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Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky,
preventívne centrá, laboratóriá a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety

V zdraví a pohode
prežité, požehnané
Veľkonočné sviatky
Vám želá Rehoľa
sv. Alžbety, vedenie
Onkologického
ústavu sv. Alžbety,
Liga proti rakovine
i časopis Naša
nemocnica.

Túto fotografiu z bočného oltáru z baziliky Santa Maria del Popolo v Ríme
nám poskytol účastník cyklu výstav „Umenie, ktoré lieči“ v našej nemocnici Juraj Ďurný. Ako sa priznáva, pôvodne chcel odfotografovať Caravaggiov obraz
Obrátenie apoštola Pavla. No zaujal ho tento obraz, lebo na ňom uzrel to, čo
zo Šavla spravilo kresťana Pavla. V diele uvidel zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,
ktorý premohol smrť.
číslo 1/2015

SLOVO NA ÚVOD

Liga proti rakovine po 25 rokoch

LPR vznikla ako prvá na
teritóriu východnej Európy
V tomto roku si pripomína naša Liga proti
rakovine (LPR) 25. výročie svojho vzniku. To
nám dáva príležitosť vrátiť sa v myšlienkach
späť do minulosti a čitateľom trocha priblížiť
ako to začalo a pokračovalo. Úmysel k jej založeniu dala správa v časopise Vivre, vydávanom francúzskou ligou proti rakovine. Z nej
som sa dozvedela, že v roku 1985 stretli sa
v Miláne hlavy štátov a vlád západnej Európy
a dohodli sa na spoločnom programe: „Európa proti rakovine“. Pripravili ho odborníci
i vedci a ligy proti rakovine aj im podobné
organizácie boli prizvané k realizácii jeho
početných úloh. Prekvapilo ma, že tieto ligy
existovali už niekoľko desiatok rokov predtým. Z nich napríklad francúzska liga proti
rakovine pôsobí už od roku 1918.

U

verejnený program mal
široký záber v rôznych oblastiach boja proti rakovine, ktoré boli u nás vtedy dosť
neznáme. Vtedy mi napadlo, že
keby bola u nás taká organizácia
akou sú tieto ligy proti rakovine,
mohli by sme sa k tomuto programu pripojiť, už aj z toho dôvodu,
že úroveň československej onkológie bola v zahraničí uznávaná.
Politická situácia v tom čase však
nebola naklonená k zakladaniu mimovládnych organizácií. Podarilo

sa to až po politických zmenách vo
východnom regióne Európy. Založila som ju v roku 1990, v pôvodnom areáli cez dve storočia pôsobiacej nemocnice sv. Alžbety, kde
vtedy bol umiestnený Ústav experimentálnej onkológie SAV, v ktorom som vtedy pracovala. Boli sme
prvým štátom z bývalých socialistických krajín východnej Európy,
ktorý sa do tohto programu prostredníctvom Ligy proti rakovine
zapojil. V tom istom roku stali sme
sa členmi Európskej asociácie líg
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(ECL) a Únie pre medzinárodnú
kontrolu rakoviny (UICC). V priebehu krátkeho času, v spolupráci
s mnohými odborníkmi a sympatizantmi vytvorila sa federálna inštitúcia, ktorej práca bola v tomto
regióne východnej Európy veľmi
vítaná. Rozdelenie Československa
nenarušilo vzájomné vzťahy, i keď
v slovenskej a českej republike pokračovala táto činnosť samostatne.
Skúsené európske ligy nám v začiatkoch veľmi pomáhali s poskytnutím „know how“. Peniaze sme si
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

SLOVO NA ÚVOD
ale museli zháňať sami. Nebolo to
ľahké presvedčiť ľudí, že keď sme
sa vrátili do Európy, budeme musieť v boji proti rakovine odstrániť mnohé medzery a že nestačí
mať iba odhodlanie, ale že to bude
potrebovať aj finančné zdroje.
Nórska liga proti rakovine, ktorá
bola v tom čase naším „patrónom“
nám dávala množstvo rád, ako ich
získať. Ich predstavy, že to pôjde
u nás tak, ako v Nórsku, kde ich
organizácia patrila medzi tie veľmi
úspešné a bohaté, boli dosť naivné.
Ako prvý krok k úspechu práce
nám radili, že musíme všetkými
prostriedkami odstrániť tabu, vychovávať verejnosť k prevencii
a informovať o všetkých aspektoch
súvisiacich s chorobou. Išli sme
do toho s veľkou odvahou, plní
ideálov a nedali sme sa odradiť
ani počiatočným nepochopením
a nedôverou. Pamätám sa, že keď
sme vydali prvú brožúrku pre ženy
s názvom „Mám nádor a čo teraz“,
v ktorom sme z opatrnosti slovo
rakovina ani nespomínali, mnohé
nám veľmi vyčítali, že ich strašíme.
Keď sa dnes k tým začiatkom vraciam, mám dojem, že i keď mali
také slimačie tempo, bolo všetko
nejako jednoduchšie a ľahšie. Kontakt s médiami a reklamnými agentúrami, ktoré spolupracovali bez
nároku na honorár bol príkladom
ústretovosti. STV nám bezplatne natočila 17 častí výchovného
a informačného seriálu, vysielali
sa pravidelné debaty u okrúhleho stola v televízii a rozhlase. Reklamná agentúra Soria & Gray nám
bezplatne pripravila úspešné preventívne kampane, ktoré boli ocenené aj v zahraničí. Neplatili sme
ani nájomné za priestory, ktoré
nám pre našu narastajúcu činnosť
dala mestská správa vďaka vtedajšiemu bratislavskému primátorovi
Andrejovi Ďurkovskému. Neskôr
sme opustili náš „domov u Alžbetíniek“, ktorý sme s porozumením
vedenia vtedajšieho ústavu SAV
a následne najmä Onkologického
číslo 1/2015

ústavu sv. Alžbety mali roky k dispozícii. Naše informácie, ktoré sme
posielali do novín a časopisov sa
však v období začiatkov pôsobenia
ligy nepovažovali za reklamu ako
dnes. Nič sme za ne neplatili. Je
nám ľúto, že po rokoch sa to veľmi
zmenilo. Verejnoprospešné úsilie
ligy nemá u nás ešte také porozumenie a podporu, aká je pre mnohých našich partnerov v zahraničí
samozrejmosťou.
Prvé získané peniaze sme dávali
predovšetkým na tlač početných
brožúr a letákov, ktoré sme so samozrejmým súhlasom prekladali
z materiálov poskytovaných našimi
zahraničnými partnermi. Rozhodli
sme sa pre pokus, spojiť výchovu
s malou zbierkou peňazí po celom
Slovensku. So súhlasom učiteľov
a rodičov sme sa obrátili na žiakov
základných škôl, aby rozmýšľali, či
by tú korunu, ktorú míňajú na sladkosti nevenovali chorým deťom.
Táto akcia nazvaná Koruna pre
život, sa stretla s porozumením
a prispela na prvý prázdninový pobyt pre deti liečené na rakovinu.
Spomínam to preto, že sme na to
vtedy nepotrebovali žiadny súhlas
nejakého nadriadeného orgánu,
ale bol to aj taký prvý krok k základu celoslovenského projektu Onkologická výchova v školách, ktorý
sa stal vzorom aj pre iné krajiny.
Založenie prvej svojpomocnej
skupiny pre ženy s rakovinou prsníka už v marci 1990 v Bratislave,
ktoré sa neskôr rozšírilo do iných
regiónov Slovenska bolo vlastne
prvým krokom k odstraňovaniu
spoločenskej diskriminácie, ale aj
k postupnej realizácii psychosociálnej starostlivosti o pacienta. Prvé
stretnutia ukázali, s akými problémami sa pacienti stretávajú v priebehu choroby , ktoré veľmi zhoršujú kvalitu života. Pojem kvalita
života bol vtedy úplne neznámy.
Prvý krok poskytnúť pacientom
trochu radosti a pohody sa uskutočnil už v roku 1991, keď sme
pre onkologických pacientov vy-
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braných zo Slovenska umožnili
vďaka bezplatným poukazom zo
Sorey pobyt v Taliansku v Lido di
Jesolo. Bol to odvážny experiment
a ešte dnes spomínam, ako sme sa
obávali problémov. Jedným z nich
bolo aj to, že sme tých pacientov
nepoistili, čo vtedy nebolo ešte
takou samozrejmosťou, ale vďaka
dvom lekárom, ktorí sa dobrovoľne pridali a dokonca zaistili, že
by sa v prípade potreby poskytla
sanitka zo Slovenska, nás trocha
ukľudnilo. Na šťastie všetko dobre
dopadlo, ale stretli sme sa s novým
fenoménom. Miesto poďakovania
a trocha vďačnosti sme dostali
niekoľko nespokojných listov, príčinou ktorých bolo počasie, ktoré koncom jesene nebolo veľmi
atraktívne. Veľmi nás to mrzelo,
ale časom sme si na to aj zvykli. Už
sa ani tak veľmi netrápime, keď po
darovaní peňazí z Dňa narcisov na
rôzne projekty zabúdajú niektorí,
že by bolo treba prejaviť trocha
vďačnosti. Nie Lige proti rakovine,
ktorá síce na to vydá veľa energie,
ale verejnosti, ktorá túto kampaň
podporuje, aby sa našli potrebné
zdroje na zlepšenie starostlivosti
o pacientov, ale aj o zdravých ľudí.
Deň narcisov, ktorý vznikol v roku
1996, sa stal naším jediným veľkým zdrojom príjmov. Pridali sme
sa k iným krajinám Európy i sveta,
kde sa už týmto tradičným spôsobom získavajú peniaze na zmiernenie a odstránenie bremena rakoviny. Po prvých pokusoch urobiť aj
na Slovensku celonárodnú zbierku, sa v priebehu rokov ukázalo, že
táto cesta je správna, i keď v porovnaní s inými štátmi je zatiaľ spojená
s menším výnosom a s väčšími prekážkami. Veľmi si ceníme prístup
Onkologického ústavu sv. Alžbety,
ktorý nám od začiatku poskytuje
priestory na počítanie peňazí s pomocou dobrovoľných pracovníkov
z jednej našej partnerskej banky.
Sme za takúto pomoc z viacerých
strán veľmi vďační, ináč by sa to
nedalo zvládnuť.

