrej Bartko pritom vo 
svojej maliarskej tvorbe neustále 
experimentoval, snažil sa objavo-
vať krásu a ľudskosť aj tam, kde 
je bežnému človeku skrytá. Ako 
sa nám sám priznal, jeho tvorba 
mu prinášala a zároveň ostatným 

51. výstava umenia, ktoré lieči
Splnený sľub Ondreja Bartka

Päťdesiata prvá výstava z voľného cyklu „umenie, ktoré lieči“ 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OúSA) sprostredkuje 
návštevníkom pod príznačným názvom „Splnený sľub ii“, 
zhruba tri desiatky malieb, ktoré vytvoril výtvarník a pedagóg 
Ondrej Bartko. Žiaľ sľub, časom pripraviť ďalšiu výstavu, ktorý 
dal pri prvej prezentácii svojich diel v našej nemocnici sa mu už 
osobne splniť nepodarilo. O to viac si zaslúžia poďakovanie za 
splnenie tohto sľubu jeho najbližší, najmä manželka. Vďaka nim 
bola koncom septembra 2013 sprístupnená výstava diel Ondreja 
Bartka „Splnený sľub“ v Galérii Sala terrena a od 4. februára 2014 
nová výstava v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. 
Alžbety. úspešný niekoľkoročný cyklus výstav „umenie, ktoré 
lieči“ podnietil riaditeľ OúSA doc. MuDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
h. prof. umelcom ponúka možnosť prezentovať svoje práce 
nielen v rámci ďalších výstav ale aj nastálo – inštalovaním ich 
v priestoroch nemocnice. 

sprostredkovala pocity pohody 
a šťastia. Navyše patril k tým pa-
cientom Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, ktorí sa o tom ako preko-
návali svoje ochorenie nebáli otvo-
rene hovoriť a pomáhať svojimi 
skúsenosťami i ostatným. Tým sa 
oprávnene zaradil medzi autorov 
cyklu umenia, ktoré sprostredko-
vane i lieči... 
Podľa analýz znalcov jeho tvorby 
sa snažil tiež zaobísť bez tézovité-
ho nastoľovania obsahových ob-
javov na jednej strane a na druhej 
nezastať v údive nad tzv. čistou 
výtvarnosťou. V jeho obrazoch sa 
odrážajú zákonitosti makro i mik-
rosveta, pričom neustále zdôraz-
ňuje, že svet je kontinuum a človek 
je jeho súčasťou. Pulzácia a rytmy, 
ktoré určujú život človeka, sú sú-
časťou pulzovania a rytmov, ktoré 
ovládajú prírodu. Vrstvenie či ste-
kanie farebnej hmoty akoby odrá-
žalo vrstvenie hornín a ďalších prí-
rodných štruktúr, potôčky farieb 
na obrazoch sa riadia podobnými 

princípmi ako potôčky stekajúcej 
vody v krajine. z ich tvarov možno 
vyčítať nielen fyzikálne zákonitosti 
ich vzniku a to, čo pretrváva, ale 
aj súvislosti ľudského jestvovania 
a jeho účasti v prírodnom dianí. 
Ondrej Bartko vystavoval svoje 
diela v mestách ako Bratislava, Ko-
márno, Košice, liptovský Miku-
láš, Michalovce, Námestovo, Nitra, 
Poprad, Snina, Spišská Nová Ves, 
Trebišov, Trenčín a Žilina. Či naprí-
klad aj Báčsky Petrovec, Békešská 
Čaba, Ciechanova, Berlín, Brno, 
Budapešť, Gliwice, Haag, Jaslo, Je-
ruzalem, Kyjev, limasol, Mníchov, 
Paphos, Paríž, Praha, Rím, Tel Aviv, 
umbretide, užhorod alebo Varšava. 
Ako mnohostranná osobnosť pô-
sobil aj ako vedúci pracovník pre 
oblasť umeleckého školstva na roz-
nych úrovniach až po ministerstvo. 
za svoju činnosť získal viacero 
ocenení. Okrem iného cenu Masa-
rykovej Akadémie umení v Prahe, 
Cenu Fondu výtvarných umení za 
celoživotné výtvarné dielo a Veľkú 

Výtvarník a výtvarný pedagóg, 
stredoškolský a vysokoškolský 
učiteľ PaedDr. Ondrej Bartko.

