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Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky, oddelenia,
ambulancie, preventívne centrum a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety.
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SLOVO NA ÚVOD

Desiaty rok vydávania časopisu

Naša nemocnica
Milé čitateľky a čitatelia,
už desať rokov pripravujeme najmä pre vás určený časopis –
Naša nemocnica. Vydávať časopis tohto typu rozhodlo vedenie
Onkologického ústavu sv. Alžbety: riaditeľ a konateľ ústavu pre
LPS doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., (sám podľa zahraničných
skúseností aj časopis navrhol) a konateľ ústavu pre HTČ RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc. Vydávanie časopisu odsúhlasila Rehoľa sv.
Alžbety, ktorú vtedy zastupovala generálna predstavená sestra
Viannea.

C

ieľom vydávania časopisu bolo
informovať našich pacientov,
spolupracovníkov ako aj širšiu verejnosť o živote na jednotlivých
oddeleniach ústavu, o nových diagnostických a terapeutických postupoch, ktoré sa v ústave postupne zavádzajú. Samozrejme, že veľa
pozornosti sme sa snažili venovať
našim pacientom, tomu ako sú spokojní s našimi službami a čo by sme
mohli vo vzťahu k ním zlepšiť.
Časopis vychádza pravidelne štyrikrát do roka, v jednotlivých číslach
sme postupne pravidelne predstavovali jednotlivé kliniky a oddelenia ústavu, ich činnosť a pracovníkov.

Prinášali sme články aj zo života dobrovoľníckej skupiny Vŕba
a Ligy proti rakovine SR, ktoré
úzko spolupracujú s našim ústavom a tým napomáhajú ku skvalitneniu služieb a prostredia pre pacientky a pacientov.

le sestra Mária, ktorá nás informuje o pôsobení sestier sv. Alžbety
v ústave ako aj v kláštore.
V tejto súvislosti chcem ešte poďakovať spolupracovníkom ústavu
PhDr. Eve Massar, ktorá je vedúcou
vydania časopisu, MUDr. Martinovi Chorváthovi, PhD., ako editorovi časopisu i Jurajovi Ďurnému (†)
a Kamilovi Ďurnému zo Štúdia D,
dlhodobo zabezpečujúcim grafiku a tlač časopisu. Myslím si, že na
tomto mieste je vhodné uviesť tiež
aspoň niektorých ďalších účastníkov tvorby časopisu ako sú: vikárka
Rehole sv. Alžbety sr. Miriam, vedúci marketingu OÚSA RNDr. Jozef
Tóth, CSc., a Mgr. Martina Balážová,
manažérka PC OÚSA, ktorá zhromažďuje inzerciu.

Samozrejme vďaka patrí aj všetkým
autorom a prispievateľom do časopisu a to nielen z radov našich zamestnancov ale aj z radov pacientov ako aj všetkým ostatným, ktorí
či už autorsky alebo iným spôsoOnkologický ústav sv. Alžbety má bom priniesli svoj vklad do jeho
bohatú históriu súvisiacu s pôso- vydávania.
bením Rehole sv. Alžbety na Slovensku od roku 1743. Dôležitým Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
účastníkom tvorby časopisu je Dr. Peter Kresánek, CSc.,
preto aj terajšia predstavená reho- šéfredaktor
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Moderné zdravotníctvo

Medzi najväčšie a najdôležitejšie stretnutia
vlaňajšieho roka v rezorte zdravotníctva sa
zaradila odborná konferencia Moderné zdravotníctvo, konaná v Jasnej pod gesciou spoločnosti
DATALAN. Konferencia okrem iného predstavila
viaceré možnosti, vrátane nových technológií,
ktoré dokážu celkovo zlepšiť kvalitu slovenského
zdravotníctva. Majú priniesť dostupnejšiu, rýchlejšiu a zároveň účinnejšiu liečbu pre pacientky
a pacientov a súčasne umožniť efektívnejšiu
prevádzku samotných zdravotníckych zariadení.

Desiaty rok vydávania časopisu

Milé čitateľky a čitatelia,
už desať rokov pripravujeme najmä pre vás určený časopis – Naša nemocnica. Vydávať časopis
tohto typu rozhodlo vedenie Onkologického
ústavu sv. Alžbety: riaditeľ a konateľ ústavu pre
LPS doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., (sám podľa
zahraničných skúseností aj časopis navrhol)
a konateľ ústavu pre HTČ RNDr. Ing. Pavol Švec,
CSc. Vydávanie časopisu odsúhlasila Rehoľa sv.
Alžbety, ktorú vtedy zastupovala generálna
predstavená sestra Viannea.
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Lekár chudobných

Ladislav Batthyány-Strattmann sa narodil 28. októbra 1870 neďaleko Bratislavy, v obci Dunakiliti
(dnešné Maďarsko), v šľachtickej rodine. Keď mal
osem rokov, jeho otec opustil rodinu kvôli inej
žene a o tri roky neskôr podľahla chorobe jeho
hlboko veriaca matka, s ktorou mal vrúcny vzťah.
Naše pracoviská

12

Jubileum úspešnej
brachyterapie

INFORMÁCIE Z NAŠICH PRACOVÍSK

Vyše tisíc pacientov s rakovinou prostaty už
podstúpilo na Slovensku liečbu permanentnou implantáciou rádioaktívnych zŕn 125I (LDR
brachyterapiu prostaty). Unikátnu liečbu prostaty
brachyterapiou poskytuje 10 rokov Onkologický
ústav sv. Alžbety (OÚSA) ako jediná nemocnica
na Slovensku. Prvú uskutočnil v ústave 16.
novembra 2007 tím primára Oddelenia brachyterapie MUDr. Ľuboša Bezáka (†) so slovenskými
a zahraničnými odborníkmi na Klinike radiačnej
onkológie SZU a OÚSA.

18

V súčasnosti, keď je moderné venovať sa nášmu
telu, zdraviu aj chorobám trocha hlbšie - zoberte
si len to nepreberné množstvo populárnych
časopisov so zdravotníckou tematikou - slovo
histamín pozná skoro každý. Čo sa za ním skrýva,
vie však z laikov iba málokto.
ZAUJÍMAVOSTI
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UDIALO SA
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Histamín – náš nepriateľ?

Čokoládová knižnica

Prestížna Európska škola
rádiológie (ESOR) v Bratislave

Horúci povzbudzujúci nápoj aztéckych Indiánov
– čokoládu, priviezol do Európy španielsky dobyvateľ Cortés. V 19. storočí považovali čokoládu
a kakao za zdravé substancie, ktoré posilňujú organizmus. V druhej polovici uplynulého storočia
sa čokoláda dostala do nemilosti: najmä pre vysokú kalorickú hodnotu. Výsledky vedeckých prác
koncom 90. rokov však začali horkej čokoláde (50
až 70 % najkvalitnejších bôbov kakaa) pripisovať
viac kladných účinkov ako záporných.

V dňoch 7. a 8. decembra 2017 sa konal v
Bratislave ESOR ASCLEPIOS kurz rádiológie, ktorý
prebiehal pod záštitou Slovenskej rádiologickej
spoločnosti (SRS) v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Kurz bol venovaný téme diagnostického
zobrazovania ochorení ženy (Women´s Imaging).
Lokálnym organizátorom kurzu bola doc. et doc.
MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka SRS a
prednostka II. rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA.
číslo 1/2018
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Mám 83 rokov a som dvojnásobná onkologická
pacientka. Stala som sa tak členkou ILCO-klubu
Bratislava, bezprostredne spolupracujúceho
s Ligou proti rakovine (LPR), ako aj s Onkologickým ústavom sv. Alžbety. LPR umožňuje prežitie
tohto klubu tým, že prispieva na vydávanie
jeho „Spravodajcu“. A samozrejme – pokiaľ to
umožňujú finančné prostriedky LPR, poskytuje
či prispieva tiež na rekondičné pobyty členov
klubu s onkologickým ochorením. OÚSA zasa
bezplatne poskytuje svoje priestory na konanie
sa plenárnych schôdzí klubu.

POĎAKOVANIE
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Nemocnica sv. Alžbety je
mojou nemocnicou

Profesorovi MUDr. Vladimírovi Javorkovi, CSc.

Koncom vlaňajšieho roka sa na gremiálnej
porade Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)
poďakovali profesorovi MUDr. Vladimírovi Javorkovi, CSc., za päť desaťročí práce, ktorú odviedol
na pôde stomatológie (na fotografii zľava) generálna predstavená Rehole sv. Alžbety sr. Mária,
Mgr. Mária Ragulová, OSE, za vedenie ústavu
konateľ RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., a riaditeľ i
konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Zároveň
mu zaželali v mene všetkých pracovníkov ústavu
veľa zdravia, pohody a spokojnosti do ďalších
rokov strávených na zaslúženom odpočinku.
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Vyznamenaná
prezidentom

Prezident SR Andrej Kiska ocenil začiatkom roka
pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej
republiky 25 osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi nimi si štátne vyznamenanie
Pribinov kríž II. triedy prevzala dlhoročná
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Ing.
Eva Kováčová.

DOBROVOĽNÍCTVO

24

Ohliadnutie za vlaňajším
i zámery v novom roku

Čas nezadržateľne letí a zdá sa, že rok 2017 už
je v nedohľadne. Poohliadnime sa spolu za tým,
čo sa nám v roku 2017 podarilo. Koľko má Vŕba
vlastne dobrovoľníkov? Koľko hodín strávia dobrovoľníci v službe pacientom? Koľko káv a čajov
sa rozdá ráno v čakárňach? O niektorých faktoch,
údajoch a číslach i o niečom z Vŕbackej kuchyne
si môžete prečítať v riadkoch nižšie. Začiatkom
roku 2017 došlo tiež k zmene koordinátoriek
dobrovoľníkov. Mgr. Moniku Mikulovú vystriedala
v tejto službe Ing. Mária Látalová.

UMENIE

29

69. výstava z voľného
cyklu Umenie, ktoré lieči

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho
Preventívnom centre sprístupnili už 69. výstavu
z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči a to pod
názvom: Jozef Gajdoš - Čaro zimy.

LIGA PROTI RAKOVINE

27

Deň narcisov 13. apríla

V Lige proti rakovine už 28 rokov pomáhame
onkologickým pacientom a ich rodinám. To by
sme ale nedokázali bez pravidelnej podpory
verejnosti či už počas finančnej zbierky Deň
narcisov alebo venovaním 2 % z daní. Práve
vďaka vašim 2 % z daní budeme môcť pomáhať
aj naďalej.
Šéfredaktor: Peter Kresánek
Editor: MUDr. Martin Chorváth, PhD.
Vedúci vydania: PhDr. Eva Massar
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RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (vedenie OÚSA), Mgr. Martina Balážová, Kamil Ďurný, Marta Foltinovičová, MUDr. Martin Chorváth, PhD., MUDr. Alena
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návštevníci prezentáciu prác onkologickej pacientky Kataríny Olíkovej, ktorej maľbu sme vybrali aj na úvodnú stránku nášho časopisu.
Text a foto: Peter Kresánek.
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V zdraví a pohode prežité,
požehnané Veľkonočné sviatky
Vám želá Rehoľa sv. Alžbety, vedenie
Onkologického ústavu sv. Alžbety,
a redakcia časopisu Naša nemocnica.

