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Úsmevné spomínanie z nemocnice

Privilégium môcť rozdávať
pomoc, nádej, zdravie
M

ilé čitateľky a čitatelia,
rád spomínam na niektoré
úsmevné príhody počas smutných
i radostných dní v onkologickej
nemocnici. Tieto spomienkové návraty vyčaria často ten istý úsmevný pocit ako vtedy. Preto mám tieto
návraty a spomínanie veľmi rád.
Jedna z týchto príhod, ku ktorej sa
rád vraciam, súvisí s vizitami na pooperačnej izbe oddelenia. Náš pán
primár pokladal za veľmi dobrý
a sľubný príznak, keď si pacientka
dva – tri dni po operácii urobila
„make up“. Tak sme začali navrhovať
našim pacientkam tri dni po operácii make up, ako znamenie návratu
do života. Raz sa stalo, že pri vizite
na pooperačnej izbe bola tiež jedna pacientka, ktorá mala namaľovaný nos na červeno, čelo na zeleno
a líce na modro. Pán primár sa dosť
začudovane pozeral a opýtal sa, čo
to má znamenať. Pacientka pohotovo odpovedala, že to jej naordinoval pán doktor Siracký. A tak sa za-

čal deň plný úsmevov a pohody. Tá
„zmaľovaná“ pacientka bola ošetrovateľkou v dome dôchodcov. Sama
po operácii, počas celého pobytu
v nemocnici pomáhala sestrám, povzbudzovala druhé pacientky. Bola
plná rozdávania úsmevov, pohladení, dobrého slova.
„Život bez všedných dní“ je titul
jednej malej knižky, v ktorej často
listujem. Sú to spomienky protestantského pastora, ktorý pôsobil
desiatky rokov v najproblémovejších častiach prístavného mesta
Hamburg. Jeho prácou bolo rozdávať lásku, prinášať nádej a byť vždy
pripravený pre tých, ktorí potrebovali pomoc. Každý deň, ktorý prežil bol zvláštny, úplne nový a plný,
a vlastne jedinečný, pretože nikdy
nebol všedný. Žiadne stereotypné
všedné dni každodenného života
nepoznal. Myslím si, že súčasná
mladá generácia vlastne už ani nepozná výrazy takej nevšednosti ako
sú nedeľné šaty, nedeľné topánky.

V nemocničnej práci a aj na operačnej sále sú rutinné operačné
dni, aj keď je mnoho razy veľmi
plný operačný program. Všetko je
ale zvláštne a nie všedné, najmä
keď je urgentný prípad v noci, v sobotu alebo v nedeľu. V krátkom
čase sú všetci - operačný tím lekárov, anesteziológ, inštumentárky
a ďalší pripravení v operačnej sále.
To nie je stereotypný všedný deň,
vždy je odlišný, prinášajúci nádej
v inom horizonte.
Priznám sa, že som rád operoval.
Je to taká zvláštna medicínska činnosť. Nemyslím si, že som sa utápal
v technickej zručnosti. Skôr som
intenzívne prežíval kritické situácie počas operačného zákroku,
kedy som si uvedomoval hranice
života. Tento pocit zodpovednosti
za život musel som si vždy po operácii niekde v kúte a tichosti znovu
prejsť. Po všetkých tých stresových
situáciách som si nejako uvedomoval a v duchu ďakoval Bohu
v krátkej modlitbe za toto krásne
povolanie. Je to privilégium môcť
rozdávať pomoc, nádej, zdravie.
Mal som operačné dni rád, pretože
prinášali nové poznania, ktoré boli
dôvodom na rozmýšľanie o hodnotách života.
Niekoľko rokov pracoval s nami
na operačnej sále operačný zriadenec, taký pomocník pre všetky činnosti – pomáhať pacientom pred
operáciou, odviesť pacientov po
operácii a vykonávať mnohé menšie i väčšie činnosti pre plynulý
chod operačnej sály. Tento náš pomocník sa menoval Dominik Bako.
Bol členom jedného cirkevného
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rádu a po komunistickej likvidácii
týchto rádov, pridelili ho pracovať
do našej nemocnice. Bol to vysoký
a mohutný muž, korektný, povahovo veľmi dobrý. Jeho záľubou bolo
štúdium jazykov. Plynulo hovoril
v nemčine, angličtine, španielčine.
Pre všetkých nás bol len Dominik.
Raz bola na našom oddelení na
študijnom pobyte jedna lekárka
z Kuby. Bola veľmi slabá v angličtine a často nám Dominik pomáhal
svojou španielčinou.
Bolo zvykom, že počas operácie
sedel druhý asistent na vysokej
stoličke, ktorej sme hovorili koza
a slúžila k tomu, aby videl dobre do
operačnej oblasti. Raz táto lekárka z Kuby robila druhú asistenciu
a my sme jej chceli priblížiť označenie - koza. Opýtali sme sa Dominika, ako sa povie koza po španielsky. Chvíľu rozmýšľal, zrejme
neúspešne a potom jednoznačne
prehlásil „v Španielsku kozy nemajú“. Toto jeho prehlásenie sme
prijali, a napriek tomu že tam kozy
nemajú označenie vysokej stoličky
„španielska koza“ sa stalo tradíciou.
Po páde komunizmu Dominik vyštudoval teológiu a stal sa farárom
v jednom kostole v Bratislave. Raz
sme sa stretli na ulici a s potešením sme sa pozdravili. Bol som
v rozpakoch, ako ho mám teraz
oslovovať. To prosté „Dominik“ mi
pripadalo už neadekvátne a povedať nejako „dôstojný pán Dominik“
zasa nejako neprirodzené, ba až
trocha smiešne. Videl moje rozpaky a s úsmevom ma ubezpečil, že
prosté „Dominik“ je pre neho radostná spomienka.
Pred viacerými rokmi som cestoval
do Londýna na študijný pobyt. Išiel
som vlakom, nerád lietam lietadlami. Bol som veľmi spokojný sám
so sebou, lebo som všetky cestovné formality vybavil. Vlakový spoj,
rakúske, nemecké, belgické a anglické vízum. Všetko moje sebavedomie spľaslo, keď nám v Aachen
– poslednej stanici v Nemecku
oznámili, že v Belgicku štrajkujú

železnice, aj lodná doprava do Anglicka. Pripravené boli autobusy,
ktoré nás mali zaviezť až do Calais
vo Francúzsku, kde sme sa mali nalodiť. Ja som ale francúzske vízum
nemal. Vystúpil som z autobusu
v Ostende a išiel som sa do prístavnej kancelárie informovať, kedy
štrajk skončí. Úradník mi povedal,
že to ešte nikto nevie, ale že za desať minút odchádza do Anglicka
do Doveru jedna súkromná osobná loď, ktorá bola objednaná pre
veľkú skupinu rabínov z viacerých
európskych krajín, ktorí išli do Anglicka na nejaké zasadanie. Úradník bol veľmi ústretový a išiel sa
spýtať, či by ma nevzali. Vzali ma.
Mám dojem, že ten úradník vtedy
povedal, že som tiež rabín. Počas
cesty sa ma jeden zo spolucestujúcich opýtal, kde pôsobím. Musel
som priznať pravdu, že nie som
rabín, ale lekár. A tak sme potom
v rozhovore hľadali paralely v práci rabína a lekára. Pri takomto polovážnom i zábavnom rozprávaní
sme prišli k záverom, že naša práca
je dosť podobná, že ja lekár som
tiež trochu rabínom a on, rabín
je veľakrát tiež lekárom. Cesta do
Anglicka nám veľmi rýchlo ubehla
a pri rozlúčení sme zistili, že sa nenachádzame až tak ďaleko od seba.
Ten môj spolucestujúci pôsobil
v Krakove.

3
Nasa NemocnicaKorekcie 1 2016.indd 3

Moja mama mi často pripomínala v rôznych súvislostiach jeden
verš z Biblie, „Kto činí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou
a ochotne“(Rim. 12,8). Milosrdenstvo je rozdávanie lásky, nádeje,
pomoci v núdzi a radosti v smútku
a to by sme si mali pripomínať každý deň, aby nebol všedný.
MUDr. Ján Siracký, DrSc.
Na archívnej fotografii je MUDr.
Ján Siracký, DrSc., uznávaný onkológ, ktorý si za výskum prevzal
cenu britskej kráľovnej Alžbety
II., a jeho manželka prezidentka
Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Spomienky s úvahami a myšlienkami i ďalšie články, ktoré
doposiaľ obaja zverejnili v časopise Naša nemocnica mali veľmi
priaznivú odozvu u našich čitateliek a čitateľov.
MUDr. Ján Siracký, DrSc., sa narodil roku 1925 ako emigrantské
dieťa v americkom Detroite a vlani si tak pripomenul okrúhle životné jubileum. Veríme, že v neutíchajúcom pracovnom nasadení
oslávi 1. mája 2016 okrúhle narodeniny aj MUDr. Eva Siracká,
DrSc. Obom vzácnym osobnostiam, milým jubilantom úprimne
blahoželáme.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Privilégium môcť rozdávať
pomoc, nádej, zdravie

Milé čitateľky a čitatelia,
rád spomínam na niektoré úsmevné príhody
počas smutných i radostných dní v onkologickej
nemocnici. Tieto spomienkové návraty vyčaria
často ten istý úsmevný pocit ako vtedy. Preto
mám tieto návraty a spomínanie veľmi rád.

Od pacienta Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK.
NEKROLÓG
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Dvadsať rokov Onkologického
ústavu sv. Alžbety

Priateľskú pomoc trpiacim a chorým podľa
príkladu svätej Alžbety označil za krásny prejav
viery bratislavský arcibiskup a metropolita Jeho
eminencia Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský,
ktorý vo štvrtok 21. januára navštívil areál Onkologického ústavu sv. Alžbety. V kostole svätej
Alžbety tu odslúžil pri príležitosti dvadsiateho
výročia obnovenia služby chorým svätú omšu.
Rehoľa sv. Alžbety v rovnomennej nemocnici
pôsobí takmer tri storočia. Po násilnom prerušení
v 50. rokoch, vrátení nemocnice a zriadení Onkologického ústavu sv. Alžbety svoju činnosť po
dvoch desaťročiach opäť obnovila.

8

Navždy nás opustili

V hlbokom smútku oznamujeme, že dňa 23. februára 2016 nás navždy po dlhej a ťažkej chorobe
opustil náš dlhoročný spolupracovník - zástupca
primára Oddelenia imunodiagnostiky Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ján Mišianik.

JUBILEUM
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„Ste elita zdravotníctva“

UDIALO SA
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Na stretnutí Lekárne sv. Alžbety
Unikátny obraz má kópiu

Už pätnásty rok za sebou sa stretli lekárničky,
lekárnici a farmaceuti jednotlivých stredísk
Lekárne sv. Alžbety a ich hostia, aby sa poohliadli
za uplynulým a zároveň i motivovali do nového
roku pri plnení náročných úloh v rámci svojho
pôsobenia pre Onkologický ústav sv. Alžbety.

Tri splnené ciele

Zo záznamu vystúpenia, ktoré na stretnutí
k dvadsaťročnému jubileu predniesol riaditeľ
Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.
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Naši verní
Úcta a vďaka Vám...