SLOVO NA ÚVOD
Zo získaných peňazí nedávame
síce také veľké sumy na výskum,
ako si to môžu dovoliť veľmi bohaté západoeurópske ligy, ale vždy
sa usilujeme prispieť k pokroku aj
v tejto oblasti. Každoročná podpora mnohých projektov pomáha
zlepšiť medicínsku starostlivosť
v každom regióne Slovenska. Náš
záujem sa v ostatných rokoch zameral na podporu programov
psychosociálnej onkológie, ktorej
význam a potreba sa stále viacej
zdôrazňuje v programe kontroly rakoviny na celom svete. Ak by
sme chceli čitateľom priblížiť, čo
všetko v tejto oblasti robíme, bolo
by treba na to vyhradiť viacero
stránok. Vo výročných správach je
naša činnosť v tejto oblasti obšírne
popísaná.
Je potešiteľné, že za tie roky sa
činnosťou Ligy proti rakovine veľa
zmenilo. Odstránili sa medzery
v informovanosti a poskytovaní
rád prostredníctvom Linky pomoci, distribúciou brožúr, organizo-

vaním kampaní a v neposlednom
rade zriadením troch Centier pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach, ktoré slúžia nielen pacientom, ale aj verejnosti. Veľmi sme
hrdí na to, že poskytovaním rekondičných a relaxačných pobytov pre
pacientov a bezplatných služieb
rôzneho zamerania pre pacientov
a ich rodiny zlepšujeme kvalitu ich
života. Medzi ne patrí aj zriadenie
„Domovov“ pre rodičov detí, ktoré
sú liečené nemocnicami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach,
aby im boli nablízku a v pohodlne
zariadených bytoch si mohli telesne i duševne oddýchnuť. Nedávno
sme oslávili 10-ročné jubileum Domova v Bratislave a bolo dojímavé,
že sa ho zúčastnilo veľa rodičov
s vyliečenými deťmi, ale prišli aj
niektorí z tých, ktorým osud tento
úspech liečby nedoprial.
Veľké medzinárodné uznanie sme
získali zriadením siete psychologickej pomoci na Slovensku, ktorú
Liga proti rakovine financuje v on-

kologických nemocniciach i mimo
nich. Je to jeden z veľmi preferovaných prístupov k pacientovi, ktoré
sú súčasťou programu pracovnej
skupiny ECL zaoberajúcou sa riešením problémov psychosociálneho charakteru. Naša práca v tejto
oblasti bola ocenená aj tým, že sme
boli požiadaní, aby sme prevzali
vedenie tohto programu v Európe.
Vždy si hovorím, že raz napíšem
o všetkých zaujímavých, veselých
i neveselých zážitkoch, úspechoch
i neúspechoch, nádeji i sklamaní,
ktoré ma na mojej dlhoročnej ceste onkológiou sprevádzali. A tak
takou malou útechou, že sa mi to
ešte nepodarilo, bude aspoň tento
príspevok k peknému jubileu Ligy
proti rakovine.
Text: MUDr. Eva Siracká, DrSc., lekárka, onkologička, prezidentka
neziskovej organizácie Liga proti
rakovine
Foto: Peter Kresánek

Prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, DrSc., pri prevzatí jej najnovšieho ocenenia: Ceny
európskeho občana spolu so slovenskými europoslancami na pôde Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku v Bratislave. Text: Peter Kresánek, foto: Archív LPR
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Liga proti rakovine po 25 rokoch

V tomto roku si pripomína naša Liga proti
rakovine (LPR) 25. výročie svojho vzniku. To nám
dáva príležitosť vrátiť sa v myšlienkach späť
do minulosti a čitateľom trocha priblížiť ako to
začalo a pokračovalo. Úmysel k jej založeniu dala
správa v časopise Vivre, vydávanom francúzskou
ligou proti rakovine. Z nej som sa dozvedela, že
v roku 1985 stretli sa v Miláne hlavy štátov a vlád
západnej Európy a dohodli sa na spoločnom
programe: „Európa proti rakovine“.

Podceňované sliznice
ústnej dutiny

„Idem k zubárovi na preventívnu prehliadku“ –
odznieva pravidelne jedenkrát ročne z úst väčšiny
občanov Slovenska. V povedomí obyvateľstva
sa tým myslí hlavne kontrola zubov, zistenie
nových kazov, prípadne vyšetrenie stavu ďasien.
Veď každý chce predísť nepríjemným bolestiam
zubov a ich strate. Všeobecne sa však v praxi
menej pozornosti venuje slizniciam ústnej dutiny
a využívaniu metód na odhalenie slizničných prekanceróz (predrakovinových stavov) a včasných
štádií ústnych karcinómov (ľudovo rakoviny).

Naše pracoviská

8

Investičné oddelenie
odboru THČ

Investičné oddelenie patrí pod odbor Hospodársko-technických činností (HTČ) Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Vzniklo odčlenením sa od
technického oddelenia. Ako prvý ho viedol Ing.
Zdeněk Wagner. Po odchode do dôchodku ho
vo vedení oddelenia vystriedala Ing. Magda
Hulíková. V súčasnej dobe túto funkciu zastáva
Ing. Slavomír Kubů.
Odborné podujatia

UDIALO SA

12

37. Endokrinologické dni

17
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Čo znamená
Charvátova prednáška

V dňoch 2. až 6. februára 2015 Štrbské Pleso vo
Vysokých Tatrách už tradične po 22-krát hostilo
rádiologické Winter Fórum s medzinárodnou
účasťou pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti a dekana Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr.
Juraja Šteňa, DrSc. Odborné podujatie sa konalo
v hoteli Patria, ktorý pre tento účel poskytol svoje
kongresové centrum, ako aj ubytovacie a spoločenské priestory. Podujatie je tradične zamerané
na interdisciplinárnu spoluprácu a edukáciu
rádiológov zo Slovenska, ako aj Čiech a Moravy
vo všetkých oblastiach medicíny.

Uplynulý, už 37. ročník Endokrinologických dní
s medzinárodnou účasťou, sa uskutočnil spolu
s 18. Kongresom Slovenskej lekárskej spoločnosti. V poslednom kvartáli uplynulého roku jeho
účastníkov privítal v Žiline hoteli Holiday Inn.
Slávnostné otvorenie 37. Endokrinologických dní
zahájila prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc., FRCP, prezidentka Slovenskej endokrinologickej spoločnosti
(SES SLS). Na podujatí sa zúčastnilo vyše 300
registrovaných odborníkov, z toho viac ako 80
z Českej republiky.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

V roku 2015 uplynie už desať rokov odvtedy, ako
nás navždy opustil zakladateľ slovenskej modernej endokrinológie doc. MUDr. Julián Podoba,
CSc. (1916 - 2005). Spolu so skupinou odborných
spolupracovníkov založil Endokrinologický ústav.
Ústav sa stal pod jeho vedením medzinárodne
uznávanou súčasťou Slovenskej akadémie vied.

číslo 1/2015

XXII. rádiologické Winter
Fórum 2015

18

Soľ nad zlato?
Iba jodidovaná

Endokrinológia, jeden z najväčších odborov
medicíny, sa vo všetkých krajinách sveta začala
výskumom endemickej strumy, endemického
kreténizmu a ďalších endemických degenerácií,
ktorých príčinou bol nedostatok jódu v potrave.
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LIGA PROTI RAKOVINE

22

Žena, ktorá dovŕši 25 rokov, by mala byť
rozvážna, ale odhodlaná. Odvážna, nie však
bezhlavo. Mala by mať dobre vyvinutý ženský
inštinkt, byť pripravená na rolu matky. Od muža
v tomto veku sa očakáva, že bude silný a dôveryhodný. Bude schopný ochraňovať rodinu, stáť
si za svojimi rozhodnutiami a bude predvídavý,
aby zabezpečil rodine lepšiu budúcnosť. Ťažko
povedať, či sa dá organizácia prirovnať skôr ku
žene alebo k mužovi. Môžeme však konštatovať,
že črty z oboch sa v našom občianskom združení
po štvrťstoročí fungovania skutočne prejavili.
PREDSTAVUJEME
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25 rokov Ligy proti rakovine
Dospeli sme...

Nová publikácia
Rakovina a výživa.

Zastavme rakovinu skôr, než vznikne, to je
základná myšlienka publikácie, ktorá predstavuje potraviny s dokázateľne protirakovinovým
účinkom. Nadväzuje na úspešný titul Rakovina
a výživa. Mýty a fakty (2012).

UMENIE
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55. výstava Umenia, ktoré
(naozaj) lieči

Fotoreportáž z krstu
Photoreportingu

Legendárny fotograf Karol Kállay ešte nedávno
vysvetľoval čitateľkám a čitateľom na stránkach
nášho časopisu aj svoje zásady životosprávy. Fasfoody by z neho nemali radosť lebo odporúčal, ak
sa dá, zásadne jedávať len domácu stravu. Nestor
slovenskej fotografie nás v požehnanom veku už
navždy opustil. Jeho dielo však ďalej žije. Svedčí
o tom aj najnovšia, v Slovarte vydaná publikácia
Karol Kállay: Photoreporting.

Do 9. apríla 2015 je v Onkologickom ústave sv.
Alžbety, jeho Preventívnom centre, bezplatne
sprístupnená (v pracovné dni od 8 do 15 h) verejnosti už 55. výstava pätnásť rokov pokračujúceho
cyklu prezentácií, zastrešených spoločným
mottom „Umenie, ktoré lieči“. Najnovšia výstava
„Môj raj“ obsahuje 30 počítačových grafík
z tvorby hendicapovanej Andrejky Mázorovej,
ktorá už pred rokmi v ústave úspešne vystavovala. Odborníci o jej tvorbe dokonca tvrdia, možno
trošku nadnesene, že kultivovaný farebný prejav,
doslova ohňostroj farieb, ktorý z jej grafík srší,
nemá vo svete páru.
AKTUALITY

32

Jubilejný ročník SEKCAMA

Opäť za aktívneho podielu Onkologického ústavu
sv. Alžbety a vstupu jeho marketingu sa uskutoční už 20. jubilejný ročník SEKCAMA. Účastníčky
a účastníci budú rokovať a obmieňať sa skúsenosťami v bratislavskom hoteli Holiday Inn
14. a 15. mája 2015.
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7

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

Naše pracoviská

INVESTIČNÉ ODDELENIE ODBORU HTČ
ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY
Investičné oddelenie patrí pod odbor Hospodársko-technických činností (HTČ) Onkologického ústavu sv. Alžbety. Vzniklo odčlenením sa od technického oddelenia. Ako prvý
ho viedol Ing. Zdeněk Wagner. Po odchode do dôchodku ho vo vedení oddelenia vystriedala Ing. Magda Hulíková. V súčasnej dobe túto funkciu zastáva Ing. Slavomír Kubů.
Ďalšími pracovníkmi oddelenia sú Vladimír Kováčik a Ing. Tibor Demovič. Oddelenie zabezpečuje pre Onkologický ústav sv. Alžbety všetky dodávky tovarov, strojov, zariadení,
služieb a stavebných aktivít (prevyšujúcich zákonne stanovený limit hodnoty 1 700 eur).
Pre riaditeľa ústavu doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., h., prof., ako aj ďalšieho konateľa
RNDr. Ing. Pavla Šveca, CSc., oddelenie spracúva podklady na výber dodávateľov projektovej dokumentácie a stavebných prác. Úzko spolupracuje s ďalšími oddeleniami HTČ
ako aj príslušnými pracoviskami celého Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Ing. Slavomír Kubů, vedúci investičného oddelenia na pozadí prestavby bloku A (na snímke) ukazuje vizualizácie modernizácie Onkologického ústavu sv. Alžbety.