Foto: Juraj Ďurný (†), niekoľkonásobný
účastník výstav Umenia, ktoré lieči.
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Blahoslavený
MUDr. Ladislav Batthyány - Strattmann,
OFS (1870 – 1931)

Lekár chudobných

Starostlivý otec so svojou početnou rodinou.

N

asledovali roky bezcieľnej
a ľahkovážnej mladosti. Pre
svoju nerozvážnosť musel počas svojho štúdia prestúpiť na
iné gymnázium. Bol talentovaný
a popri množstve záujmov nevedel, čomu sa má venovať najviac.
Netúžil po spoločenských výsadách šľachtica a nelákalo ho ani
bohatstvo a majetok. Popri práve
študoval aj astronómiu a chémiu.
Nakoniec sa predsa len rozhodol
pre svoj detský sen – medicínu.
Z tohto neustáleného obdobia
vzišlo nemanželské dieťa, ktoré po

Ladislav Batthyány-Strattmann sa narodil 28. októbra 1870
neďaleko Bratislavy, v obci Dunakiliti (dnešné Maďarsko), v šľachtickej rodine. Keď mal osem rokov, jeho otec
opustil rodinu kvôli inej žene a o tri roky neskôr podľahla
chorobe jeho hlboko veriaca matka, s ktorou mal vrúcny
vzťah. Táto strata ho silno zasiahla.
celý život podporoval. Jeho sestry
si začali robiť o neho starosť. Urobili všetko preto, aby sa zoznámil
s grófkou Máriou Teréziou von
Coreth z Južného Tirolska. Snaha
sa podarila a mladý pár sa po trojmesačnej známosti, v poslednom
ročníku Ladislavovho štúdia medicíny, zosobášil. Sobáš s hlboko veriacou Máriou Teréziou v ňom spôsobil úplnú premenu. Usídlili sa na
zámku v Kittsee, kde sa z neho stal
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svedomitý, nezištný a jemnocitný
lekár, manžel a príkladný otec jedenástich detí. Postupne sa v ňom
prebudila aj veľká láska k Bohu
a blížnemu. Boh sa stal navždy centrom ich diania. Deti si na svojho
otecka spomínajú takto: „Vždy si
na nás našiel čas. Aj keď bol veľmi
unavený, predsa sa s nami každý
deň chvíľku hral... My deti sme ani
nevedeli, aké sme bohaté. Vždy
sme mali všetko potrebné, ale plyt-
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Kaštieľ v Dunakiliti, kde sa Ladislav Batthyány-Strattmann narodil.

vanie peniazmi a prepych boli si k nám, aby si uzdravil svoje telo.
u nás zakázané“.
Ale nezabudni ani na svoju dušu,
ktorá má takú cenu, že Pán za ňu
V roku 1900 vo Viedni promoval na zomrel na kríži. Život je krátky
doktora medicíny. Držal sa hesla: a čoskoro aj ty budeš stáť pred Bo„Budúcnosť závisí od vycvičenia žím súdom. Pristúp preto čím skôr
vlastného talentu a od využitia k sviatostiam a nezabudni ani na
vlastného času.“ Každý deň ordi- svojich trpiacich bratov a sestry,
noval v jednej miestnosti kaštieľa pretože iba dobré skutky ťa urov Kittsee, kde mu jeho manželka bia šťastným.“
pomáhala najprv ako asistentka,
neskôr ako lekárka. V roku 1902 Okrem toho založil v Kittsee aj masi na svojom pozemku zriadili sú- terskú školu, na ktorú sám dozeral.
kromnú nemocnicu pre chudob- Bohatstvo považoval za akúsi pôných, s tridsiatimi posteľami. Dob- žičku od Boha, ktorá mu umožňuje
rá povesť o ňom sa rýchlo rozšírila. pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Denne ošetril 80 – 100 pacientov. Známky vyčerpanosti boli už
Z tohto dôvodu bol od roku 1903 v roku 1907 viditeľné, preto odiz Bratislavy a Pandorfu vypravova- šiel so svojou rodinou na niekoľko
ný „nemocničný“ vlak.
týždňovú dovolenku. Toto voľno
Pacienti, ktorí opúšťali nemocni- využili na obnovenie a podriadenie
cu, dostali na pamiatku obrázok svojho života Božej vôli. Tu spoznaBožského Srdca s textom: „Vezmi si li aj život svätej Alžbety Durínskej,
tento obrázok ako tichú spomien- ktorá sa stala pre nich životným príku na nemocnicu v Kittsee, a keď kladom a o niekoľko rokov neskôr,
si myslíš, že máš za čo ďakovať, na slávnosť sv. Františka z Assisi, 4.
pomodli sa za nás všetkých. Prišiel októbra 1916 spolu s manželkou
číslo 1/2018
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a synom zložil profesiu v III. Ráde
sv. Františka, v kaplnke sv. Jána
Evanjelistu vo františkánskom kostole v Bratislave. Horlivo si ctil sv.
Jozefa a tak prijal rehoľné meno
Jozef. Okrem zvyčajných modlitieb
sa každý deň spolu so ženou a deťmi modlil Malé hodinky k Panne
Márii ako starí, horliví terciári. Bol
milovníkom a ctiteľom Eucharistie.
Miloval sv. omšu, na ktorej sa denne zúčastňoval a miništroval kňazovi, len aby mohol byť blízko oltára
a najsvätejšej Obety. Denne sa celá
rodina modlila aj ruženec. Pravidelne sa zúčastňoval mariánskych pútí
vo františkánskom kostole v Báči,
kde tiež pri milostivom obraze Panny Márie pokorne miništroval.
Mal potrebné skúšky z chirurgie,
pôrodníctva a očného lekárstva.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny
sa stal otcom a tešiteľom všetkých
trpiacich a opustených. Každý deň
a mnohokrát aj celé noci napĺňal
vyčerpávajúcou prácou, podomo-
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Žiadaný lekár, ktorý niekedy denne ošetril 80 až 100 pacientov.

vým ošetrovaním, radou, modlitbou, fyzickou, ale aj finančnou pomocou. Zachránil život mnohým
novorodencom a matkám, no nikdy neporušil lekársku etiku, ani
etiku veriaceho človeka.
Vyčerpanosť ho prinútila zvoliť
si iba jeden odbor. Rozhodol sa
pre očné lekárstvo. Svojej sestre
Alžbete to zdôvodnil: „Oko je zrkadlom duše - a keď sa mi s Božou
pomocou podarí niekomu navrátiť zrak, tak potom má zvyčajne
vplyv aj na jeho dušu. Pretože tí,
ktorí boli slepí a znovu vidia, sú
takí vďační.“ Vo vtedajšom lekárskom svete bol známy svojimi odvážnymi chirurgickými zákrokmi,
ale najmä novými metódami liečenia očných chorôb a tak sa stal
z neho významný odborník. Zásluhy si nikdy neprivlastňoval, považoval sa za nástroj Boha. Hovorieval: „Operujem ja, ale lieči Boh.“
Počas svojho života vykonal množstvo operácií, ktoré vždy začínal

modlitbou a vyprosoval si u najvyššieho Lekára silu a zdravie pre pacienta. Pred každou operáciou sa
so svojimi pacientmi kľačiac modlil. Vyzýval ich, aby sa zverili do Božej dobroty a urobil znak kríža nad
miestom zákroku. Pri mimoriadne
ťažkých zákrokoch sa za chorého
modlil aj v noci a k modlitbe vyzýval celú rodinu. Spoliehal sa na
nich a večer deťom ďakoval za ich
úspešnú spoluprácu.
V roku 1920 sa presťahovali do
svojho sídla v Körmendi, kde založil druhú nemocnicu a pokračoval
vo svojom pôsobení. O rok neskôr
ich tu zasiahla hlboká rana. Ako lekár a otec sa musel bezmocne pozerať, ako jeho najstarší syn v nevýslovných bolestiach náhle zomiera.
Ladislav to s dôverou prijal, čo spôsobilo takpovediac druhé obrátenie. Ešte jasnejšie než dovtedy,
s manželkou pochopil najvyšší ideál ich spoločného života a Hymnus
na lásku v 13. kapitole Prvého lis-
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tu Korinťanom sa stal vo všetkom
ich smernicou. S plným úsmevom
a vyjasnenou tvárou vstupoval do
čakárne preplnenej úbožiakmi.
Pozrel sa na prítomných a vybral
si toho najbiednejšieho. „Poďte
so mnou“, povedal mu, „aby som
si vás obzrel prvého“. Potom sa
obrátil k ostatným a povedal: „Isto
všetci viete, že som predovšetkým
lekárom chudobných; zámožné
a bohaté osoby sa môžu utiekať
aj k iným lekárom...“ Tieto slová
predniesol s takým pôvabom, že sa
naňho nikto neurazil, ale skôr všetci obdivovali jeho dobrotu a úplnú
obetu života, aby pomohol a uľahčil ľudskej biede. Keď bol on alebo jeho manželka vyčerpaná, alebo mali problém s trpezlivosťou,
stačil jeden pohľad a pošepnuté
„čarovné slovíčko“: „`List Korinťanom.´ A potom vedela ona i ja,
čo treba robiť. Tak ako slnečné
svetlo všetko pozlacuje, ružu robí
ružou, zlatu dáva lesk, tak je to
aj s Listom Korinťanom. Až keď

PRÍKLADY Z HISTÓRIE

Zámok v Kitsee, kde liečil chorých má dnes adresu: Doktor Ladislaus-Batthyani Platz 1, nesúcu jeho meno.

milujeme, stáva sa náš život krás- rodine i pacientom. Pochopil, že
nym.“
trpiaci Pán chce teraz vtlačiť svoju podobu do neho a zjednotiť ho
V roku 1926 spozoroval na sebe so sebou. Odvtedy dostal Ladislav
prvé príznaky zhubnej choro- milosť ešte hlbšej modlitby. Konby močového mechúra. Napriek com roka 1929 odišiel na zákrok
tomu sa stále naplno venoval svojej do sanatória Löw vo Viedni, kde