V Onkologickom ústave sv. Alžbety pred vyše
dvomi desaťročiami, počnúc dňom 1. januára
1996 začali v pracovnom pomere pôsobiť nasledujúce zamestnankyne a zamestnanci:

DOBRE VEDIEŤ

18

Následne sa začali využívať metódy kolónkové,
ktoré DNA viazali na silikátovú membránu
v kolónke. Aktuálne je trendom používať metódy,
ktoré využívajú magnetické partikuly, ktoré priamo viažu DNA a následnou väzbou na magnet ju
dokážu z roztoku uvoľniť. Tieto metódy sa navyše
najmä z dôvodov možnej automatizácie procesov
stávajú dnes súčasťou automatických izolačných
robotických staníc, fungujúcich prakticky bez
ľudského zásahu.

Naše pracoviská

12

Otvorili sme nové oddelenia
OÚSA modernizoval

Dňa 17. decembra 2015 sme v Onkologickom
ústave sv. Alžbety slávnostne uviedli do prevádzky dve zrekonštruované lôžkové oddelenia,
Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA a Kliniky
gynekologickej onkológie SZU a OÚSA.
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Poruchy DNA a genetické
vyšetrenie dedičných ochorení
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Pripomenuli si životné jubileá
Blahoželáme!

Docentka Izabela Makaiová významne prispela k rozvoju odboru nukleárnej medicíny na
Slovensku.
Dôstojný pokračovateľ v diele svojho otca - zakladateľa slovenskej endokrinológie: Doc. MUDr. Ján
Podoba, CSc., vybudoval a podnes vedie Kliniku
endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety
a LF SZU.

kávy a čaju pacientom, ktorí čakajú na terapiu či
vyšetrenie pred ambulanciami, a ich blízkym.

Heydukovej ulici v Bratislave sa uskutočnila 60.
výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“.
Výber svojich prác z obdobia uplynulých 15 rokov
na nej vystavil významný maliar, grafik, ilustrátor ako aj znalec hudby a pedagóg akademický
maliar Martin Kellenberger.

LIGA PROTI RAKOVINE

24

Deň narcisov
Príležitosť pomôcť

Tohtoročný, v poradí už dvadsiaty ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Deň
narcisov sa uskutoční počas piatka 15. apríla
2016.
BOLI SME PRI TOM

DobrovoľnícTVO

22

Dôležité je načúvať
tomu druhému

Súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety sú už
druhé desaťročie členky a členovia Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, ktorých tu prezývajú tiež „zelení
anjeli“, keďže chodia v zelenom. Dobrovoľníkov
z Vŕby možno najčastejšie stretnúť pri rozdávaní
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Siedmy Avon pochod

Bratislavské ulice opäť, už siedmy rok, zaplnili tisícky žien v ružových tričkách ale aj muži v modrých tričkách, ktorí sa zúčastnili najnovšieho
Avon pochodu proti rakovine prsníka nielen žien
ale i mužov. Za tradične najemotívnejší moment
pochodu možno považovať akt spolupatričnosti,
keď sa do výšav vzniesli tisíce ružových balónov
ako znak podpory trpiacim rakovinou prsníka
a ich rodinám, ako aj spomienka na tých, ktorí
svoj boj so zákernou chorobou prehrali.
UMENIE
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60. prezentácia cyklu
výstav: Umenie, ktoré lieči

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho
zrekonštruovanom Preventívnom centre na

časopis (štvrťročník) Onkologického ústavu svätej
Alžbety (OÚSA), Registračné číslo: EV 3726/09
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klientov a partnerov OÚSA.

Rozhovor s autorom
60. výstavy

Pri príležitosti 60. výstavy Umenia, ktoré lieči
nám jej autor akademický maliar Martin Kellenberger poskytol stručný rozhovor.
ZAUJÍMAVOSTI
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Vedeli ste?
Na celý život

Šperky. Ľudstvo a najmä tú jeho krajšiu polovicu
fascinujú odpradávna. Vďaka drahým kameňom
sa im pripisujú liečivé schopnosti. Podľa niekoho
zaslúžene, iní v tom vidia len placebo efekt. Šperky sa však stali neoddeliteľnou súčasťou našej
kultúry. Sprevádzajú nás tiež počas významných
životných udalostí.
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Dvadsať rokov
Onkologického ústavu sv. Alžbety

Alžbetínky a pracovníci ústavu si pripomenuli obnovenie služby chorým

Arcibiskup Stanislav Zvolenský: pomáhajú dobrí priatelia
Priateľskú pomoc trpiacim a chorým podľa príkladu svätej
Alžbety označil za krásny prejav viery bratislavský arcibiskup
a metropolita Jeho eminencia Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský, ktorý vo štvrtok 21. januára navštívil areál Onkologického ústavu sv. Alžbety. V kostole svätej Alžbety tu odslúžil
pri príležitosti dvadsiateho výročia obnovenia služby chorým
svätú omšu. Rehoľa sv. Alžbety v rovnomennej nemocnici pôsobí takmer tri storočia. Po násilnom prerušení v 50. rokoch,
vrátení nemocnice a zriadení Onkologického ústavu sv. Alžbety svoju činnosť po dvoch desaťročiach opäť obnovila.
„Dnes môžeme v skromnosti povedať, že spolu so svojim priateľmi
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a spolupracovníkmi môže Rehoľa
sv. Alžbety a jej onkologický ústav

konať, ba mnohokrát aj jedinečným spôsobom, vynikajúcu službu
pre pacientov, ktorí majú vážnu
chorobu.“ Uviedol okrem iného
otec arcibiskup. Zároveň vyzdvihol pracovníkov ústavu, množstvo
dobrých priateľov, mužov a žien,
ktorí sú ochotní podieľať sa na diele alžbetínok.
Za doposiaľ najväčšej účasti prítomných hostí a zamestnancov
ústavu sa potom uskutočnilo spoločné stretnutie. Za návštevu arcibiskupovi Stanislavovi, poďakovala generálna predstavená Rehole
svätej Alžbety sestra Mária Ragulová, OSE. Ubezpečila ho, že v ústa-
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JUBILEUM
ve, ktorý je dlhodobo zaraďovaný
medzi najlepšie a najuznávanejšie
špecializované nemocnice, budú
pri starostlivosti o pacientov pokračovať v naplňovaní odkazu svätej
Alžbety. Chvála za prínos a starostlivosť o rozvoj ústavu patrí podľa
nej všetkým tým, ktorí tu uskutočňujú krásny príklad svätej Alžbety.
Najmä však konateľom ústavu, ktorými sú riaditeľ doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof. a RNDr. Ing.
Pavol Švec, CSc., a prvej predstavenej rehole alžbetínok sestre Alexandre Mišákovej, ktorá sa o obnovu nemocnice významne zaslúžila.
„Za takmer dvestoosemdesiat rokov sa tu vyše tristo sestier alžbetínok obetuje z lásky k blížnemu.
To je tá morálna sila, ktorá v tejto
nemocnici je.“ Pripomenul okrem
iného na stretnutí riaditeľ ústavu
a zdôraznil, že alžbetínkam za to
patrí naozaj vďaka, aj keď sa na verejné poďakovanie pre ne niekedy
zabúda.
Sestry svätej Alžbety prišli do nášho mesta v roku 1738 z Viedne. Od
začiatku pôsobenia v Bratislave sa
venovali chorým a trpiacim. Prvú
pacientku do improvizovanej nemocnice prijali alžbetínky 6. októbra 1738. O dva roky tak uplynie
280. rokov od začiatku i ich starostlivosti o chorých v duchu sv. Alžbety.
Zakladateľka alžbetínok, Apolónia
Radermecherová, ktorá videla veľký vzor svojej služby chudobným
chorým práve vo svätej Alžbete, si
želala, aby sa služba pri chorých
konala vždy z lásky. Bratislavský

Onkologický ústav sv. Alžbety je
z tohto hľadiska výnimočnou nemocnicou. Má vzor činnosti vo
svätej žene, ktorá časť svojho života žila práve v tomto meste. Odkaz
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svätej Alžbety je živý i dnes a pôsobí najmä na všetkých tých, ktorí
pracujú v ústave.
Text a foto: Peter Kresánek
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19.3.2016 9:41:05

20. ROKOV ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY

Tri splnené ciele
Prajme si všetci vedno, aby sa náš ústav naďalej rozvíjal

Zo záznamu vystúpenia, ktoré na stretnutí k dvadsaťročnému jubileu predniesol riaditeľ Onkologického ústavu
sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof.

bola nemocnica. A presne onkologická nemocnica. Menovite by
som chcel pri tejto príležitosti spomenúť tiež svojich spolupracovníkov, ktorí sa zaslúžili, aby z troch
iba prežívajúcich odborov vyrástla
naša onkologická nemocnica aká
tu teraz je. Menovite by tu bolo
treba spomenúť docentku MUDr.
Izabelu Makaiovú, CSc., ktorá tu
Vážená sestra predstavená, milé so mnou bojovala, pani prednostsestričky, milé spolupracovníčky ku MUDr. Elenu Bolješíkovú, CSc.,
a ostatní spolupracovníci!

RNDr. Vieru Laginovú, CSc., MUDr.
Jožka Kállaya ale aj veľa a veľa ďalších, ktorých tu nestíham menovať
(pozn. red.: zoznam pracovníčok
a pracovníkov pôsobiacich dvadsať rokov v ústave prinášame v najnovšom vydaní nášho časopisu samostatne).
Spojenými silami sestier sv. Alžbety ale aj nás lekárov a zdravotníkov
pri výraznej pomoci priateľov rehole a nášho konateľa RNDr. Ing.

Človek je šťastný, keď cíti koľko je na tomto mieste pozitívneho a sily, ktorá nám pomáha
liečiť a pomáha robiť ľudí šťastnými. História nášho ústavu je
nádherná. Stačí si uvedomiť,
že tu za už bezmála 280 rokov
vyše tristo rehoľných sestier
pracovalo z lásky k blížnemu.
To je tá sila, ktorá spočíva v tejto nemocnici.
Patrí sa poďakovať sestrám alžbetínkam, ich vtedajšej predstavenej
Alexandre, ktorá mala morálnu silu
bojovať. Bojovať, aby tu skutočne
číslo 1/2016
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20. ROKOV ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY
Pavla Šveca, CSc., sa nám podarilo
za rok a pol odčleniť ako štátne zariadenie a potom - presne pred 20
rokmi znovu otvoriť Onkologický
ústav sv. Alžbety.
Musím skonštatovať, že sme si dali
na začiatku tri jasné ciele. Prvý
z nich sledoval, aby tu bol náš pacient na prvom mieste a my sme sa
skutočne starali nielen o telo ale
aj o dušu pacienta. Myslím si, že
náš zámer chcieť a vedieť pomôcť
tomu druhému – to tu naozaj cítiť.
Pri starostlivosti o zdravotný stav
pacientov po príklade rehoľných
sestier pokračujú v napĺňaní odkazu sv. Alžbety aj naše zdravotné
sestry, lekári a ostatný zdravotnícky personál. O pacientov sa starajú príkladne, v zmysle súčasných
trendov ošetrovateľskej starostlivosti, čomu nasvedčuje aj zaradenie našej nemocnice v rebríčkoch
hodnotení pacientmi v zdravotných poisťovniach, kde sa vždy
nachádzame na popredných priečkach. Pri starostlivosti o duše pacientov chcem sa poďakovať bratom Kapucínom, ktorí tu dvadsať
rokov slúžia omše a poskytujú duchovnú podporu pre tých, ktorí to
chcú a ktorí to potrebujú. Chcem
sa poďakovať aj Dobrovoľníckej
skupine Vŕba, pani Mgr. Alžbete
Frimmerovej, ktorá ju vedie. Je tu
veľa ďalších ľudí, ktorí sú ochotní

