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SLOVO NA ÚVOD

Lekáreň v našom tele
– dospelé kmeňové bunky
Pred necelými desiatimi rokmi vedci zistili, že v tele máme kmeňové bunky, ktoré sa počas
celého života starajú o obnovu opotrebovaných a poškodených tkanív. Tak ako už to často
býva, dobrých vecí je málo a to isté platí o týchto dospelých kmeňových bunkách. Sú prítomné v každom orgáne v malom počte. Je možné ich získať z rôznych tkanív, najčastejšie
sa na ich izoláciu využíva kostná dreň alebo tuk. Podarilo sa vypracovať laboratórne techniky
ako ich získať a ako ich pomnožiť in vitro – mimo organizmu. Vzhľadom na to, že sa musia
starať o obnovu tkanív, ktoré sú pre život nenahraditeľné, majú veľmi zaujímavé vlastnosti
– vedia sa pohybovať v tele, sú odolné voči toxickým látkam, s ktorými sa človek v priebehu
svojho života dostáva do styku, sú imunosupresívne a diferenciačne multipotentné. Tak
ako človek starne, starnú aj jeho kmeňové bunky, už nie sú také aktívne a nestačia opravovať
vekom opotrebované tkanivá, a preto u starších ľudí prichádzajú choroby tzv. civilizačného
charakteru.
Nebolo treba veľa fantázie, aby si vedci uvedomili, že aplikácia kmeňových buniek by mohla
pomôcť pri liečbe práve chorôb, ako je opotrebovanie kĺbov, pomôcť pri nehojacich sa zlomeninách kostí, ale aj pri takých chorobách, ako je cukrovka, Parkinsonova choroba a choroby,
ktoré vznikajú reakciou imunitného systému proti vlastným orgánom. Tak vzniká doslova
revolúcia v medicíne – regeneračná medicína použitím dospelých kmeňových buniek na
liečbu chorôb, ktoré nemajú doteraz účinnú terapiu. V súčasnosti je v celosvetových klinických
štúdiách zaradených viac ako 70 chorôb, pri ktorých sa testuje liečba dospelými kmeňovými
bunkami.
Odobrenie na terapeutické využitie dospelých kmeňových buniek prišlo aj od katolíckej
cirkvi. Sám Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil, že liečba kmeňovými bunkami by mala byť
dostupná všetkým ľudom, ktorí to potrebujú. Cirkev finančne podporuje ďalší výskum, ktorý
je potrebný na to, aby sa v klinických štúdiách zistila bezpečnosť liečby, počet a frekvencia podávaných buniek, či sa dajú použiť nielen bunky vlastné, ale či je možné použiť bunky od
iných darcov. Je však ešte veľa ďalších otázok, ktoré treba zodpovedať.
Nás zaujala ešte jedna významná vlastnosť dospelých kmeňových buniek. Mezenchýmové
kmeňové bunky izolované z kostnej drene alebo z tukového tkaniva „vidia“ nádor ako poškodenie tkaniva a putujú na miesto vznikajúceho nádoru v snahe toto poškodenie opraviť.
Stávajú sa súčasťou nádorovej masy a tvoria spolu s inými bunkami podporné nádorové
tkanivo. V experimentoch sa ukázalo, že kmeňové bunky injikované do krvi sa dostávajú do
nádorov a do metastáz. Schopnosť týchto buniek cielene vyhľadávať poškodenie v organizme
sa dá využiť na transport liekov alebo na génovú terapiu priamo v nádore, a tak cielene nádory
ničiť bez vedľajších nepriaznivých účinkov na pacienta.
Pripravujú sa ľudské kmeňové bunky, ktoré majú zabudovaný gén, ktorého produkt mení re-

číslo2/2012
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Pohľad zvonku do pracoviska „GMP - Čisté priestory na prípravu
ľudských kmeňových buniek“, z ktorého sú odfiltrované všetky
nečistoty i na úrovni mikročastíc. V OÚSA bolo vybudované za
výraznej podpory Ligy proti rakovine.
Na výskume v Centre transplantácie buniek OÚSA sa podieľa
i laboratórna diagnostička Mgr. Katarína Kaiserová.

latívne netoxickú látku na silný protinádorový liek. Ten zabíja nádorové bunky priamo v nádore. Takým bunkám hovoríme terapeutické kmeňové bunky. V tele vyhľadajú nádor a keď
sa tam usídlia, začne sa podávať netoxický liek. Produkt samovražedného génu v terapeutických
bunkách zmení neškodný liek na látku, ktorá začne ničiť nádor a súčasne zničí aj podané terapeutické bunky. Preto sa terapeutické kmeňové bunky prirovnávajú k trójskemu koňovi.
V laboratórnych podmienkach sme zistili, že terapeutické kmeňové bunky zabíjajú ľudské
nádorové bunky nádorov hrubého čreva, melanómu, glioblastómu a tiež bunky odvodené
z kostnej metastázy pri rakovine prostaty, a to bez vedľajších toxických príznakov. Zdá sa
teda, že tento prístup môže byť univerzálny.
Na to, aby sa dali kmeňové bunky využiť pri liečbe pacientov, je nevyhnutné ich produkovať
v tzv. čistých priestoroch. Je to zariadenie, kde v supersterilnom prostredí sa pestujú a charakterizujú dospelé kmeňové bunky, aby boli vhodné na klinickú aplikáciu. V Onkologickom
ústave sv. Alžbety v Bratislave sa podarilo takéto zariadenie vybudovať. Vzniklo Centrum
transplantácie buniek, prvé pracovisko na prípravu dospelých kmeňových buniek na Slovensku. Naše poďakovanie patrí aj Lige proti rakovine, ktorá významne podporila vznik
tohto pracoviska.
Možnosť terapeuticky využiť dospelé kmeňové bunky, teda prirodzenú lekáreň v našom tele,
sa stáva významným krokom prinášajúcim nádej pacientom s chorobami, s ktorými momentálne nevieme účinne bojovať.
Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.,
OÚSA
Centrum transplantácie buniek
GMP - Čisté priestory na prípravu
ľudských kmeňových buniek
foto: Peter Kresánek a archív autora
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Záblesky pamäte

Úctyhodný výber takmer osemdesiatich fotografií
(doposiaľ najviac prezentovaných prác na jednej
výstave tohto tematického cyklu) pod názvom
Záblesky pamäte na nej vystavuje prednosta Kliniky gynekologickej onkológie OÚSA a SZU
MUDr. Jozef Kállay.
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5

02_NasaNemocnica_2012_final_Layout 1 26. 6. 2012 23:12 Page 6

UDALOSŤ
Dámy z USA si v Onkologickom ústave sv. Alžbety prezreli tiež najnovší špeciálny
digitálny bioptický stôl. Sprava: manželka amerického kongresmana lekárka Dr. Samia
Burton, dcéra amerického kongresmana Ebony Meeks, manželka veľvyslanca USA v SR
Kate W. Sedgwick. Sprevádzal ich (v bielom plášti) riaditeľ ústavu doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof.
O úspešnom pôsobení II. rádiologickej kliniky OÚSA a LFUK vzácne návštevníčky zo
zámoria informovala aj prednostka tejto kliniky doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Používame prístroje ako v USA
Celoslovensky pôsobiaci (zhruba 70 percent pacientov má z lokalít mimo hlavného mesta SR)
Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave (OÚSA) navštívila manželka veľvyslanca USA v SR
Kate W. Sedgwick, manželka amerického kongresmana lekárka Dr. Samia Burton a tiež dcéra
amerického kongresmana Ebony Meeks.

S

prevádzal ich a o pôsobení ústavu
informoval jeho riaditeľ doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof., a prednostka II. rádiologickej kliniky OÚSA a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Dámy sa oboznámili s viacerými odbornými pracoviskami ústavu a podrobne sa
zaujímali o jeho chod. Nadviazali tak na
návštevu, ktorú nedávno v ústave uskutočnil veľvyslanec USA v SR Theodore
číslo2/2012

Sedgwick, jeho manželka Kate W. Sedgwick, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH
a prezidentka Ligy proti rakovine
MUDr. Eva Siracká, DrSc. (Bližšie informácie o tejto návšteve sme zverejnili
už v predošlom vydaní časopisu Naša nemocnica).
„Onkologický ústav sv. Alžbety má rovnaké prístroje na skoré odhalenie a liečbu
rakoviny, aké používame v Spojených štá-

6

toch,“ uviedla lekárka S. Burton po tom,
čo si tu americké návštevníčky prehliadli
i digitálne mamografy a špeciálny digitálny bioptický stôl.
Predmetom oboch návštev boli okrem
iného možnosti uplatňovania skríningu
rakoviny prsníka v celkovom kontexte
skúseností pracovníkov ústavu z prevencie, diagnostiky a liečby onkologických
ochorení na Slovensku. Americkí hostia
sa okrem iného oboznámili so špecializovanými mamodiagnostickými praco-
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viskami, ktoré v prvom rade slúžia na
včasnú diagnostiku asymptomatického
karcinómu prsníka.
Presnosť záchytu rakoviny prsníka je
daná nielen kvalitou prístrojovej techniky (OÚSA disponuje niekoľkými digitálnymi mamografmi a špeciálnym
digitálnym bioptickým stolom), ale
najmä odbornosťou lekára, ktorý
snímky vyhodnocuje. Aby sa dosiahla
maximálna presnosť (až okolo 95 percent), je nevyhnutné vyhodnotenie snímok dvomi lekármi rádiológmi. Prevenciou a skríningom zachytené
onkologické ochorenia prsníka sú zo
70 až 80 percent v najvčasnejších štádiách. Na vyliečenie takéhoto ochorenia je potrebný len malý chirurgický
zákrok a nie je nutná intenzívna chemoterapia. Pri uplatnení prevencie
a skríningu objavené ochorenie je spravidla dobre a pri malých nákladoch vyliečiteľné. Neskoro diagnostikované
ochorenie môže zmenšiť nádej na
uzdravenie, aj keď sa náklady na jeho

Onkologický ústav sv. Alžbety má rovnaké prístroje na skoré odhalenie a liečbu
rakoviny, aké používame v Spojených štátoch. Vyzdvihla lekárka S. Burton po tom, čo
si pri návšteve ústavu s ostatnými Američankami prehliadla i jeho digitálne
mamografy a špeciálny digitálny bioptický stôl.

liečbu často enormne zvýšia. Vykonanie skríningu rakoviny prsníka sa v danom časovom horizonte javí na Slovensku ako aktuálne pre približne
650-tisíc osôb. V SR podľa dostupných
údajov aktuálne pripadá (stav k ultimu

roku 2011) jeden radiológ na približne
13-tisíc obyvateľov. Napríklad Česká
republika má pokrytie obyvateľstva radiológmi minimálne trikrát lepšie.
Text a foto: Peter Kresánek

16A
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UDIALO SA

Údaje z certifikátu
šperku Narcis tak,
ako ich zostavil
Slovenský
gemologický inštitút
v Trenčíne.