o Široké spektrum laboratórnych vyšetrení v laboratóriách s certifikátom kvality   
 podľa ISO 9001 a s akreditáciou podľa medzinárodnej normy pre laboratória 
 ISO 17025

o  Kvalitná diagnostika a zodpovedajúca terapia s individuálnym prístupom 
 k pacientovi

o  Najmodernejšie laboratórne metódy a technológie, diagnostika s garanciou 
 kvalifikovaného personálu 

o  Vlastný spoľahlivý zvoz biologického materiálu 

o  Elektronický prístup k výsledkom 

o  Zmluvné partnerstvo so všetkými ZP

o  Komplexnosť služieb s poskytovaním interpretácie výsledkov 

o  Dlhoročná tradícia poskytovania laboratórnych služieb

Komplexné laboratórne služby v nasledujúcich odboroch:

o  Klinická biochémia
o  Onkologická a endokrinologická diagnostika
o  Hematológia a transfuziológia
o  Klinická imunológia a alergológia
o  Patológia a cytológia
o  Klinická farmakológia
o  Lekárska genetika

Naše laboratóriá – Vaša spokojnosť
a spoločná zodpovednosť voči pacientom

„Robme ľudí šťastnými.”  Sv. Alžbeta

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava  ●  www.ousa.sk
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Ondrej Bartko, jeho manželka, dcéry a primárka Preventívneho centra MUDr. Alena Kállayová pri 
vernisáži prvej umelcovej výstavy v OÚSA 2. novembra 2010.

medailu sv. Gorazda za prínos v ob-
lasti výtvarnej pedagogiky. Je zapí-
saný ako čestný občan obce Važec. 
Výtvarný pedagóg Ondrej Bartko 
zároveň skúmal zákonitosti výtvar-
ného jazyka a jeho didaktické roz-
pracovanie. Osobitne sa venoval 
miestu farby v umeleckej tvorbe 
a jej vplyvu na život človeka. Farba 
- svetlo a tvar sú podľa neho zák-
ladným kameňom nielen každého 
výtvarného diela, ale aj neodmys-

liteľnou súčasťou každodenného 
života človeka. O probléme výtvar-
ného jazyka a farby napísal sériu 
vedeckých i populárno-vedeckých 
článkov a štúdií a systematicky 
ich rozpracoval v takých publiká-
ciách ako Farba a jej použitie, Vý-
tvarná príprava pre stredné školy 
s výtvarným zameraním, Výtvarná 
výchova pre stredné pedagogické 
školy. Bol členom redakčných rád 
viacerých časopisov, spoluauto-

rom Pedagogickej encyklopédie 
Slovenska, publikácie ART School 
- šuR+šuP+šuV=75 a ďalších pe-
dagogických diel. Patril k organizá-
torom viacerých celoštátnych i me-
dzinárodných seminárov, kolokvií 
a kongresov. Stal sa tiež zakladajú-
cim členom lúčnice i dlhoročným 
členom iNSeA (spoločnosti pre vý-
chovu umením pri uNeSCO).
Text a foto: Peter Kresánek

Najnovšiu vernisáž diel Ondre-
ja Bartka v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety otvorila (sprava) 
primárka Preventívneho centra 
MUDr. Alena Kállayová. Na man-
žela, výtvarníka a pedagóga si 
zaspomínala PaedDr. Etela Bart-
ková. Jeho tvorbu zhodnotil sta-
rosta Umeleckej besedy Slovenska 
Emil Semanco. A báseň odrecito-
vala neter umelca Mgr. Paulína 
Böhmerová.
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 1031

Ondrej Bartko: Zima III, olej 2009.

Ondrej Bartko: Príroda II, olej 2007.
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LIGA PROTI RAKOVINE

číslo 1/2014 32

Prečo sa zapojiť...
Možno si poviete, že veľa na roz-
dávanie nemáte a že Váš malý prí-
spevok nikoho nezachráni. Opak 
je však pravdou. Náš každodenný 
život sa skladá z malých drobnos-
tí a v prípade Dňa narcisov s jeho 
každoročným výnosom, poskla-
daným z drobných či väčších prí-
spevkov sa pomohlo mnohým. Ak 
len stručne zbilancujeme, dosta-
neme sa k  zaujímavým číslam, kto-
ré zabezpečili existenciu a chod 
zmysluplných projektov ligy proti 
rakovine, pomohli pri skvalitňova-
ní života mnohých onkologických 
pacientov v nemocniciach, hos-
picoch či pomohli udržať chod 
malých partnerských neziskových 
organizácií. Pre ilustráciu stručný 
finančný	 prehľad	 (viac	 na	 www.
lpr.sk príp. osobne kedykoľvek 
možnosť informovania sa priamo 
v lige proti rakovine):
V mene ligy proti rakovine Vám 
ďakujeme za Vašu dôveru počas 
predošlých 17 ročníkov Dňa narci-
sov, počas 25-ročnej existencie 
ligy proti rakovine a v mene všet-
kých onkologických pacientov 
a ich rodín za prejav spolupatrič-
nosti a akúkoľvek formu pomoci.