a vedia nezištne pomáhať.
Darí sa nám plniť i ďalší náročný cieľ: vybudovať svojho druhu
špičkovú nemocnicu. Vďaka dlhoročnému úsiliu patrí Onkologický
ústav sv. Alžbety, tiež podľa nezávislých hodnotení, medzi najlepšie
nemocnice na Slovensku. A ja sa
chcem poďakovať tým, ktorí jednotlivé jeho oddelenia zakladali,
rozvíjali, ktorí tu už dlho pracujú.
Rovnako ako tým, ktorí odišli na
iné pracoviská, na zaslúžený odpočinok či už nie sú medzi nami. Aj
dnes tu máme kvalitných odborníkov. Niektoré druhy liečby robíme
snáď jediní na Slovensku. Dá sa povedať, že v určitých oblastiach ma-
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nažujeme zhruba tretinu slovenskej onkológie. Máme tu až pätnásť
kliník. Veľa odborníkov na nich
pomáha pri príprave a výučbe medikov, skvalitňovaní a prehlbovaní
odbornosti lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Najnovšie
sa napríklad vydáva unikátna a rozsiahla monografia Onkológia ako
darček k 20. výročiu ústavu. A deväťdesiat percent jej autorov tvoria
naši zamestnanci.
Tretiu neľahkú úlohu, ktorú sme
museli zvládnuť bolo dokázať fungovať a prežiť ako neštátny subjekt,
ktorým sme sa stali. To vôbec nie je
jednoduché. Naša nemocnica si totiž musí zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Dúfali sme pôvodne, že nám
pomôže štát, eurofondy ale nebolo
to tak. My sme si museli pomôcť
sami. Ako sme to dokázali a ako
sme prežili? Tak, že máme kvalitných odborníkov, kvalitných ošetrovateľov, kvalitné prístroje a tým
aj tých pacientov, ktorí k nám chodia je veľa. Naše ambulancie denne
priemerne vyšetria okolo 1 200
pacientov, naše certifikované laboratóriá spracujú a vyhodnotia vyše
dva tisíce vzoriek, naše lekárske
prístroje uskutočnia okolo 340 zobrazovacích vyšetrení a mohol by
som tak pokračovať. Jednoducho
povedané, tých výkonov je veľmi
veľa a vďaka tomu prežijeme.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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20. ROKOV ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY
V tejto súvislosti chcem poďakovať
aj organizácii, ktorá nám dlhodobo
seriózne pomáhala a pomáha - Lige
proti rakovine a jej prezidentke
MUDr. Eve Sirackej, DrSc.
Na záver mi zostáva najmä ešte raz
poďakovať alžbetínkam ale aj našim lekárom, sestrám, laborantom,
lekárnikom a vám všetkým - pracovníčkam a pracovníkom ústavu
za nádherné dielo a poslanie, ktoré
denne spoločne naplňujeme.
Poďakujme sa aj Pánu Bohu, že Onkologický ústav sv. Alžbety dvadsať rokov ku prospechu svojich
pacientov a pacientov funguje.
Skutočne dennodenne dostávame
ďakovné listy aj od vás, ktorí ste
prešli našou liečbou a to je na tom
to najkrajšie.
Prajme si všetci vedno, aby sa naplňovala túžba sestier sv. Alžbety,
aby sa ústav naďalej rozvíjal, aby tu
bol a liečil najmenej toľko ďalších
rokov koľko už v našom meste pôsobia sestry alžbetínky.
Foto: Peter Kresánek

číslo 1/2016
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20. ROKOV ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY

Naši verní

Úcta a vďaka Vám...
V Onkologickom ústave sv. Alžbety pred vyše dvomi desaťročiami, počnúc dňom 1. januára
1996 začali v pracovnom pomere pôsobiť nasledujúce zamestnankyne a zamestnanci:

Renáta Adámková, Mgr. Ildikó Aghová, Katarína Almásiová, Soňa Antalicsová, Peter Audy, MUDr. Peter
Babala, PhD., Mária Bajcarová, Ing. Peter Bánki, Marta Belošičová, Nikola Benkovská, Jana Bertóková,
Anna Bienská, MUDr. Adela Blašková, Mária Bodnárová, MUDr. Elena Bolješíková, CSc., Monika
Boušková, Dana Brnová, Marta Brunczviková, Gabriela Csápaiová, Jana Czinegová, Ing. Eva Čabráková,
Ľubomír Čajagi, MUDr. Vladimír Časnocha, Katarína Čermáková, Zdenka Číková, Henrieta Danielová,
Jana Demovičová, Vojtech Dorozlo, Zdenek Dvorák, Jana Dvoranová, Janka Fratričová, Mgr. Dagmar
Fuggerová Jatyová, prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Alena Gállová, Mária Gažová, Eva Gellová, Iveta
Glozneková, Magda Gubricová, Mária Gvorová, Anna Hadvigová, doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, Viera
Hircová, Beata Hluzinová, Mária Hrudková, Ľudmila Hubáčiková, Beata Husárová, Jaroslav Chamraz,
Zdena Chovancová, Silvia Churavá, MUDr. Peter Chválny, PhD., Mgr. Margita Jančovičová, Beatrix
Jánošová, Antónia Ježová, Helena Jurkovičová, Tibor Kačeriak, Zuzana Kadrabová, MUDr. Jozef Kállay,
Mária Kállayová, Mária Karbonyiková, doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., Eva Kaušitzová, MUDr.
Daniel Keder, Bc. Norbert Kendi, MUDr. Miroslav Klačko, PhD., Norbert Klenovics, Mariana Klimová,
Alžbeta Kneževičová, Judita Kolářiková, Helena Kolesíková, Libuša Konečná, Mária Kopecká, Ing.
Ján Kouba, Yveta Kováčiková, Eva Kováčová, RNDr. Soňa Kováčová, CSc., Eva Kozmonová, Katarína
Kozmonová, Božena Krajčírová, Jozef Krajčovič, doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD., Terézia Krasňanová,
Eva Krawczyková, Andrea Kremská, Ing. Anna Križanová, PhD., Anna Krucká, Jana Kružlíková,
Silvia Kubalová, Marta Kubáňová, RNDr. Peter Kuliffay, PhD., Ing. Juraj Magula, doc. MUDr. Izabela
Makaiová, CSc., doc. MUDr. Peter Makovník, CSc., MUDr. Martina Malá, Katarína Marešová, Elena
Marková, MUDr. Ladislav Masák, CSc., PhDr. Eva Massar, Emília Mateičková, Mária Matejičková, Dana
Matejková, Eva Matulová, MUDr. Vojtech Merva, MUDr. Peter Mikloš, PhD., MUDr. Milada Mikulová,
Anton Mikuš, Monika Mikušová, RNDr. Ján Mišianik (skonal 23. februára 2016), prof. MUDr. Peter
Mlkvý, CSc., MUDr. Alžbeta Molnárová, Anna Molnárová, Iveta Molnárová, MUDr. Peter Mračna, PhD.,
Alena Mrázová, Zuzana Mydlová, David Németh, Agáta Novosadová, Katarína Orgoňová, Ladislav
Oroszi, Ingrid Osuská, Edita Pástiová, Jana Paulenová, Monika Pažitná, Daniela Polakovičová, Alžbeta
Polláková, Mária Ponicová, Mgr. Magdaléna Potzyová, Ing. Vladimír Proksa, Bc. Blažena Puterová, RNDr.
Katarína Rácová, Mgr. Mária Ragulová, Mgr. Miroslava Rawská, Mgr. Eva Ráziková, Mária Remžová,
Mgr. Gabriela Rotterová, MUDr. Jozef Rukovanský, Erika Runnová, Anna Rusnáková, MUDr. Martin
Sabol, PhD., MUDr. Lujza Sabolová, PhD., Daniela Sandtnerová, Ing. Soňa Skrášková, Helena Slezáková,
Daniela Spustová, Štefan Stojkov, Mária Szabóová, Mgr. Andrea Szabová, MHA, Hajnalka Szalayová,
MUDr. Monika Šándorová, MUDr. Peter Šiška, MUDr. Marta Škultétyová, Dagmar Štamberská, Martina
Štefeková, MUD. Monika Švantnerová, RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., Anton Takács, Helena Takácsová,
Ján Teker, MUDr. Zuzana Turčániová, Milan Tvrdoň, Ing. Darina Veličová, MUDr. Jaroslav Veselý, Mgr.
Viera Vinohradská, Vladimír Wolf, doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., Ing. Eva Zámocká.
Za správnosť: Elena Čilijaková,
vedúca personálneho a mzdového oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety.
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Naše pracoviská

Otvorili sme nové oddelenia
Onkologický ústav sv. Alžbety modernizoval
Dňa 17. decembra 2015 sme
v Onkologickom ústave sv.
Alžbety slávnostne uviedli do
prevádzky dve zrekonštruované lôžkové oddelenia, Kliniky radiačnej onkológie SZU
a OÚSA a Kliniky gynekologickej onkológie SZU a OÚSA.
Za
krásne
zrekonštruované
priestory poďakovali vedeniu
a prítomným zástupcom sponzora
MUDr. Zuzana Piňáková – primárka lôžkovej časti Kliniky radiačnej
onkológie a MUDr. Peter Babala,
PhD. – primár Klinky gynekologickej onkológie. Vo svojich príhovoroch zdôraznili hlavne prínos pre
poskytovanie kvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti pre všetkých
pacientov, výrazné skvalitnenie
priebehu hospitalizácie a celkový
priebeh liečby. Zároveň sa poďakovali za výrazne zlepšenie pracovných podmienok pre personál obidvoch kliník.
V rámci slávnostného otvorenia
prítomných oslovili svojim vystúpením aj zástupcovia sponzora nadácia ProHealth, a.s. MUDr.
Ján Hrubiško a MUDr. Ján Gajdoš,
ktorí taktiež vyzdvihli vysoký prínos rekonštrukcie pre potreby tak
pacientov, ako aj zamestnancov
nemocnice a poďakovali vedeniu
Onkologického ústavu sv. Alžbety
za príkladné vedenie nemocnice
a ich prácu na zveľaďovaní celého
ústavu .
Text: Eva Massar
Foto: Peter Kresánek
číslo 1/2016
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Z VAŠICH LISTOV
Od pacienta Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK

„Ste elita zdravotníctva“

číslo 1/2016
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NEKROLÓG

Navždy nás opustili

Vynikajúci odborník, svedomitý
pracovník, prívetivý človek
V hlbokom smútku oznamujeme, že dňa 23. februára 2016 nás navždy po dlhej a ťažkej
chorobe opustil náš dlhoročný spolupracovník - zástupca primára Oddelenia imunodiagnostiky Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ján Mišianik.
putuješ, našiel pokoj v duši a odmenu za to všetko, čo si vykonal
pre svojich pacientov a spolupracovníkov.
Česť tvojej pamiatke.
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.,
prof., riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek.