Pomáhal aj ťažko nemocný na lôžku, prijímal návštevy
a radil lekárom.
číslo 1/2018
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sa podrobil operácii. Zákrok prišiel neskoro a tak sa začala jeho 14
mesačná krížová cesta. Pred svojím vnútorným zrakom mal jasné
videnie Kalvárie, ktoré ho potešuje a posilňuje. Odmietal utišujúce
prostriedky so slovami: „Náš Pán
prijal na kríži ako úľavu len žlč
a ocot; dovoľte teda, aby som trpel. Chcem napodobňovať svoj
vzor.“ Pritom sa modlil: „Drahý
a milý Ježišu, daj mi tú milosť, aby
som ťa veľmi, veľmi miloval. Bože
môj, teraz začínam chápať tvoju
veľkú lásku, ktorú mi prejavuješ.
Áno, dobrý Ježišu, dúfam v teba.“
Aj na svojom bolestnom lôžku pokračoval vo svojom dobročinnom
poslaní voči chudobným, svojim
najväčším priateľom a bratom. Vybavoval najnaliehavejšie záležitosti, prijímal návštevy, viedol rozhovory a radil lekárom. Vedľa svojej
izby mal pripravenú miestnosť,
v ktorej prijímal chudobných. V liste švagrinej krátko pred smrťou napísal: „Nikdy nedajme chorým po-

PRÍKLADY Z HISTÓRIE
cítiť, že máme málo času, že nás Zdroje:
čakajú povinnosti... Každý pohyb • Jakub Rafael Patay, OFMCap.:
22. ročník 2017/č. 117.
Prednáška počas duchov• Péterová Júlia, OSF, Františpri chorom nech je šetrný, pokojný a vyrovnaný. Nikdy nebuďme
nej obnovy bratstva OFS, 8.
kánky a františkáni - bl. Laoktóbra 2011 v Güssingu.
dislav Batthyány - Strattmann,
netrpezliví, nikdy sa nenáhlime,
akoby sme chceli prácu čím skôr • Láska
pelikána,
Víťazstvo
in http://www.sfr.cz/
skončiť. Nikdy nebuďme prchkí,
srdca, Rodina Panny Márie,
clanek.aspx?a=1062.
ani hluční.“
Rodina sa presťahovala späť na zámok v Kittsee, aby mohli byť neustále v jeho blízkosti. V tom čase
ochorela aj jeho manželka, ktorú
odviezli na operáciu do Nemecka,
pretože obaja v rovnakom čase prekonali srdcovú slabosť.
Aj napriek bolestiam sa verne modlieval mariánske hodinky. 22. januára 1931 sa ich na svitaní pomodlil
naposledy, lebo nedúfal, že by ich
mohol dokončiť večer. Stratil vedomie až do večera. So svojimi najbližšími a prítomným kňazom sa
začal modliť ruženec. Pri slovách
„Svätá Mária, Matka Božia, pros
za nás hriešnych, teraz i v hodinu
smrti našej...“ sa zastavil, zatvoril
oči a pokojne vydýchol v kruhu
svojej rodiny. Deň predtým prosil
svojich drahých: „Vyneste ma von,
aby som mohol zakričať do sveta,
aký dobrý je milý Pán Boh.“
Pochovaný bol v rodovej hrobke
Batthyányovcov vo františkánskom
kostole v Güssingu, v južnom Burgenlande. Svätý Ján Pavol II. ho 23.
marca 2003 vyhlásil za blahoslaveného.
„Na svete nie je nič väčšieho ani
krajšieho, než odraz Božej lásky
v ľudskej duši“ – hovorieval lekár
chudobných, blahoslavený MUDr.
Ladislav Batthyány-Strattmann.

Spracovala: sr. Mária Ragulová,
OSE
Foto: Batthyányovský rodinný
archív (zverejnené so súhlasom
pravnuka blahoslaveného MUDr.
Ladislava Batthyányho-Strattmanna), Peter Kresánek, int.

Kostol v rodnej obci blahoslaveného
MUDr. Ladislava Batthyány-Strattmanna.
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Už 10 rokov poskytuje Onkologický ústav sv. Alžbety
unikátnu liečbu ako jediná nemocnica na Slovensku

Jubileum úspešnej brachyterapie
Vyše tisíc pacientov s rakovinou prostaty už podstúpilo na
Slovensku liečbu permanentnou implantáciou rádioaktívnych zŕn 125I (LDR brachyterapiu prostaty). Unikátnu liečbu
prostaty brachyterapiou poskytuje 10 rokov Onkologický
ústav sv. Alžbety (OÚSA) ako jediná nemocnica na Slovensku. Prvú uskutočnil v ústave 16. novembra 2007 tím primára Oddelenia brachyterapie MUDr. Ľuboša Bezáka (†) so
slovenskými a zahraničnými odborníkmi na Klinike radiačnej onkológie SZU a OÚSA.

MUDr. Pavol Lukačko, primár Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie Onkologického
ústavu sv. Alžbety.

P

ri príležitosti desiateho výročia brachyterapie pripravili
Slovenská spoločnosť radiačnej
onkológie, Onkologický ústav sv.
Alžbety (OÚSA), Klinika radiačnej
onkológie SZU a OÚSA, Oddelenie
brachyterapie a Spoločnosť SOLEN
na deň 15. marca 2018 odborné
podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
pod názvom: Brachyterapia karcinómu prostaty. Miestom konania
podujatia sa stal bratislavský Austria Trend Hotel, odborným garantom doc. MUDr. Pavol Dubinský,
PhD., a koordinátormi programu
MUDr. Pavol Lukačko a MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

číslo 1/2018

Efektívna a bezpečná metóda liečby brachyterapiou prostaty si vyžaduje tím vyškolených odborníkov a špičkové vybavenie. Najmä
špeciálny ultrazvuk a plánovací
software, samozrejmosťou je aj
kvalitná diagnostika pred liečbou.
Liečba brachyterapiou prostaty je
dostupná v Onkologickom ústave sv. Alžbety pre pacientov z celého Slovenska a plne ju uhrádza
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
poisťovne Dôvera i Union. Vysokú
úspešnosť liečby brachyterapiou
prostaty v OÚSA preukazujú merané hladiny PSA v celom súbore
chorých.

ceho zákroku“. Vysvetľuje MUDr.
Pavol Lukačko, primár Oddelenia
brachyterapie Kliniky radiačnej
onkológie SZU a Onkologického
ústavu sv. Alžbety, pričom pokračuje: „V súčasnosti sme spôsobilí
brachyterapiou liečiť až okolo sto
pacientov ročne. Slovenskí pacienti tak už nie sú odkázaní na liečbu
v zahraničí. Až dve tretiny všetkých
pacientov, ktorí podstúpili túto
liečbu u nás pochádza z regiónov
mimo Bratislavy.“
Mužom, najmä po 40. roku života,
MUDr. Pavol Lukačko odporúča vyšetrenia u urológa. Rakovinu prostaty v počiatočnom období, kedy
je najlepšie liečiteľná, chorý vôbec
nemusí postrehnúť. A ročne u nás
pribúda okolo tisícpäťsto novo
diagnostikovaných prípadov rakoviny prostaty. Pritom na toto ochorenie pripadá takmer 11 percent
všetkých onkologických ochorení
u mužov.

„Samostatná brachyterapia rádioaktívnymi zrnami sa osvedčuje najmä pri ranných štádiách choroby.
Pri pokročilejších tiež ako účinný
doplnok vonkajšieho ožarovania
s cieľom navýšenia dávky do prostaty. Namiesto klasického chirurgického zákroku alebo niekoľkotýždňového ožarovania dokáže
pacientovi poskytnúť adekvátnu Karcinóm prostaty sa pritom zaraliečbu počas asi tri hodiny trvajú- ďuje medzi najčastejšie onkologic-
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Prvú brachyterapiu prostaty rádioaktívnymi zrnami na Slovensku uskutočnil tím Onkologického ústavu
sv. Alžbety 16. novembra 2007 pod vedením kolegov z Belgicka, Francúzska a Nemecka.

Súčasný tím Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety:
Mgr. Gabriela Rotterová, MUDr. Pavol Lukačko, Mgr. Dagmar Fuggerová - Jatyová, Mgr. Jozef Grežďo, PhD.,
MUDr. Alžbeta Molnárová a MUDr. Branislav Obšitník, PhD.,
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ké ochorenia mužskej populácie
vo svete s celosvetovým nárastom
výskytu o tri percentá ročne. Popri
karcinóme pľúc a hrubého čreva
je karcinóm prostaty na Slovensku tretím najčastejším zhubným
nádorom u mužov a výskyt tohto
ochorenia sa zvyšuje.
Slovensko sa podľa odborníkov zaraďuje k regiónom so stredným až
vyšším výskytom ochorenia karcinómu prostaty v Európe. Postihuje
najmä mužov po päťdesiatom roku
života, kedy sa začne zvyšovať riziko karcinómu prostaty. V súčasnosti sa kladie dôraz na prevenciu
a včasné vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci nielen pri vyskytujúcich sa ťažkostiach.
Moderná medicína poskytuje viaceré liečebné možnosti pre tento
druh ochorenia či už ako samostatná liečba alebo v kombinácii
viacerých liečebných postupov.
Rozhodnutie o spôsobe liečby karcinómu prostaty závisí od posúdenia štádia ochorenia, veku pacienta, predpokladanej dĺžky života,
celkového zdravotného stavu a životného štýlu pacienta.“
Technický rozvoj a rádiobiologické poznatky umožňujú zavedenie
nových postupov a štandardov
v liečbe, ktoré sú účinnejšie, šetr-

Pri liečbe sa implantujú v celkovej anestézii rádioaktívne zrná 125I priamo do prostaty pod neustálou kontrolou transrektálneho ultrazvuku.
Cieľom je dodať do nádorového tkaniva čo najvyššiu dávku ionizujúceho žiarenia pri čo najmenšom poškodení okolitých zdravých tkanív.

nejšie a znižujú postihnutie zdravých tkanív, pričom k nim patrí aj
uvedená jubilujúca LDR brachyterapia pomocou rádioaktívnych
zŕn125I, ktorá je dostupná na Slovensku od konca roku 2007. Medzi
ďalšie možnosti liečby včasného
ochorenia treba spomenúť radikálnu prostatektómiu, (otvorenú
alebo robotickú), rôzne druhy externej rádioterapie, ale aj aktívne
sledovanie.
Rádioaktívne zrná (125I, polčas rozpadu 59,6 dňa, výrobca zŕn: Eckert
&Ziegler BEBIG, Germany; distribútor v SR: Roner s.r.o.) pre brachyterapiu prostaty sa dodávajú z Nemecka. Dĺžka zrna je len niekoľko
milimetrov (viď. porovnanie veľkosti zrna s jednocentovou mincou).
číslo 1/2018
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Text a foto: Peter Kresánek
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Prestížna Európska škola
rádiológie (ESOR) v Bratislave
V dňoch 7. a 8. decembra 2017 sa konal v Bratislave ESOR ASCLEPIOS kurz rádiológie,
ktorý prebiehal pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) v hoteli Crowne
Plaza v Bratislave. Kurz bol venovaný téme diagnostického zobrazovania ochorení ženy
(Women´s Imaging). Lokálnym organizátorom kurzu bola doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka SRS a prednostka II. rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA.
prednášky a interaktívne diskusie.
Význam podujatia pre nás je okrem
kvalitného odborného vzdelávania aj v tom, že sme organizáciou
a svojím aktívnym odborným príspevkom priniesli túto prestížnu
vzdelávaciu aktivitu, ktorá má svoju dlhodobú tradíciu v Západnej
Európe, aj na Slovensko a tým sa zaradili medzi krajiny, ktoré v súčasnosti sú neoddeliteľnou súčasťou
Európskej školy rádiológie.