Šťastný piatok
trinásteho darovali
i diamantový Narcis

Po vystavení v exkluzívnom klenotníctve
Briliant na Dunajskej ulici v centre
Bratislavy mohli šperk Narcis obdivovať
na výstave Exkluziv a VIP večere
v bratislavskej Inchebe, kde bol predvedený
i počas módnej prehliadky.

Piatok trinásteho, keď sa konal 16. ročník Dňa narcisov, bol pre
Ligu proti rakovine šťastným. Celoslovenská zbierka priniesla na
boj proti tomuto zákernému ochoreniu viac ako milión eur.

Z

ároveň sa naplnil i osud unikátneho diamantového šperku Narcis. Darca, ktorý si neprial byť
zverejnený, ho v rámci verejno-prospešnej
zbierky Deň narcisov venoval Lige proti
rakovine.
Aj na neho sa vzťahujú slová prezidentky
MUDr. Evy Sirackej: „Ďakujem všetkým,
že sa do tohto spoločného boja proti rakovine zapojili. Nielen podporili zbierku,
ale aj dali najavo úctu tým, ktorí sa s chorobou trápia i takým, ktorí jej podľahli.
Rakovina je obrovským problémom. Aj
ekonomickým, pretože náklady na liečbu,
výskum aj prevenciu obrovsky stúpajú.
Oficiálne sa hovorí, že rakovina je epidémia.“
O rozdelení výnosu tohtoročnej zbierky
rozhodla 11-členná generálna rada ligy.
O podporu požiadalo 67 nemocničných
a zdravotníckych zariadení, hospicov
a združení pacientov. Prostriedky pôjdu
na výskum, psychosociálnu starostlivosť
i prevenciu.
číslo2/2012

Rozžiarený šperk Narcis so 192 diamantmi
vybrúsenými na brilianty, dodané
z najstaršej vo svete Antverpskej
diamantovej burzy, symbolicky stvárnený
ako kvet ligy. Slovenský majster šperkár ho
vyhotovil v kombinácii žltého a ružového
zlata, kde na ružovom zlate sú bezfarebné
diamanty a na žltom zase žlté. Rozmer
hlavičky Narcisu je zhruba 3,5 x 3,5 cm.

Šperk bude bezpečne uložený do času, keď
bude musieť dôjsť k jeho predaju či
k dražbe, prezradila o ďalších osudoch
Narcisu riaditeľka Ligy proti rakovine
Ing. Eva Kováčová.

Šperk Narcis so 192 diamantmi zatiaľ nepredajú. „Je to hodnota, ktorá nestarne

8

a nestráca na cene. Šperk bude zatiaľ bezpečne uložený, kým dôjde k jeho predaju
prípadne dražbe. Finančné prostriedky,
ktoré takto Liga proti rakovine získa
budú použité výlučne na projekty
a služby pre onkologických pacientov,“
povedala riaditeľka Ligy proti rakovine
Ing. Eva Kováčová. Šperk bol ohodnotený na 9 999 eur.
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NAŠE PRACOVISKÁ

Ožarovňa Lineárneho urýchľovača č. 2:
radiačná technička Daniela Machová
pri nastavovaní pacienta pred ožiarením.

Klinika radiačnej onkológie
− personálne aj priestorovo
najväčšie pracovisko ústavu
Klinika radiačnej onkológie je spoločným pracoviskom
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) a Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU).

O

d objavenia X lúčov uplynulo
približne 110 rokov, dejiny
slovenskej radiačnej onkológie
sa píšu asi 80 rokov, keď profesor MUDr.
Ľudovít Valach (1893 - 1941) ako prvý
na Slovensku v roku 1928 habilitoval
z internej röntgenológie a rádioterapie.
Systematicky sa venoval novému odboru,
založil a viedol Rádiumterapeutický
ústav, ktorý sa v roku 1940 presťahoval
do priestorov Nemocnice sv. Alžbety.
Pod rôznymi názvami a koncepciami oddelenie rádioterapie prežilo všetky histočíslo2/2012

rické zmeny až do roku 1990, keď vznikla
Klinika rádioterapie SZU, ktorá sa po
rozdelení Ústavu klinickej onkológie
koncom roku 1992 stáva súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Liečba rádioterapiou
Rádioterapia je neoddeliteľnou súčasťou
multimodálnej onkologickej liečby. Ožiarenie pacienta má zabezpečiť maximálnu
lokálnu alebo aj regionálnu kontrolu nádoru s minimálnymi vedľajšími účinkami.
Približne 60 % onkologických pacientov
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je v priebehu svojej choroby liečených ožarovaním, či už samostatne alebo v kombinácii s chirurgickou a systémovou liečbou. Rádioterapia sa rozhodujúcou
mierou spolupodieľa na vyliečení časti pacientov a zároveň poskytuje účinnú paliatívnu modalitu lokálne pokročilého
alebo recidivujúceho ochorenia.
Klinika radiačnej onkológie je najväčším
pracoviskom OÚSA personálne aj priestorovo. Podieľa sa na ambulantnej a nemocničnej starostlivosti o pacientov,
u ktorých je indikovaná liečba ionizujúcim žiarením v kuratívnom (cieľ liečby
je vyliečenie pacienta) alebo paliatívnom
zámere (cieľ liečby je zmiernenie príznakov choroby napr. bolesť, krvácanie
a pod.).
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Prednostkou kliniky je od jej založenia
v roku 1990 MUDr. Elena Bolješíková,
CSc., neskôr v rámci reštrukturalizácie
sa v roku 2006 primárkou nemocničnej
časti stala MUDr. Zuzana Piňáková.
Ambulantná časť je rozdelená na pracovisko externej rádioterapie, kde je primárkou MUDr. Monika Šandorová,
a na pracovisko brachyterapie, kde bol
primárom MUDr. Ľuboš Bezák. Od
júna 2012 sa stal primárom MUDr. Pavol Lukačko. Vedúcou sestrou kliniky
je Silvia Churavá a vedúcou rádiologickou techničkou (asistentkou) je Eva
Matulová.
Na klinike pracuje 14 lekárov, 2 asistenti
I. onkologickej kliniky LF UK, 16 rádiologických technikov, 23 zdravotných

Rádiologickí technici Martin Ondruš a Bc. Zuzana Chňapková v miestnosti ovládača
lineárneho urýchľovača č. 1.

umiestnený v určitej vzdialenosti od povrchu tela, a tým aj od nádorového ložiska. Na našej klinike máme niekoľko
samostatných pracovísk externej rádioterapie vybavených ožarovacími prístrojmi, ktoré sa navzájom líšia. Odlišujú
sa zdrojom žiarenia, produkovanou
energiou ionizujúceho žiarenia, indikačnou škálou a možnými radiačnými technikami.
l Pracovisko RTG terapie je umiest-

nené na -1. poschodí pavilónu B. Je vybavené moderným RTG ožarovacím
prístrojom Wolf T200 nemeckej vý-

Mgr. Dagmar Fukerová-Jatyová a Mgr. Jozef Grežďo, PhD., pri zhotovovaní
ožarovacieho plánu.

sestier, 9 ošetrovateľov, 4 servírky, 4 upratovačky a 3 administratívne pracovníčky.
Klinika má svoje nemocničné priestory
na 1. poschodí pavilónov A a B, celkovo
54 lôžok rozdelených na mužské a ženské
oddelenie. Časť lôžok je vyhradená pre
krátkodobo hospitalizovaných pacientov
– liečených stereotaktickou rádiochirurgiou alebo brachyterapiou. Väčšina pacientov na lôžku je liečená konkomitantnou rádiochemoterapiou alebo ak si ich
klinický stav a rozsah ochorenia vyžaduje
hospitalizáciu s intenzívnou liečbou
sprievodných ťažkostí počas onkologickej

liečby. Stará sa o nich skúsený tím pozostávajúci z radiačných onkológov, zdravotných sestier, nižšieho a pomocného
zdravotného personálu. Pacienti sú ožarovaní denne na jednotlivých ožarovacích
prístrojoch podľa časového harmonogramu, ktorý zabezpečujú radiační technici. Imobilných a algických pacientov
privezú do ožarovní ošetrovatelia priamo
na lôžku.