Vážená smútiaca rodina, spolupracovníci a spolupracovníčky. Dovoľte mi rozlúčiť sa v mene vedenia
nášho Onkologického ústavu sv.
Alžbety a v mene všetkých zamestnancov s našim spolupracovníkom
zástupcom primára Oddelenia
imunodiagnostiky Onkologického
ústavu sv. Alžbety RNDr. Jánom Mišianikom.
Osobne som sa s Jankom prvý krát
stretol ešte v osemdesiatych rokoch, keď on každodenne v našej
nemocnici navštevoval svoju ťažko
chorú mamu. Rokmi sa mi len potvrdilo, že Janko veľmi miloval svoju rodinu a mnoho úsilia venoval
pre zabezpečenie jej spokojnosti
a šťastia.
V roku 1995 Janko Mišianik nastúpil do nášho ústavu ako odborník
pre laboratórnu diagnostiku. Jeho

príchod znamenal výrazné zvýšenie našej odbornej kvality. Avšak
Janko nebol len dobrým odborníkom, ale aj pozitívnym človekom,
ktorý neustále pomáhal, radil a povzbudzoval spolupracovníkov svojim optimizmom. Taktiež sa snažil
pomáhať aj mnohým pacientom
s onkologickým ochorením, ktorí
sa pohybovali v jeho okolí.
Avšak riadením osudu si Janko sám
zdiagnostikoval náročné onkologické ochorenie, ktorého diagnostike sa venoval po celý život. S tým
ochorením hrdinsky až do posledných dní života bojoval a stále veril, že nad tým ochorením zvíťazí.
Bohužiaľ napriek všetkému úsiliu
lekárov i jeho samotného nakoniec
tomuto ochoreniu podľahol.
Milý Janko prajeme ti, aby si v oblastiach lásky a svetla, ktorým teraz
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Pripájame sa
k slovám úcty a vďaky za vykonanú obetavú prácu, ktorou do
histórie a k dobrému menu našej nemocnice prispel zosnulý:
RNDr. Ján Mišianik, ktorý v Onkologickom ústave sv. Alžbety
pôsobil celé dve desaťročia - od
samotného ustanovenia Onkologického ústavu sv. Alžbety
a patrí tak medzi tých, ktorí si
plne zaslúžia našu úctu a vďaku.Najmä však stovák a tisícok
pacientok a pacientov na liečbe,
respektíve laboratórnej diagnostike ktorých sa podieľal. Na
svojom pracovisku i v celom Onkologickom ústave sv. Alžbety
po ňom zostalo prázdne miesto.
Bude nám všetkým chýbať. Najviac však túto nenahraditeľnú
stratu pociťujú jeho najbližší.
Vyjadrujeme im aj touto cestou
ešte raz úprimnú sústrasť.
Rehoľa sv. Alžbety, vedenie, pracovníčky a pracovníci Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

19.3.2016 9:41:45

UDIALO SA

Na stretnutí Lekárne sv. Alžbety

Unikátny obraz má kópiu

Už pätnásty rok za sebou sa stretli lekárničky, lekárnici a farmaceuti jednotlivých stredísk Lekárne sv. Alžbety a ich hostia, aby sa poohliadli za uplynulým a zároveň i motivovali do nového roku pri
plnení náročných úloh v rámci svojho pôsobenia pre Onkologický
ústav sv. Alžbety.
„Lekáreň sv. Alžbety sme vo väčšom rozsahu rekonštruovali už
počas roku 2000. Nedávno sme
zásadne rozšírili sieť jej stredísk.
Vytvorili sa dve verejné strediská lekárne a pribudlo aj vnútro-

číslo 1/2016
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-nemocničné či tiež dôležitá riediareň.“ Uviedol okrem iného na
stretnutí konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ing.
Pavol Švec, CSc., a zároveň pred
prítomnými vyzdvihol: „vedenie

ústavu aj jeho riaditeľ oceňuje ako
sa stále zdokonaľuje činnosť lekárne, vlastne celá vaša práca pre
pacientov, ktorí často potrebujú
nielen poradiť ale aj zabezpečiť,
niekedy urýchlene, lieky pre seba
alebo svojich príbuzných. Treba
vám za vašu, skutočne veľmi kvalitnú prácu vysloviť vďaku, lebo stopercentne zabezpečujete v rámci
svojho pôsobenia všetky potreby
pre nemocnicu aj pacientov. Prosím tlmočte toto poďakovanie aj
všetkým tým, ktorí sa dnešného
stretnutia nemohli zúčastniť“.
Prínos Lekárne sv. Alžbety najmä
pre praktickú prípravu budúcich
farmaceutov zasa vyzdvihla doc.
RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.,
dlhoročne pôsobiaca ako prednosta Univerzitnej lekárne UK Bratislava. Ako pritom spomenula: „som
veľmi rada, že môžeme pokračovať
v odbornej lekárenskej praxi, ktorej by podľa mňa malo byť oveľa
viac, oveľa väčší počet študentov
by mal absolvovať prax v takej lekárni, akú prevádzkuje Onkologický ústav sv. Alžbety. Ústav na to má
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personálne zabezpečenie, príjemných, dobrých a hlavne odborne
zdatných pracovníkov. Odovzdávajú všetky svoje skúsenosti nielen
našim ale aj zahraničným študentom. Napríklad z Anglicka, Kanady,
Španielska či z Ruska.
Na informácie zo súčasnosti Lekárne sv. Alžbety nadviazal svojou fundovanou prednáškou o jej histórii
v kontexte s pôsobením alžbetínok
doktorand Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied Mgr. Tomáš Králik. Svoje vystúpenie podložil výsledkami vlastnej bádateľskej práce a vyšperkoval ukážkami
dobových historických dokumentov.
Ďalšie významné momenty z letopisu lekárne, zaujímavosti o tom
ako v minulosti fungovala i osoby,
ktoré v nej pôsobili zasa pripomenul držiteľ medaily Slovenskej farmaceutickej spoločnosti odborný
zástupca Lekárne sv. Alžbety RNDr.

Tibor Zonnenschein. Dojemne odznel pozdrav, ktorý pretlmočil od
magistry Izabely Dubovej, ktorej
zdravotný stav neumožnil prísť na
stretnutie osobne. Rovnako ako
rozhodnutie, vyhotoviť a umiestniť
do lekárne v ústave kópiu unikátneho obrazu svätej Alžbety, ktorý
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namaľoval počas prvej svetovej vojny v roku 1915 jej starý otec Karol
Dudek. Originál obrazu venovala
Izabela Dubová alžbetínkam po
obnovení ich služby chorým a nachádza sa v areáli kláštora.
Text a foto: Peter Kresánek
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Oddelenie lekárskej genetiky informuje

Poruchy DNA a genetické
vyšetrenie dedičných ochorení
záverov. Práve preto si potrebujeme konkrétny úsek DNA namnožiť
a uvedená metóda nám to dovoľuje
až na rádovo milióny kópií. Množenie, resp. amplifikácia jednotlivých
fragmentov DNA prebieha s využitím tzv. primerov, krátkych sekvencií, ktoré ohraničujú sledovaný
úsek génu, enzýmu DNA polymerázy, ktorá dokáže vytvárať kópiu
úseku medzi primermi a využitie
opakujúcich sa teplotných cyklov
(30-40x).

Vedúci Oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety
RNDr. Michal Konečný, PhD., pri vkladaní analyzačnej platničky do
osemkapilárneho genetického analyzátora ABU 3500.
(dokončenie z čísla 4/2015)

Následne sa začali využívať metódy
kolónkové, ktoré DNA viazali na
silikátovú membránu v kolónke.
Aktuálne je trendom používať metódy, ktoré využívajú magnetické
partikuly, ktoré priamo viažu DNA
a následnou väzbou na magnet ju
dokážu z roztoku uvoľniť. Tieto
metódy sa navyše najmä z dôvodov
možnej automatizácie procesov stávajú dnes súčasťou automatických
izolačných robotických staníc, fungujúcich prakticky bez ľudského
zásahu.
V praxi existuje množstvo metód
aj na izoláciu a analýzu molekuly
RNA, avšak ich presnosť a efektivita je značne limitovaná. Jednou
z hlavných nevýhod takejto analýzy je nestabilita vyizolovanej RNA
molekuly, ktorá pomerne rýchlo
degraduje, a taktiež citlivosť poučíslo 1/2016
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žívaných techník na kontamináciu molekulou DNA. RNA je však
v bežnej praxi využívaná najmä na
kvantitatívne analýzy, napr. analýzu
množstva génovej expresie. Medzi
aktuálne využívané metódy patrí aj
RNA sekvenčná analýza (RNA-Seq)
pomocou prístrojov založených na
princípe tzv. masívneho paralelného sekvenovania.
Množenie cieľovej DNA
sekvencie génu
Ďalším krokom v dôkaze prítomnosti porúch DNA variantov je
zmnoženie sledovaného úseku
génu pomocou špeciálnej metódy
PCR amplifikácie, tzv. polymerázovej reťazovej reakcie. Všeobecne
po izolácii DNA získavame len dve
kópie nášho cieľového génu, čo je
malé množstvo na uskutočnenie
ďalších analýz a prijatie nejakých

Sangerove sekvenovanie
Tretím základným kameňom v detekcii a správnej identifikácii porúch DNA je ich priamy dôkaz,
resp. ich priame čítanie v sekvencii
DNA. V tomto smere predstavuje najčastejšie využívanú metódu
priama sekvenčná analýza, t. j. definovanie poradia nukleotidov. Táto
metóda bola publikovaná už v roku
1977 ako tzv. Sangerova dideoxy
metóda. V tom istom roku však
bola opublikovaná aj alternatívna
Maxam - Gilbertova enzymatická
metóda sekvenovania, ktorá sa však
časom vytratila a nikdy neprenikla
do klinickej praxe. Sekvenovanie
DNA bolo spočiatku založené na
manuálnom odčítavaní špeciálnych
gélov, avšak postupne dochádzalo
k významným vylepšeniam, automatizácii a zvyšovaniu citlivosti metódy. V súčasnosti sa sekvenovanie
uskutočňuje v jedinej reakcii a je
značne automatizované, pričom
už v roku 1986 bol uvedený prvý
poloautomatický sekvenátor DNA.
K úplnej automatizácii dochádza až
po zavedení tzv. kapilárnej elektro-
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forézy okolo roku 2000, čo viedlo
k vzniku viacerých typov sekvenátorov s rôznou kapacitou kapilár,
resp. analyzovaných vzoriek. Aktuálne existujú sekvenátory DNA,
ktoré analyzujú 8 až 384 vzoriek
naraz. Výsledkom sekvenačnej analýzy je tzv. elektroforetogram, ktorý
umožňuje sledovať poradie nukleotidov a na základe porovnania s tzv.
referenčnou sekvenciou génu dokázať zmeny sekvencie DNA.
V laboratóriu Oddelenia lekárskej
genetiky Onkologického ústavu
sv. Alžbety disponujeme až dvoma
takýmito sekvenátormi prvej generácie, ktoré dokážu zanalyzovať až
288 vzoriek za 24 hodín a ponúkajú veľmi citlivý dôkaz genetických
predispozícií v DNA.
Sekvenovanie 2. generácie
Medzi najnovšie trendové metódy využívané v klinickej praxi jednoznačne patria postupy tzv. sekvenovania novej generácie (NGS
– Next Generation Sequencing),
resp. masívneho paralelného sekvenovania. V súčasnosti sa tieto
metódy široko využívajú najmä vo
vedeckej oblasti na paralelnú analýzu panelov niekoľkých génov,
alebo dokonca celých exómov,
transkriptómov, metylómov a ge-