P

rvou z hlavných úloh investičného oddelenia je nákup
prístrojovej techniky do
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Každý vedúci oddelenia (primár),
ktorý požaduje zakúpiť nejaký prístroj (v hodnote nad 1 700 eur)
je povinný (spravidla začiatkom
číslo 1/2015

novembra) pred prístrojovou komisiou dodať na investičné oddelenie vyplnenú žiadanku na nákup
prístrojovej techniky či už mailom
alebo osobne. Následne sa žiadanky z celého ústavu označia a zaevidujú do prehľadnej tabuľky, ktorá sa potom predloží konateľom.
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Tí neskôr na prístrojovej komisii
(koná sa zvyčajne záverom novembra) rozhodnú, ktoré zariadenie sa
v budúcom roku zakúpi. Výsledok
ich rozhodnutia sa opäť spracuje
do tabuľkovej podoby. Počas celého nasledujúceho roku sa postupne tieto prístroje nakupujú.
Pri dodaní zariadenia do priestorov Onkologického ústavu sv.
Alžbety sa investičné oddelenie
aktívne zúčastňuje na preberacom
konaní. Kontroluje hlavne sprievodnú dokumentáciu ako: dodací
list, preberací protokol, vyhlásenie o zhode, návod v slovenskom
alebo českom jazyku. Neskôr, po
uhradení faktúry ekonomickým
oddelením, vypracuje zaraďovací
protokol. Ten slúži ako podklad
pre zaradenie prístroja do majetku
ústavu. Na základe všetkých uvedených dokumentov ekonomické
oddelenie pridelí novonadobudnutému zariadeniu identifikačné
číslo HIM. Po tomto úkone prechádza prístroj pod správu technického oddelenia.
Ďalšou z hlavných úloh investičného oddelenia je aktívna účasť

Naše pracoviská

O toto miesto, využívané teraz na parkovanie, budú rozšírené priestory ďalšieho bloku areálu Onkologického ústavu sv. Alžbety.

na realizácii všetkých stavebných
činností v Onkologickom ústave
sv. Alžbety, pri ktorých zabezpečuje technický dozor investora na
stavbe.
Investičné oddelenie zároveň sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila
bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných
výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov
a zariadení. Sleduje tiež vedenie
stavebného denníka.
Investičné oddelenie zároveň kontroluje súlad priestorovej polohy
s dokumentáciou stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a dohliada
na dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie
stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Vplýva na odstránenie prípadných

chýb, ktoré na stavbe zistilo.
Náročnosť týchto úloh spočíva
hlavne v potrebe zosúladenia stavebných aktivít s plnou prevádzkou Onkologického ústavu sv.
Alžbety. Pritom sa kladie najväčší
dôraz na maximálne eliminovanie

vplyvu týchto činností na pacientky a pacientov. V kontexte s tým
sa investičné oddelenie snaží zabezpečiť napríklad, aby sa hlavné
búracie práce vykonávali až v odpoludňajších a podvečerných hodinách, kedy je v ústave už menej

Vladimír Kováčik, investičné oddelenie.
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Naše pracoviská

Ing. Tibor Demovič, Investičné oddelenie, s vizualizáciou modernizovaných interiérov Onkologického ústavu sv. Alžbety.

návštev. Nie vždy je to však možné.
Preto sa chceme aj touto cestou
poďakovať všetkým pacientom
i pracovníkom nemocnice za trpezlivosť a toleranciu. Najmä pre
znížený komfort počas stavebných
prác. Vrátane vyššej hladiny hluku
i vibrácií od stavebných mechanizmov.
V súčasnej dobe prebieha v Onkologickom ústave sv. Alžbety mo-

dernizácia bloku A. Rekonštruujú
sa priestory na prvom a druhom
poschodí a nadstavuje sa časť nad
bývalou terasou až po tretie poschodie. Modernizáciou sa zvýši
štandard lôžkových izieb. Každá
lôžková izba bude mať svoje hygienické jadro s WC a sprchovacím kútom. Každé oddelenie bude
vybavené nutnými obslužnými
miestnosťami. Z dvora ústavu je

Intenzívne práce na stavbe pokračujú, na fotografii sú Pavol Csicso
a Vojtech Varga, obaja z firmy ATYP – STAV PLUS
číslo 1/2015
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v súčasnej dobe už pristavený nákladný výťah. Tým sa vylepší vertikálna doprava pre bloky A, B a A1.
Vstup z dvora bude cez novovybudovanú rampu. Rekonštrukcia sa
týka aj technologických zariadení. Rozširuje sa strojovňa VZT na
piatom poschodí, kde sa osádzajú
nové jednotky pre prvé, druhé
a tretie poschodie. V novovzniknutých priestoroch bude tiež inštalovaná elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia
požiaru (HSP) a nový komunikačný systém: pacient - sestra.
Investičné oddelenie už pripravuje tiež podklady pre modernizáciu
bloku B a C. Medzi jednotlivými
objektami ústavu sa plánujú aj
vzájomné priame prepojenia spojovacími mostami. Tie by mali byť
približne vo výške terasy na Heydukovej ulici číslo 6. V súčasnej
dobe prebieha výber dodávateľa
všetkých stupňov projektovej dokumentácie.
Popri najnovších aktivitách má
za sebou investičné oddelenie
v Onkologickom ústave sv. Alžbety už viac úspešne zrealizovaných
predošlých akcií. Zaslúži si na tomto mieste spomenúť napríklad realizácie: zdroja chladu na Kolárskej
ulici, novovybudovaného pracoviska oddelenia klinickej imunológie a alergiológie, rozšírenia internej kliniky z bloku B do bloku K,
pracoviska 3D PET/CT, vstupu pre
imobilných klientov do objektu
Kolárska 10, modernizácie bloku
P, rekonštrukcie lôžkového oddelenia na druhom poschodí v bloku A1, prestavby výdajne lekárne,
spevnenia plochy na Hollého ulici, opravy oddelenia rehabilitácie
v bloku E či opravy potrubných
rozvodov kyslíku a vzduchu v bloku A. Najnovšie tiež rekonštrukciu
a vybudovanie výťahu v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Investičné oddelenie sa tak, priebežne v rámci daných, aj keď ohraničených finančných možností,

Naše pracoviská

Vladimír Kováčik, Investičné oddelenie – stavebný dozor, Ján Izsák, konateľ spoločnosti ATYP – STAV
PLUS (spoločnosť je zhotoviteľom stavby), Lukáš Homola, asistent stavbyvedúceho firmy ATYP – STAV
PLUS a Attila Izsák, zástupca konateľa firmy ATYP – STAV PLUS.

snaží zlepšovať prostredie celého
ústavu. Tak aby sa v ňom pacienti, klienti a personál cítili príjemne. Vytvárať im pri návšteve našej
nemocnice v rámci danej situácie
podmienky pre lepšiu fyzickú i duševnú pohodu. A tým vlastne tiež
prispievať k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Lebo zdravie sa dá
definovať (podľa WHO) aj ako stav

úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť
choroby.
Text: Ing. Slavomír Kubů, vedúci
Investičného oddelenia odboru
HTČ Onkologického ústavu sv.
Alžbety
Foto: Peter Kresánek

Pristavaný priestor o ktorý sa rozšíria lôžkové izby.

Nemocničný blok s prvou etapu prístavieb.
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Odborné podujatia

Odborné podujatia a marketingové aktivity OÚSA

37. Endokrinologické dni
s medzinárodnou účasťou
Uplynulý, už 37. ročník Endokrinologických dní s medzinárodnou účasťou, sa uskutočnil spolu s 18. Kongresom Slovenskej
lekárskej spoločnosti. V poslednom kvartáli uplynulého roku
jeho účastníkov privítal v Žiline hoteli Holiday Inn. Slávnostné
otvorenie 37. Endokrinologických dní zahájila prof. MUDr. I.
Lazúrová, CSc., FRCP, prezidentka Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES SLS). Na podujatí sa zúčastnilo vyše 300
registrovaných odborníkov, z toho viac ako 80 z Českej republiky.

P

o slávnostnom otvorení nasledoval odborný program
Charvátovou plenárnou prednáškou s názvom: „Od jódového
deficitu k súčasnej tyreológii“,
ktorú predniesol doc. MUDr. Ján
Podoba, CSc., prednosta Kliniky
endokrinológie OÚSA a LF SZU.
Na túto prednášku nominuje SES
SLS tých členov, ktorí sa svojou
celoživotnou prácou významným
spôsobom podieľali na rozvoji endokrinológie na Slovensku. Nomi-

nácia doc. Jána Podobu znamenala
v neposlednom rade i vynikajúcu
propagáciu nášho ústavu, ktorý sa
dlhodobo venuje otázkam liečby
pacientov s ochoreniami štítnej
žľazy a je centrom pre liečbu rakoviny tohto endokrinného orgánu.
Vo svojej plenárnej prednáške
doc. Ján Podoba prezentoval svoje dlhodobé skúsenosti a osobný
prínos v oblasti tyreológie. V prvej Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.,
časti prednášky poukázal na vý- prednosta Kliniky endokrinológie
znam profylaxie ochorení z ne- OÚSA a LF SZU

MUDr. Eva Takácsová, Klinika nukleárnej medicíny,
OÚSA, LFUK a SZU
číslo 1/2015
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dostatku jódu a úspechy slovenskej preventívnej medicíny v boji
s týmito ochoreniami. Vyjadril
spokojnosť s aktuálnou úrovňou
príjmu jódu na Slovensku vďaka
distribúcii jodidovanej kuchynskej
soli. U gravidných žien je však potrebné naviac fortifikovať príjem
jódu, napr. multivitamínovými
tabletami určenými pre tehotné
ženy. Štúdie totiž ukazujú, že aj
mierny jódový deficit v gravidite
môže napriek normálnej funkcii
štítnej žľazy spôsobiť ľahké zníženie IQ a kognitívnych funkcií
u detí. V druhej časti prednášky

Odborné podujatia

MUDr. Emília Mojtová, Endokrinologická ambulancia II, OÚSA

sa venoval momentálne najväčšmi
diskutovanej téme v tyreoidológii,
t.j. problematike diferencovaného
karcinómu štítnej žľazy a novým
postupom v jeho liečbe.
Onkologický ústav sv. Alžbety
bol na tomto podujatí zastúpený
aj ďalšími odborníkmi venujúcimi
sa problematike štítnej žľazy, resp.
endokrinológii. Niektorí z nich
predsedali odborným blokom
(J. Podoba, R. Králik), alebo boli
autormi odborných prednášok
(J. Podoba, M. Grigerová, E. Mojtová, E. Takácsová, R. Králik, J. Malina). V rámci posterovej sekcie boli
prezentované práce autorov J. Podoba, E. Mojtová, Ľ. Trejbalová,
E. Takácsová a J. Malina.
Autori MUDr. Marianna Grigerová a spol. (Endokrinologická ambulancia II, OÚSA) odprezentovali
aktuálny problém vplyvu faktorov
životného prostredia na výskyt diferencovaného karcinómu štítnej
žľazy (DTC). Zistili, že existujú
signifikantné rozdiely vo výskyte a priebehu DTC v jednotlivých
okresoch Západného Slovenska
a že jeho zvýšený výskyt kopíruje
rozloženie chemického priemyslu
v daných okresoch.
MUDr. Emília Mojtová a spol.
(Endokrinologická ambulancia II,