Externá rádioterapia
Externá rádioterapia je liečebná modalita, pri ktorej sa využíva zdroj žiarenia
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Oddelenie brachyterapie - zákrokovňa:
prim. MUDr. Pavol Lukačko,
Mgr. Gabriela Rotterová,
staničná sestra Beata Husárová.
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NAŠE PRACOVISKÁ
roby. V klinickej prevádzke je od roku
2008. Kombináciou rôznych ožarovacích parametrov môže prístroj produkovať celý rozsah rtg žiarenia. Nízkovoltážne žiarenie využívame v liečbe

nené megavoltové prístroje externej rádioterapie.
l Kobaltový ožarovač Theratron Elite 100
(fy Nordion, Kanada) je nainštalovaný od

Oddelenie rádiofyziky - horný rad: Ing Dalibor Lojko, Mgr. Mária Fríbertová, Mgr. Jozef
Grežďo, PhD., dolný rad: RNDr. Kristína Poláková, PhD.,
RNDr. Gabriel Králik, PhD., Ing. Mária Filipová, Mgr. Dagmar Jatyová-Fukerová,
RNDr. Kristína Kontrišová, Ing. Anna Križanová, PhD.

povrchových kožných lézií, najčastejšie
neonkologických dermatóz, ktoré nereagujú na bežnú dermatologickú liečbu.
Strednou voltážou liečime pacientov
s kožnými a podkožnými nádormi. Vyššia voltáž sa najčastejšie využíva u neonkologických pacientov na analgetickú
liečbu chronických artróz (koxatróza,
gonartróza, calcar calcanei a pod.)
Na -2. poschodí pavilónu B sú umiest-

roku 2003 a poskytuje γ žiarenie, ktoré
využívame najmä u onkologických pacientov v paliatívnom zámere. Nevýhodou
tohto prístroja je znižovanie aktivity zdroja
žiarenia, a tým predlžovanie ožarovacieho
času. Z toho vyplýva nevyhnutnosť pravidelných výmen zdroja žiarenia.
l Dva lineárne urýchľovače firmy Varian,

USA (600CD, rok inštalácie 2003

Laborantka Daniela Falubová v ožarovni 60 Co.

a 2100CD, rok inštalácie 2008). Oba
tieto ožarovače sú uspôsobené na možnosť ožarovania 3D konformnou rádioterapiou (3DCRT) a tiež aj na intenzitou
modulovanú rádioterapiu (IMRT).
KRO sa podieľa aj na liečbe detských onkologických pacientov v spolupráci s Klinikou detskej onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zo
špeciálnych radiačných techník sa na našej klinike aplikuje celotelové ožiarenie
(TBI) pred transplantáciou kostnej drene
a stereotaktická rádiochirurgia (SRCH)
ako na jedinom pracovisku v SR. Prvý
pacient bol ožiarený na Slovensku stereotaktickou rádiochirurgiou v roku
1992. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA (KSRCH) a Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
vznikla 31. marca 2004. Jej prednostom
je prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie využíva lôžka Kliniky radiačnej onkológie,
ako aj lineárne urýchľovače a plánovacie
systémy.
Oba lineárne ožarovače pracujú na dve
pracovné zmeny a tím radiačných technikov pod vedením radiačných onkológov a klinických fyzikov denne ožaruje
asi 100 pacientov. Ich práca je náročná
na presnosť uloženia pacienta pomocou
fixačných pomôcok do reprodukovateľnej, ale presne vymedzenej polohy určenej
laserovými zameriavačmi a na aplikáciu
presne vymedzenej dávky podľa ožarovacieho plánu.

Ďalšie prostriedky liečby
Väčšina pacientov je na liečbu žiarením
indikovaná po preštudovaní výsledkov
a všetkých dostupných vyšetrovacích metód na príslušnej orgánovo špecifickej komisii. Pri exaktnom plánovaní rádioterapie sa využíva na našej klinike rtg
simulátor Acuity (firmy Varian, USA),
prístroj, ktorý napodobňuje celý proces
ožarovania a umožňuje jeho optimalizáciu. Simulátor umožňuje lokalizáciu cieľového objemu a topometriu nádorových
ložísk, zameranie zväzku žiarenia a modelovanie geometrie polí a ožarovacích
parametrov. Po príprave potrebných fičíslo2/2012
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Kolektív lekárov, sestier, rádiologických technikov, ošetrovateľov KRO:
Zľava - dolný rad: Anton Mikuš, Anna Molnárová, Michal Chňapko, Bc. Zuzana
Chňapková, Ladislav Lukáč, Nadežda Walachová, David Németh, Martin Ondruš,
Bc. Lenka Libáková, Bc. Katarína Henteková , MUDr. Dana Kekešiová,
MUDr. Michaela Randušková
Horný rad: Mgr. Gabriela Rotterová, MUDr. Martina Zemanová, MUDr. Miroslava
Lukačovičová, Zuzana Uhrovičová, staničná sestra bloku B Daniela Spustová, primárka
lôžkovej časti MUDr. Zuzana Piňáková , MUDr. Ivana Krajčovičová, Bc. Judita
Koláříková, prednostka kliniky MUDr. Elena Bolješíková, CSc., primár
brachyterapeutického oddelenia MUDr. Pavol Lukačko, MUDr. Monika Švantnerová,
MUDr. Peter Šiška, MUDr. Martina Malá, MUDr. Martina Vorobjov, MUDr. Andrea
Ligačová, primárka oddelenia megavoltovej terapie MUDr. Monika Šándorová,
sekretárka kliniky Katarína Hargašová, MUDr. Alena Závodská, Mgr. Magdaléna
Pomšárová, staničná sestra oddelenia brachyterapie Beáta Husárová, Zuzana Jabcunová,
staničná sestra lôžkovej časti A Ingrid Kucková, vedúca rádiologická technička Eva
Matulová, vrchná sestra kliniky Silvia Churavá.
Hračky pre detských pacientov pred
vchodom do ožarovne lineárneho
urýchľovača č. 2.

xačných pomôcok pacient absolvuje plánovacie CT a následne po zakreslení jednotlivých ožarovacích objemov do plánovacieho systému je klinickými fyzikmi
vypočítaný optimálny ožarovací plán. Po
zakreslení nastavovacích a vstupných rovín na pacienta na simulátore sa začne
radiačná liečba. Konvenčná rádioterapia
sa aplikuje 5x do týždňa (každý pracovný
deň mimo víkendov). Raz týždenne je
každý pacient podrobený laboratórnej
a klinickej kontrole. Snažíme sa čo najviac minimalizovať akútne a neskoré
komplikácie liečby žiarením. Po ukončení liečby žiarením je pacient sledovaný

na príslušnej ambulancii kliniky s cieľom
včasného odhalenia recidívy ochorenia,
ako aj na sledovanie možných chronických zmien po ožiarení. Dispenzarizácia
pacientov je rozdelená podľa abecedy na
dve ambulancie, ktoré denne poskytujú
aj konziliárno-konzultačnú činnosť.
Externá rádioterapia je aplikovaná u širokej škály onkologických pacientov v adjuvantnom liečebnom režime po primárnej operačnej liečbe. Samostatne je
aplikovaná pri nádoroch výrazne rádiosenzitívnych (t.j. na žiarenie citlivých).
V kombinácii s chemoterapiou alebo biologickou liečbou sa využíva najmä pri nádoroch, ktoré nie sú v prvom kroku liečby
operovateľné. Pri nádoroch konečníka je

13

štandardne aplikovaná predoperačná rádioterapia. V paliatívnom zámere rádioterapia poskytuje výrazné zmiernenie ťažkostí plynúce z lokálneho rastu nádoru
alebo metastatického rozsevu.
Pracovisko brachyterapie disponuje možnosťou zaviesť zdroj žiarenia do bezprostrednej blízkosti nádorového ložiska,
priamo do nádoru alebo do oblasti lôžka
po odstránení nádoru.
Brachyterapiou sa ožaruje malý objem
vysokou dávkou žiarenia, veľkou výhodou je prudký spád dávky žiarenia do
okolia, a tým šetrenie okolitých zdravých
tkanív.
Intraluminálne, intersticiálne alebo intrakavitárne sa zavedú slepé plastikové
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Kolektív lekárov, sestier a ošetrovateľov lôžkovej časti KRO:
Zľava: primárka lôžkovej časti MUDr. Zuzana Piňáková, ošetrovateľka Andrea
Szijjartová, ošetrovatelia: Michal Chňapko , Ladislav Lukáč, David Németh, sestry: Bc.
Katarína Henteková, Zuzana Uhrovičová, prednostka kliniky MUDr. Elena Bolješíková,
CSc., staničná sestra lôžkovej časti A Ingrid Kucková, MUDr. Ivana Krajčovičová,
Mgr. Magdaléna Pomšárová, MUDr. Michaela Randušková, MUDr. Dana Kekešiová,
MUDr. Martina Zemanová, MUDr. Miroslava Lukačovičová, vrchná sestra kliniky
Silvia Churavá, staničná sestra bloku B Daniela Spustová, Zuzana Jabcunová.