C

ieľovým publikom boli odborní lekári - rádiológovia, ktorí
sa špecializujú na danú problematiku. V Bratislave sa tak stretlo 85
odborníkov z celého sveta (EU, severnej a južnej Ameriky a Austrálie), ktorí sa zúčastnili prednášok
a „workshopov“ vedených 10-timi
špičkovými odborníkmi. Prednášky a ich aplikácia v praxi boli
zamerané jednak na stratégiu diagnostického zobrazovania, ako aj na
najnovšie techniky zobrazovania
pri detekcii zhubných nádorov prsníka, krčka maternice a vaječníkov.
Medzinárodne uznávaní európski
odborníci zabezpečili vysoko kvalitný vyučovací program spájajúci
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Európska škola rádiológie - European School of Radiology (ESOR)
je inštitúciou, ktorá plní poslanie
Európskej rádiologickej spoločnosti (ESR) v oblasti vzdelávania.
Jedným z jeho hlavných cieľov je
pomôcť pri harmonizácii vzdelávania lekárov - rádiológov a rádiologických technikov v Európe. Vďaka
svojej širokej škále aktivít má ESOR

navyše za cieľ zvýšiť štandard v oblasti vedeckej rádiológie rozšíriť
a koordinovať výučbové zdroje na
celom svete a pomôcť mladým rádiológom dosiahnuť vedomosti
a zručnosti na splnenie požiadaviek budúcnosti.

vnútorný pohľad, ktorý preniká
a osvetľuje tmu nevedomosti. Oči
sovy vidia nepravdu, odhaľujúc tak
skryté pravdy a tým ponúkajú lepšiu víziu a jasnosť pravdy vo všetkých aspektoch učenia.

Text: doc. et doc. MUDr. Viera LeSymbolom ESOR je sova, ktorá pod- hotská, PhD.
ľa gréckej mytológie symbolizuje Foto: Archív V. L.

Onkologický ústav sv. Alžbety je dlhodobo na čele pri zavádzaní najnovších technológií

Pre dostupnejšiu, rýchlejšiu a účinnejšiu liečbu

Moderné zdravotníctvo
Medzi najväčšie a najdôležitejšie stretnutia vlaňajšieho roka v rezorte zdravotníctva sa zaradila
odborná konferencia Moderné zdravotníctvo, konaná v Jasnej pod gesciou spoločnosti DATALAN. Konferencia okrem iného predstavila viaceré možnosti, vrátane nových technológií, ktoré
dokážu celkovo zlepšiť kvalitu slovenského zdravotníctva. Majú priniesť dostupnejšiu, rýchlejšiu
a zároveň účinnejšiu liečbu pre pacientky a pacientov a súčasne umožniť efektívnejšiu prevádzku samotných zdravotníckych zariadení.

K

onferencie sa zúčastnilo 120
hostí, ktorí od dvadsiatich
vystupujúcich pri vzájomných
stretnutiach či panelovej diskusii
nadobudli množstvo zaujímavých
nápadov aj príkladov z praxe. Na
podujatí malo svojich zástupcov
tiež Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská lekárska komora či Stredoeurópsky
inštitút pre zdravotnú politiku Health Police Institute (HPI). Účastníci konferencie sa mohli inšpirovať
aj ukážkou modernej nemocnice
budúcnosti, ktorá funguje už dnes.
Ako sa prítomní na záver odborného stretnutia zhodli, technológie
budú zohrávať v zdravotníctve úlohu čoraz dôležitejšieho nástroja,
ktorý môže prakticky slúžiť lekárom a tým pomáhať pacientom.

Vedúci Oddelenia informačných systémov Onkologického ústavu sv.
Alžbety Ing. Martin Hronský pri vystúpení na konferencii Moderné
zdravotníctvo v Jasnej.
číslo 1/2018
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Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) na konferencii reprezentoval RNDr. Ing. Pavol Švec, kona-
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Ukážky videoprenosov z operácií, realizovaných Klinikou onkologickej chirurgie ústavu v spolupráci s renomovanými zahraničnými lekármi špecialistami zaujali aj účastníkov odbornej konferencie Moderné
zdravotníctvo.

teľ OÚSA a Ing. Martin Hronský,
vedúci Oddelenia informačných
systémov OÚSA. Účastníkov konferencie zaujala najmä prezentácia
fungovania informačného systému
ústavu, či jeho nový komunikačný systém pacient - lekár - sestra.
Veľkému záujmu sa tešili aj ukážky
videoprenosov z operácií, realizovaných napríklad Klinikou onkologickej chirurgie ústavu v spolupráci s renomovanými zahraničnými
lekármi - špecialistami. Celkovo sa
na konferencii za ústav uskutočnili tri prezentácie pod názvami:
Videoprenosy z operácii, Komunikačný systém Schrack Visocall
IP a Zavedenie eHealth v praxi
(OUSA).
Podľa Ing. Martina Hronského od
oddelenia IT a informačných systémov lekári predovšetkým očakávajú, že budú mať k dispozícii
tie správne informácie včas a na
správnom mieste. Napríklad, pri
operácii potrebuje mať lekár výsledky diagnostických vyšetrení
priamo na sále. Môže ísť o CT vyšetrenie, takže úlohou je zobraziť
chirurgovi potrebných 8 GB dát
tak, aby si ich vedel pozrieť od operačného stola bez toho, aby musel
zákrok prerušiť. Toto zadanie sa
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
rieši veľkoplošnými LCD panelmi
s rýchlym prístupom do nemoc-

ničnej dátovej siete. A to je len jedna z mnohých úloh, ktoré sa v ústave podarilo zvládnuť.
Na Slovensku sa od nového roku už
povinne zaviedol systém ezdravie,
ktorý má priniesť väčšiu digitalizáciu zdravotníctva. Onkologický
ústav sv. Alžbety sa digitalizoval už
v predstihu. Roky funguje v oblasti
elektronizácie nad rámec legislatívnych povinností. Výsledky vyšetrení sa tu uchovávajú v digitálnej
forme už 20 rokov. Aj po štarte
ezdravia ústav pokročil v digitalizácii ďalej, než to vyžaduje legislatíva.
Stačí sa pozrieť napríklad v ústave
na komunikačný systém pacient –
sestra – lekár. Ústav pri ňom implementoval sofistikované riešenia,
kedy na jednej infraštruktúre dokáže sprístupniť komunikáciu nielen
medzi pacientom a zdravotníckym
personálom ale aj výrazne viac. Pacient si tak vie cez jedno zariadenie
nielen privolať sestru či lekára, ale
napríklad aj ovládať žalúzie a svetlá
v miestnosti.
Najdôležitejšie pritom je, že systém v ústave dokáže lekára alebo
sestru vyhľadať a privolať bez ohľadu na to, kde sa aktuálne nachádza.
Je jedno, či je vo svojej izbe, alebo
na chodbe či pri inom pacientovi. Pacient si vďaka tomu dokáže
privolať pomoc k lôžku prakticky
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okamžite. Lekárky a lekári v OÚSA
berú digitalizáciu ako svojho dôležitého pomocníka, vedia totiž, že
čas môže rozhodnúť o záchrane
ľudského života.
Onkologický ústav sv. Alžbety je
tak dlhodobo lídrom v oblasti zavádzania moderných technológií.
Lekári, ktorí tu začínali, považujú
sofistikované IT systémy za niečo
prirodzené. Ak niekto príde z inej
nemocnice, môže ho to na začiatku zaraziť, skúsenosti však ukazujú, že sa rýchlo prispôsobí.
V ústave sa už od roku 1996 uchovávajú výsledky vyšetrení v elektronickej forme. Doteraz sa však
kvôli zákonným povinnostiam
musela časť informácií archivovať
aj v papierovej forme. Táto povinnosť vďaka ezdraviu odpadne, keď
dovtedy nevyhnutnú fyzickú pečiatku nahradí elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.
Nie sú ani obavy z pripojenia systémov ústavu na databázy Národného centra zdravotníckych informácií. V rámci pilotného projektu
sa ústav na štátny systém napojil
už v predstihu. Zvládlo sa to bez
zásadnejších problémov, pričom
pripojenie jedného koncového
zariadenia sa darilo zrealizovať už
v lehote do desiatich minút.
Text: Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek a archív
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Histamín – náš nepriateľ?

(dokončenie z predošlého čísla
časopisu Naša nemocnica)
V súčasnosti, keď je moderné
venovať sa nášmu telu, zdraviu aj chorobám trocha hlbšie
- zoberte si len to nepreberné
množstvo populárnych časopisov so zdravotníckou tematikou - slovo histamín pozná skoro každý. Čo sa za ním skrýva,
vie však z laikov iba málokto.
Mnohé potraviny, i keď samé neobsahujú veľa histamínu, obsahujú látky ktoré spôsobujú zvýšené
uvoľnenie histamínu z buniek
(uvoľňovače histamínu), napr. citrusy, jahody, brusnice, uhorky,
surový bielok. Predstaviteľom
látok ktoré blokujú účinnosť črevného enzýmu DAO, a tým prispievajú k vyvolaniu histamínových
prejavov, je alkohol, okrem toho
mnohé lieky (tabuľka 2). Niektoré
potraviny obsahujú veľa histamínu
a súčasne aj ovplyvňujú jeho vyplavovanie alebo odbúravanie (napr.
rajčiny, baklažán, špenát).
Samostatnou kapitolou sú potravinové aditíva – rôzne konzerčíslo 1/2018