nómov. V klinickej diagnostike však
našlo uplatnenie najmä v oblasti
sekvenovania panelov viacerých
génov, pričom finančné náklady na
takýto typ analýz postupne výrazne klesajú. Veľkosť NGS prístrojov,
ich finančná dostupnosť a rozmery
používaných NGS platforiem (454
GS Junior, MiSeq a Ion Torrent)
sprístupňujú uvedené techniky aj
bežným klinickým laboratóriám,
a to za cieľom lacnejšej, rýchlejšej a najmä komplexnejšej analýzy
DNA porúch a genetických ochorení. Využitie týchto metód je teda
výhodné najmä pri ochoreniach,
ktoré vyžadujú testovanie viacerých génov súčasne, napr. BRCA1,
BRCA2, CHEK2, TP53. Nevýhodou
je tvorba veľkého objemu informatických dát avšak v porovnaní s tradičným sekvenovaním sú menej
manuálne náročné.
Aj tieto typy analyzátorov sú bežne
využívané v laboratóriu Oddelenia
lekárskej genetiky nášho ústavu
pričom sa zameriavame na diagnostiku panelov viacerých génov,
ktorých poruchy sa vyskytujú v súvislosti s dedičným karcinómom
prsníka. Rýchlosť takýchto techník
je značná, pri plnom výkone dokáže prístroj MiSeq pre komplexnú
analýzu dvoch vysokorizikových

génov (BRCA1, BRCA2) generovať
dáta v objeme 32 pacientských vzoriek za 72 hodín, resp. pri komplexnej analýze panelu 26 génov v objeme 10 pacientských vzoriek za 72
hodín.
Najnovším vedeckým trendom
v oblasti sekvenovania DNA sú
dnes tzv. nanopóry, resp. biopóry.
Základným prvkom tzv. nanopórového sekvenovania je umiestnenie
DNA cez ultra malý pór, cez ktorý
sa DNA pohybuje a prebieha ultrarýchle čítanie báz, avšak vzhľadom
na finančnú náročnosť sa zatiaľ
v klinickej diagnostike nevyužíva.
Hlavným problémom praktického
využitia NGS prístupov je získanie
veľkého množstva genetických dát,
ktoré musia byť následne náročne bioinformaticky spracované,
a hlavne správne klinicky zhodnotené a interpretované. Praktické
využitie týchto metód vedie k stále užšej spolupráci viacerých vedných a klinických odborov, a to za
účelom skvalitnenia starostlivosti
o pacienta.

Klinický význam a využitie
DNA analýzy v onkogenetike
Molekulárno-genetická
analýza
porúch DNA plní v diagnostickej
praxi dôležitú úlohu pri určení genetických faktorov spôsobujúcich
predispozície na vznik rôznych
ochorení.
V prípade dedičných chorôb prebieha laboratórne genetické testovanie až po absolvovaní genetického poradenstva a konzultácie
v ambulancii klinického genetika.
Tu dochádza k presnému spracovaniu rodinnej anamnézy, pričom je
pacient oboznámený s podstatou
genetického vyšetrenia, jeho limitmi a významom. V prípade splnení indikačných kritérií a podpisu
informovaného súhlasu na odber
materiálu nasleduje samotná laboratórna DNA analýza. Po jej dokonSchéma B: Príklad mutácie v DNA, tak ako ho vidíme pri laboratór- čení klinický genetik opäť zrozuminom vyšetrení (v rámčeku). Sekvencia za sebou idúcich nukleotidov teľne interpretuje vyšetrovanému
(A, C, T, G) reprezentovaných tzv. farebnými píkmi predstavuje sek- probandovi výsledok. V prípade
venciu DNA.
dokázania patologického variantu
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Hlavná laborantka Oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety Beatrix Jánošová vkladá kazetu na vzorky do analyzátora cobas® x 480 na HPV vírusy.

v niektorom z génov je odporúčaná DNA analýza všetkým pokrvným
príbuzným, pričom má preventívny
charakter. Jedinci s dokázanými mutáciami, resp. predispozíciami napr.
na vznik nádorového ochorenia sú
následne zaradení do špeciálnych
dispenzarizačných
programov,
ktoré umožňujú preventívne sledovanie, pravidelné prehliadky za
účelom včasného zachytenia ochorenia alebo využitie profylaktických
operačných zákrokov u pacientov.
Treba však upozorniť, že pozitívny
výsledok DNA testu poukazuje iba
na zvýšenú pravdepodobnosť na
vznik nádoru, ale nehovorí, že vyšetrovaný proband určite ochorie.
DNA diagnostika tak výrazne zefektívňuje prevenciu vzniku mnohých
vážnych dedičných ochorení.
V prípade sporadických, nededičných onkologických ochorení slú-

ži DNA testovanie zväčša na dôkaz
prítomnosti tzv. somatických, alebo spontánnych mutácií v nádorovom tkanive pacienta. Identifikácia
takýchto mutácií vedie k predikcii
potenciálnej liečby vyšetrovaného
nádoru, príp. k definovaniu presnejšej prognózy vývoja nádoru. Vo
väčšine prípadov je prítomnosť
konkrétnych mutácií v génoch ako
napr. KRAS, NRAS, EGFR, BRAF
asociovaná s použitím špecifických
biologických terapeutických prípravkov. V tejto oblasti však treba
priznať, že problém získanej rezistencie nádoru na konkrétne liečivo
negatívne ovplyvňuje úspešnosť
liečby pacienta.
Laboratórium a ambulancia lekárskej genetiky Onkologického
ústavu sv. Alžbety majú dlhoročnú
tradíciu v oblasti DNA diagnostiky
dedičných nádorov, pričom napr.

Zariadenie MiSeq Ilumina na masívne paralelné
sekvenovanie.
číslo 1/2016
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s testovaním hereditárneho karcinómu prsníka sme začali ako prvé
zdravotnícke pracovisko na Slovensku v roku 2000. Za 15 rokov praxe
sme získali prestížne postavenie
v tejto oblasti jednak na Slovensku,
ale aj v blízkom zahraničí. Každoročne sa zúčastňujeme procesu zahraničnej externej kontroly kvality
(EMQN, Manchester). Taktiež sme
boli súčasťou niekoľkých pracovných skupín, ktoré pracovali na
niekoľkých odborných usmerneniach a odporúčaniach. V oblasti
onkogenetiky každoročne publikujeme odborné články v domácich
i zahraničných žurnáloch, zavádzame do praxe neustále nové metódy a postupy, ktoré nám dovoľujú
zrýchľovať a skvalitňovať DNA analýzu, sledujeme moderné trendy
v DNA diagnostike. Tým sa snažíme
zvyšovať štandard laboratórnych
techník na Slovensku, a približovať
sa renomovaným zahraničným pracoviskám. Svojim technickým vybavením a modernými laboratórnymi
priestormi patríme k špičkovým
zariadeniam so špecializáciou na
genetiku nádorových ochorení na
Slovensku i v Českej republike.
Text: RNDr. Michal Konečný, PhD.,
Oddelenie lekárskej genetiky,
Onkologický ústav sv. Alžbety,
Heydukova 10, 812 50 Bratislava,
tel.: 02/322 48 574,
email: michal.konecny@ousa.sk
Foto: Peter Kresánek

Vývoj zariadení v lekárskej genetike rýchlo napreduje. Číp vpravo je oproti ľavému až sedemnásťnásobne účinnejší a umožňuje súčasné sekvenovanie po
26 genómov každého z desiatich pacientov naraz.
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Pripomenuli si životné jubileá
Blahoželáme!
Vyžaruje lásku
a nadšenie k povolaniu
Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Docentka Izabela Ma
významne
kaiová
prispela k rozvoju odboru nukleárnej medicíny na Slovensku.
Počas dlhoročného
pôsobenia,
najmä
ako prednostka (od
roku 1996) Kliniky
nukleárnej medicíny
Onkologického ústavu sv. Alžbety, LFUK
a SZU, spolu s tímom
odborníkov vybudovala špičkové pracovisko. V roku 2000 ako prvá na
Slovensku spustila v ústave diagnostiku nádorových
i nenádorových ochorení pomocou pozitrónovej tomografie (PET). Túto diagnostiku rozpracovala do detailov a vďaka jej úsiliu došlo k výraznému skvalitneniu nádorovej diagnostiky na Slovensku. K rozvoju
odboru nukleárnej medicíny na Slovensku tiež výrazne prispela na čele Spoločnosti nukleárnej medicíny
(v rokoch 1992 až 2008) a radiačnej hygieny Slovenskej lekárskej spoločnosti či ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva tohto odboru.
Docentka Makaiová sa dlhodobo venovala tiež pedagogickému pôsobeniu (začala ho na Katedre lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny LFUK) a klinickému
výskumu. Predovšetkým klinickému využitiu rádionuklidov pri diagnostike ochorení osteoartikulárneho systému, najmä kostných metastáz. Zaviedla aj
diagnostiku nádorov rádiogáliom a rádionuklidovú
diagnostiku neuroendokrinných ochorení.
„Z docentky Izabely Makaiovej počas celého jej pôsobenia vyžaroval ľudský rozmer jej osobnosti. Tak pri
výučbe študentov, lekárov, či pri diagnostikovaní pacientov mala vždy v sebe lásku a nadšenie“, charakterizoval jubilantku v našom časopise riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof.

Dôstojný pokračovateľ
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Dôstojný pokračova
teľ v diele svojho
otca - zakladateľa slovenskej endokrinológie: Doc. MUDr. Ján
Podoba, CSc., vybudoval a podnes vedie
Kliniku endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety
a LF SZU. Za 30 rokov
pôsobenia na SZU sa
podieľal na výchove
viac ako 500 internistov a 150 endokrinológov. Opublikoval vyše 150
odborných článkov a 300 prednášok na domácich
a zahraničných podujatiach venovaných prevažne
ochoreniam štítnej žľazy a iných endokrinopatií. Zaviedol na Slovensku ultrasonografickú diagnostiku
ochorení štítnej žľazy ako aj príštítnych teliesok. Docent Podoba pôsobí ako predseda medzirezortnej komisie pri Úrade verejného zdravotníctva a MZ SR pre
problematiku nedostatku iódu.
Docent Podoba sa ako popredný slovenský endokrinológ už v roku 2007 stal primárom novo vzniknutého Oddelenia klinickej endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a od roku 2001 vedúcim Katedry
endokrinológie a metabolických chorôb LF SZU. Práve spojením oboch uvedených pracovísk vznikla roku
2012 Klinika endokrinológie Onkologického ústavu
sv. Alžbety a LF SZU.
Klinika endokrinológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety a SZU predstavuje v slovenských pomeroch
tiež zásluhou doc. Podobu špičkové pracovisko, ktoré
zabezpečuje komplexnú starostlivosť najmä pacientom s rôznymi formami karcinómu štítnej žľazy, ale
aj inými endokrinopatiami. Okrem liečebne–preventívnej činnosti je klinika centrom pre postgraduálne
vzdelávanie lekárov v odbore endokrinológia ako aj
pregraduálneho vzdelávania medikov LF SZU. Postgraduálna výchova lekárov-endokrinológov je súčasne
zárukou a stimulom ďalšieho odborného rastu samotných zamestnancov kliniky, čo sa samozrejme odráža
v kvalite poskytovanej starostlivosti pacientom.
Text a foto: Peter Kresánek
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dôležité je načúvať
tomu druhému
Súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety sú už druhé desaťročie
členky a členovia Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, ktorých tu prezývajú tiež „zelení anjeli“, keďže chodia v zelenom. Dobrovoľníkov
z Vŕby možno najčastejšie stretnúť pri rozdávaní kávy a čaju pacientom, ktorí čakajú na terapiu či vyšetrenie pred ambulanciami, a ich
blízkym. Takto však pôosobí len časť z nich. Ostatní dobrovoľníci
a dobrovoľníčky navštevujú pacientov na oddeleniach, kde spolu
s nimi rôznym spôsobom trávia čas. Svojou prítomnosťou tak prinášajú do nemocnice niečo, čo je len ťažko pomenovať. Svetlo? Ľudskú blízkosť? Spoločnosť v čase bolesti? Každé stretnutie je svojim
spôsobom jedinečné a zanecháva stopy ako v srdciach pacientov,
tak aj v samotných dobrovoľníkoch. Gabika, jedna z nich, sa s nami
podelila o svoju skúsenosť...