RNDr. G. Králik, PhD., a Ing. Anna Križanová, PhD., pri vypočítavaní a verifikácii
ožarovacích plánov.

vodiče alebo rôzne druhy firemne vyrábaných aplikátorov, na ktoré sa potom
pripevnia vodiče s rádioaktívnym zdrojom 192Ir HDR (Nucletron, Holansko)
a afterloadingovým spôsobom sa pacient
číslo2/2012

ožiari. Pracovisko ako jediné na Slovensku disponuje aj možnosťou permanentnej intersticiálnej aplikácie rádioaktívnych zŕn s 125I pri nádoroch prostaty.
Najčastejšie sa brachyterapia využíva
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v liečbe gynekologických nádorov, nádorov prsníka, prostaty, pažeráka, pľúc a nádorov ústnej dutiny. Používa sa zväčša
v kombinácii s chirurgickou liečbou, externou rádioterapiou a chemoterapiou.
Ako samostatná liečebná modalita sa používa pri včasných štádiách karcinómu
prostaty a prsníka.
Pracovníci kliniky sa zúčastňujú na prea postgraduálnej výučbe lekárov a radiačných technikov na LF UK a SZU, sú riešiteľmi úloh v rámci grantových projektov VEGA a IAEA (Medzinárodná
atómová agentúra), sú autormi a spoluautormi mnohých článkov a publikácií
v karentovaných a indexovaných časopisoch, ako aj vysokoškolských učebniciach.
Spolupracujú aj na medzinárodnej úrovni
v rámci EÚ v spoločnosti ESTRO (Európska spoločnosť radiačnej onkológie).
Každoročne klinika radiačnej onkológie
usporadúva pracovné workshopy na aktuálnu tému pre radiačných onkológov
z celej SR.

Oddelenie klinickej rádiofyziky
Samostatným oddelením, pre KRO aj
KSRCH nevyhnutným, je oddelenie klinickej rádiofyziky. Prvou fyzičkou na rádioterapeutickom oddelení krátko po
jeho vzniku na vtedy Onkologickom
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ústave v Bratislave bola RNDr. Viera Laginová, CSc., ktorá sa po vzniku oddelenia klinickej rádiofyziky v roku 1975 stala
jeho vedúcou. V tom čase sa používali na
liečbu röntgenové a kobaltové prístroje.
Výstavba a inštalácia prvého elektrónového urýchľovača Betatron s energiou
42 MeV s možnosťou využitia nielen
brzdného žiarenia (X lúče), ale i súpravy
elektrónových ožarovacích zväzkov si vyžiadala postupne príchod ďalších fyzikov
i technikov.
Od roku 2000 je primárom oddelenia
RNDr. Gabriel Králik, PhD.
V rámci zabezpečenia kvality bolo naše
kobaltové pracovisko zaradené do IAEA
siete pre kalibráciu dozimetrov v rádioterapii na Slovensku i ako koordinačné
IAEA centrum pre Slovensko v rádioterapii.
V roku 1982 bol na oddelenie dodaný
prvý profesionálny plánovací systém
s možnosťou využitia CT záznamov s korekciou na zakrivenie orgánov a štruktúr,
ako i nehomogenity. Bol to prvý veľký
skok k spresneniu rozloženia dávky, ako
i možnosti optimalizácie jej rozloženia
v tele pacienta.
Postupne s rozvojom novej techniky, počítačových i dozimetrických systémov
bolo oddelenie dopĺňané o nové zariadenia i klinických fyzikov.
Dnes má pracovisko 9 fyzikov (6 so špecializáciou a 3 mladých fyzikov v špecializačnej príprave). Štyria fyzici dosiahli
3. stupeň vysokoškolského vzdelania –
PhD., dvaja fyzici sú v záverečnej časti
štúdia. Je to najlepšie personálne i prístrojovo vybavené pracovisko na Slovensku.
Oddelenie klinickej rádiofyziky úzko
spolupracuje s klinikou radiačnej onkológie. Zabezpečuje pracoviská 2 lineárnych urýchľovačov pre viaceré špeciálne
dynamické techniky, ktoré sa používajú
na Slovensku len na tomto pracovisku,
zabezpečuje tiež plánovanie liečby a prevádzku na pracovisku brachyterapie
HDR (s vysokým dávkovým príkonom)
s využívaním CT a MRI obrazov, a pracovisko s liečbou pomocou permanentných zŕn 125I.

Na plánovanie má k dispozícii 7 plánovacích moderných počítačových staníc
prepojených na nemocničnej sieti PACS
s CT, PET a MRI na plánovanie rádioterapie i stereotaktickej rádiochirurgie.
Všetky plánovacie systémy sú prepojené
tiež s verifikačným systémom ožarovačov
a digitálnym terapeutickým simulátorom.

kontroly ožarovačov. Spolupracuje so
všetkými fyzikálnymi pracoviskami na
Slovensku, zo zahraničia s Donauspital,
AKH a Franz Joseph Spital vo Viedni,
s pracoviskom steretaktickej rádiochirurgie v Kolíne nad Rýnom. V rámci špeciálnych techník sa pripojilo k pracovným skupinám nemeckej spoločnosti

Ožarovňa lineárneho urýchľovača č.1: Bc. Zuzana Chňapková, vedúca rádiologická
technička Eva Matulová, Daniela Machová, Martin Ondruš.

Na meranie rozloženia žiarenia v priestore i priamo na pacientovi je pracovisko
vybavené špeciálnymi dozimetrami a fantómami na štandardné merania i celotelový fantóm zodpovedajúci zloženiu
ľudského tela. S viacerými firmami vyrábajúcimi zariadenia pre rádioterapiu aktívne spolupracujeme na overovaní nových softvérov.
Pracovisko je i naďalej IAEA centrom na
overovanie presnosti dozimetrie a plánovacích systémov pre rádioterapiu na Slovensku, je prepojené na laboratórium
IAEA v Seibersdorfe. Pracuje tiež ako referenčné centrum pre koordináciu
s IAEA, EFOMP (Európska federácia organizácií lekárskych fyzikov) a ESTRO.
Ročne sa zhotoví asi 2 300 ožarovacích
plánov pre rádioterapiu, ožiari sa cca
2 000 pacientov, z toho 270 pacientov
so špeciálnymi dynamickými technikami.
V rámci zabezpečenia kvality pracovisko
zabezpečuje tiež dozimetrické i funkčné
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lekárskych fyzikov. Dvaja pracovníci oddelenia sa zúčastnili v rámci PhD. štúdia
ročného pobytu na pracovisku Univerzitnej kliniky AKH vo Viedni v oblasti
rádioterapeutickej fyziky.
V doterajšej činnosti pracovisko zabezpečovalo vedenie niekoľkých desiatok
diplomových prác a 2 dizertačných prác.
V spolupráci s Lekárskou fakultou UK
a Onkologickým ústavom SAV sa pracovisko podieľa na 4 výskumných grantoch.
Prvého októbra 2011 bol akreditovaný
Ústav klinickej fyziky Lekárskej fakulty
SZU a OÚSA pre špecializačné štúdium
v odbore Klinická fyzika, za ktorého
prednostu bol vymenovaný RNDr. Gabriel Králik, PhD. Pracovisko zabezpečuje
teoretickú i praktickú špecializačnú výučbu lekárskych fyzikov.
Text: MUDr. Elena Bolješíková, CSc.,
RNDr. Gabriel Králik, PhD.,
Foto: Peter Kresánek
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SPOMÍNAME

Za primárom

MUDr. Ľubošom Bezákom
Dňa 19. marca 2012 nás
náhle opustil náš milý
kolega a priateľ - primár
MUDr. Ľuboš Bezák.

Ľ

uboš sa narodil 6. apríla 1967
v Topoľčanoch, kde prežil svoje
detstvo a mladosť. Po maturite na
topoľčianskom gymnáziu pokračoval
v štúdiu na lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a v roku 1992
bol slávnostne promovaný v odbore všeobecné lekárstvo. Po promócii si založil rodinu a s manželkou MUDr. Annou Bezákovou spolu vychovávali syna Jakuba.
Už počas štúdia medicíny sa aktívne zaujímal o onkológiu, a preto azda nikoho
neprekvapilo, že po jeho ukončení nastúpil ako sekundárny lekár na kliniku rádioterapie Národného onkologického
ústavu na Heydukovej ulici v Bratislave
(dnes Onkologický ústav svätej Alžbety).
Pod odborným vedením prednostky kliniky MUDr. Eleny Bolješíkovej, CSc.,
primárky brachyterapeutického oddelenia
MUDr. Alžbety Molnárovej úspešne absolvoval atestačné skúšky I. a II. stupňa
z rádioterapie na Slovenskej zdravotníckej
univerzite v Bratislave.
Ľubošove charakterové vlastnosti, schopnosť rýchleho rozhodovania a výnimočná zručnosť pravdepodobne pomohli v rozhodovaní o smerovaní jeho
ďalšieho profesionálneho života, ktorý
zasvätil brachyterapii. V roku 2007 sa
stal primárom brachyterapeutického oddelenia kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave. Počas svojho pôsobenia vo
funkcii zaviedol ako prvý na Slovensku
metódu intersticiálnej brachyterapie lokalizovaného karcinómu prostaty, ďalej
rozvíjal brachyterapeutické techniky
číslo2/2012

v liečbe gynekologických malignít, tumorov prsníka, pľúc a pažeráka. Súbory
pacientov liečených brachyterapiou na
klinike radiačnej onkológie Onkologického ústavu svätej Alžbety patria medzi
najväčšie na Slovensku. Významne sa zapájal do odbornej prednáškovej a publikačnej činnosti ako na Slovensku, tak aj
v zahraničí. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg v pregraduálnej, neskôr aj postgraduálnej odbornej príprave rádiologických asistentov a lekárov.
Ľuboš bol pracovitý a húževnatý človek
s pružným moderným myslením, mal rád
priamočiare riešenie problémov, avšak
s veľkou dávkou ľudskosti a nezištnosti.
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Pre svoj výnimočný zmysel pre humor,
schopnosť nebyť ľahostajným, životný
optimizmus a večne dobrú náladu bol vyhľadávaným a hlavne skvelým spoločníkom a kamarátom. Organizačný talent,
pedant, športovec, kulinár, estét, zároveň
výborný otec a skvelý manžel, to bol primár MUDr. Ľuboš Bezák.
Náhla smrť pretrhla úspešnú kariéru mimoriadne nadaného lekára, charizmatického človeka a nášho kolegu. Ostali nezodpovedané otázky, nevypovedané
slová. Ľuboš, nikdy nezabudneme, chýbaš
nám a ďakujeme Ti za všetko! Máš stále
miesto v našich srdciach, spomienkach!
Česť Tvojej pamiatke.
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PREDSTAVUJEME

Anesteziológ a narkóza:
aj keď sa na nás nepamätáte,
bez nás to nejde...
Pod narkózou (anestéziou), čiže znecitlivením rozumieme
umelé navodenie spánku alebo znecitlivenia u pacientov,
ktorí sa majú podrobiť operácii alebo bolestivému
vyšetreniu. Pacient necíti bolesť a na obdobie zákroku sa
obvykle nepamätá.