vačné/stabilizačné látky, farbivá,
zahusťovadlá, emulgátory a zvýrazňovače chuti. Ich pridanie do
potravín môže spôsobiť zvýšené
uvoľňovanie a / alebo spomalené
odbúravanie histamínu nezávisle na pôvodnej potravine. Zdroje
a možné príčiny zvýšenia množstva
histamínu v organizme sumarizujeme v tabuľke 1. Niektoré ďalšie
látky, napr. sulfity (vo víne), nitrity
(údeniny), alebo ďalšie biogénne
amíny ako putrescín, kadaverín,
spôsobujú veľmi podobné alebo
dokonca rovnaké symptómy ako
histamín. Vnímavosť k nim je tiež
individuálna.
Veľmi individuálna je tolerancia
aj ku kvasniciam. Mnohé baktérie a kvasinky (vrátane potravinárskych kvasníc) svojou fermentačnou činnosťou vytvárajú ako
vedľajší produkt histamín. Preto
mnohí ľudia neznášajú pečivo,
chlieb či kysnuté cesto (kysnuté
koláče, parené buchty, kysnuté
knedle, pizza...). Niekto tvrdí, že
neznáša najmä biele pečivo, iný
zas skôr tmavé. Problém však nie je
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v farbe pečiva, či nebodaj v obsahu
lepku (intolerancia lepku – celiakia, je inou kapitolou), ale práve
obsah kvasníc, ktorý je vysoký najmä v čerstvom pečive. Kapitolou
samou o sebe je pizza – tu nejde
iba o cesto, ale aj o jej ďalšie ingrediencie – rajčiny, kečup, syry, údeniny... ktoré sa všetky na prejavoch
HIT významne podieľajú.
Medzi potravinami znižujúcimi
účinnosť DAO sa v literatúre uvádza aj kakao/čokoláda a čaj.
V prípade kakaa a čokolády je zrejmé, že látkou blokujúcou účinnosť
DAO je teobromín, preto sú u pacientov s HIT nevhodné aj energetické nápoje s jeho obsahom. Na
vhodnosť/nevhodnosť pitia čaju či
kávy sa názory rozchádzajú. Káva
sa väčšinou odporúča ako vhodný
nápoj, v experimentoch sa dokonca pozorovali prirodzené antihistamínové účinky. Napriek tomu niektorí jedinci na ňu môžu reagovať
- podstate intolerancie kávy nateraz celkom nerozumieme.
Čo sa týka čaju, treba si vysvetliť
čo je pravý čaj a čo nie. Pravý čaj
sa vyrába z lístkov (prípadne púčikov) kríku kamélia čínska. Zelený
čaj sa vyrába okamžitým sušením
bez fermentácie, čierny čaj sa pred
sušením necháva zvädnúť a následne sa fermentuje, čaje oolong stoja
v procese spracovania na „polceste“ (zavädnutie, čiastočná fermentácia), biely čaj (iba z púčikov) sa
necháva zvädnúť, ale suší sa bez
fermentácie. Fermentácia čaju nie
je spôsobená mikroorganizmami,
dochádza k nej enzýmami samej
rastliny, nevznikajú teda vedľajšie
hnilobné produkty. Čaje sa prevažne uvádzajú medzi neodporúčanými nápojmi, pretože obsahujú malé
množstvo histamínu. Na druhej
strane sa pri pravom čaji v experimentoch opakovane dokázalo, že
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podobne ako káva významne obmedzuje uvoľňovanie histamínu
z mastocytov. Väčšina ľudí s HIT
čaj toleruje bez problémov.
Bylinné a ovocné čaje by sa vlastne
ani nemali nazývať čajmi, pretože
sa nevyrábajú z pravého čajového
kríku. Ide o veľmi nesúrodú skupinu a každý bylinný a / alebo ovocný
„čaj“ treba posúdiť zvlášť. Je zrejmé,
že mnohé sušené byliny a ovocie,
resp. odvar z nich, neobsahujú ani
neuvoľňujú histamín, avšak tento
problém sa bližšie neskúmal. Problémom sú komerčne dodávané
ovocné a bylinné čaje, pretože vo
väčšine prípadov obsahujú farbivá
a aromatizujúce látky, ktoré sa síce
väčšinou deklarujú ako „prírodne
identické“, bližšie zloženie týchto pomocných látok sa však nikdy
neuvádza. K týmto nápojom treba
pristupovať s veľkou opatrnosťou.
Čo sa týka chemických látok, treba
zdôrazniť, že nie vždy je na vine
„umelá chémia“. Aj sama príroda
vytvára niektoré chemické látky,
ktoré môžu ľuďom s HIT škodiť.
Tak napríklad niektoré druhy ovocia, (najmä bobuľové - najviac brusnice, čučoriedky, ale aj jablká, marhule, broskyne, nektarinky, slivky,
čerešne, jahody, citrusy), a tiež
huby, koreniny (klinčeky, škorica),
med a kyslomliečne výrobky (ako
výsledok fermentačnej činnosti baktérií) prirodzene obsahujú
vyššie množstvo kyseliny benzoovej, benzoátov a esterov kyseliny
benzoovej – a tie rovnako ako potravinové aditíva – ak sú prijaté vo
väčšom množstve, môžu spôsobiť
uvoľňovanie histamínu. Pri bežnom jedení ovocia však zvyčajne
konzument nedosiahne nebezpečnú dávku. Iná situácia môže byť
v konzervovaných a farbených výrobkoch z uvedeného ovocia (džemy, kompóty), keď sa obsah benzoátov umelo zvýši a navyše môže
dôjsť k interferencii s ďalšími látkami – napr. umelými farbivami.
Samostatnú zmienku si zaslúži vajce. Surové bielko je silným uvoľ-

ňovačom histamínu z mastocytov.
I keď nemusíte byť konzumentom
surových vajec, so surovým bielkom sa môžete stretnúť. Surové
vajce sa bežne používa na prípravu omáčok holandského typu, je
popri alkohole základnou surovinou vaječného likéru a môžeme
sa s ním stretnúť aj v niektorých
kokteiloch. Pri nedostatočne zapečenom bielkovom snehu či pri
krátko varenom vajci („na mäkko“,
„rýchla“ praženica) môže byť ešte
časť hmoty surová.
Treba ešte upozorniť na skladovanie potravín. Mrazenie (hlboké)
je najvhodnejšia forma skladovania. Ak plánujeme potravinu mraziť, mala by sa zmraziť ešte celkom
čerstvá, rozmraziť sa smie iba raz,
následne sa musí potravina hneď
pripraviť. Takto nám nebudú vadiť
ani ryby či kurence. Pozor si treba
dávať aj na skladovanie nezjedeného pokrmu v chladničke. Človek
trpiaci HIT by odložené a neskôr
prihrievané potraviny nemal konzumovať, pretože baktérie/kvasinky vytvárajúce histamín „pracujú“
aj v chladničke a prihriatie histamín neničí. Takže: guláš či kapustnica sú síce väčšinou po opakovanom prihriatí ešte chutnejšie ako
za čerstva, ale pre človeka s HIT sú
nevhodné!
Základným opatrením je diéta
Histamínová intolerancia nie
je choroba! Je to vlastnosť organizmu: chýba nám, alebo máme
málo aktívny enzým DAO. Vlastnosti sa treba prispôsobiť, treba
sa s ňou naučiť žiť. Základom je
diéta s vylúčením jedál obsahujúcich zvýšené množstvo histamínu,
resp. potravín spomaľujúcich jeho
odbúravanie, prípadne zvyšujúcich jeho vylučovanie, tzv. nízkohistamínová diéta. Vynechať treba všetky fermentované potraviny
od kyslej kapusty, cez kyslomliečne výrobky, plesňové syry, údeniny
až po víno, sekt, či pivo, a rovnako
dlhšie skladované - prihrievané
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jedlá. Na potravinách si všímame
dátum spotreby, uprednostňujeme čerstvé potraviny – túto zásadu
treba dodržiavať zvlášť pri rybách
a hydinovom, najmä kuracom
mäse. Záujemca sa podrobnosti
o diéte dočíta na stránke /www.daosin.sk/, kde je k dispozícii brožúra
o histamínovej intolerancii s podrobnými tabuľkami uvádzajúcimi
vhodné a nevhodné jedlá.
Obsah histamínu je v potravinách
kolísavý, preto tá istá potravina
raz vyvolá veľké problémy, inokedy len mierne, prípadne žiadne.
Funkčnosť črevného enzýmu navyše ovplyvňuje celá škála faktorov:
napr. požitie alkoholu, lieky (antibiotiká, analgetiká), i celkový zdravotný stav (pri prechladnutí a najmä pri črevných chorobách klesá).
Vzhľadom k poznatku, že vitamíny
C a B6 zvyšujú aktivitu enzýmu
DAO, je užitočná substitúcia týmito vitamínmi. C vitamín je potrebný v dávke 500 - 1000 mg denne.
V prípade, že sama diéta neprináša dostatočnú úľavou od ťažkostí,
prichádza na rad farmakologická
pomoc. V prípade, že dominujú
kožné a alebo respiračné prejavy
(svrbenie, žihľavka, ekzém, nádcha,
astma), sú užitočné antihistamini-
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ká – lieky blokujúce histamínové
receptory na cievach, nervových
zakončeniach, v sliznici dýchacích
ciest. V prípade dominujúcich zažívacích problémov môže lekár
zvážiť predpis kromoglykánu, liečiva zabraňujúceho vyplaveniu

histamínu priamo v čreve. Treba
však zdôrazniť, že ak je skutočnou
príčinou ťažkosti histamínová intolerancia, prísne dodržiavaná diéta
a vyhýbanie sa nevhodným liekom
by mali byť dostatočne účinné. Naopak, v prípade, že diétne opatre-

nia nepomáhajú, príčina ťažkostí
bude asi iná.
Doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., mim., prof.
primár OKIA OÚSA a prednosta
Ústavu laboratórnej medicíny SZU
a OÚSA.

Tabuľka 2. Lieky uvoľňujúce histamín alebo blokujúce jeho odbúravanie
Lieky uvoľňujúce histamín (histamínové liberátory)
Skupina

Prípravky s účinnou látkou

Analgetiká

morfín, petidín, kodeín, metamizol, protizápalové lieky (aspirín a podobné)

Antibiotiká

D-cykloserin, chlorochin, pentamidin

Anti-hypotoniká

dobutamin

Antihypertenzíva

verapamil, alprenolol

Antitusiká

kodeín

Cytostatiká

cyklofosfamid

Diuretiká

amilorid

Kontrastné látky

najmä kontrastné látky s obsahom jódu účinkujú ako uvoľňovače histamínu

Lokálne anestetiká

mesocain, procain, marcain, prilocain...

Myorelaxanciá

D-tubocurarin

Narkotiká - anestetiká

barbituráty, tiopental

Lieky blokujúce aktivitu enzýmu DAO
Skupina

Prípravky s účinnou látkou

Antiarytmiká

verapamil

Antibiotiká

cefuroxim, cefotiam, kyselina klavulánová (obsahujú ju tzv. potencované penicilíny), doxycyklín, isoniazid

Analgetiká

metamizol

Antidepresíva, psychofarmaká

amitryptilin, diazepam, inhibítory monoaminooxidázy (MAO-i), haloperidol

Antiemetiká

metoclopramid

Antiarytmiká

propafenon, verapamil

Antihistaminiká

prometazín

Antihypertenzíva

dihydralazin

Antimalariká

chloroquin (používa sa aj ako protizápalový liek!)