MUDr. Róbert Králik, PhD., Klinika onkologickej
chirurgie OÚSA a LFUK

OÚSA) prezentovali problematiku priebehu papilárneho karcinómu štítnej žľazy v závislosti od
koincidujúcej autoimunitnej tyreoiditídy (AIT). Zistili, že výskyt
AIT u pacientov s DTC je štvornásobne vyšší ako v bežnej populácii. Na základe analýzy zistených
výsledkov autori predpokladajú,
že AIT nepredstavuje obranný faktor pred progresiou DTC, ale že je
skôr jedným z rizikových faktorov
jeho vzniku.
MUDr. Eva Takácsová a spol.
(Klinika nukleárnej medicíny,
OÚSA, LFUK a SZU) sa vo svojom
vstupe venovala problematike
patologickej akumulácie rádioaktívneho jódu (131 I) a 18-fluorodeoxyglukózy (18FDG) v metastatických ložiskách u pacientov
s karcinómom štítnej žľazy. Z prezentovaných kazuistík vyplýva,
že pacientov s metastázami karcinómu štítnej žľazy je vhodnejšie
pripraviť na liečbu rádiojódom
navodením hypotyreózy (tzv. endogénna stimulácia), ako použitím rekombinantného humánneho
TSH (exogénna stimulácia). Pri
rozhodovaní o chirurgickom odstránení 18FDG-pozitívnych metastatických ložísk je nutné brať do
úvahy, že aj pri pozitívnom PET
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vyšetrení s 18FDG nemusia byť
zistené všetky metastatické ložiská
a odporúča sa doplniť vyšetrenie
CT a USG.
Autori MUDr. Ján Malina a spol.
(Klinika onkologickej chirurgie
OÚSA a LFUK) prezentovali dve
kazuistiky pojednávajúce o zriedkavých komplikáciách adrenalektómie pre hormonálne aktívne
tumory. Uvedené kazuistiky poukazujú na význam a dôležitosť dôslednej predoperačnej prípravy
pacientov, ako aj na úskalia perioperačnej a pooperačnej starostlivosti o pacientov s hormonálne
aktívnymi tumormi.
Z toho istého pracoviska odznela i práca autorov MUDr. Róbert
Králik, PhD. a spol., v ktorej poukázali na význam detekcie sentinelovej lymfatickej uzliny (LU) pre
klinickú prax. Zistili, že detekcia
sentinelovej LU v laterálnom krčnom kompartmente a jej odstránenie významne zväčšuje skupinu
pacientov s pooperačne nemerateľnou hladinou tyreoglobulínu
(TG) a súčasne znižuje počet pacientov s hladinou TG väčšou ako
2ng/ml, t.j. tých pacientov, ktorých
liečba si vyžaduje extenzívnejšiu
terapiu rádiojódom.
Z uvedeného krátkeho prehľaOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

Odborné podujatia
du aktívnej účasti pracovníkov
Onkologického ústavu sv. Alžbety
počas 37. Endokrinologických dní
vyplýva, že naši lekári patria na Slovensku medzi popredných odborníkov v oblasti diagnostiky a liečby
pacientov s ochoreniami štítnej
žľazy, resp. s endokrinologickými
ochoreniami.
Oddelenie marketingu bolo
zastúpené výstavným stánkom,
v rámci ktorého propagovalo materiály s tematikou laboratórnej
diagnostiky a komplexnej liečby
pacientov s ochoreniami štítnej
žľazy a ďalšími endokrinopatiami.
Okrem toho sme prezentovali
odbornej verejnosti skutočnosť,

že OÚSA rozšíril svoje služby aj
o starostlivosť o pacientov s hormonálne aktívnymi aj inaktívnymi nádormi nadobličiek, ako aj
v oblasti hormonálneho prešetrenia pacientov s hypertenziou (za
účelom vylúčenia sekundárnej
hormonálnej príčiny) a v neposlednom rade i v oblasti neuroendokrinných nádorov.
Záverom možno konštatovať,
že 37. Endokrinologické dni boli
pre Onkologický ústav sv. Alžbety
veľmi úspešné. Vydarila sa kvalitná
prezentácia odborných vystúpení skúsených pracovníkov OÚSA
a súčasne sme zaznamenali široký
nástup novej mladšej generácie

odborníkov v tejto oblasti. Okrem
toho sa podarilo prezentovať základnú a kľúčovú stratégiu nášho
ústavu, t.j. neustále zvyšovať kvalitu a šírku poskytovania laboratórnych služieb, ako aj zdravotnej
starostlivosti. V súčasnosti predstavuje OÚSA popredné pracovisko
na Slovensku v oblasti poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientom s ochoreniami
a rakovinou štítnej žľazy a ostatnými endokrinopatiami.
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Oddelenia marketingu Onkologického ústavu sv. Alžbety

Z kruhu endokrinológov
Čo znamená Charvátova prednáška
V roku 2015 uplynie už desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil zakladateľ slovenskej modernej
endokrinológie doc. MUDr. Ju-

Na archívnej fotografii: Zakladateľ slovenskej modernej endokrinológie doc. MUDr. Julián Podoba, CSc.
„Človek nemôže všetko poznať,
ale mal by o všetkom dôležitom vedieť.“ Prof. MUDr. Josef
Charvát, DrSc.
číslo 1/2015

lián Podoba, CSc. (1916 - 2005).
Spolu so skupinou odborných
spolupracovníkov založil Endokrinologický ústav. Ústav sa stal
pod jeho vedením medzinárodne
uznávanou súčasťou Slovenskej
akadémie vied. Docent Julián
Podoba bol tiež jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES).
Vďaka pracovnému zanieteniu
a príslovečnej húževnatosti dokázal ako prvý na Slovensku presadiť a začal úspešne uskutočňovať
dôslednú kontrolu a dodržiavanie
jódovej profylaxie obyvateľstva.
Preslávil sa tým nielen doma ale
aj vo svete. Nie je náhodou, že
záujem o endokrinológiu vyvolal u tohto zakladateľa slovenskej
modernej endokrinológie práve
nestor československej endokrinológie prof. MUDr. Josef Charvát, DrSc. (1897 - 1984). S ním sa
počas svojho študijného pobytu
vtedy začínajúci lekár MUDr. Julián Podoba v Prahe stretol. Ako
uvádza Wikipédia, český endo-
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krinológ, akademik profesor Josef Charváth okrem iného založil
III. internú kliniku na Univerzite
Karlovej v Prahe a stal sa jej prednostom. Liečil tiež viaceré známe
osobnosti. Napríklad aj prezidenta Edvarda Beneša. Neskôr sám
bol, ako výrazná osobnosť, nominovaný (v roku 1968) vo voľbách
na funkciu prezidenta republiky.
Z dnešného pohľadu by bol tiež
zaujímavý aj ako autor tzv. Charvátovej diéty pre rýchle schudnutie. A ako sa môžete tiež dočítať
v tomto vydaní časopisu Naša nemocnica, najväčšou poctou pre
slovenských odborníkov z tohto
oboru je vystúpiť na endokrinologických dňoch s tzv. „Charvátovu
prednáškou“. A kruh sa uzatvára.
Nie náhodou najnovšie vystúpil
s Charvátovou prednáškou prednosta Kliniky endokrinológie
Onkologického ústavu sv Alžbety
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.,
ktorý je pokračovateľ v diele svojho otca doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc.
Text: Peter Kresánek

diagnostické postupy

Uplatňujeme moderné diagnostické postupy

Podceňované sliznice ústnej dutiny
„Idem k zubárovi na preventívnu prehliadku“ – odznieva pravidelne jedenkrát ročne z úst väčšiny občanov Slovenska. V povedomí obyvateľstva sa tým myslí hlavne kontrola zubov, zistenie
nových kazov, prípadne vyšetrenie stavu ďasien. Veď každý chce predísť nepríjemným bolestiam zubov a ich strate. Všeobecne sa však v praxi menej pozornosti venuje slizniciam ústnej
dutiny a využívaniu metód na odhalenie slizničných prekanceróz (predrakovinových stavov)
a včasných štádií ústnych karcinómov (ľudovo rakoviny).

C

elosvetové výskumy ukázali, že za uplynulé tri desaťročia sa nepodarilo predĺžiť
dĺžku prežívania pacientov s rakovinou ústnej dutiny hlavne pre neskoré diagnostikovanie ich ochorenia. Až 79 % pacientov prichádza
v pokročilých štádiách. Prečo? Rakovina ústnej sliznice často vzniká
z viac rokov trvajúcich prekanceróz a mnohé už rakovinové zmeny
v začiatočných štádiách nespôsobujú výraznejšie ťažkosti, takže
ich klinické zistenie pri bežnom
vyšetrení ľahko uniká pozornosti.
Podľa údajov z Národného onkologického registra SR z roku 2007 je
incidencia tohto ochorenia u mužov 32/100 000 obyvateľov (1098
nových prípadov za rok) a u žien
4,4/100 000 obyvateľov (194 nových prípadov za rok).
Doteraz používané vyšetrovacie
metódy využívali na zvýšenie kontrastu rôzne farbenia slizníc, napr.
Lugolovým roztokom (Schillerov
test) alebo toluidínovou modrou.
Najnovšia fluorescenčná metóda
VELscope nevyžaduje žiadnu lokálnu prípravu, nezaťažuje preto
pacienta, je neinvazívna a jednoduchá na vykonanie.
O čo vlastne ide? VELscope – skratka Visually Enhanced Light (Lesion) scope – je metóda priamej
vizualizácie ústnej sliznice s využitím javu tkanivovej fluorescencie.
Prenosný prístroj pri vyšetrovaní

vysiela do ústnej dutiny neškodné
modré svetlo, ktoré excituje tkanivá od epitelu na povrchu cez bazálnu membránu až do poslizničnej vrstvy a spôsobuje v rôznom
rozsahu ich fluoreskovanie (obr.
1). Normálna zdravá ústna sliznica
fluoreskuje bledozeleno a umožňuje rozlíšiť oblasti chorobne zmenenej sliznice. Dajú sa tak detekovať aj zmeny, ktoré môžu uniknúť
pri bežnej aspeksii voľným okom.
Zároveň optika obraz zväčšuje. Výsledky vyšetrenia sa zapisujú do
špeciálnych kariet (obr. 2, 3, 4).
Pripojený fotoaparát umožňuje
podľa potreby archiváciu nálezov
kvôli prípadnému sledovaniu dynamiky ochorenia (fotodokumentácia).
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Význam fluorescenčného vyšetrenia spočíva v štyroch klinických
využitiach:
• Depistáž (skríning) podozrivých predrakovinových nálezov
ústnej sliznice alebo už prítomných včasných štádií karcinómu.
Zvlášť je významné vykonávanie
depistáže u rizikových skupín
(vek nad 60 rokov, chemické
prevádzky, pracovníci vystavení
možnému žiareniu atď.).
• Upresnenie miesta odberu tkaniva pri diagnostickej excízii
(uplatňuje sa najmä pri biopsii
pri rozsiahlejších podozrivých
nálezoch).
• Vyšetrenie okrajov rany počas
chirurgického výkonu a určenie
bezpečnostnej zóny resekcie.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

diagnostické postupy
• Dlhodobé sledovanie pacientov
po komplexnej onkologickej
liečbe v orofaciálnej oblasti so
zreteľom na recidívy pôvodné-

ho nádoru alebo možný výskyt číslo 8) sú momentálne v prevádziných nádorov v ústnej dutine a ke tri prístroje VELscope (schéma
horných dýchacích cestách.
fungovania takéhoto prístroja je
na obr. 5), ktoré možno využívať
Na Klinike stomatológie a maxilo- na preventívne prehliadky slizníc
faciálnej chirurgie Onkologického ústnej dutiny. Zároveň odborníci
ústavu sv. Alžbety (OÚSA) a Lekár- OÚSA pracujú aj na zavádzaní ďalskej fakulty Univerzity Komenské- šej vizualizačnej metódy s názvom
ho (klinika sa nachádza v areáli NBI (skratka Narrow Band ImaOÚSA, vchod z Heydukovej ulice ging).

Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
MDDr. Ľubomír Malíček

Heydukova 10
812 05 Bratislava

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety
a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Tel: + 421/2/32249 742
Fax: + 421/2/32249 724
E-mail: peter.stanko@ousa.sk

číslo 1/2015
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UDIALO SA

XXII. rádiologické Winter Fórum 2015
V dňoch 2. až 6. februára 2015 Štrbské Pleso vo Vysokých TatT
rách už tradične po 22-krát hostilo rádiologické Winter Fó-

émou tohtoročného sympózia
boli neurorádiológia, zubná
rádiológia a zobrazovacia diagnostika v otorinolarygológii. Odbornými garantmi akcie boli Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN
Bratislava, II. rádiologická klinika
LFUK a OÚSA Bratislava, Rádiologická klinika JLF UK a UN Martin,
Radiodiagnostická klinika IPVZ
a Radiologická klinika Hradec Králové, Klinika zobrazovacích metód
LF UK a FN Plzeň, Neurochirurgická klinika LFUK a UN Bratislava,
I. neurologická klinika LFUK a UN
Bratislava, Klinika ORL a chirurgie
hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA,
Bratislava, Klinika ústnej, čeľustnej
a tvárovej chirurgie LF UK a UN
Bratislava, Klinika stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie JLF
UK a UN Martin, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
LF UPJŠ, Košice, Klinika plastickej
a estetickej chirurgie LFUK a UN
Bratislava, Neurochirurgická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, MR Institute Banská

rum s medzinárodnou účasťou pod patronátom Slovenskej rádiologickej spoločnosti a dekana Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. Odborné podujatie sa konalo v hoteli Patria, ktorý pre tento účel
poskytol svoje kongresové centrum, ako aj ubytovacie a spoločenské priestory. Podujatie je tradične zamerané na interdisciplinárnu spoluprácu a edukáciu rádiológov zo Slovenska,
ako aj Čiech a Moravy vo všetkých oblastiach medicíny.
Bystrica, Neurochirurgická klinika
FNsP Nové Zámky, Rádiologické
oddelenie Humenné, MR Institute
Banská Bystrica, Neurologická klinika UVN Ružomberok a Rádiologická klinika Trenčín.
Je pre nás potešením, že sa prvýkrát v 22-ročnej histórii rádiologického Winter Fóra realizoval tiež
odborný blok stomatologickej rádiológie. Na podujatí sa zúčastnilo
193 lekárov, pričom odznelo spolu
95 prednášok skúsených odborníkov z renomovaných pracovísk (67
zo Slovenska a 28 z Českej republiky).

Súčasťou odborného podujatia
bola výstava výtvarného diela neurorádiológa MUDr. Mira Országha
s názvom Umenie inšpirované neurorádiológiou a koncert popredného slovenského speváka, hudobného skladateľa a producenta Pavla
Hammela, ktorého sprevádzal klavirista Peter Preložník.
Text a foto: Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.,
prednostka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA v Bratislave
a prezidentka Slovenskej rádiologickej spoločnosti

Hotel Patria (pohľad od Štrbského Plesa), kde sa konalo XXII. rádiologické Winter Fórum 2015.
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Od jódového deficitu k súčasnej endokrinológii

Soľ nad zlato? Iba jodidovaná
Endokrinológia, jeden z najväčších odborov medicíny, sa vo
všetkých krajinách sveta začala výskumom endemickej strumy,
endemického kreténizmu a ďalších endemických degenerácií,
ktorých príčinou bol nedostatok jódu v potrave.

Ochorenia z nedostatku jódu a ich prevencia

Význam jódu pre ľudské
zdravie
Jód je stopový prvok, ktorého
najdôležitejšou a jedinou dokázanou funkciou je to, že je základným stavebným kameňom hormónov štítnej žľazy (ŠŽ). Hormóny
ŠŽ sú nevyhnutne potrebné pre
normálnu funkciu všetkých tkanív
a buniek organizmu. V popredí ich
mnohých účinkov je účinok metabolický a morfogenetický. Metabolický účinok spočíva v stimulácii
celkového metabolizmu. Hormóny ŠŽ sú extrémne potrebné pre
rast a vývoj tkanív najmä vo fáze
ich včasného vývoja. Počas vnútromaternicového vývoja plodu
a v ranom detstve sú mimoriadne
potrebné pre vývoj centrálneho
nervového systému a kostry. Nedostatok hormónov ŠŽ v tomto
období spôsobuje nezvratné a trčíslo 1/2015

valé neuropsychické poškodenie,
ktorého stupeň závisí od závažnosti hormonálneho deficitu. Toto
postihnutie môže mať širokú škálu príznakov, od ľahkého poklesu
intelektu až po kretenizmus, čo je
najťažšia forma mentálnej retardácie spôsobená nedostatkom hormónov ŠŽ počas vývoja.
Keďže jód je základným stavebným kameňom týchto hormónov,
z vyššie uvedeného vyplýva, aký
veľký význam má tento stopový
prvok pre ľudské zdravie.
Aby ŠŽ mohla normálne fungovať, aby vytvárala potrebné množstvo hormónov, musí mať dostatočný prívod jódu. Optimálny príjem
pre dospievajúce deti a dospelých
je 150 mg/d, pre gravidné ženy až
250 mg/d.
Človek získava jód z potravín, iba v zriedkavých prípadoch
z pitnej vody. Obsah jódu v potravinách závisí od jeho koncentrácie
v pôde, na ktorej sa potravinové
články dopestovali. Počas miliónov rokov existencie Zeme vyplavili dažde väčšinu jódu z povrchových vrstiev do oceánov a morí.
Hlavným zdrojom jódu na zemeguli je oceán. Do pôdy sa dostáva
spätne v atmosferických zrážkach.
Vďaka dažďom je obsah jódu vyšší v prímorských oblastiach. Na
jód najchudobnejšie sú oblasti vo
vnútrozemí kontinentov, ktoré nedostávajú dostatok zrážok a oblasti veľkých horských masívov, kde
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topenie ľadovcov v štvrtohorách
vyplavilo väčšinu jódu.
Najviac jódu obsahujú potraviny získané z mora – mäso morských rýb a živočíchov. Obsah jódu
v ostatných potravinách kolíše od
jednej oblasti k druhej, celkovo je
však nízky. Dá sa povedať, že väčšina územia všetkých kontinentov
má nedostatok jódu v pôde, a tým
aj v potravinách. V zdravotnícky vyspelých krajinách sa preto zaviedli
dôležité preventívne opatrenia.
Choroby z nedostatku jódu
a jódová profylaxia
Od dvadsiatych rokov minulého storočia si lekári začali všímať masový výskyt chorobného
zväčšenia štítnej žľazy – strumy.
Hlavne v krajinách vo vnútrozemí kontinentov a v oblastiach veľkých horských masívov. V Európe
to boli najmä oblasti Pyrenejí, Álp
a Karpát. Pokiaľ struma postihuje veľkú časť populácie (viac ako
10 %), nazýva sa endemickou
strumou. V oblastiach masívneho
výskytu strumy sa súčasne zistil významný výskyt ťažkých neuropsychických degenerácií a kreténizmu. Dokázalo sa, že príčinou
týchto závažných endemických
ochorení bol nedostatok jódu
v potrave.
Pri nedostatku jódu zapája štítna žľaza rôzne adaptačné mechanizmy, aby zabezpečila normálnu
funkciu. Jedným z týchto mechanizmov je aj zväčšenie jej objemu – struma. Vďaka adaptačným
mechanizmom dokáže štítna žľaza
udržať pri miernom a stredne ťažkom jódovom deficite normálnu
tvorbu hormónov, avšak za cenu
jej chorobného zväčšenia, ktoré
pri pretrvávajúcom jódovom deficite progreduje.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Energetická hodnota
Tuky
Nasýtené mastné kyseliny
Sacharidy
Cukry
Bielkoviny
Soľ
Jodid

Na 100 g
0 kcal / 0 kJ
0g
0g
0g
0g
0g
97,7 g
2000 μg

Na 1 g
0 kcal / 0 kJ
0g
0g
0g
0g
0g
0,98 g
20 μg zabezpečí 13,3 % DOD*

*DOD: Denná odporúčaná dávka
V gravidite, ktorá je obdobím
zvýšených nárokov na funkciu štítnej žľazy, tieto adaptačné mechanizmy nemusia stačiť na udržanie
jej normálnej funkcie. Nielen pri
ťažkom, ale aj pri stredne ťažkom
jódovom deficite môže vzniknúť
prechodná hypotyreóza u tehotnej (znížená činnosť štítnej žľazy).
V tejto situácii gravidná žena nedokáže poskytnúť plodu potrebné množstvo hormónov ŠŽ. Z krvi
matky naviac plod nedostáva dosť
jódu pre syntézu vlastných hormónov, vzniká hypotyreóza plodu.
Súčasná hypotyreóza gravidnej
aj plodu spôsobí trvalé neuropsychické poškodenie plodu a dieťaťa. V najťažších prípadoch vzniká
kreténizmus (endemický). Neuropsychické postihnutie je trvalé
a nevratné.
Na Slovensku sa o vymiznutie
endemickej strumy a endemického kretenizmu zaslúžil doc.
MUDr. Julián Podoba, CSc so spolupracovníkmi. V období rokov
1949-1953 vyšetrili v 602 obciach
takmer 160 000 osôb. Zistili, že endemická struma postihuje obyvateľstvo na celom území Slovenska.
V troch oblastiach (Žitný ostrov,
severozápadné Slovensko – Kysuce a Orava a oblasť Slovenského
Rudohoria) malo strumu až 70 %
dievčat a 60 % chlapcov do 10 rokov a 80 % dospelých žien. Výskyt
kretenizmu tu dosahoval 3 % a výskyt oligofrénií bol niekoľkonásobne vyšší. Po potvrdení, že príčinou tohto stavu bol deficit jódu,
sa začala roku 1951 jódová profylaxia jodidovaním kuchynskej