A

j vás očakáva operácia, na ktorú
sa na jednej strane tešíte, že vám
prinesie uzdravenie, no na druhej
strane asi máte obavy z toho, ako to bude
s narkózou? Či budete cítiť bolesť? Či si
priebeh operácie budete pamätať? Treba
povedať, že narkózu v súčasnosti v nemocnici podávajú výhradne lekári špecialisti
- anestéziológovia, ktorí dobre poznajú,
aké zaťaženie pre organizmus predstavuje
operácia a narkóza, poznajú možné nebezpečenstvo a komplikácie a vedia im
účinne predchádzať alebo, ak už vzniknú,
vedia ich zvládnuť. Ich snahou je, aby ste
operáciu prekonali bez bolesti, bez nepríjemných zážitkov a bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov. Operačný zákrok
sa teda nezaobíde okrem chirurgov bez
anestéziológa (lekár - špecialista, ktorý je
plne kvalifikovaný na podanie akéhokoľvek typu anestézie a na zvládnutie všetkých
komplikácií, ktoré sa počas nej môžu stať)
a anestézie (narkózy), ktorú možno opísať ako potlačenie vnímania bolesti u pacienta.
Podľa typu zákroku a stavu pacienta sa
anestéziológ rozhoduje, či bude pre operovaného potrebná celková anestézia,
teda narkóza, alebo len čiastočná - regionálna anestézia.
Musí zhodnotiť nie iba charakter zákroku, ale aj stav pacienta tak, aby riziko
„riadenej otravy liekmi“, čím vo svojej
podstate každá narkóza je, bolo pre pacienta čo najmenšie.

Aký druh anestézie?
Viacero faktorov ovplyvňuje, či je pri ope-

MUDr. Iveta
Džuberová, primárka
II. KAIM LFUK
a OÚSA.
Anestéziológ na operač.
sále (OÚSA).

rácii zvolená celková
alebo regionálna
anestézia. Medzi ne patria: typ operácie,
znášanlivosť liekov u pacienta, ochorenia
a spolupráca pacienta.
Celková anestézia (narkóza) je liekmi
(anestetikami) navodený umelý spánok,
ktorý sa podobá úplnému bezvedomiu.
Je nevyhnutná pre mnohé operácie.
• Pacient spí, samotný zákrok nevníma
(nevidí, nepočuje, necíti )
• Vykonáva sa najmä pri operáciách
hlavy, brucha, hrude a krku
• Anestéziológ dohliada, aby pacient spal,
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necítil bolesť, mal uvoľnené svalstvo
a sleduje všetky životne dôležité funkcie
pomocou špičkovej monitorovacej
techniky
Regionálna anestézia zabezpečí znecitlivenie väčšej časti tela. Počas nej môžete
ostať pri vedomí, ale bolesť nevnímate.
Využíva sa pri operáciách končatín, ale
aj pri operáciách v dolnej časti tela od
pása nadol. Ak nechcete dianie na sále
vnímať, dostanete lieky, ktoré vám dovolia operáciu prespať. Podajú sa do žily.
• Znecitlivená je len tá časť tela, v ktorej
prebieha operácia
• Pacient je pri vedomí, anestéziológ
s ním počas zákroku môže komunikovať
• Jednou z regionálnych anestézií je spinálna (pichnutie anestetika a znecitlivenie v oblasti chrbtice – „lumbálka“),
keď má pacient umŕtvené telo od pása
dole a trvá to spolu aj so slabosťou
v končatinách ešte niekoľko hodín po
operácií
• Používa sa najmä pri gynekologických,
urologických a ortopedických výkonoch
• Určitou požiadavkou pri tomto spôsobe anestézie je, že po operácii
sa od pacienta vyžaduje 24-hodinový pokoj na lôžku (bez posadzovania a vstávania)
Lokálna anestézia - znamená znecitlivenie iba tej časti vášho tela,
ktorú vám budú operovať. Počas
operácie ste pri vedomí, ale bolesť
necítite. Pred operáciou dostanete
lieky na upokojenie, ktoré môžete
užiť cez ústa, alebo vám ich podajú
injekciou do svalu.
• Ide o typ regionálnej anestézie, pri ktorej je priamo v oblasti operačného zákroku vpichnutá látka na znecitlivenie
• Niekoľko hodín po operácii môžete
mať pocit stŕpnutia až znecitlivenia
operovanej oblasti
• Túto anestéziu zväčša realizuje chirurg
bez anestéziológa.
Text: MUDr. Iveta Džuberová, primárka
II. KAIM LFUK a OÚSA
Foto: archív
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Sociálna starostlivosť
o onkologického pacienta
pod manažmentom
Ligy proti rakovine SR
Veľkým prínosom nielen pre pacientov s onkologickým
ochorením a ich rodinných príslušníkov, ale aj pre obyvateľov
vôbec, bolo založenie Ligy proti rakovine.

L

iga proti rakovine (LPR) SR
bola založená v roku 1990, je členom Európskej asociácie líg
proti rakovine (ECL) a členom Medzinárodnej únie pre kontrolu rakoviny
(UICC), je nezávislá, nezisková, nepolitická, mimovládna charitatívna organizácia registrovaná na Slovensku ako
občianske združenie. Riadená generálnou radou, zapája sa do programu kontroly rakoviny smerom k jej prevencii,
včasnému zisteniu, liečbe, starostlivosti
a výskumu v spolupráci s odborníkmi
v onkológii a s inými zainteresovanými

partnermi doma i v zahraničí.
V roku 1990, keď LPR vznikla, pridala
sa k programu Európa proti rakovine,
a tým sa stotožnila s kľúčovými úlohami
boja proti rakovine, postupne sa začala
zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti
onkológie.

Zlepšenie kvality
života pacienta
Zakladateľka Ligy proti rakovine SR a zároveň prezidentka LPR SR MUDr. Eva

Edukačné prednášky pre študentov v Centre pomoci.

Siracká, DrSc., v jednom rozhovore povedala: „Po tom, ako som svoj profesionálny život zasvätila klinike a výskumu,
si uvedomujem nástojčivosť a potrebu nového fenoménu. Tým je fakt, že už nestačí
rakovinu len diagnostikovať a liečiť. O pacienta sa treba starať po celý jeho zvyšný
život – a tu sa začína nutnosť realizácie
nových programov a projektov. Hovorí
sa tomu zlepšenie kvality života onkologického pacienta. Od momentu, keď sa
stanoví diagnóza, je človek vystavený nesmiernemu tlaku a množstvu problémov,
ktoré s týmto ochorením súvisia. Aby neupadol do depresií, musí byť účastný aktívneho života. Len takto dokáže vzdorovať rôznym problémom, na ktorých
riešenie nie je v ambulancii dosť času. Aj
preto sa ujala táto nová disciplína, ktorá
v sebe zahŕňa znalosti z odborov psychológie, sexuológie, sociálnej práce, ekonómie a práva. Pomocou zlepšovania kvality
života sa pomáha pacientovi preklenúť
nepriaznivá zdravotná, ale aj sociálna, pracovná a taktiež spoločenská situácia. Život
človeka sa nekončí stanovením jeho zdravotnej diagnózy.“ A práve aj toto – zabezpečiť a pomáhať koordinovať život pacienta po jeho prepustení z nemocnice
– je jednou z náplní Ligy proti rakovine.

Podpora pacientov
Hlavným cieľom Ligy proti rakovine je
znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti a napĺňať
svoje poslanie rôznymi aktivitami a projektmi:
– výchova, informovanosť a prevencia
číslo2/2012
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Podporený tábor
- realizátor Svetielko pomoci, n.f.

– touto činnosťou sa liga snaží vyplniť
medzery v informovanosti verejnosti
vydávaním informačných a vzdelávacích publikácií, prostredníctvom kampaní, a tým smeruje k záchrane životov, poskytovaním informácií
o rakovine, výchovou k zdravému spôsobu života a najväčší dôraz kladie na
primárnu a sekundárnu prevenciu
– starostlivosť o pacientov a ich rodiny
– ľudia postihnutí rakovinou potrebujú
pomoc a podporu v každom štádiu
choroby, počnúc dňom zistenia diagnózy
– klinické a výskumné projekty – LPR
finančne podporuje viaceré klinické
a výskumné pracoviská, a tým umožňuje urýchlenie pokroku v diagnostike, liečbe a zlepšení lekárskych služieb poskytovaných pacientom.
Kvalita života onkologických pacientov
a ich rodín patrí k prioritám psychosociálneho programu LPR. V priebehu
liečby a po nej má veľa pacientov rôzne
formy ťažkostí, ktoré môžu mať na ich
život veľmi negatívny dosah. „Naučme
sa žiť s rakovinou“ je vedúcou myšlienkou
mnohých podujatí poriadaných LPR.
V uplynulých rokoch sa neustále rozvíjali
a zlepšovali rôzne spôsoby, ako pomôcť
ľuďom postihnutým rakovinou a podporiť ich.
Kľúčové oblasti sociálnej pomoci LPR:
– rehabilitácia a psychosociálne poradenstvo
– prázdniny pre detských onkologic-

Tábor pre detských onkologických pacientov realizovaný v spolupráci s KDN.
Arteterapia v Centre pomoci LPR v Bratislave.

kých pacientov
– domovy pre rodičov detí liečených na
onkologické choroby
– podpora domácej hospicovej služby
pre choré deti
– rekondičné a relaxačné pobyty pre onkologických pacientov
– priama finančná pomoc pre onkologických pacientov a ich rodiny.