P

redtým ako som sa rozhodla pre
Vŕbu, rozmýšľala som do akej
dobrovoľníckej činnosti by som sa
mohla zapojiť. Zatúžila som robiť
niečo pre iných, darovať svoj čas
a blízkosť. Na internete som našla
inzerát Vŕby a veľmi ma zaujala ich

činnosť, ako aj heslo: „ Ja Ťa budem
sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu“.
Rozhodla som sa to teda vyskúšať
a dnes vnímam, že to bolo veľmi
dobré rozhodnutie. Som vďačná,
že som súčasťou Vŕby.

Dobrovoľníčky Gabika a Katka pri „Tvorivých kluboch“.
číslo 1/2016
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Počas svojho dva a polročného
pôsobenia vo Vŕbe som prešla viacerými činnosťami. Začínala som
sprevádzaním pacientov, keď som
raz do týždňa navštevovala pacientky na lôžkovom oddelení Kliniky
radiačnej onkológie. Niekedy sme
viedli hlbšie rozhovory, inokedy
sme zase spolu pozerali televíziu
a rozprávali sa o televíznom programe. Bola som tam však pre nich, ak
by ma potrebovali. Spoznala som
tam veľa ľudí a viedla množstvo inšpiratívnych rozhovorov. Aj teraz
si spomeniem na niektorých ľudí,
ktorí na mňa zapôsobili a mám ich
stále vo svojom srdci.
Po pol roku prišla zo strany Vŕby
ponuka zmeniť dobrovoľnícku činnosť a viesť tvorivé dielne s ďalšou
dobrovoľníčkou na posteľovom
oddelení Internej kliniky. Bola to
pre mňa veľmi zaujímavá ponuka,
pretože sama rada vyrábam rôzne
hand-made vecičky, ale aj určitá výzva. Ako čas ukázal, aj toto rozhodnutie ma posunulo ako dobrovoľníčku, aj ako človeka. Na internom
oddelení bol tvorivý proces spojený so sprevádzaním pacientov. Niekedy sme tvorili a pacienti zabúdali
pri tom na svoje ťažkosti a tešili sa
zo svojich hand-made výrobkov.
Inokedy sa pacientom nechcelo
vyrábať a tak sme sa „len“ zhovárali
o živote, záľubách a o tom, čo im
robí radosť.
Pamätám si na viacero silných
zážitkov. Keď som sa venovala
sprevádzaniu pacientov, stretla
som pacientku, ktorú som si veľ-
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DobrovoľnícTVO
mi obľúbila a postupne sa medzi
nami vytvorilo puto. Rada hovorila
o svojom živote a pri nej som zistila, aké dôležité je načúvanie tomu
druhému. Rozprávala mi o svojich
vlastnoručne vyrobených výtvoroch z mladosti a často spomínala
voňavý košík vytvorený z mydla,
špendlíkov a povrazu. Napadlo mi,
že jej taký vyrobím. Keď som jej ho
pri rozlúčke darovala, bola nadšená, že vraj bol presne taký o akom
rozprávala.
Najsilnejším momentom bolo, keď
ma zase iná pani naučila vyrábať
korálkového anjelika. Veľmi sa tešila, že mi môže odovzdať svoju
skúsenosť a takto sa so mnou pode- Dobrovoľníčka Gabika vyrába s pacientmi rôzne ozdoby.
liť. Ja som zas vďačná za to, že ma
naučila postup, ale aj za spoločne
strávený čas pri tvorbe.
To, čo robím ako dobrovoľníčka
vo Vŕbe, mi dáva veľmi veľa a posunula som sa v mnohých oblastiach.
Veľkým darom sú pre mňa rozhovory s pacientmi, ktoré boli častokrát také podnetné a silné, že sa mi
dodnes vryli do pamäte. Ako sa títo
ľudia dokázali popasovať so svojim
nie ľahkým životným osudom, mi
slúži ako vzor aj v mojom osobnom
živote. Rovnako vnímam, že pri
dobrovoľníckej činnosti zabúdam
na svoje pracovné zaneprázdnenie a pracovné ťažkosti, ktoré ma
počas dňa zahltia. Po návšteve nemocnice často odchádzam nabitá
energiou a v tvorivej nálade. Mám
pocit, že to čo na oddelení odovzdávam sa mi tam hneď niekoľko- “Vyrobené z lásky“.
násobne vráti.
Text: Monika Mikulová, Gabriela
Džuganová
Foto: Zuzana Budinská
Bližšie informácie o činnosti DS
Vŕba, či o možnostiach podpory
nájdete na našej internetovej stránke:

DS Vŕba môžete podporiť aj prostredníctvom poukázania 1 až 3 %
dane z príjmov, naše údaje:
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:

www.dsvrba.sk

Ďakujeme.
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LIGA PROTI RAKOVINE

Príležitosť pomôcť
15. apríl 2016

Deň narcisov

Tohtoročný, v poradí už dvadsiaty ročník verejno-prospešnej
zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov sa uskutoční počas
piatka 15. apríla 2016.
Deň narcisov je dňom boja proti
rakovine. Tento deň sa nesie v žltej
farbe umelých a živých narcisov
na podporu všetkých, ktorí čelia
zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou
čiastkou každý vyjadruje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka
sa vracia verejnosti späť vo forme
financovania programov a projektov na podporu onkologických
pacientov i širokej verejnosti. Liga
proti rakovine touto cestou významnou mierou prispieva tiež na
skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a podporu pacientov Onkologického ústavu sv. Alžbety.
číslo 1/2016
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Z minuloročných príbehov
Nedávno sme dostali priamu otázku, čo Liga proti rakovine vlastne
robí. Jednoduchá otázka, náročnejšia odpoveď...
Niekedy počas vlaňajšieho januára nám zazvonil telefón a mladá
dáma si od nás pýtala radu. Má vraj
dosť dlhé vlasy a chcela by ich darovať na novú parochňu pre onkologickú pacientku. Jej malý braček
podľahol rakovine a preto cítila
túžbu pomôcť inej rodine. Práve
po tomto telefonáte sa zrodila myšlienka zbierať vlasy na parochne,
čo v júli viedlo k celoslovenskému
projektu Vystrihaj sa Slovensko.

Projekt inspiroval viac ako dve stovky dievčat. Na podporu pacientok
sa vzdali svojej koruny krásy.
V auguste k nám do Centra pomoci v Bratislave prišlo 15-ročné
dievča. Prekonala rakovinu ústnej
dutiny, bola po operácii a pred sebou mala ešte dlhú cestu. Okrem
parochne si vybrala aj kreatívny
kurz v Centre pomoci, ktorý navštevovala a svojím pozitívnym
myslením ovplyvňovala všetkých
návštevníkov centra...
Ale to už predbiehame. Ak sa vrátime k prvým mesiacom vlaňajšieho
roka, radi by sme vyzdvihli marec.
Mesiac, v ktorom sa v najúžasnej-
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LIGA PROTI RAKOVINE

Medzi úspešné vlaňajšie podujatia Ligy proti rakovine v Onkologickom ústave sv. Alžbety, respektíve akcie
za účasti jeho pracovníkov patrilo, vystúpenie speváckeho zboru ligy NÁDEJ (foto 1 a 2) alebo aj príjemné
dobročinné labužnícke stretnutie v záhrade jej bratislavského centra pomoci v rámci medzinárodného
projektu Restaurant Day, kde sa o dobrú zábavu postaral tiež moderátor Rišo Vrablec.
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LIGA PROTI RAKOVINE
šom rozsahu prejavila sila Slovenska podporiť onkologických pacientov počas našej jedinej zbierky
– Deň narcisov. Za 19 rokov organizovania tejto zbierky sme si stále
nezvykli a veríme, že nás to bude
stále prekvapovať, ako súdržní môžeme byť. Možno sme neprekonali
žiaden z rekordov, o ktorých radi
píšu médiá. Ale jeden tu predsa
bol. V skutočne nepriaznivom počasí sme aj po devätnástich rokoch
mali za sebou státisíce ľudí, ktorí
prejavom spolupatričnosti vyjadrili podporu pacientom a finančným
príspevkom v prospech programov pre nich ocenili našu prácu.
V júni sme dostali list: „Prešiel týždeň od návratu z týždňovky v Trenčianskych Tepliciach a rada by som
sa s Vami podelila o moju osobnú
skúsenosť. Tešila som sa na oddych
a zmenu prostredia a dostala som
oveľa viac. Bola tam zvláštne dobrá
atmosféra. Mala som pocit bezpečia a že je o mňa postarané. Nenormálne veľa som sa tam nasmiala“,
napísala Dada, jedna z okolo 500
pacientok a pacientov - účastníkov
relaxačného pobytu. Onkologickí
pacienti nemajú na tomto pobyte
žiadne výdavky, a to vďaka práve
skôr spomínanému Dňu narcisov.
Ak sme sa niečo počas 25-tich rokov našej práce naučili tak určite
jednu vec – šťastný život je aktív-

číslo 1/2016
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ny život. V každej situácii a v rámci možností každého človeka.
Predstavte si 80 ľudí s nádorovým
ochorením rôzneho druhu a rozsahu ako súťažia v niekoľkých športových disciplínach. Presne o tom
bol v októbri náš pilotný ročník
OnkOlympiády. A presne táto súťaživosť vypovedá o väčšine pacientov s rakovinou asi najviac – bojovať a nevzdávať sa. Nájsť si cestu
k naplneniu svojho cieľa, zabudnúť
na chorobu a vrátiť sa späť do života pred...

šťastie. Naším cieľom je pretaviť do
reality to, čo vo väčšine ľudí už je –
snaha pomôcť druhým.
Prežili sme 25-ty rok od svojho
založenia. Sumarizujeme život našej organizácie a konštatujeme, že
každý jeden rok je hodný sumarizovania. Všetky tieto príbehy sme
prežívali v roku 2015 a tých nevypovedaných príbehov je na stovky,
tisíce...