soli. Obsah jódu v soli sa postupne zvyšoval, od roku 1965 sa distribuovala kuchynská soľ s obsahom
25 mg jodidu draselného/kg (povolené rozpätie 15-35 mg). Vďaka
tomuto uzákonenému opatreniu
vymizla na Slovensku endemická
struma a endemické neuropsychické degenerácie, zlepšil sa prospech na školách a psychológovia
potvrdili zlepšenie intelektu detí.
Od roku 2000 sa do soli pridával
stabilnejší jodičnan draselný.
Medzinárodná európska štúdia, ktorá sa uskutočnila v rokoch
1994/1995 pod záštitou WHO
a UNICEF, dokázala optimálny
príjem jódu u detí na Slovensku.
V tom období patrilo Slovensko
medzi prvých päť krajín v Európe s najvyšším a optimálnym príjmom jódu. Objemy štítnych žliaz
slovenských detí boli najmenšie
v porovnaní s ostatnými štátmi.
Výsledky zo Slovenska, Holandska
a Rakúska sa použili na vytvorenie
noriem objemu štítnej žľazy pre
deti európskeho regiónu. Jedným
z protagonistov tejto štúdie bol
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. (autor tohto článku, pozn. red.), ktorý v období rokov 1994-1998 v 12
európskych štátoch vyšetril klinicky a ultrasonograficky viac ako 10
000 detí a rozbiehal túto štúdiu aj
na juhoamerickom a ázijskom kontinente.
Na medzinárodnej úrovni sa dokázalo, že jedno z najvýznamnejších opatrení slovenskej preventívnej medicíny výborne funguje,
čím sme predbehli veľkú väčšinu
vyspelých európskych štátov.
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Vo všetkých krajinách sveta,
kde sa zaviedla jódová profylaxia,
sa používa ako nosič (vehikulum)
pre jód kuchynská soľ. Soľ totiž potrebuje každý organizmus a je preto tým najjednoduchším a z praktického aspektu najvhodnejším
nosičom pre jód. Zabezpečuje
rovnomerný príjem jódu úplne
pre všetko obyvateľstvo.
Čo priniesla jódová profylaxia obyvateľstvu Slovenska ?
Vďaka normalizácii príjmu jódu
vymizla u nás endemická struma,
endemické degenerácie a kreténizmus, zvýšila sa intelektuálna
úroveň obyvateľstva. Zmenilo sa
aj spektrum ďalších ochorení štítnej žľazy. Takmer vymizli zákerné
oligosymptomatické hypertyreózy
(zvýšená činnosť ŠŽ) na podklade
toxických adenómov, ktoré spôsobovali vážne poškodenie srdca.
Znížil sa relatívny výskyt agresívnejších foriem rakoviny štítnej
žľazy, dnes dominuje papilárny
karcinóm s celkovo veľmi dobrou
prognózou. Dobrý príjem jódu
znamená aj ochranu štítnej žľazy
pri havárii jadrových reaktorov
(po nešťastí v Černobyle sa u nás
nezaznamenal vzostup záchytu rakoviny štítnej žľazy).
Aký je stav zásobenia nášho
obyvateľstva jódom
v súčasnosti ?
V poslednom desaťročí nastali dve významné zmeny, ktoré by
mohli negatívne ovplyvniť dokázaný optimálny príjem jódu u nás:
vstup Slovenska do EÚ a zánik monopolného výrobcu kuchynskej
soli u nás, Solivar Prešov. V krajinách EÚ totiž nie je jódová profylaxia povinná. Je buď dobrovoľná,
alebo „skrytá“. Našťastie na Slovensko sa väčšina soli dováža z krajín,
kde sa soľ zásadne jodiduje (hlavne z Rakúska).
Pri najnovšom prieskume stavu
zásobenia nášho obyvateľstva jódom v roku 2014 sme v spolupráOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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ci s kolegami z NEDÚ (Národný
endokrinologický a diabetologický ústav) zistili viac ako optimálny príjem vo všetkých vekových
skupinách obyvateľstva od detí,
cez adolescentov, dospelých až po
staršiu generáciu. Korelácia odpadu jódu a sodíka v moči ukázala,
že hlavným zdrojom jódu u nás je
kuchynská soľ. Viac ako optimálny
príjem jódu je však spôsobený aj
tým, že Slováci nielen veľa solia, ale
aj veľa jedia .... Dá sa však dedukovať, že aj po všeobecne odporúčanom znížení príjmu soli v budúcnosti bude príjem jódu dostatočný.
Hranične nižší príjem sa zistil
iba u gravidných žien. Tieto by
totiž mali zvýšiť príjem jódu zo
150 na 250 mg/d, čo reálne nie
je možné dosiahnuť iba príjmom
potravy. Je vhodné, aby gravidné
ženy fortifikovali príjem jódu počas obdobia tehotenstva a dojčenia. K dispozícii je viacero druhov
„tehotenských tabliet“ s obsahom
dôležitých vitamínov a stopových
prvkov, vrátane jódu.
Vzhľadom na vyššie uvedené
zmeny bude potrebné v budúcnosti pravidelne sledovať príjem
jódu vo všetkých vekových skupinách nášho obyvateľstva, najmä
však u detí, adolescentov a mladých žien. Aktuálny príjem jódu je
viac ako optimálny a s výnimkou
gravidných žien nie je dôvod ho
zvyšovať formou výživových doplnkov obsahujúcich jód. Možno
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však predpokladať, že na našom
trhu bude stúpať podiel nejodidovanej soli. Preto je potrebné upozorniť ľudí, aby v záujme svojho
zdravia kontrolovali v predajniach
soľ, ktorú kupujú, a aby kupovali
iba jodidovanú kuchynskú soľ.
Klinická endokrinológia v Onkologickom ústave sv. Alžbety
Klinická endokrinológia súčasnosti nie je odbor o „jednom orgáne“ ako je väčšina špecializácií, je
to odbor o riadení celého organizmu prostredníctvom obrovského
množstva hormónov. Popri klasických endokrinných žľazách, ktorými sú: hypotalamus, hypofýza,
štítna žľaza, prištítne telieska, Langerhansove ostrovčeky pankreasu,
kôra a dreň nadobličiek, vaječníky
a semenníky, množstvo ďalších orgánov a tkanív je schopných produkovať hormóny. Hormóny regulujú
rast a vývoj organizmu, pohlavnú
diferenciáciu, fertilitu, graviditu,
celkový metabolizmus, metabolizmus cukrov, tukov, bielkovín, kostí, stálosť vnútorného prostredia
(hospodárenie organizmu s vodou
a dôležitými minerálmi), umožňujú prekonávať záťažové situácie
(tzv. stresové hormóny), ovplyvňujú činnosť srdca, ciev, mozgu,
kostnej drene a takmer všetkých
orgánov a tkanív.
Endokrinológia patrí medzi najširšie odbory medicíny a prelína sa
takmer so všetkými odbormi vnú-
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torného lekárstva, ďalej s gynekológiou, urológiou či andrológiou.
Väčšina ochorení endokrinného systému je v súčasnosti spôsobená autoimunitnými mechanizmami a nádormi. Chronické
autoimunitné zápaly spôsobujú
poruchy funkcie endokrinných
žliaz. Nádory sú pomerne časté,
vo veľkej väčšine benígne. Môžu
byť hormonálne aktívne, alebo
inaktívne, prípadne deštrukciou
endokrinnej žľazy môžu spôsobiť
poruchu jej funkcie. Najčastejšími
malígnymi nádormi sú karcinómy
štítnej žľazy. Ostatné malignity endokrinného systému sú zriedkavé.
Prečo endokrinológia práve v OÚSA?
Klinická endokrinológia má
pevné miesto v odbornej štruktúre Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) hlavne preto, že sa významne prekrýva a spolupracuje
s odborom nukleárna medicína,
ktorý patrí medzi strategické odbory OÚSA. In vivo metódy nukleárnej medicíny (napr. akumulačný
test, scintigrafia) boli ťažiskom
diagnostiky ochorení štítnej žľazy
do 90-tych rokov, kedy ich vytlačila ultrasonografia a metódy in vitro (stanovenie koncentrácie hormónov).
Rozvoj modernej endokrinológie začal koncom 60-tych rokov
minulého storočia vďaka zavedeniu presných imunoanalytických

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
laboratórnych metód, ktoré umožnili určovať koncentrácie hormónov v sére. Prvou z nich bola
rádioimunoanalýza (RIA). Práve
laboratóriá Onkologického ústavu
sv. Alžbety boli na Slovensku prvé,
ktoré začali rozvíjať in vitro endokrinologickú diagnostiku spočiatku stanovovaním koncentrácií tyreoidálnych hormónov. Neskôr sa
paleta hormonálnych analýz rozšírila a v súčasnosti pokrýva celé
spektrum bežne stanovovaných
hormónov.
Až 95 % karcinómov štítnej žľazy predstavujú diferencované karcinómy, ktoré sa liečia rádiojódom
na oddeleniach nukleárnej medicíny. Klinika nukleárnej medicíny
OÚSA a LFUK je historicky prvým
a z pohľadu počtu liečených pacientov najdôležitejším takýmto
pracoviskom na Slovensku. Endokrinológ má významné postavenie
v komplexnom manažmente pacienta s karcinómom štítnej žľazy,
pretože určuje diagnózu, terapeutický postup a po operácii a liečbe rádiojódom pacienta trvalo
sleduje/dispenzarizuje. Riadi hormonálnu supresívne-substitučnú
liečbu, kontroluje stav ochorenia
a v prípade jeho recidívy určuje
ďalšiu stratégiu liečby. Zárukou
kvalitného manažmentu pacientov so závažnými ochoreniami
je špecializácia a úzka spolupráca špecialistov. Vytvorenie multidisciplinárneho tímu v OÚSA
a úzka spolupráca Kliniky endokrinológie, Kliniky onkologickej
chirurgie, Kliniky nukleárnej medicíny, Kliniky radiačnej onkológie, Internej onkologickej kliniky
a Oddelenia klinickej genetiky vytvorili z OÚSA skutočné centrum
(de facto jediné na Slovensku) pre
diagnostiku a liečbu karcinómu
štítnej žľazy poskytujúce pacientom komplexnú starostlivosť.
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.,
prednosta Kliniky endokrinológie
OÚSA a LF SZU
Pokračovanie nabudúce
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25 rokov Ligy proti rakovine

Dospeli sme...
Žena, ktorá dovŕši 25 rokov, by mala byť rozvážna, ale odhodlaná. Odvážna, nie však bezhlavo.
Mala by mať dobre vyvinutý ženský inštinkt, byť pripravená na rolu matky. Od muža v tomto veku
sa očakáva, že bude silný a dôveryhodný. Bude schopný ochraňovať rodinu, stáť si za svojimi
rozhodnutiami a bude predvídavý, aby zabezpečil rodine lepšiu budúcnosť. Ťažko povedať, či sa
dá organizácia prirovnať skôr ku žene alebo k mužovi. Môžeme však konštatovať, že črty z oboch
sa v našom občianskom združení po štvrťstoročí fungovania skutočne prejavili.

Deň narcisov

M

áme 25 rokov. Počas týchto rokov sme spoznávali
prostredie, v ktorom pôsobíme. Spoznávali sme sami seba,
aby sme zistili, akí silní môžeme
byť a ako naše schopnosti môžeme
uplatniť. Zisťovali sme, kde sme
potrební, pre koho sme prospešní. Spolupracovali sme s mnohými
ďalšími organizáciami, partnermi,
jednotlivcami, stali sme sa „matkou“ našim klubom a pobočkám.
Radili sme a radíme tým, ktorí sa
pýtajú. Odporúčame tým, ktorí
nevedia ako ďalej. Snažíme sa stáť
pevne na nohách a nenechať sa ničím odradiť i napriek tomu, že to
nie je vždy také ľahké, ako ľahko to
vyzerá... Preto ponúkame pár faktov o našom doterajšom pôsobení:
číslo 1/2015