Rehabilitácia
Proces rehabilitácie je nádejná oblasť
v onkologickej starostlivosti, ktorá smeruje k maximálnemu obnoveniu teles-
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ného a psychického stavu pacienta. Rieši
nielen následky ukončenej liečby, ale venuje sa aj odstráneniu sprievodných fyzických a psychosociálnych javov.
Celý proces sa musí začať už pred liečbou
podaním informácie o očakávaných vedľajších následkoch a o možnostiach ich
riešenia. Doteraz pretrvávajúcim problémom rehabilitácie je, že zatiaľ nebola
všade uznaná za dôležitú súčasť starostlivosti o pacienta, napriek tomu, že mnohé
štúdie dokázali, že viacrozmerný rehabilitačný program je účinnou inováciou
komplexnej starostlivosti.
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
prvkom v práci cielenej na podporu onkologických pacientov. Rekondičné a relaxačné pobyty, ktoré sa konajú každý
rok vo viacerých rekreačných miestach
a kúpeľoch, prispievajú k pohode a fyzickej a psychickej rehabilitácii pacientov
a bývalých pacientov.
Relaxačné týždňovky majú za cieľ pomáhať onkologickým pacientom po liečbe
načerpať nové sily a poskytnúť podporu
pri návrate do bežného života.
Onkologickým pacientom z členských
klubov LPR sú určené rekondičné pobyty, prostredníctvom ktorých si zlepšujú
zdravotný stav a upevňujú priateľstvá.
Cvičenie jogy v Centre pomoci LPR
v Bratislave.

Priama finančná podpora
pre pacientov a ich rodiny

Záujem o tento inovačný proces viedol
LPR k tomu, že rozšírila bezplatné služby
pre pacientov zaradením rehabilitácie do
programu Centier pomoci, vybudovaných v troch regiónoch Slovenska – západ (Bratislava), stred (Martin), východ
(Košice).

dinné prázdniny“. S finančnou podporou
LPR mohli rodičia spolu so svojimi chorými deťmi prežiť chvíle šťastia v krásnom
prostredí.

Liga proti rakovine poskytuje aj priamu
finančnú pomoc pacientom, ktorí sa v dôsledku choroby a jej liečby dostali do ťažkej
ekonomickej situácie. Počet žiadostí o finančnú podporu pre onkologických pacientov a ich rodiny každoročne narastá,
čo poukazuje na vážne dôsledky choroby
a jej liečby, ako aj ťažkosti s riešením vzniknutých sociálnych problémov.

Domovy pre rodičov
detí liečených na rakovinu

Linka pomoci
a poradenská služba

Liga proti rakovine pokračuje v snahách
uľahčiť život rodičov alebo blízkych príbuzných detí, ktoré sa v nemocniciach liečia na rakovinu. Financuje náklady spojené
s nájomným, spracovaním a administratívou v „Domovoch“ v Bratislave a Košiciach. Poskytovanie pohodlia bezplatným
ubytovaním počas celého obdobia liečby,
ktoré je niekedy dlhé a vyčerpávajúce,
uľahčuje boj s touto zákernou chorobou.

LPR a jej linka pomoci a poradenská
služba je tu pre každého, kto potrebuje
informáciu, podporu a radu. Tí, čo
v Linke pomoci pracujú, sú lekári onkológovia a iní odborníci školení v psychológii, sociológii a v iných špecializáciách.
Vysoko kvalitné služby poskytuje kontakt cez telefón, e-mail, webovú stránku,
korešpondenciu, osobnú návštevu a prostredníctvom informačných brožúr určených nielen pre tých, ktorých rakovina
postihla, ale pre každého, kto potrebuje
vedieť niečo viac o rôznych aspektoch rakoviny a o prevencii. Otvorením regionálnych Centier pomoci v Bratislave,
Martine a Košiciach sa táto služba rozšírila a je veľkou snahou zlepšiť ju vytvorením systému špeciálnych kategórií.

Psychologické poradenstvo
Centrá pomoci popri fyzioterapeutických prístupoch poskytujú psychologické
a sociálne poradenstvo, rady vo výžive,
besedy, tanec, jogu a iné aktivity zlepšujúce psychosociálnu pohodu.
Psychosociálny prístup sa ukázal byť špecificky účinný v riešení depresie a úzkostí
a v aktívnom prístupe k vyrovnaniu sa
s chorobou. Preto sa LPR podujala vytvoriť sieť bezplatných psychologických
služieb poskytujúcich pomoc a podporu
onkologickým pacientom a ich blízkym.

Rekondičné a relaxačné pobyty.

Prázdniny pre detských
onkologických pacientov

Podpora domácej hospicovej
Každý rok financuje LPR detské prázd- služby pre choré deti
niny, ktoré organizuje a koordinuje Klub
Detskej Nádeje. Deti sa o svoje zážitky
delia s dobrovoľníkmi, zväčša študentmi
medicíny, ktorí im pomáhajú zabudnúť
na chorobu a vedú ich k návratu do normálneho života.
V rámci psychosociálnej podpory detským onkologickým pacientom sa uskutočnil v roku 2010 aj ďalší projekt „Ročíslo2/2012

Z fondu psychosociálnej podpory zakúpila LPR charitatívnej organizácii Svetielko nádeje auto, ktoré umožňuje tímu
lekár, sestra, prípadne sociálna sestra návštevy chorých detí, ktoré potrebujú odbornú opateru v domácom prostredí.

CENTRÁ POMOCI LPR
Rekondičné a relaxačné pobyty
Kvalita života sa stáva čoraz dôležitejším
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Ľudia postihnutí rakovinou majú v priebehu choroby veľa rôznych problémov,
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ktoré sa týkajú aj ich rodín. Potrebujú
informácie, rady, komunikáciu, podporu. V mnohých krajinách sveta sa vytvorili nové prístupy, ktoré pacientov
sprevádzajú a poskytovaním užitočných
služieb sa o nich väčšmi starajú. Tieto
nové, na pacienta orientované prístupy
vypĺňajú medzery v psychologickej, sociálnej a duchovnej starostlivosti, zlepšujú kvalitu života a liečebné výsledky.
Počas priebehu existencie LPR si jej
predstavitelia uvedomili, ako veľmi je
potrebné riešiť praktické i emocionálne
potreby onkologických pacientov, a preto morálnu a psychosociálnu podporu
zaradili do priorít dlhodobých plánov.
Liga proti rakovine sa rozhodla vytvoriť

stav a vrátiť sa do života, ale aj možnosť
rozšíriť si vedomosti o zdravom životnom
štýle.
Centrá pomoci ponúkajú tieto služby:
– poradenskú a informačnú linku – na
telefóne sú k dispozícii lekári – onkológovia, psychológ a sociálna sestra
– zlepšenie fyzického a psychického
stavu – rehabilitáciou a relaxáciou pod
dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta
– voľnočasové aktivity – stretávanie sa
pacientov s identickými diagnózami,
stretávanie sa príbuzných a priateľov
pacientov, čitáreň, knižnica, literárne
podujatia
– vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy
– stretávanie sa záujmových skupín
s cieľom rozšírenia vedomostí vo zvo-

Poradenstvo
na Linke pomoci.
Tábor pre
detských onkologických
pacientov realizovaný
v spolupráci s KDN.

program, ktorý by pomáhal pacientom
nielen počas liečby, ale aj po nej. Tento
plán spočíval vo vybudovaní Centier pomoci, ktoré by poskytovali takéto služby.
Prvé sa vybudovalo v Bratislave v roku
2008, postupne pribudli ďalšie dve, a to
v Košiciach a Martine. Všetky služby poskytované v týchto centrách sú bezplatné
a určené na riešenie fyzických a emocionálnych javov sprevádzajúcich liečbu
a chorobu. Poskytujú rehabilitáciu, psychosociálne informácie a rady v príjemnej atmosfére v malých skupinových sedeniach.
Centrá pomoci LPR sú tu pre všetkých,
ktorých sa rakovina nejakým spôsobom
dotýka – pacientov, ich blízkych, ale i verejnosti. Centrá chcú pomôcť hľadať spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty,
úzkosti, stresu, ako si zlepšiť zdravotný