Bronchodilatanciá

aminophyllin, theophyllin

Diuretiká

furosemid

Mukolytiká

N-acetylcystein, ambroxol

Myorelaxanciá

alcuronium, pancuronium, D-tubocurarin

Zažívací systém

cimetidin, metoclopramid

rôzne

chinidín

Antiseptiká (lokálne)

Akriflavín chlorid, framycetin

Lieky blokujúce účinky vitamínu B6
Skupina

Jednotlivé prípravky

Antihypertenzíva

hydrazilin

Antibiotiká

D-cykloserin, isoniazid

Hormonálna antikoncepcia

rôzne prípravky s vyšším obsahom estrogénov

Lieky potenciujúce alergické (IgE sprostredkované) uvoľnenie histamínu
Skupina

Jednotlivé prípravky

Analgetiká - antipyretiká

kyselina acetylsalicylová, diclofenac, flubiprofen, indometacin, ketoprofen, mefenamin, naproxen a ďalšie

číslo 1/2018
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ZAUJÍMAVOSTI

Č o ko l á d o v á k n i ž n i c a
Horúci povzbudzujúci nápoj aztéckych Indiánov
– čokoládu, priviezol do Európy španielsky dobyvateľ Cortés. V 19. storočí považovali čokoládu
a kakao za zdravé substancie, ktoré posilňujú organizmus. V druhej polovici uplynulého storočia sa
čokoláda dostala do nemilosti: najmä pre vysokú
kalorickú hodnotu. Výsledky vedeckých prác koncom 90. rokov však začali horkej čokoláde (50 až
70 % najkvalitnejších bôbov kakaa) pripisovať viac
kladných účinkov ako záporných.

Š

esť čokolád Lyra slovenskej
receptúry (z kolumbijského
či ekvádorského kakaa) obsahuje unikátny Darčekový obal
LYRA – Čokoládová knižnica.
Skalickému Grafobalu vybojoval
na 99. celosvetovom obalovom
fóre v brazílskom Rio de Janiero najvyššie ocenenie pre obaly

vo svete: WorldStar
(WorldStar
Award
for Packaging), ktoré odovzdajú 2. mája
2018 v austrálskom
Queenslande.
Text: Peter Kresánek

Certifikát unikátneho obalu Grafobalu

PRIPRAVUJE SA
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská onkologická spoločnosť a Sekcia pre ca mammae (SEKCAMA)
uskutoční v dňoch 26. až 27. apríla 2018 už

23. Medzinárodnú pracovnú konferenciu – SEKCAMA
Miesto konania Holiday Inn Bratislava.
Kontakt: doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Tel.: 02/3224 9608 • Fax: 02/5477 2601
web: www.sekcama.sk • email: vladimir.bella@ousa.sk
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NAPÍSALI STE NÁM

Nemocnica sv. Alžbety je mojou
nemocnicou – nemocnicou pacientov!
Mám 83 rokov a som dvojnásobná onkologická pacientka. Stala som sa tak členkou ILCO-klubu Bratislava, bezprostredne spolupracujúceho s Ligou proti
rakovine (LPR), ako aj s Onkologickým ústavom sv.
Alžbety. LPR umožňuje prežitie tohto klubu tým, že
prispieva na vydávanie jeho „Spravodajcu“. A samozrejme – pokiaľ to umožňujú finančné prostriedky LPR, poskytuje či prispieva tiež na rekondičné
pobyty členov klubu s onkologickým ochorením.
OÚSA zasa bezplatne poskytuje svoje priestory na
konanie sa plenárnych schôdzí klubu. Tohto roku
oslavujem s klubom jeho tridsiate výročie pôsobenia. Členkou klubu som však iba ostatných 8
rokov. A teda skôr by som mala oslavovať v inom súradnicovom systéme. Tým viac, že vďaka zručnosti
a obetavosti našich lekárov (ktorých je dnes hriešnou módou všeobecne nekriticky, nezaslúžene
kritizovať a s nimi aj celé naše zdravotníctvo),
nežijem so stómiou, dominujúcou väčšine členov
tohto klubu. K členstvu v tomto klube ma priviedla
miestna poloha jeho sídla – blízkosť k bydlisku pre
moje ťažkosti s nohami. Pochopiteľne, nezanedbateľné bolo i úsilie vymeniť si skúsenosti a vzájomnú
duševnú a psychickú podporu s obdobne postihnutými. Väčšina z nich prešla tiež ako i ja celkovou
alebo čiastočnou liečbou v Onkologickom ústave
svätej Alžbety v Bratislave (ďalej OUSA). Rozhovory
s nimi ako i moja aj ich iba tá najlepšia vlastná skúsenosť s touto nemocnicou mi nedali napokon nenapísať tento príspevok. Ide o to, ako úsmevne zvyknem
hovoriť, v OÚSA mám dnes už vlastne domovské
právo. Som totiž pacientkou lekárov a sestričiek tejto nemocnice takmer 18 rokov.
Tvrdím, že je to 18 rokov darovaného života.
A títo lekári ma dostali nielen z mojich dvoch onkologických ochorení (hrubého čreva a prsníka),
ale im vďačím i za dnešný stav (po komplikovanej
zlomenine členka) mojich nôh. Vďaka nim chodím
bez paličky. I keď na to, aby ma dnes vôbec neboleli
nohy, bolo by mi treba odpísať aspoň 20, minimálne
10 rokov.
Už si ani nepamätám, ktorá pani doktorka sa ma pri
pravidelnej onkologickej kontrole tradične spytovala, ako sa cítim a ja som odpovedala, že po onkologickej stránke síce veľmi dobre, len noha (ktorá do
ich kompetencií nepatrila) mi veľmi strpčuje život.
Myslím, že to bola pani MUDr. Lukačovičová, kto-
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rá ma poslala na fyzioterapiu LPR – na Teslovú ulicu k fyzioterapeutovi pánu Majstrákovi so slovami:
„Pani Bacová, vy ste z Bratislavy a penzistka, prečo
vy nevyužijete služby našej fyzioterapie na Teslovej
ulici?“ Vďaka tomu, využila som! A dnes chodím! A to
bez paličky!
Podobných zážitkov mám za tých takmer 18 rokov,
čo chodím do Nemocnice sv. Alžbety v Bratislave na
Heydukovej ulici, nespočetne.
18 rokov je tak dosť dlhá doba na to, aby som mohla povedať, že dôkladne, ako pacientka, teda zvnútra
poznám praktiky a kvalitu činnosti tejto nemocnice,
jej lekárov i celkového personálu. Stále mi to tak vychodí, že sa v jej činnosti odzrkadľujú dejiny a charakter vzniku nemocnice sv. Alžbety, datujúce sa do
polovice 18. storočia, kedy ju založili sestry Rehole
svätej Alžbety. (Vďaka tomu dejiny slovenskej onkológie tak úzko súvisia s dejinami vzniku nemocnice
sv. Alžbety). Pôvodne slúžila táto nemocnica k ošetrovaniu ťažko chorých, opustených a biednych ľudí.
K tomu bolo mimo iného potrebné tiež množstvo
empatie. Dovolím si tvrdiť, že túto empatiu si personál nemocnice ako genetické dedičstvo zachoval
dodnes. (Po reštitúcii cirkevných majetkov bol Rehoľou sv. Alžbety s platnosťou od 1. januára 1996
v priestoroch nemocnice zriadený OÚSA.)
Preto vďaka vám všetkým pracovníkom OÚSA
v Bratislave.
Tento názor nezdieľam len ja, ale i ostatní členovia
participujúcich klubov LPR, s ktorými prichádzam
ako členka výboru ILCO klubu a dlhoročná pacientka OÚSA do kontaktu. A tak mi nedá nereagovať na
uvedené zlé, nespravodlivo kritické, kuvičie hlasy,
hromžiace na našich lekárov, za ktoré sa kolektívu lekárov OÚSA hlboko ospravedlňujem hlavne po tom,
ako sa mi dostal do rúk „Dotazník spokojnosti pre
zákazníkov“. Na všetky otázky v dotazníku som musela odpovedať viac ako kladne. No, to by bolo veľmi
zjednodušené stanovisko najmä po mojom ostatnom
neslávnom zážitku, ktorý sa mi stal v novembri minulého roka. V tom čase som chodila na kontrolu na
rádioterapeutickú ambulanciu k p. MUDr. Závodskej
a sestričke Bodnárovej.
Po ostatnom CT vyšetrení brucha sa mi stala na WC
veľká nepríjemnosť (poznajú to najmä pacienti kolonoskopie).
Bola tam práve p. upratovačka, mala doupratované,

POĎAKOVANIE

Profesorovi MUDr. Vladimírovi Javorkovi, CSc.
Koncom vlaňajšieho roka sa na gremiálnej porade Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) poďakovali
profesorovi MUDr. Vladimírovi Javorkovi, CSc., za päť desaťročí práce, ktorú odviedol na pôde stomatológie (na fotografii zľava) generálna predstavená Rehole sv. Alžbety sr. Mária, Mgr. Mária Ragulová,
OSE, za vedenie ústavu konateľ RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., a riaditeľ i konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc. Zároveň mu zaželali v mene všetkých pracovníkov ústavu veľa zdravia, pohody a spokojnosti do
ďalších rokov strávených na zaslúženom odpočinku.