V roku nášho vzniku (1990) sme
„zapadli“ do Európy, keď sme sa
stali členmi Európskej asociácie
líg proti rakovine a Svetovej medzinárodnej únie proti rakovine.
Boli sme v tom čase jediná charitatívna organizácia svojho druhu
v celej východnej Európe. Sídlili
sme síce v stiesnených priestoroch, ale už počas prvého roku
sme aj popri starostiach s tvorbou
interných smerníc, myšlienok
a ideí nevyhnutných na vytvorenie
silnej a zmysluplnej organizácie,
pripravili pre onkologických pacientov prvý rekondičný výlet do
Talianska. Tento pobyt bol prvou
aktivitou, ktorá znamenala konkrétnu pomoc. Bol znakom, že sme
tu a sme tu pre ľudí, ktorí žijú s ra-
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kovinou a potrebujú pomoc iných.
Vtedy sa nik z nás ešte neodvážil
dúfať, že za ním bude nasledovať
ďalších 35 rekondičných a 22 relaxačných pobytov. A všetky pobyty
budú pre pacientov úplne bezplatné, pritom však na nezaplatenie...
Druhým konkrétnym krokom bola
linka pomoci (1994). Vo svojich
začiatkoch fungovala vo vopred určené dni podľa možností onkológov, ktorí boli na linke k dispozícii.
Dali však pacientom a ich rodinám
to, čo im nik iný dať nemohol –
svoj čas a prístup k špecifickým
informáciám.
Prvé pobyty, Linka pomoci, či pacientský seminár, na ktorom sa
prvýkrát hovorilo o dovtedy tabuizovanej téme – rakovine a o všetkom, čo s ňou súvisí - boli hradené
vďaka rôznym systémom financovania, ktorých know-how sme preberali od nášho radcu a patróna –
nórskej Ligy proti rakovine.
Možnosti získania väčšieho objemu finančných zdrojov, a tým pádom aj možnosti podpory našich
projektov sa výrazne zmenili, keď
sme prvýkrát zorganizovali verejno-prospešnú finančnú zbierku
Deň narcisov (1997). Jej prvý ročník prebehol v štyroch mestách
Slovenska. Do vtedajšej zbierky
bolo zapojených do 20 dobrovoľníkov s pokladničkami a jej finančný výnos by bol dnes možný naprí-
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klad na zabezpečenie relaxačného
pobytu pre 13 ľudí. Osemnásť rokov zbierky a transparentného
používania zdrojov nám vložilo
do rúk jednu veľmi silnú, zároveň
však veľmi krehkú veličinu - dôveru ľudí. Vďaka nej bolo do 18. ročníka Dňa narcisov zapojených viac
ako 16 000 dobrovoľníkov z celého Slovenska a výnos zbierky nám
umožnil celoročnú starostlivosť
o pacientov v rovine psychosociálnej, fyzickej či finančnej výpomoci. Vďaka dôvere ľudí mohlo byť
takmer 3000 rodičov v blízkosti
svojich detí, ktoré boli hospitalizované na onkológii. Vďaka dôvere ľudí sa na 60-tich školách môže
už 15 rokov vyučovať nepovinný
predmet - onkologická výchova.
Podporili sme výskum a pomohli
obstarať množstvo zdravotníckych
prístrojov - od drobných denne potrebných až po veľké prístrojové
vybavenia, nevyhnutné na zlepše- Dokorka Siracká s americkým prezidentom Bushom a manželkou
nie kvality liečby či života onko- prezidenta Kováča
logických pacientov. Zabezpečili
sme bezplatnú psychologickú pomoc pre pacientov v 14-tich mestách na Slovensku. To všetko len
vďaka dôvere ľudí.
Máme 25 rokov a vieme, že máme
aj obrovskú zodpovednosť. Voči
tým, ktorí nás podporujú i voči
tým, ktorí u nás podporu nachádzajú.
Stará múdrosť hovorí: „Daj a dostaneš.“ Mnohí z vás nám dali svoju
dôveru - či už to bolo cez priamy
finančný príspevok, cez pozitívne
vnímanie našej organizácie alebo
svojou dobrovoľníckou službou...
A čo za to dostanete? Niektorí len
dobrý pocit, iní naše konkrétne
služby a pomoc. V každom prípade
ďakujeme, že sme mohli 25 rokov
robiť to, čo sme pokladali za najlepšie a najprínosnejšie. Ďakujeme, ak
nám to umožníte i naďalej, lebo cítime, že máme čo ponúkať a robíme to radi.
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
Foto: Peter Kresánek a archív LPR
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25 ROKOV
LPR V ČÍSLACH
ONKOVÝCHOVA NA ŠKOLÁCH - Od roku 2000
• 60 škôl
• 2x do roka workshopy
REKONDIČNÉ POBYTY - Od roku 1991
• od 1991-do 2008- 1x do roka
• od 2009- 2014- 3x do roka
• dokopy 22 rekondičných pobytov

Kreatívny kurz

RELAXAČNÉ POBYTY - Od roku 2009
• situácia do roku 2014
• náklady - 377 927,29 €
• 1284 klientov
• 294,34 € - náklady na 1 klienta
SIEŤ PSYCHOLÓGOV A SOCIOLÓGOV
Od roku 2010
- situácia v roku 2015
• 20 psychológov
• 15 nemocníc
• 14 miest
NÁHRADNÝ DOMOV - Od roku 2004
- situácia do decembra 2014
• počet ubytovaných 3 075
• počet osobo/nocí - 63 140
• náklady za 10 rokov 544 027 €
LINKA POMOCI - Od roku 1994
- situácia do decembra 2014
• 43 815 kontaktov
• cca 6 ľudí denne využije Linku pomoci
• cca 30 ľudí týždenne využije Linku pomoci
• náklady od roku 1994
• cca 237 000 €

Náhradný domov

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Od roku 2004
• situácia do decembra 2014
• 1 222 žiadostí
• poskytnutá čiastka 681 575 €
DETSKÉ TÁBORY
Finančná podpora od roku 2000
- situácia do decembra 2014
• darovaná čiastka 307 740 €
• cca 75 detí ročne vo veku od 6 do 18 rokov
• spolu cca 1 125 detí na bezplatnom
8 – 16 dňovom tábore
číslo 1/2015

Onko výchova
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Významné udalosti
v 25-ročnej histórii LPR
1990 Založenie Československej ligy proti rakovine 1998 Lige proti rakovine je udelená medaila Slovak
v Bratislave. - Prvá svojpomocná skupina pre
Gold za zásluhy v boji proti rakovine. - Eva Siracženy s rakovinou prsníka v Bratislave. - prijatie
ká bola zvolená v Paríži za člena exekutívneho
Ligy proti rakovine za člena Európskej asocivýboru ECL ako reprezentantka členských líg
ácie líg proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej
proti rakovine v strednej a východnej Európe.
únie proti rakovine (UICC).
- Zavedenie onkologickej výchovy v školách
podľa programu UICC. - Prvý workshop pre
1991 Patrónom Ligy proti rakovine sa stal Alexander
pedagógov stredných škôl v Budmericiach,
Dubček, vtedajší predseda Československévypracovanie osnov. - Európsky týždeň proti
ho federálneho zhromaždenia. – Partnerstvo
rakovine – téma: Muž a rakovina.
s nórskou ligou proti rakovine. - Prvý rekondičný pobyt pre onkologických pacientov v Lido 1999 Prvý rok onkologickej výchovy v stredných
di Jesolo v Taliansku.
školách na Slovensku. -Bilaterálna spolupráca
s Maďarskou ligou proti rakovine. - Európsky
1992 Medzinárodné sympózium Ošetrovanie chotýždeň proti rakovine – téma: Prevencia fajrých na rakovinu organizované s nórskou ligou
čenia a stop fajčeniu u mládeže. – Deň jabĺk
proti rakovine v Bratislave - Začiatok seriálu
s heslom: Vymeň cigaretu za jablko.
S Ligou proti rakovine vysielaného v Slovenskej televízii (výchova, prevencia).
2000 Konferencia líg proti rakovine v strednej
a východnej Európe pod záštitou UICC/ ECL
1993 Pokračovanie činnosti Ligy proti rakovine na
v Průhoniciach v Českej republike. - Zavedenie
Slovensku po rozdelení Československej redvojročného inovačného štúdia onkologickej
publiky.– Bilaterálna spolupráca s rakúskou
výchovy pre pedagógov stredných škôl - prvý
organizáciou svojpomocných skupín pre ženy
trojdňový kurz v Piešťanoch. - Európsky týžs rakovinou prsníka.
deň proti rakovine – téma: Veďme deti k zdravej výžive.
1994 Medzinárodná výstava plagátov Prevencia rakoviny v Európe pod záštitou prezidenta Slo- 2001 Konferencia líg proti rakovine v strednej
venskej republiky. - Založenie Linky pomoci
a východnej Európe pod záštitou UICC/ECL
a začiatok medzinárodnej spolupráce s linkav Častej Papierničke na Slovensku. - Prvá časť
mi pomoci v Európe. - Ustanovenie bilaterálkampane Prevencia rakoviny hrubého čreva
nej spolupráce s Českou ligou proti rakovine.
a konečníka.
1995 Letná kampaň Slnko a kožná rakovina. - Pro- 2002 Konferencia Líg proti rakovine strednej a výpagácia európskeho projektu Pas pre Život.
chodnej Európy vo Višegráde v Maďarsku.- Workshop pod záštitou UICC a ECL pre ligy
Pokračovanie národnej kampane Prevencia
proti rakovine strednej a východnej Európy
rakoviny hrubého čreva a konečníka. - Aktívv Dobogoko v Maďarsku. - Prvý Európsky týžna účasť na projekte Tretia verzia Európskeho
deň proti rakovine na Slovensku – téma: Eukódexu v Miláne, organizovanom Európskou
rópsky kódex proti rakovine.
komisiou. - Európsky týždeň proti rakovine –
téma: Práva onkologických pacientov.
1996 Uvedenie programu Reach to Recovery International (Vráť sa do života) na Slovensku.
2003 Uvedenie Tretej verzie Európskeho kódexu do
života.- Spolupráca na medzinárodnom projek1997 1. Deň narcisov na Slovensku. - Kampaň Európte Práva a povinnosti onkologických pacienskeho týždňa proti rakovine – téma: Žena a ratov a zdravotníkov.
kovina. - Prvý Beh Terryho Foxa na Slovensku.
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2004 Spolupráca na projekte Európskej komisie
„Ako sa vyhnúť nebezpečným rizikám ohrozu„EUROCAN+PLUS. – Otvorenie Domova pre
júcim život“ .
rodičov detských onkologických pacientov
počas ich liečby v Bratislave.
2011 Svetový deň proti rakovine: „Rakovine sa dá
predísť“ s organizovaním odborných seminá2005 Kampaň Pasívne fajčenie zabíja, spojená s porov v školách na Slovensku. – Kampaň Týždňa
četnými aktivitami v školách, ktorá získala
proti rakovine: „Neodfajčite im detstvo“, zaprvú cenu na medzinárodnej súťaži kreativity
meraná na ohrozenie detí „fajčením z druhej
v New Yorku. – 15.výročie Ligy proti rakovine.
ruky“ s upozornením na alarmujúci nárast faj- Svetová lekárska asociácia v New Yorku zaračiarov u mládeže. – Udelenie ceny Sasakawa
dila Evu Sirackú medzi 65 „významných lekáHealth Prize Eve Sirackej na 64. Svetovom zdrarov sveta“, vybraných z 56 krajín sveta.
votníckom zhromaždení v Ženeve.
2006 Prezident SR Ivan Gašparovič udelil Eve Sirac- 2012 Valné zhromaždenie Ligy proti rakovinie
kej Pribinov kríž I. triedy ako uznanie za jej
a schválenie stratégie pre roky 2012 – 2015. –
celoživotnú prácu v onkológii. - Protifajčiarska
16. ročník Dňa narcisov s najvyšším výnosom
kampaň v školách „Chceš byť zdravý, športuj
v jeho histórii - 1 005 155, 66 €. – Zhodnotes nami“. - 10. ročník Dňa narcisov. - Rozhodnie výsledkov súťaže „V našej škole sa nefajčí“,
nutie vybudovať na Slovensku Centrum pomoktorej sa zúčastnili školy zapojené do projektu
ci Ligy proti rakovine. - Prvé Fórum onkolo„onkologická výchova“. – III. Fórum onkologických pacientov na Slovensku pod záštitou
gických pacientov, schválenie a odoslanie reUICC a ECL s účasťou výkonnej riaditeľky
zolúcie orgánom, vykonávajúcim rozhodnutia
UICC Isabel Mortara.
v zdravotnej a sociálnej oblasti.
2007 Zapojenie sa do 5-ročnej preventívnej kampa- 2013 Rozšírenie psychosociálneho programu „Liečne Deti dneška sú budúcnosťou zajtrajška s téme pacienta, nielen chorobu“ o nové služby.
mou Mám rád svoje detstvo bez tabakového
– Kampaň Týždňa proti rakovine „Super Hero,
dymu, organizovanej Medzinárodnou úniou
Super Zero“, upozorňujúca na riziká a následproti rakovine UICC pri príležitosti Svetového
ky fajčenia a pitia u mladých ľudí. – Na Valnom
dňa proti rakovine. – Kampaň Týždňa proti razhromaždení ECL bola Liga proti rakovine pokovine – „Zastavme masového vraha - „Nicco
verená vedením pracovnej skupiny riešiacej
Teena“. - Liga proti rakovine čestným hosťom
psychosociálne problémy pacientov v Európe.
84. Maratónu mieru v Košiciach.
2014 Liga proti rakovine je organizátorom a hosti2008 Otvorenie Centra pomoci Ligy proti rakovine
teľom 34. Valného zhromaždenia ECL na Slov Bratislave. - Európsky týždeň proti rakovine
vensku. – Eva Siracká dostáva ocenenie „Cena
– „Obezita ťa obmedzuje“.
Európskeho občana“ a „Osobnosť Bratislavy“.
– „Náhradný domov“ pre rodičov onkologic2009 Otvorenie Centra pomoci Ligy proti rakovine
kých pacientov na Kramároch zavŕšil 10 rokov
v Košiciach. - Príprava na otvorenie tretieho
fungovania.
centra pomoci v Martine. - Kampaň Európskeho týždňa proti rakovine určená pre mužov – 2015 Zakladateľke a prezidentke Ligy proti rakovine
„Pozor na priamy kop rakoviny!“ - II. Fórum
Eve Sirackej udelil Európsky parlament cenu
onkologických pacientov v Bratislave.
Európskeho občana 2014. Touto cenou oceňuje projekty, ktoré podporujú európsku integ2010 Začiatok budovania siete bezplatných psyráciu, vzájomné porozumenie medzi občanmi
chologických a sociálnych služieb v nemoca členskými krajinami, alebo cezhraničnú sponiciach, financovaných Ligou proti rakovine.
luprácu v rámci Európskej únie.
- „Rozhovory o rakovine za okrúhlym stolom“
– aktivita organizovaná Európskym parlamen- Na piatok 27. marca je stanovený termín konania kažtom v troch vybraných mestách Európy: Lon- doročnej celoslovenskej zbierky neziskovej organizádýn, Paríž, Bratislava – LPR poverená prípra- cie Liga proti rakovine pod tradičným názvom Deň
vou v Bratislave. - Otvorenie centra pomoci narcisov.
v Martine. - Kampaň Týždňa proti rakovine: Text: Mgr. Miroslava Džupinová, Liga proti rakovine.
číslo 1/2015
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PREDSTAVUJEME