lenej problematike (napr. stravovanie
pri liečbe a po nej, sociálne problémy,
starostlivosť o pacienta v domácom
prostredí, zvládanie stresu a pod.)
– spoločenské podujatia – besedy, stretávanie sa s umelcami a zaujímavými
osobnosťami, hudba a pod.
Na získavanie finančných prostriedkov,
ktoré umožňujú pokračovanie a rozšírenie programov LPR, sa každoročne organizuje verejná zbierka Deň narcisov,
ktorý sa v roku 2012 konal 15. apríla.
Druhým najväčším zdrojom príjmu sú
2 % podielu dane z príjmu. Vďaka takto
získaným prostriedkom a iným darom sa
dá riešiť množstvo problémov spojených
so zákernou chorobou. Tieto aktivity
Ligy proti rakovine tak zaraďujú našu
krajinu medzi krajiny civilizovaného
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sveta, ktoré bojujú proti rakovine v spojenectve s celou verejnosťou.
Tri základné piliere do budúcej práce
LPR sú:
– výchova, informovanosť, prevencia
– starostlivosť o pacientov a ich rodiny
– podpora klinických a výskumných
projektov
Výchova, informovanosť, prevencia
a) v oblasti prevencie chce LPR zintenzívniť výchovu verejnosti prostredníctvom informačných letákov, brožúrok
a kampaní, chce pokračovať vo zvyšovaní povedomia, že rakovine sa dá
v mnohých prípadoch predísť, že sa dá
úspešne liečiť, ak sa zistí včas
b) v kampaniach sa chce zameriavať na
formovanie zdravého životného štýlu,
chce upozorniť na dôležitosť preventívnych vyšetrení, na riziká zlého stravovania, podnecovať k pohybu a športu
c) plánuje pokračovať a rozširovať onkologickú výchovu na školách.
Starostlivosť o pacientov a ich rodiny
a) cieľom LPR v tejto oblasti je pokračovať
v programe umožňujúcom návrat pacientov do života a zlepšenie kvality ich
života a ich blízkych. V Centrách pomoci chce rozšíriť program o nové
služby pre pacientov i pre širokú verejnosť a prostredníctvom týchto zariadení
sa pričiniť o zlepšenie psychosociálnej
pomoci v rámci celého Slovenska
b) naďalej chce poskytovať finančnú pomoc pacientom a ich rodinám, ktorí
sa v dôsledku choroby dostali do ťažkej
ekonomickej situácie.

Podpora klinických a výskumných
projektov
LPR chce pokračovať v poskytovaní finančnej podpory projektom, ktoré prispievajú k rozvoju preventívnych, diagnostických, liečebných a rehabilitačných
prístupov.
Text: Mgr. Eva Massarová
Foto: LPR, Svetielko pomoci, Klub Detskej
Nádeje, Peter Kresánek
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PSYCHOLÓGIA

Relaxáciou proti stresu
Žijeme vo svete, ktorý sa stále a rýchlo mení. Kým naši
predkovia manuálne pracovali, my sedíme v statickej
polohe za pracovným stolom. Kým našim predkom stačilo
vedieť čítať a písať a jedinou ich knihou bola Biblia,
my sme zavalení informáciami.

alebo chvalabohu... Hlavne treba počúvať
svoje telo a ak cítime vyššie vnútorné napätie a tlak, treba sa zamyslieť, čo treba
robiť inak. Nedať priestor, aby nám to
ukazovali civilizačné ochorenia.

Duševné a telesné sily

K

ým niekedy bola zaťaž krátkodobá a ľudia ju emočne odreagovali, my teraz žijeme pod stálym tlakom a dusíme v sebe svoje emócie.
Zvykli sme si na zhon, rannú kávu a cigaretu namiesto raňajok, potom sa ponáhľame do práce vnímajúc zachmúrené
tváre ľudí dookola mysliacich na svoje
problémy a povinnosti. Mnohí z nás stratili schopnosť vnímať svoje telesné pocity,
úroveň svalového napätia, dýchacie
vzorce a psychickú nepohodu. Napätie,
stres, uponáhľanosť, neschopnosť oddychovať sa stali našou druhou prirodzenosťou dovtedy, kým nás nejaké zdravotné ťažkosti neupozornia na to, že náš
organizmus toho už má dosť. Čo nám
pri tom môže pomôcť? Jedným z riešení
je relaxácia.

Relaxácia
Relaxácia je stav psychického a telesného
uvoľnenia. K bežnej činnosti je potrebná
určitá „optimálna“ úroveň napätia. Svalstvo potrebuje mať určité napätie, myseľ
potrebuje premýšľať, byť v aktívnej činnosti. Relaxácia je stav uvoľnenia tela
a mysle so zážitkom pokoja, vyrovnania,
vnútorného ticha.
Zvlášť odporúčam onkologickým pacientom naučiť sa základné techniky dýchania (súčasť relaxácie), ktoré ocenia pri
rôznych vyšetreniach, keď je úzkosť
a strach vo vyššej miere ako počas bežných dní. Taktiež kritické bývajú dni
pred kontrolou, keď sa pacienti obávajú
o výsledky. Strach je v takýchto situáciách
prirodzenou reakciou, ale dá sa zmierniť
riadeným kontrolovaným dýchaním. Nosom je nádych (kratší) a ústami je výdych
(dlhší). Dýchanie by malo byť bránicové,
číslo2/2012

teda nadychujeme sa do brucha. Správna
technika dýchania je, ak sa nám pri nádychu dvíha brucho, nesprávna – hrudník. Takýmto spôsobom sa dá znížiť tepová frekvencia, krvný tlak a získať väčšiu
kontrolu nad situáciou. Odporúčam nacvičovať kontrolované dýchanie denne.
Najlepšie 20x nádych - výdych.

Pokojné uvoľnenie
Väčšina ľudí stav relaxácie dôverne pozná,
avšak často si ho neuvedomuje. Možno
si spomeniete na pocit uvoľnenia v teplej
vani po dni plnom práce, alebo na pocit
pod sprchou so zatvorenými očami, alebo
na zážitok pokojného uvoľnenia pri káve
s kolegami po namáhavom výkone, alebo
na pocity pri čaji s rumom po zmoknutí
na kanoe. Svalstvo sa uvoľní, telo sa rozvalí do šírky a tiaže, mozog je príjemne
lenivý, nemyslí na nič. Reči sú banálne
a uvoľnené, prípadne sa slastne mlčí. Hlavou nebeží nič. Dych je hlboký, výdych
dlhý a oddychujúci. Na konci výdychu
akoby človek spočinul v náručí.
Množstvo kultúr má na tento účel siestu.
V kresťanskom svete je určený k oddychu
celý deň – nedeľa. Úporný tlak civilizácie
však dáva čoraz menej slobody ľuďom na
uvoľnené trávenie odpočinku. Alebo skôr
ľudia si tento slobodný priestor v sebe
neuvedomujú. Človek podľa všeobecne
prijímaného postoja by mal pracovať,
športovať, učiť sa. Hlavne „užitočne“ tráviť čas. Infarkt potom vytyčuje cieľovú
pásku tohto výkonového kultúrneho
tlaku. Príliš sme pod vplyvom slov „mal
by som“ alebo „musím“, ktoré zvyšujú
napätie v tele a v mysli. Zastaviť sa v dnešnej dobe nie je ľahké. Často som svedkom
toho, že ľudí zastaví práve choroba. Žiaľ,
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Hlboký zdravý spánok je ideálnym prostriedkom na obnovu duševných i telesných síl. Zároveň je aj veľkým pôžitkom.
Ľudia, ktorí majú dostatok spánku a vedia si pospať aj hodinku poobede, bývajú
pokojní, spokojní a výkonní. Po dobrom
spánku tesne po prebudení môže človek
cítiť uvoľnenie, vnútornú harmóniu, pocit tichého šťastia, spokojnosti. Tento
pocit nevyplýva z vonkajších zážitkov,
úspechov, majetku a pod. Podobný pocit
si však môžeme navodiť nielen spánkom.
Vedome si ho môžeme navodiť relaxáciou, ktorá často vedie k ešte väčšiemu
uvoľneniu a pokoju ako spánok sám.
Cenné je zvlášť to, že vedomé uvoľnenie
relaxáciou môžeme použiť i v situáciách,
ktoré sú pre mnohých ľudí stresujúce,
spojené s veľkým napätím alebo strachom. Po relaxácii ich môžeme prejsť
s pokojom, mierom a uvoľnením, pritom
sústredene pracovať i riešiť vážne problémy.

Akumulácia energie
a vnútornej pohody
Relaxáciu človek potrebuje na akumuláciu energie. Potrebuje získať dosť energie na to, aby bol výkonný, ale i na to,
aby sa mohol dostatočne koncentrovať
na učenie sa i na zážitky. Relaxácia nám
umožňuje byť v kontakte so sebou a zvyšuje pocit vnútornej pohody a spokojnosti. A pri nej zistíme, že niekedy málo
stačí k príjemnému pocitu. Leto dáva na
relaxáciu veľký priestor, tak to využime.
Želám vám, aby ste objavili čaro relaxácie
a stala sa tak vašou súčasťou života.
Text: PhDr. Miloš Šlepecký,
PhDr. Andrea Križanová
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K životnému jubileu
docenta Jozefa Mračnu
Tohto roku sme si pripomenuli vzácne životné jubileum docenta
MUDr. Jozefa Mračnu, PhD., primára oddelenia maxilofaciálnej
chirurgie na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
OÚSA a Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Primár oddelenia maxilofaciálnej chirurgie
docent MUDr. Jozef Mračna, PhD.
Foto: Peter Kresánek