D

lhodobý predseda Slovenskej
stomatologickej spoločnosti
profesor MUDr. Vladimír Javorka, CSc., pôsobil okrem iného ako
prednosta Kliniky stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave či dlhoročný

prodekan LF UK i člen akreditačných komisií Ministerstva školstva
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie o záslužnom pôsobení profesora MUDr.
Vladimíra Javorku, CSc., sme zverejnili v článku, ktorý napísal prof.

ale po mne mohla začať upratovať znova. Veľmi som
sa ospravedlňovala, na čo ona reagovala slovami: „Nič
sa nestalo, to je moja práca“. Takmer som onemela!
Ďalší termín CT som potom nemohla absolvovať pre
enormnú žalúdočnú nervozitu. A z toho mám ďalšiu
neuveriteľnú skúsenosť. Pani doktorke i sestričke na
ambulancii som opísala všetko tak, ako sa mi stalo.
Verte, toľko empatie som tuším nikdy pred tým nezažila. Som im nesmierne vďačná. Naostatok mi najbližšie CT zmenili na sono.
I to je nemocnica sv. Alžbety. Ja vravím – svätá
nemocnica.
Neviem, či je naozaj táto nemocnica v dnešnom prekomercionalizovanom svete jasnou výnimkou, ale
celému kolektívu týchto lekárov treba jednoznačne

MUDr. Peter Stanko, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického
ústavu sv. Alžbety a LF UK. Článok
nájdete v časopise Naša nemocnica, číslo 2, rok vydania 2016 alebo
na /www.ousa.sk./nasanemocnica/.
Text a foto: Peter Kresánek

vyslovovať iba vysoké uznanie a vďaku za ich šikovné ruky, obetavosť a empatiu. Úmyselne uvádzam
celý kolektív lekárov bez ich individuálneho
vymenúvania. Tak ich totiž poznám v priebehu dlhých 18 rokov. Individuálnym vymenúvaním
by som mohla nechtiac ublížiť opomenutím niektorého z nich.
„Naša nemocnica“ je totiž excelentnou nemocnicou
pacientov! Preto hlboká vďaka všetkým jej lekárom,
sestričkám, ako aj celému kolektívu jej pracovníkov
Zadržte preto všetky zlé slová na adresu zdravotníctva iba preto, že sa to považuje za in. Nič sa nedá
zovšeobecňovať.
V Bratislave 5. februára 2018
Za členov ILGO klubu, Viera Bacová

23

DOBROVOĽNÍCTVO

Ohliadnutie za vlaňajším i zámery v novom roku

Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Čas nezadržateľne letí a zdá sa, že rok 2017 už je v nedohľadne. Poohliadnime sa spolu za tým, čo sa nám v roku 2017 podarilo. Koľko má Vŕba vlastne dobrovoľníkov? Koľko hodín
strávia dobrovoľníci v službe pacientom? Koľko káv a čajov
sa rozdá ráno v čakárňach? O niektorých faktoch, údajoch a
číslach i o niečom z Vŕbackej kuchyne si môžete prečítať v
riadkoch nižšie. Začiatkom roku 2017 došlo tiež k zmene koordinátoriek dobrovoľníkov. Mgr. Moniku Mikulovú vystriedala v tejto službe Ing. Mária Látalová.

V

roku 2017 pôsobilo v Dobrovoľníckej skupine Vŕba (DS
Vŕba) celkovo 39 dobrovoľníkov,
z toho 22 práve v Onkologickom
ústave sv. Alžbety. Spoznať dobrovoľníka je celkom jednoduché. Je
oblečený v zelenej farbe, v rukách
drží kávu alebo čaj, karty alebo
materiál na tvorivé dielne, spoločenské hry alebo v rukách nedrží
nič, ale je pripravený načúvať pacientom a sprevádzať ich v tom,
čo práve prežívajú. Každý z nich
má možno v rukách niečo iné no
niečo majú okrem tričiek predsa
len všetci rovnaké. Pomáhať a chuť
venovať svoj voľný čas pacientom.
Sprevádzať ich nielen v chvíľach
všedných dní, ale aj v chvíľach ťažkých, ktoré so sebou choroba často
prináša.
Našich dobrovoľníkov je možné
stretnúť skoro každý deň na chodbách pred čakárňami, kde ponúkajú zadarmo kávu alebo čaj. V roku
2017 bolo v tejto službe činných
šesť dobrovoľníkov a rozdávaním
káv a čajov strávili spolu 364 hodín. Je to ako keby rozdávali kávu
a čaj 15 dní v kuse. Za tento čas sa
im podarilo rozdať približne 9,6-tisíca káv alebo čajov. Toto sú údaje, ktoré sa dajú spočítať a vyčísliť,
číslo 1/2018

Koordinátorka dobrovoľníkov
v Dobrovoľníckej skupine
Vŕba Ing. Mária Látalová.

no milé slová alebo úsmev, ktoré
tiež patria k tejto službe sú na nezaplatenie a vyčísliť sa nedajú. Ale
práve to je pridaná hodnota, ktorú
pacienti aj v internom prieskume
(Hodnotenie spokojnosti pacientov so službami DS Vŕba) vidia veľmi pozitívne. Najviac respondentov prieskumu sa pritom vyjadrilo,
že sú spokojní s prístupom dobrovoľníkov a so spríjemnením času
stráveného v nemocnici a v čakárňach pred vyšetreniami.
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Vŕbackých dobrovoľníkov je možné stretnúť aj na oddeleniach, pri
hospitalizovaných pacientoch. A to
hlavne na Oddelení A, Kliniky radiačnej onkológie – kde prebiehajú každý štvrtok tvorivé dielne vo
vestibule oddelenia. Na tieto tvorivé dielne sú srdečne pozvaní aj pacienti z iných oddelení, ktorí majú
záujem si prísť niečo vyrobiť, alebo
si len tak posedieť a porozprávať sa
s inými pacientmi a tak prísť na iné
myšlienky. Tvorivým dielňam sa venovali celý rok dve dobrovoľníčky.
Keby sme zrátali celkový čas, ktorý pacienti spolu pri tejto aktivite
strávili, dostali by sme sa na číslo
104 hodín (skoro celé štyri dni ).
Na Oddelení A, Kliniky radiačnej
onkológie sa konajú občas aj jednorazové akcie. Mali sme tam cestovateľské večery, kde sme aspoň v prezentáciách navštívili Indiu a Keňu
alebo sme cestovali dodávkou po
Slovensku. Zaspievali sme si spolu
počas minikoncertu alebo sme si
mohli v jeden večer vypočuť recitačné pásmo a hru na drumbľu.
Naše Vŕby pôsobia aj na Internej
Onkologickej klinike a Oddelení
B, Kliniky radiačnej onkológie.
Mnohí pacienti už dobrovoľníkov
poznajú, tešia sa na nich, iní sa

DOBROVOĽNÍCTVO
s nimi stretli po prvýkrát. Niektorí dobrovoľníci ponúkajú svoj čas
v rozhovore s pacientmi, pričom
dobrovoľníci sú pripravení a školení, aby zvládli rozhovor na rôzne
témy. Na tie bežné, napr. o počasí
a varení, až po dôležité témy o živote, o smrti, o prežívaní choroby...
Iní dobrovoľníci ponúkajú svoj čas
strávený pri spoločenských hrách.
Niektorí pacienti napr. len chcú,
aby s nimi dobrovoľník v tichosti zotrval v izbe. Iní pacienti sami
navrhujú témy, o ktorých majú potrebu hovoriť. Je len na samotných
pacientoch, aká forma sprevádzania im vyhovuje a čo si vyberú.
Pretože je to práve pacient, ktorý
si určuje, ako bude dobrovoľnícka
návšteva vyzerať. Dobrovoľníci sa
riadia heslom „Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu“ a sú teda
pripravení v rámci možnosti vyhovieť pacientovi.
Ak sa stane, že pacienti práve nemajú chuť sa rozprávať alebo tráviť čas s dobrovoľníkmi, plne to
rešpektujeme. Niektorí pacienti
napríklad radi využívajú možnosť
mobilnej knižnice, kedy naša dobrovoľníčka pravidelne v pondelok
poobede obchádza práve vyššie
spomenuté tri oddelenia a ponúka
im knihy, ktoré si môžu od nej vypožičať a po prečítaní znovu vrátiť.
Týmto činnostiam sa na oddeleniach uvedených kliník venovalo
spolu 16 dobrovoľníkov a vo svojej dobrovoľníckej činnosti všetci
spolu strávili 348 hodín. V prepočte je to 14,5 dňa permanentnej, nepretržitej služby.
Zo spätnej väzby pacientov sa nám
dostáva, že sú s touto dobrovoľníckou službou spokojní, čo nás nesmierne teší. Zároveň si však uvedomujeme, že bez pomoci a podpory
vedenia nemocnice a aj ústretovosti personálu, by nebolo možné
vykonávať dobrovoľníctvo naplno.
Za čo chceme vyjadriť všetkým
v nemocnici, s ktorými prichádzame do kontaktu, veľkú vďaku a vzájomnú spoluprácu si veľmi vážime.

Počas Dňa svätého Valentína 14. februára rozdávali pacientom a návštevníkom OÚSA členky Dobrovoľníckej skupiny Vŕba čerstvé jabĺčka.
Pomohli im zástupcovia Oddelenia marketingu OÚSA a (uprostred)
vedúci pracovník pre ošetrovateľskú starostlivosť OÚSA PhDr. Iveta
Michalková, MPH. „Aj takýmto jednoduchým spôsobom sme chceli potešiť malých i veľkých pacientov ústavu,“ uviedla Katarína Mariňáková za darcu niekoľko desiatok kilogramov jabĺčok: Nadáciu Volkswagen Slovakia.

A čo plánujeme v roku 2018?
Chceme pokračovať naďalej v už
spomínaných aktivitách pre pacientov, plánujeme opäť uskutočniť
dva nábory nových dobrovoľníkov.
Jeden v prvej časti roka a druhý
v jesenných mesiacoch. Preto možno už čoskoro pribudnú do našich
dobrovoľníckych radov nové Vŕby.
V týchto mesiacoch aktívne pracujeme na oslovovaní ľudí, ktorí
by podporili našu činnosť aj svojimi 2%. Ak sa Vám páči čo robíme,
môžete si tlačivá stiahnuť na našej
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stránke /www.dsvrba.sk/ a podporiť našu činnosť. V roku 2018 bude
mať Vŕba už svoje pätnáste narodeniny v službe pacientom v Onkologickom ústave sv. Alžbety. K tomuto výročiu si chceme priať, aby sme
v službe pacientom mohli stráviť
ešte veľa spoločného času.
Text: Ing. Mária Látalová,
koordinátorka dobrovoľníkov
DS Vŕba
Foto: Peter Kresánek

LIGA PROTI RAKOVINE

Deň narcisov 13. apríla
Nezabudnite, aj tento rok vaše 2 % dokážu veľa
V Lige proti rakovine už 28 rokov pomáhame onkologickým pacientom a ich rodinám. To by sme ale nedokázali
bez pravidelnej podpory verejnosti či už počas finančnej
zbierky Deň narcisov alebo venovaním 2 % z daní. Práve
vďaka vašim 2 % z daní budeme môcť pomáhať aj naďalej.