Nová publikácia
Peter Minárik – Daniela Mináriková

Rakovina a výživa.
Mýty a fakty 2. Recepty

Prezentácia najnovšej publikácie Rakovina a výživa.
Mýty a fakty 2. Recepty, ktorú pripravili autori – MUDr.
Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety
a PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. z Farmaceutickej
fakulty UK v Bratislave.

Z

astavme rakovinu skôr, než
vznikne, to je základná myšlienka publikácie, ktorá
predstavuje potraviny s dokázateľne protirakovinovým účinkom.
Nadväzuje na úspešný titul Rakovina a výživa. Mýty a fakty (2012). Ak
prvý diel priniesol vedecky overené informácie o vplyve výživy na
naše zdravie, druhý vás zoznámi
s kľúčom pre optimálnu výživu,
podľa ktorého sa lepšie zorientujete v tom, čo má obsahovať váš
nákupný vozík, ako zostaviť zdravý jedálny lístok pre celú rodinu
a ktorý spôsob prípravy jedál je
najvhodnejší. Nájdete tu aj zdravé
recepty a inšpirácie pre varenie. Príklady zdravej výživy z kuliAutori – MUDr. Peter Minárik, nárskeho umenia PharmDr. DaPhD. z Onkologického ústavu sv. niely Minárikovej, PhD.
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Alžbety a PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave – propagujú
prevenciu, aby zdraví ľudia znížili
riziko vzniku rakoviny a onkologickí pacienti riziko recidívy nádoru
tým, že budú konzumovať potraviny, ktoré podporujú ich zdravie.
Text a foto: Peter Kresánek.

Vydavateľstvo
Kontakt, Bratislava 2014
tvrdá väzba, 178 s., 10,00 eur
rozmer: 140 mm x 210 mm
ISBN 978-80-971059-3-8
EAN 9788097105938
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

UMENIE

55. výstava Umenia, ktoré (naozaj) lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Ešte sa dá stihnúť
Do 9. apríla 2015 je v Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho
Preventívnom centre, bezplatne sprístupnená (v pracovné
dni od 8 do 15 h) verejnosti už 55. výstava pätnásť rokov pokračujúceho cyklu prezentácií, zastrešených spoločným mottom „Umenie, ktoré lieči“. Najnovšia výstava „Môj raj“ obsahuje 30 počítačových grafík z tvorby hendicapovanej Andrejky
Mázorovej, ktorá už pred rokmi v ústave úspešne vystavovala.
Odborníci o jej tvorbe dokonca tvrdia, možno trošku nadnesene, že kultivovaný farebný prejav, doslova ohňostroj farieb,
ktorý z jej grafík srší, nemá vo svete páru. Respektíve ak by
sme chceli nájsť obdobu tvorby Andrejky Mázorovej, museli
by sme hľadať až u rovnako hendicapovaného vozíčkara v ďalekej Brazílii.

Počítačová grafika Andrejky Mázorovej nachádza uplatnenie aj
ako úžitkové umenie.

okrem práce na počítači rada číta
knihy s lekárskou tematikou i kuchárske, sleduje najmä komédie
a romantické filmy, ľúbi nakupovať
či kibicovať pri varení. Má tiež rada
prírodu a zvieratá. Jej obľúbenými
hudobníkmi sú Marika Gombitová,
Iveta Bartošová, Petr Muk, Sting,
Phil Collins, Lucie Bílá a ďalší.

„M

edicína je umenie a umenie môže byť medicínou“,
uviedol okrem iného pri 55. vernisáži cyklu výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči ich iniciátor,
riaditeľ Onkologického ústavu sv.
Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof. A skutočne! S odstupom rokov, ktoré sa hendicapovaná Andrejka Mázorová venuje
tvorbe počítačových grafík sa jej
stav navidomoči zlepšil. Ako sme
si pri najnovšej vernisáži Andrejky všimli, oproti minulosti už nie
číslo 1/2015

je pre ňu napríklad problém ani
uchopiť a udržať prstami ruky pohárik. Ukázalo sa tiež, že nielen
motorika ruky ale aj ústny prejav
sa jej zlepšil. Dozvedeli sme sa, že
začala dokonca chodiť na hodiny
výuky angličtiny.
„Som telesne hendicapovaná od
narodenia. Napriek tomu, že som
odkázaná na pomoc iných a vozík,
mám život rada.“ Vyznala sa nám
životným optimizmom, rovnako
ako jej diela farbami, doslova sršiaca Andrejka. Ako o sebe prezradila,
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Talentovanú počítačovú grafičku prišli na vernisáž pozdraviť
aj predstavitelia Onkologického
ústavu sv. Alžbety, zástupkyne
jeho Preventívneho centra, príbuzní či známi a ďalší hostia. Pre
radosť sa s ňou dali aj vyfotografovať.

Prvú výstavu cyklu „Umenie, ktoré lieči“ otvoril Onkologický ústav
sv. Alžbety pre pacientov i ďalších
záujemcov vo februári 2000. Svoje
impresionistické fotografie z talianskeho Toskánska na nej prezentoval renomovaný nemecký fotograf Rolf Rock (+).
Dnes už nápad, využívať úžasnú
silu umenia, sprostredkovane i pre
liečbu, ktorý sa zrodil v Onkologickom ústave sv. Alžbety, využívajú
i ďalšie nemocnice. Napriek tomu
si i po pätnástich rokoch jeho cyklus „Umenie, ktoré lieči“ zachováva
svoju výnimočnosť. Najmä tým, že
v ústave takto funguje neformálna
galéria, kde sa vystavovatelia a ich
diela neustále obmieňajú a nikdy
tak nezovšednejú. Rovnako tiež
tým, že tu popri profesionálnych
umelcoch dostávajú priestor i ďalší výnimoční tvorcovia. A v neposlednej miere i lekári či samotné
(nielen onkologické) pacientky
a pacienti.
Text a foto: Peter Kresánek
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

UMENIE
Z vystavených diel Andrejky Mázorovej: počítačová grafika, bez názvov, roky 2013 a 2014.

číslo 1/2015
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FOTOGRAFIA

Fotoreportáž z krstu

Photoreportingu
L

egendárny fotograf Karol Kállay ešte nedávno vysvetľoval
čitateľkám a čitateľom na stránkach nášho časopisu aj svoje zásady životosprávy. Fastfoody by
z neho nemali radosť lebo odporúčal, ak sa dá, zásadne jedávať
len domácu stravu. Nestor slovenskej fotografie nás v požehnanom veku už navždy opustil. Jeho
dielo však ďalej žije. Svedčí o tom
aj najnovšia, v Slovarte vydaná
publikácia Karol Kállay: Photoreporting. Približuje nám fotografie

tohto renomovaného autora
od päťdesiatych rokov 20.
storočia až do posledných
chvíľ jeho života. Naša fotoreportáž zasa sprostredkuje slávnostnú atmosféru krstu tejto veľkolepej
knihy fotografií v priestoroch bratislavskej galérie
a aukčnej siene SOGA.
Text a foto: Peter Kresánek.
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AKTUALITY
PRIPRAVUJE SA

KULTÚRA

Pokochajte sa našimi sklármi Jubilejný ročník
Galéria Médium na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sprístupnila
verejnosti unikátnu výstavu, konanú pri príležitosti päťdesiateho výročia založenia oddelenia skla na bratislavskej Vysokej škole výtvarných
umení. Na výstave boli zastúpení všetci doterajší pedagógovia školy
i prizvaní súčasní študenti tohto ateliéru.

M

edzi kurátormi a tiež účastníkmi výstavy bol aj Palo
Macho. Nádejný absolvent Vysokej školy výtvarných umení
je v súčasnosti jej pedagógom.
I v zahraničí svojou tvorbou známy slovenský sklár Palo Macho
študoval aj na École des Beaux-Arts v Saint-Etienne vo Francúzsku
a následne na Cité International
des Arts v Paríži. V Onkologickom
ústave sv. Alžbety vystavoval svoje

diela ako účastník cyklu Umenie,
ktoré lieči. Pokochať sa dielami
našich sklárov z bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení môžete tiež na: /www.sklovsvu.sk/. Na
snímke: Vernisáž výstavy, konanej
pri príležitosti päťdesiateho výročia založenia oddelenia skla na bratislavskej Vysokej škole výtvarných
umení. Palo Macho je druhý zľava.
Text a foto: Peter Kresánek

SEKCAMA
O

päť za aktívneho podielu Onkologického ústavu sv. Alžbety
a vstupu jeho marketingu sa uskutoční už 20. jubilejný ročník SEKCAMA. Účastníčky a účastníci budú
rokovať a vymieňať si skúsenosti
v bratislavskom hoteli Holiday Inn
14. a 15. mája 2015.
SEKCAMA vznikla ako sekcia pre
karcinóm prsníka Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. Vytýčila si za úlohu okrem iného vytvárať lekárom
z viacerých odborov podmienky pre
plodnú diskusiu a výmenu poznatkov o liečbe zhubného nádoru prsníka. Onkologický ústav sv. Alžbety
je dlhodobo jedným z hlavných organizátorov konferencií SEKCAMA.
Jubilejnú konferenciu SEKCAMA
pripravuje opäť organizačný výbor
pod vedením predsedu SEKCAMA
docenta MUDr. Vladimíra Bellu,
PhD., z Onkologického ústavu sv.
Alžbety.
RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci Oddelenia marketingu Onkologického
ústavu sv. Alžbety

číslo 1/2015
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