Ďakujeme, že ste s nami boli aj počas vlaňajšieho intenzívneho aj na
Ako tieto jednotlivé príbehy spo- začiatku tohto nového roku. Ďalu súvisia? Keby sme sa mali vrátiť kujeme, že ste stále s ľuďmi, ktorí
na začiatok k otázke, čo Liga proti vašu pomoc cítia a oceňujú ju.
rakovine vlastne robí, zhrnuli by
sme to veľmi jednoducho. Liga nie Text: Kolektív Ligy proti rakovine
je záchranca sveta, ani automat na Foto: Peter Kresánek
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BOLI SME PRI TOM

Rekordná účasť a tiež príspevok na pomoc

Siedmy Avon pochod

Bratislavské ulice opäť, už siedmy rok, zaplnili tisícky žien
v ružových tričkách ale aj muži
v modrých tričkách, ktorí sa
zúčastnili najnovšieho Avon
pochodu proti rakovine prsníka nielen žien ale i mužov.
Za tradične najemotívnejší
moment pochodu možno považovať akt spolupatričnosti,
keď sa do výšav vzniesli tisíce
ružových balónov ako znak
podpory trpiacim rakovinou
prsníka a ich rodinám, ako aj
spomienka na tých, ktorí svoj
boj so zákernou chorobou prehrali. Podľa kalkulácií sa tento
rok zúčastnilo Avon pochodu
rekordných vyše päť tisíc ľudí.
Projekt pomohol vyzbierať 75
162 eur, teda doposiaľ najvyššiu sumu.

Z

áujem o preventívne mamografické prehliadky sa každý
rok zvyšuje, počet žien, ktoré ich
abslovujú je stále nízke. Vysvetľuje
primár Mamologického oddelenia
Onkologického ústavu sv. Alžbety
v Bratislave, dlhoročný garant Avon
pochodu doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.(na fotografii z tribúny je
uprostred). „Podľa zdravotných
poisťovní len dvadsať až dvadsaťpäť percent žien nad 40 rokov chodí na Slovensku na mamografickú
prehliadku a len štyridsať percent
žien na preventívne gynekologické
prehliadky. Pritom sú krajiny, kde
chodí na preventívne prehliadky
75 až 80 percent žien.
Pritom množstvo prípadov žien,
ktoré majú rakovinu prsníka sa
zvyšuje. Koncom osemdesiatych
rokov to bolo len osemsto nových
prípadov ročne. Posledná štatistika
z roku 2008 hovorí o čísle 2 700.
O rakovine prsníka sa ešte stále
málo rozpráva a veľa žien si myslí,
že sa ich to netýka.“
Text a foto: Peter Kresánek
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UMENIE

60. prezentácia cyklu výstav: Umenie, ktoré lieči

Kone a koníčky
Martina Kellenbergera

Pri príležitosti vernisáže 60. výstavy „Umenia, ktoré lieči“ sa tiež stretli: akademický maliar Martin Kellenberger, jeho manželka a iniciátor tohto cyklu výstav riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc, h. prof.,
ktorý na margo najnovšej výstavy umelca okrem iného uviedol: „vaše maľby sa mi páčia, dávate do nich
to čo ľudia potrebujú, z vašich obrazov vyžaruje duša.“

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho zrekonštruovanom
Preventívnom centre na Heydukovej ulici v Bratislave sa uskutočnila 60. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber svojich prác z obdobia uplynulých 15 rokov na nej vystavil
významný maliar, grafik, ilustrátor ako aj znalec hudby a pedagóg akademický maliar Martin Kellenberger.

C

yklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol v Onkologickom ústave sv.
Alžbety jeho riaditeľ doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Vychádzal pritom najmä z predpokladu,
že umenie podnecuje harmóniu
a môže tak podporiť i proces liečby.
číslo 1/2016
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Prvú výstavu cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ otvoril ústav pre pacientky
a pacientov i ďalších záujemcov
vo februári 2000. Výstavy, vrátane
najnovšej, pripravuje realizačný
tím Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety – vedený jeho primárkou MUDr. Alenou

Kállayovou v spolupráci s Europa
Donna Slovakia - Ružová stužka, n.f.
Akademický maliar Martin Kellenberger (58) absolvoval katedru
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. Od roku 1981 do 1992 pôsobil
ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz
je pedagógom na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity. Venuje sa
maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a právom ho radia
stvárnením vyše stovky publikácií (z toho cez 70 pre deti) medzi
najprestížnejších a najplodnejších
knižných ilustrátorov.
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Martin Kellenberger však nie je
len významný maliar, grafik a ilustrátor, ale aj ctiteľ a znalec hudby,
literatúry a dejín. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny
a kultúrnu históriu ľudstva a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny, ako boli
Gutenberg, Komenský, van Gogh
a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok
a predovšetkým človečenstvu človeka. Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.
Prezentoval sa na vyše sto autorských a spoločných výstavách
nielen doma, ale i v Spojených štá- Na vernisáži výstavy sa zišli tiež spolužiaci z bratislavského gymnátoch, Maďarsku, ČR, Rakúsku, Fran- zia na Vazovovej ulici: Martin Kellenberger a MUDr. Peter Minárik,
cúzsku, či Rusku (okrem iného PhD., i ich profesor PhDr. František Švába.

Z vystavených diel 60. prezentácie cyklu výstav Umenia, ktoré lieči
akademického maliara Martina Kellenbergera.
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v mestách Bratislava, Hodonín, Komárno, Rimavská Sobota, Modra,
Praha, Nitra, Karviná, Žilina, Missouri, Budapešť, Štrasburg, Graz,
Viedeň, Moskva a Paríž). Získal
viacero ocenení, medzi nimi Cenu
Ľudovíta Fullu (2001), bol nominovaný na medzinárodnú Cenu
Hansa Christiana Andersena. K vý-

znamným medzníkom jeho tvorby
patrí prierezová výstava inštalovaná v Zimnej záhrade Prezidentského paláca, na vernisáži ktorej sa zúčastnil prezident republiky.
„Verím, že umenie môže sprostredkovane liečiť. Vo výtvarnom umení
najmä tým, že v každom obraze je
nazhromaždené toľko blahodarne

pôsobiacej energie, emócií, ľudskosti i konštruktívneho myslenia.“
Uviedol umelec na margo svojej
najnovšej výstavy. Nazval ju Kone
a koníčky Martina Kellenbergera.
Text a foto: Peter Kresánek

Z vystavených diel 60.
prezentácie cyklu výstav Umenia,
ktoré lieči akademického
maliara Martina Kellenbergera.

číslo 1/2016
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Tradícia naozaj trvá
Rozhovor s autorom 60. výstavy
Pri príležitosti 60. výstavy
Umenia, ktoré lieči nám jej
autor

akademický

maliar

Martin Kellenberger poskytol stručný rozhovor.
Martin, po piatich rokoch si
pre našich návštevníkov, pacientov či čitateľov opäť pripravil výstavu, čo ťa k tomu
viedlo?
Výstavy umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave svätej Alžbety
sú výnimočné tým, že vznikli na
Slovensku ako prvé svojho druhu.
Takže sú to špecifické podujatia.
Pre mňa ako umelca je krásny už
ten samotný trend, ktorý tu má
svoj začiatok. Cením si tiež to, že
už sa prezentuje šesťdesiata výstava cyklu obrazov, ktoré liečia.
Tí, ktorí tieto výstavy vymysleli a
pripravili sú ako takí priekopníci pionieri vlastne. Urobili ste to prví
a pritom tie výstavné podujatia vo
vašej nemocnici doteraz bežia. Takže tá tradícia, to dobré pravidlo
ste zachovali. Nie tak ako pri iných
iniciatívach, keď sa niečo rýchlo
začne, ale žiaľ, rovnako rýchlo aj
skončí.
Ako by si charakterizoval svoje
najnovšie diela prezentované
v ústave?
Je to nová kolekcia. Osobitne som
ju pripravoval pre priestory preventívneho centra ústavu. Toto
miesto je zvlášť cenné so všetkými
ľudskými osudmi a možno i trápeniami. Snažím sa robiť ozaj takú výstavu, aby tam kde je inštalovaná aj
pasovala. Dal som tam aj taký väčší
obrázok, hej monumentálnejší. Po-

„Vystavovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety je veľký záväzok, pocta aj česť“, uviedol pri otvorení svojej druhej výstavy v ústave Martin
Kellenberger. „Najnovšia, už šesťdesiata výstava umenia, ktoré lieči, ktorú stvárnil akademický maliar Martin Kellenberger je naozaj
úžasná vec“, vyzdvihla primárka Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety MUDr. Alena Kállayová.

tom, medzi dverami, stenami zasa
menšie obrázky na výšku, na šírku.
Vybral a rozmiestnil som obrazy
tak, aby sedeli tam kde sa to ako
hodí.
Výstava zahŕňa figúry i krajinu.
Tematikou zasahuje až do Austrálie, približuje more z tejto slnečnej, exotickej, príjemnej krajiny.
Niektoré obrázky sú sakrálne, ako
poňatá v takej hlbokej štruktúre
mi vychádza tiež Svätá rodina. Dva
krásne kostolíky sú z krajiny pri
Trenčíne a úžasného prostredia
pri Skalke. Nachádza sa tu podľa
mňa výnimočné miesto. Odporúčam ho návštevníkom aj naživo si
ísť pozrieť.
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Vcelku tá 60. výstava, respektíve
moja kolekcia, zahrnuje zhruba tri
desiatky obrázkov, teda toľko, koľko sa ich zmestí na dve poschodia
preventívneho centra ústavu. Verím, že tie obrazy urobené so srdcom a s láskou majú liečivé posolstvo. Tá ich energia je blahodarná.
A so všetkými finesami maliarskymi, parádičkami, že prinesú ozaj
občerstvenie tomuto miestu, ktoré
pomáha človeku prekonávať aj ťažké obdobia života.
Koncom júla (22. až 24.) k nám
prídu kone a jazdci z celého
sveta na 51. Mercedes-Benz
Grand Prix CSI3*-W Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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UMENIE
2016. Akú podobu majú koníky
v tvojej tvorbe?
Aj na tejto výstave sú tradične moje
koníky v rôznych formách, je tu koník v tvare krajiny, sú koníky štylizované ako taký jarný letný, jesenný a zimný koník či koník Pegas.
Vidím tu i priamu súvislosť s poslaním vašej nemocnice. Nakoniec
vieme, že jestvuje hypoterapia, že
koníky tiež liečia. Viem, že to funguje a vynikajúco. Deti a dospelí sa
tým dotykom s koňom, s tou blahodarnou energiou dostávajú do formy. Verím tomu a myslím si, že to
je dokázané a naozaj to je dobré a
tak pre mňa sú koníky už dlhé roky
ako pre maliara symbol sily, energie, vitality. Tiež nádhernej stavby
konského tela, ktorú niekedy tak
rafinovane odľahčujem. Kôň, to je
v podstate taká báseň ľudská a kôň
Pegas stvárňuje sen o lietaní. To ma

strašne baví, že tá téma je pre mňa
v podstate nevyčerpateľná. Lebo
milujem zimného Pegassa, kde pod
tým snehom tlkoce jeho horúce
červené srdce, tá nazhromaždená
energia. A potom zasa urobím také
príjemné leto, kde je i ako slncový kôň Pavla Dobšinského, ktorý
stvárňuje nádej, slnko, ten dotyk
tepla. To čo každý z nás potrebuje. Lebo vieme, že život sa skladá
nielen z tých krásnych období ale
i ťažkých a vtedy si musíme pomáhať.
Text a foto: Peter Kresánek
číslo 1/2016
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ZAUJÍMAVOSTI

Vedeli ste?