V

ďaka vašim 2 % z daní môžeme
pravidelne zabezpečovať služby našich odborníkov prostredníctvom bezplatnej telefonickej a mailovej Onkoporadne.
Onkologickí pacienti a ich blízki
sa môžu so svojimi problémami
a otázkami obrátiť na odborníkov
z rôznych oblastí, ktorí im ochotne
poradia a pomôžu. Takisto aj široká
verejnosť má možnosť poradiť sa
s odborníkmi v oblasti prevencie
a zdravého životného štýlu.
Ak pacienti alebo ich blízki potrebujú radu psychológa, môžu sa obrátiť práve na tých, ktorí sú zapojení do projektu Sieť psychológov,
ktorá funguje v rámci regiónov
na Slovensku.
Bez vašich 2 % z daní by sme nemohli už niekoľko rokov realizovať projekt s názvom „Náhradný
domov.“ Rodičia detí z celého
Slovenska, ktoré sú hospitalizované v Bratislave alebo v Košiciach
a podstupujú liečbu, môžu využívať naše ubytovacie zariadenia
v blízkosti nemocníc. Pre dieťa je veľmi dôležité, aby bol rodič
v čase liečby v jeho prítomnosti,
čo mu pomáha lepšie zvládať celú
situáciu.
Vďaka Vašim 2 % z daní môžeme
celoročne poskytovať denné služby pacientom v troch Centrách
pomoci, ktoré sídlia v Bratislave, Martine a Košiciach. Pacienti
môžu navštevovať pohybové, kreatívne a jazykové kurzy, kultúrne

podujatia či besedy s odborníkmi
z rôznych oblastí. K dispozícii sú
pre nich aj rehabilitácie za asistencie diplomovaných fyzioterapeutov. Pomocou služieb, ktoré
v Centrách pomoci poskytujeme,
chceme skvalitniť život onkologických pacientov a pomôcť im jednoduchšie sa zaradiť do bežného
života po skončení náročnej liečby.
Bez vašich 2 % z daní by sme nemohli každoročne zorganizovať
relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, kde si po náročnej liečbe môžu fyzicky a psychicky oddýchnuť, načerpať nové
sily a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí sa
ocitli v podobnej situácii. Podpora od ľudí, ktorí vám rozumejú,
je totiž nielen v čase liečby, ale
aj po nej nesmierne dôležitá.
Každý rok takto môžeme pomôcť
približne 400 pacientom.
Bez vašich 2 % by sme nemohli
poskytovať finančné príspevky
onkologickým pacientom a ich
rodinám, ktoré sa vplyvom zdravotného stavu člena rodiny ocitli
v hmotnej núdzi. Počas roka takto
dokážeme pomôcť desiatkam jednotlivcov a rodín.
V neposlednom rade by sme bez
vašich 2 % nedokázali zrealizovať aj
projekt „Rodinná týždňovka“. Tá
je určená rodinám, v ktorých jeden
z rodičov je onkologický pacient.
Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny, ako môžu spoločne prekonávať
ťažké obdobie v ich živote. Rodičia

27

si môžu vymeniť svoje skúsenosti,
rady, majú priestor navzájom sa
podporiť a zdieľať svoje príbehy.
Program je pripravený tak, aby rodiny mohli stráviť čas spoločne, ale
zároveň, aby mali rodičia možnosť
oddýchnuť si, pričom pre deti pripravia nezabudnuteľné chvíle animátorky.
„Skutočne to bol jeden z najkrajších týždňov v mojom živote. Na
pobyte sme spoznali kopec rodín
s rovnakým osudom. Som presvedčený že sme sa scelili v jednu
VEĽKÚ rodinu. Otvorene sme sa
dokázali rozprávať o svojich zdravotných problémoch, a to o zákernej chorobe ako je rakovina. Ja
a moja rodinka sme Vám veľmi
vďační, že ste pre nás počas celého
týždňa pripravili krásny program,
kedy sme nemali čas myslieť na
chorobu, ale žiť plnohodnotným
životom ako zdraví ľudia.“ (rodinka z Hanušoviec nad Topľou)
Nezabudnite, že vaše 2 % dokážu veľa. V Lige proti rakovine
vďaka nim vieme každý rok pomáhať tisícom ľudí. Za každé
venované 2% vám už teraz ďakujeme.
Vyhlásenie na poukázanie 2 %
z daní pre Ligu proti rakovine
nájdete na webe /www.lpr.
sk/.
Podporiť nás môžete aj počas
celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorá tento
rok pripadla na symbolický
dátum, piatok trinásteho, kedy
budete mať možnosť stretnúť
našich dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku. Pripnite si spolu s nami 13. apríla
kvet narcisu, ako prejav podpory a spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou.
Ďakujeme!

LIGA PROTI RAKOVINE

Vyznamenaná prezidentom

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

P

rezident SR Andrej Kiska ocenil začiatkom roka pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej
republiky 25 osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi
nimi si štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy prevzala dlhoročná výkonná riaditeľka Ligy proti
rakovine (LPR) Ing. Eva Kováčová.
Prezident ju ocenil „za mimoriadne zásluhy o rozvoj v sociálnej oblasti a v prevencii zdravia“. Aj vďaka nej totiž celé Slovensko vie, čo
znamená Deň narcisov. K zaslúženému vyznamenaniu úprimne blahoželáme!
Text a foto: Peter Kresánek

S prezidentom SR Andrejom Kiskom v bratislavskom Centre pomoci
LPR (zľava) výkonná riaditeľka LPR Ing. Eva Kováčová a prezidentka LPR MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Ponúkame

10

viac možností
účinnej
rokov inzercie

v časopise

43B

číslo 1/2018
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UMENIE

69. výstava z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči

Jozef Gajdoš - Čaro zimy
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom
centre sprístupnili už 69. výstavu z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči a to pod názvom: Jozef Gajdoš - Čaro zimy.

Č

len Zväzu slovenských výtvarných umelcov (dnes Slovenská výtvarná únia) Jozef Gajdoš
(1946 – 2013) sa venoval vo svojej
tvorbe predovšetkým figurálnej tematike a krajinomaľbe. Svoje diela
predstavil v rámci necelých dvoch
desiatok individuálnych či kolektívnych výstav na Slovensku v Čechách a Nemecku. Vo svojej tvorbe
sa nechával zlákať najmä krásou a
sviatočnou náladou či nezvyčajným množstvom inšpiračných
podnetov Zimy, ktorá je tiež dominantnou témou jeho najnovšej výstavy. Svoje pocity z krehkej krásy
zimnej krajiny transformoval do
osobitých rovín obrazových kompozícií vyznačujúcich sa poetickým nábojom, maliarsky kultivovaným prejavom a emocionálnou
pôsobivosťou výrazových prvkov.
Človek - dôležitý komponent Gajdošových krajinárskych kompozícií je zobrazený pri práci i v čase
oddychu, vždy uprostred prírodné-

ho prostredia, s ktorým je bytostne
spojený. Obľúbeným autorovým
námetom sú ľudové zvyky a tradície pretrvávajúce podnes na vidieku (Koledníci, Na fašiangy, Chodenie na Luciu). Oživuje a rozvíja ich
neobyčajnú atmosféru svojím jedinečným výtvarným videním.
Podujatie pripravil syn umelca
grafický dizajnér Mgr. Art. Braňo
Gajdoš z A-21 Ateliéru pekného
grafického dizajnu za spolupráce a
účasti Europa Donna Slovakia - Ružová stužka, n. f., ktorej členky opäť
poinformovali na vernisáži výstavy o zásadách prevencie rakoviny
prsníka a uskutočnili tiež nácvik
samovyšetrenia prsníkov. Cyklus
výstav umenia, ktoré sprostredkovane lieči, zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety jeho riaditeľ
a konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom najmä z
predpokladu, že umenie podnecuje harmóniu a môže tak podporiť i
proces liečby. Prvú výstavu cyklu
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„Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav
pre pacientov i ďalších záujemcov
vo februári 2000. Výstavy v Preventívnom centre Onkologického
ústavu sv. Alžbety pripravuje realizačný tím vedený MUDr. Alenou
Kállayovou v spolupráci s Europa
Donna Slovakia.
Text a foto: Peter Kresánek
Z vystavených prác Jozefa Gajdoša

SPS 180x131

24.11.2010 11:19

Stránka 1

Na slovenskom trhu od roku 1992
Pobočky v 25 mestách Slovenska
Vaše zásielky každy’ deň vyzdvihuje
a doručuje viac ako 250 kuriérov

16 877 • www.sps-sro.sk

Ponúkame Vám garantovaný servis
Využívame najmodernejšiu triediacu techniku
Naši zákazníci si môžu vybrať
zo širokého portfólia služieb
87A

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

PRE DIGITALIZÁCIU
A KOMUNIKÁCIU
Digitálna televízia
už od [5,94 Ð]

Vys
V
ysoko
okorých
r ýchlost
losttný
ý iinte
nternet
už od [6,60 Ð]
[ Do
ostupn
né v messtách aj na
a vidie
eku ]

www.satro.sk | Zákaznícka linka: 0850 311 000

(v cene miestneho hovoru)
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www.profizym.sk

Prírodná alternatíva v systémovej enzýmoterapii

VYSOKOÚČINNÝ KOMPLEX SYNERGICKY PÔSOBIACICH
ENZÝMOV RASTLINNÉHO A FUNGÁLNEHO PÔVODU

LEN 6 KAPS
ÚL DENNE
S TAČÍ NA M
AXIMÁLNY
POZITÍVNY Ú
ČINOK

POUŽITIE
pomáha pri rekonvalescencii po úrazoch
a operáciách, pri akútnych a chronických
zápaloch
urýchľuje vstrebávanie opuchov,
krvných výronov, podliatin
prispieva k redukcii únavy a vyčerpania
zmierňuje bolesť

prispieva k normálnej tvorbe kolagénu
pre normálnu funkciu chrupaviek
prispieva k normálnej funkcii imunitného
systému
obmedzuje výskyt pooperačných komplikácií
- hnisanie rán, nadmerné jazvenie,
skracuje dobu hojenia

DÁVKOVANIE
PROFIZYM plus sa nemusí užívať vo veľkých množstvách.
UŽÍVA SA:
PRI AKÚTNYCH, POÚRAZOVÝCH A POOPERAČNÝCH STAVOCH
Prvé dva týždne

3x denne

2 kapsule

Následne (do uzdravenia)

2x denne

1 kapsula

PRI CHRONICKÝCH STAVOCH A PREVENTÍVNOM UŽÍVANÍ

2x denne

1 kapsula

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Digital Park III., Einsteinova 19,
851 01 Bratislava, Slovenská republika

Profizym Plus je výživový doplnok
a neslúži ako náhrada pestrej
a rozmanitej stravy.

126A

45D

Pomáhame sprístupňovať inovácie v medicíne

Komplexné služby pri uvádzaní nových medicínskych technológií
Registrácia a farmakovigilancia

Epidemiologické štúdie

Cenotvorba a kategorizácia

Prieskumy

Farmako-ekonomika

On-line aplikácie (PRICE-In, MONITOR-In, PRICE-Ex, Ex-PRICE, eRiX)

Nákladové štúdie
Pharm-In, spol. s r.o.
City Business Center V • Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
www.pharmin.sk

55A

Pharm-In:

124A

16B

58A

Priekopy 20, 821 08 Bratislava
00421-2-50109111
00421-2-50109102

39B

10B

JSJK s.r.o.
112A

Váš
sprievodca
na ceste
za zdravím

Nové číslo
už v predaji!

www.bedekerzdravia.sk