11. apríl - Deň narcisov
Ako spoznať dobrovoľníka ligy proti rakovine
Ak	ste	sa	rozhodli	pre	podporu	Dňa	narcisov	a	chcete	mať	 istotu,	že	podporujete	práve	túto	finančnú	
zbierku ligy proti rakovine, zabezpečili sme viditeľnosť našich dobrovoľníkov ešte viac ako po iné roky. 
Dobrovoľníci ligy proti rakovine budú tento rok vybavení: neprehliadnuteľnou oranžovou vestou, na 
ktorej bude priamo uvedené číslo dobrovoľníka, logo ligy proti rakovine, textové označenie: Deň narci-
sov. zmenou prešli aj pokladničky, ktoré budú tento rok modrej farby a priamo na nich bude vytlačené 
číslo povolenia a tiež jedinečné číslo samotnej pokladničky. Tieto opatrenia uskutočňujeme s úmyslom 
Vašej kvalitnej informovanosti, a aby ste si boli istí, že prispievate naozaj tej organizácii, ktorej chcete.

OBLASŤ PODPORY SUMA
Medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicová starostlivosť (z toho Onkologický ústav sv. Alžbety 65 000 EUR) 337.560,63 EUR
Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny 224.612,64 EUR
Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva 255.592,74 EUR
Zabezpečenie regionálnych potrieb a podpory organizačných zložiek Ligy proti rakovine 25.100,00 EUR

Do verejnej fi nančnej zbierky Deň narcisov môžete prispieť
v termíne od 31. marca do 18. apríla aj zaslaním SMS
s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2 eurá
v sieti všetkých mobilných operátorov.

Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Číslo účtu: 2629740400/1100

ˇ ˇ ‚Den, ked sú slová zbytocné

 www.dennarcisov.sk
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 1031

Do verejnej fi nančnej zbierky Deň narcisov môžete prispieť
v termíne od 31. marca do 18. apríla aj zaslaním SMS
s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2 eurá
v sieti všetkých mobilných operátorov.

Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Číslo účtu: 2629740400/1100

ˇ ˇ ‚Den, ked sú slová zbytocné

 www.dennarcisov.sk
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43B

95A

7 rokov na stupňoch víťazov 

Full service reklamná agentúra.
Už od roku 2005 bez prestávky medzi top 3 najlepšími 

reklamnými agentúrami Slovenska podľa rebríčka KRAS.

86A

39B

106A

69A

Dodávateľ vedení
veľmi vysokého napätia

Rekonštrukcie, údržba
a opravy vedení

veľmi vysokého napätia

Bratislava a.s.

Priekopy 20, 821 08 Bratislava
Tel.: 0 0 4 2 1 - 2 - 5 0 1 0 9 1 1 1
Fax: 0042 1 -2 -50 109 102

e-mail: elcon@elcon-bratislava.sk
http://www.elcon-bratislava.sk

        

10A69A

54A 69A

NA KAŽDÚ CHOROBU,
NÁJDETE LIEK V NAŠÍCH LEKÁRŇACH

LEKÁREŇ HOLLÉHO ul.
LEKÁREŇ ŠPITÁLSKA ul.
 ŠPITÁLSKA ul.ZDRAVOTNÍCKE
POMÔCKY

OBCHODNÁ

HEYDUKOVA

TR
ES
KO
ŇO
VA ŠPITÁLS

KA

HEYDUKOVA

MARIÁNSKA

HOLLÉHO

KOLÁRSKA

RAJSKÁ

CINTORINSKA
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39B

Dodávateľ vedení
veľmi vysokého napätia

Rekonštrukcie, údržba
a opravy vedení

veľmi vysokého napätia

Bratislava a.s.

Priekopy 20, 821 08 Bratislava
Tel.: 0 0 4 2 1 - 2 - 5 0 1 0 9 1 1 1
Fax: 0042 1 -2 -50 109 102

e-mail: elcon@elcon-bratislava.sk
http://www.elcon-bratislava.sk
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Naša stratégia je založená na troch kľúčových princípoch: nárast inovácií v oblasti výskumu 
a vývoja, využitie externých príležitostí umožňujúcich rast, adaptácia modelu spoločnosti 
na budúce výzvy a príležitosti.

Silné stránky spoločnosti Sanofi  spočívajú v nasledovných siedmich platformách rastu: liečba 
diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové 
perspektívne trhy, zdravie zvierat a nový Genzyme. 

Naša spoločnosť, s viac ako 110 000 zamestnancami v 100 krajinách, koná spolu so svojimi 
partnermi tak, aby chránila zdravie, zlepšovala život a odpovedala na potenciálne potreby 
v oblasti zdravotnej starostlivosti siedmim miliardám ľudí po celom svete. 

SANOFI,
DIVERZIFIKOVANÝ GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SO ZAMERANÍM 
NA POTREBY PACIENTOV
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sanofi -aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 - 851 01 - Bratislava - Slovenská republika
Tel.: +421 2 33 100 100 - Fax: +421 2 33 100 199

Viac informácií nájdete na: www.sanofi .com
 www.sanofi .sk
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