Na celý život
Šperky. Ľudstvo a najmä tú jeho krajšiu polovicu fascinujú
odpradávna. Vďaka drahým kameňom sa im pripisujú liečivé
schopnosti. Podľa niekoho zaslúžene, iní v tom vidia len placebo efekt. Šperky sa však stali neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Sprevádzajú nás tiež počas významných životných
udalostí.

Medzi šperky, ktoré bývajú najviac
nosené a hrozí im zvýšená miera
opotrebovania patria nielen snubné prstene ale tiež rôzne retiazky či
prívesky. To kladie zvýšené nároky
na ich kvalitu a trvácnosť. Vo svete sa v súvislosti s tým začína presadzovať u kvalitných klenotníkov
poskytovanie na dodané šperky celoživotnej záruky a ošetrovania. Na
Slovensku takúto záruku na svoje
svetoznáme šperky (získali ich

napríklad Chiare Caselli, Gérard
Depardieu či Omar Sharif) špičkového domáceho dizajnu a produkcie poskytuje sieť rodinného
klenotníctva Briliant, ktoré má svoju reprezentatívnu predajňu aj neďaleko Onkologického ústavu sv.
Alžbety na Dunajskej ulici 5 v Bratislave. Súčasťou doživotnej záruky,
ktorú na svoje šperky poskytuje je
celoživotný bezplatný servis (zahrnuje kontrolu uchytenia drahých
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kameňov, obnovenie povrchovej
úpravy, profesionálne čistenie
a tiež napríklad úpravu veľkosti
prsteňov). Vo svojich obrúčkach
používa výlučne pravé drahokamy a diamanty s vysokou čistotou
a najvyššou kvalitou výbrusu (impresia srdcia a šípy). Bližšie informácie na: /www.briliant.sk/.
Text: Peter Kresánek
Foto: Briliant

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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• Upratovacie a čistiace práce
komplexné čistenie objektov
• DDD činnosť
deratizácia
dezinsekcia
dezinfekcia

tel./fax: 02 44 64 44 81, e-mail: krizikovaeva@mail.t-com.sk

96A

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

PRE DIGITALIZÁCIU
A KOMUNIKÁCIU
Digitálna televízia
už od [5,94 Ð]
Vysoko
V
ysokorýchlos
r ýchlosttný
tný
ý interne
internet
už od [6,60 Ð]
[ Do
ostupn
né v messtách aj na
a vidie
eku ]

www.satro.sk | Zákaznícka linka: 0850 311 000
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(v cene miestneho hovoru)
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olejniny / inzercia
dní môže priniesť skokovo nižšiu úrodu a eliminovať neskorší efekt intenzifikačných vstupov.
V našich pokusoch založených v r. 2012 na 5
lokalitách jednoznačne najlepšími odrodami
s vysokou adaptabilitou a vhodnosťou pre neskoršiu sejbu sa ukázali: SY Cassidy, DK Expower, Sensation a Arsenal (Tab. č. 2).
Ak sejeme koncom augusta až začiatkom septembra, tak popri výbere vhodnej odrody je
potrebné upraviť aj výsevok a vzídenú repku
podporiť v raste. Ako už bolo uvedené, výsevok
zvyšujeme na 60 – 80 semien na m2. Najmä
v suchých oblastiach je zvýšenie výsevku nutné
a to na 80 semien.
Vzídenú repku podporíme dusíkatým hnojením
a aplikáciou rastových stimulátorov, ktorých je
v súčasnej dobe na trhu dostatok. Veľmi dobré
výsledky máme s nitrofenolmi (Atonik a i.) a hu-

mátmi (Lignohumát a i.). Dusík koncom septembra aplikujeme pri slabých a neskoro vzídených repkách najlepšie už koncom septembra
či začiatkom októbra, aby ho repka mohla ešte
využiť k tvorbe biomasy. Volíme liadkovú formu
v dávke 40 – 60 kg/ha N. Pre podporu koreňov
je vhodné aplikovať 40 – 50 kg/ha N v druhej
polovici októbra. Najvhodnejšia je močovina
alebo jej stabilizované formy, hnojivá so sírou
(DASA nebo ENSIN) a veľmi dobre vychádza aj
kombinované hnojivo NPK.

Tlak jesenných škodcov porastie
Vstupujeme do druhej sezóny bez neonikotínoidných moridiel. Poučenie z vlaňajška : porasty
musíme strážiť a načas zasiahnuť proti skočkám, ale tiež piliarke a kvetárke. V teplejších
oblastiach môže byť problémová i siatica a kry-

tonos koreňový. Najväčší tlak očakávame od
skočiek. Pri ochrane je možné vyberať z radu
insekticídnych prípravkov (Tab. 3). Žiaľ, niekedy
sa nezaobídeme bez opakovanej aplikácie.
V daždivom septembri musíme ošetrovať proti
slizniačikom. Ich populácie sa po dvoch miernych zimách zvyšujú. Veľmi často sa v strede
pozemku rozširuje slizniačik sieťkovaný (Deroceras reticulatum) a slizniačik poľný (Deroceras
agreste) a oveľa častejší slizovec iberský (Plzák
španielský, Arion lusitanicus). Ochranou je celý
rad moluscoidov (Clartex Neo, Metarex Inov).
Alternatívou je aplikácia zvyškov po hasení vápna po zasiatí alebo vzídení repky v dávke asi 2
t/ha. Repke táto povrchová aplikácia nevadí,
ale slizniačikom áno (pH 13) a navyše dodáme
do pôdy potrebný vápnik a upravíme pH.
Preložil: P. Zubal

Predstavuje sa Vám spoločnosť
ARIMEX BRATISLAVA spol. s r.o.
Spoločnosť Arimex Bratislava spol.
s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá zahájila svoju činnosť v roku 1992. V roku 1993 bola založená
spoločnosť Arimex Trade s.r.o. v ČR,
v ktorej má majetkovú účasť.
Predmetom podnikania spoločností
je nákup a predaj poľnohospodárskej
rastlinnej výroby a vedľajších produktov vzniknutých pri ich priemyselnom
spracovaní.
Spoločnosť sa postupne preorientovala z čisto nákupných a predajných
aktivít na investovanie do poľnohospodárskej produkcie. Bol vybudovaný komplexný projekt poskytovania
vstupov na založenie úrody vybraným
pestovateľom a obchodným partne-

rom, vrátane dodávok osív, chemikálií
a hnojív.
Za účelom získania zázemia pre obchodnú činnosť sa spoločnosť stala
spolumajiteľom poľnohospodárskych
podnikov a majiteľom skladovacích kapacít pre obilniny a olejniny.
S cieľom teritoriálne priblížiť sa svojim
obchodným partnerom boli vytvorené
pobočky v Bánovciach a v Sečovciach.
Arimex sa významnou mierou podieľala v roku 2015 na organizovaní dní
poľa repky na východnom a západnom
Slovensku a položila týmto základy
pravidelného stretávania sa s pestovateľmi repky i v rámci odborných seminárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

ničného obchodu s orientáciou na európsky trh. Hlavnými vývoznými komoditami sú olejniny, obilie, strukoviny,
kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľajšie priemyselné produkty.
V dovoze prevažuje dovoz sójových
a repkových šrotov.
Spoločnosť Arimex Bratislava spol.
s r.o. je od roku 2001 aktívnym členom
Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a obchodných spoločností a od roku 2006
členom Slovenského zväzu olejninárov.
Spoločnosť Arimex Trade s.r.o. je od
roku 2005 členom ČMSO ZZN.
Zásluhou cieľovo orientovanej obchodnej činnosti založenej na pevných dlhoročných obchodných vzťahoch dosiahla spoločnosť Arimex Bratislava spol.

s r.o. a spoločnosť Arimex Trade s.r.o.
v roku 2014 obrat 4,37 mlrd. českých
korún, resp. 161 mil. EUR.
Spoločnosť môže s hrdosťou konštatovať, že požiadavky kladené na kvalitu
práce a zaručenie zdravotnej nezávadnosti komodít splnila a obdŕžala v roku
2003 certifikát podľa ISO 9001:2000,
certifikát kontroly kvality GMP a v roku
2010 certifikát na obchodovanie s trvalo udržateľnou biomasou.
Spoločnosť predstavuje pre agrokomplex spoľahlivého obchodného
partnera, ktorého orientácia smeruje
k poľnohospodárskej prvovýrobe, obchodu s poľnohospodárskymi produktmi a stáva sa významným stavebným
prvkom agrokomplexu EU.

Export - Import

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.

Ponúkame

zabezpečuje:
 nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
repka olejka, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

 nákup a predaj komponentov kŕmnych zmesí
sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,
sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

viac

 predaj hnojív
LAD, močovina, amofos, síran, NPK

možností

 komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody
ARIMEX Bratislava spol. s r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
tel.:02/5477 4982, 5477 2345, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk

účinnej

45C

inzercie
v časopise
www.pizzaseo.sk
+421 2 52 444 196
info@pizzaseo.com
Optimalizácia pre vyhľadávače
Internetová reklama
Sociálne siete
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www.boneheadz.sk
info@boneheadz.sk
tel: 02/3266 1462
73C
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Špeciál

Bedekra zdravia
Ako zvládAť onkologické ochoreniA
Vďaka novému manuálu sa slovenské ženy môžu stať manažérkami vlastného zdravia. Pomôže im v tom špeciálne
vydanie zdravotníckeho dvojmesačníka Bedeker zdravia,
ktoré má ambície vytvoriť komplexný obraz problematiky
ženských onkologických ochorení. Detailne rozoberá príčiny i priebeh rakoviny prsníka aj iných typicky ženských
onkologických ochorení, hovorí o charaktere liečby, ale
i o prevencii. Nechýba názor odborníkov či skutočné príbehy žien a časť špeciálu sa venuje aj psychickej stránke
problému a sociálnym otázkam. Jedným z pilierov projektu je aj vyjadrenie rešpektu odborníkom, ktorí profesionálne zápasia s rakovinou, rovnako ako aj obdivu ženám,
ktoré statočne zvládajú svoje ochorenie, a tiež ich blízkym, ktorí s nimi neľahkú situáciu zdieľajú a zo všetkých
síl sa im snažia uľahčiť náročné fázy liečby.
Špeciál nie je určený len aktuálnym pacientkam, ale všetkým ženám, pretože upozorňuje aj na hlavné riziká vzniku rakoviny. Jedným z nich je správanie samotnej ženy,
ktorá má vždy privilégium voľby. Byť pasívnou a riskovať
alternatívu, že sa dostane do zoznamu onkologických pacientov, alebo byť informovanou a aktívnou a preventívne
s rizikami bojovať. Špeciál Ako zvládať onkologické ochorenia dáva príležitosť každej žene stať sa manažérkou svojho zdravia, a tým aj svojho života. Slušná perspektíva.
Stačí venovať trochu času, prelistovať stránky manuálu
a zobrať si úprimné a overené rady k srdcu.

Objednávky: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk, 02/59 324 225, Bankové spojenie: 26 24 43 12 97/1100
Variabilný symbol 27 01 99 99 | Do správy pre prijímateľa uveďte vašu poštovú adresu | www.re-public.sk
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