J

ozef Mračna sa narodil 4. apríla
1942. Vysokoškolské štúdium absolvoval na LF UK v Bratislave.
Po skončení lekárskej fakulty nastúpil
ako sekundárny lekár v OÚNZ Komárno a v roku 1967 prišiel ako asistent
na Katedru všeobecnej a ortopedickej
stomatológie LF UK, kde pracoval pod
vedením profesora MUDr. Štefana Velgosa, DrSc. Atestáciu l. stupňa zo stomatológie úspešne absolvoval v roku
1967 a v roku 1978 nadstavbovú atestáciu z maxilofaciálnej chirurgie. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku
1985 na tému Komplexná terapia ochorení temporomandibulárneho kĺbu,
v čom pokračoval ďalej a v roku 1989
obhájil habilitačnú prácu na tému Chirurgická liečba ochorení temporomandibulárneho kĺbu a bol vymenovaný za
docenta pre odbor stomatológia. V tejto
problematike pokračuje docent Mračna
aj naďalej a je jedným z najlepších odborníkov zaoberajúcich sa touto proble-

matikou na Slovensku. Od roku 1967
sa významne podieľal na budovaní stomatochirurgického oddelenia pôvodnej
l. stomatologickej kliniky LF UK a FN.
Od roku 2004 je to Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚSA
a LF UK. Stomatochirurgické oddelenie
pod vedením docenta Mračnu získalo
dobré meno ako popredné liečebno-preventívne, výučbové pracovisko a doškoľovacie pracovisko.
Docent Mračna má podstatnú zásluhu
na výchove nových generácií stomatológov, počas ich pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia. Tejto práci sa venuje už vyše štyri desaťročia. Je jedným
z prvých implantológov v oblasti stomatológie na Slovensku, je autorom nespočetného množstva prednášok, odborných prác a publikácií. Aktívne sa
zúčastňuje domácich aj medzinárodných sympózií. Je lektorom a členom
skúšobnej komisie pre špecializačné štúdium maxilofaciálnej chirurgie, certifikačné centrum dentoalveolárnej chirurgie, ako aj pre záverečné skúšky
z predmetu orálnej a maxilofaciálnej chirurgie.
Ako školiteľ vychoval niekoľko vedeckých ašpirantov. Je oponentom viacerých habilitačných, dizertačných a diplomových prác. Angažuje sa vo výbore
Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie a je predsedom implantologického klubu tejto spoločnosti. Je členom niekoľkých medzinárodných
spoločností, napr. Európskej asociácie
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pre kranio maxilofaciálnu chirurgiu
(EACMFS).
Docent Mračna je nielen vynikajúcim
odborníkom, pedagógom, ale pracoval
aj na poli športovom - v mladosti ako
aktívny pretekár, neskôr ako športový
lekár. Z doc. Mračnu počas celého jeho
pôsobenia vyžaruje ľudský rozmer jeho
osobnosti, láskavosť a nadšenie tak pri
výučbe študentov, lekárov či pri diagnostikovaní a liečení pacientov.
Dovoľ nám, milý pán docent, aby sme
Ti pri príležitosti Tvojho krásneho životného jubilea zapriali v mene vedenia OÚSA a v mene všetkých spolupracovníkov i redakcie časopisu Naša
nemocnica všetko najlepšie, veľa lásky,
pokoja a síl do ďalšieho života. Ad multos annos!
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UDIALO SA
Z ohlasov na predošlé vydanie
Našej nemocnice:
Prečítala som si nový časopis
a veľmi sa divím, že je možno
takú veľmi peknú verziu, aká
bola doteraz, urobiť ešte lepšie.
Blahoželám.
AK
Klobúk dole nad časopisom, sú to
strany a strany kvalitného
čítania a páči sa mi, že
nezanedbávate ani fotografie.
Ľuďom to dobre padne, keď sa
vidia, že aj oni sú dôležití v tíme.
Ivana Vansová, TV Markíza
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety za zhruba desaťročie
pôsobenia nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách sveta už vychovala
veľký počet absolventov, ktorí sa výrazne uplatnili v mnohých oblastiach spoločnosti.
Tohto roku k nim pribudli i ďalší noví absolventi magisterského štúdia.
Text a foto: Peter Kresánek.

Krátko po dožití 90 rokov opustil rady
slovenských zdravotníkov dlhoročný
vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník Katedry farmakognózie a botaniky
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave doc. DrPH. PhMr. Jaroslav Kresánek, CSc.
Knižné publikácie, ktoré pripravil, boli
preložené do viacerých jazykov (českého, poľského, slovinského, nemeckého, anglického, fínskeho, nórskeho,
dánskeho, holandského, švédskeho
a francúzskeho). Docent Jaroslav Kresánek patrí nie-

len medzi
najprekladanejších,
ale celkovým nákladom cez
pol milióna
výtlačkov
svojich publikácií aj
najvydávanejších slovenských odborných autorov. Štyri reedície dosiahlo najznámejšie z diel, na ktorých sa podieľal: Atlas
liečivých rastlín a lesných plodov. Posledné úplne prepracované vydanie vyšlo roku 2008.

Gratulujem k veľmi peknej
a záslužnej práci.
PS

POZVÁNKA
Jazdectvo má na Slovensku, vrátane liečebnej hipoterapie, bohaté tradície. Najvýznamnejšie slovenské podujatie pre
priaznivcov koní - 47. medzinárodné jazdecké preteky Mercedes-Benz Grand Prix
Bratislava CSIO 3*-W/Nations Cup 4*
budú tohto roku 19. až 22. júla. Opäť ich
má pod záštitou prezident SR Ivan Gašparovič. Preteky sa tradične konajú na
zelenom parkúre v areáli Slávie STU Bratislava. Vlani ich navštívilo viac ako sedemnásťtisíc divákov.
Text a foto: Peter Kresánek

Diváci priamo na tribúnach a ďalší pri
televíznych obrazovkách sledovali tiež, ako
prezident SR Ivan Gašparovič na vlaňajších
pretekoch cenou hlavy štátu dekoroval
najúspešnejšieho domáceho jazdca Radovana
Šillu. K blahoželaniu sa pripojili za
spoločnosť AEGON Branislav Buštík a za
Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz - náš
najznámejší parkúrový jazdec, riaditeľ
a v minulosti tiež víťaz týchto pretekov.
číslo2/2012
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PortDeBras
– súzvuk
tela a mysle

PortDeBras je pomerne novým druhom cvičenia
vychádzajúcim z klasického a moderného tanca.
Kumuluje v sebe viacero prvkov strečingu,
posilňovania a posturálnych techník, pričom je
zaraďovaný do skupiny Body & Mind, tvoriacej
harmóniu a synchronizáciu tela a mysle.

P

ortDeBras kladie dôraz na hlboké
a pravidelné dýchanie, koncentráciu na vlastné telo, správnu integráciu ramien, chrbtice a bedrových
kĺbov. Núti tieto tri systémy neustále spoločne pracovať, aby sa dosiahol celkový
súlad ladného, plynulého a koordinovaného pohybu celého ľudského tela. Plynulé pohyby pri cvičení pomôžu natiahnuť skrátené svaly, uvoľnia a zmobilizujú
chrbticu a kĺbové spojenia, zlepšia koordináciu a ovplyvnia ladnosť pohybov. Zároveň sa pri cvičení posilňuje panva, ramená a aj dolné končatiny. Vďaka
príjemnej hudbe v štýle Chill Out a Ethnic Chill Ambient pomáha zažiť neopakovateľný pocit z tanca, ktorý nevyžaduje

žiadnu špeciálnu nezvládnuteľnú predchádzajúcu tanečnú prípravu. Súčasťou
cvičenia je aj PortDeBras Parterre (Floor)
- dynamické cvičenie s prechodmi na
zem, vychádzajúce z cvikov a pozícií z pilates matwork, pilates dance, power stretchu, posturálneho tréningu v spojení
s jednotlivými prvkami PortDeBras.
Špecifikum PortDeBras je oproti iným
cvičeniam napr. aj v tom, že v ňom ide
o posilňovaco-strečingové cvičenie s opakujúcimi sa nenáročnými choreografiami
a na rozdiel od napr. aerobiku, kde sa
cvičí 50 minút a zvyšných desať sa strečuje, sa pri PortDeBras strieda pohyb so
strečingom celých 60 minút. Taktiež sa
pri ňom celú hodinu využívajú okrem
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spodných partií aj vrchné – hrudník,
chrbát, vzpriamovače trupu na chrbte
a ramená. Každý pohyb je pohyb rukou
a telom, vďaka čomu cvičenie PortDeBras podporuje lymfatický systém, rozvíja
koordináciu, spevňuje a naťahuje svaly
celého tela – chrbát, brucho, ramená
a nohy a garantuje krásne držanie tela.
PortDeBras vytvoril spojením tanečných a cvičebno-rehabilitačných prvkov
do jednotlivých sekvencií v roku 2006
ruský choreograf Vladimír Snezhik
a špičkový španielsky prezentér a fyzioterapeut Julio Dieguez Papi.
Text: Peter Škorňa
Foto: INT
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LIGA PROTI RAKOVINE

A

k ste si v piatok 13. apríla 2012
pripli narcis, prejavili ste spolupatričnosť, ak ste aj prispeli,
svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste sa zároveň rozhodli pomôcť
tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie
sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov
prinieslo rekordný výnos vo výške
1 005 159,66 eura.
Liga proti rakovine používa finančné
prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických
pacientov, na vzdelávanie a prevenciu,
aj na podporu klinických a výskumných
projektov.

O rozdelení výnosu Dňa narcisov pre rok
2012 rozhodla 11-členná Generálna rada
Ligy proti rakovine predbežne takto:
l na projekty a programy v prospech onkologických pacientov a prevenciu, organizované priamo Ligou proti rakovine, je plánované použiť 530 575,12
eura,
l na podporu klinických a výskumných
projektov, hospicov a pacientskych
združení prostredníctvom darovacích
zmlúv vyčlenila generálna rada sumu
445 070 eur.

K projektom, ktoré Liga proti rakovine realizuje v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom a hradí i zo Dňa narcisov, patria:
– Centrá pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave, Martine a Košiciach
– Rekondičné pobyty a Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov
– Projekt psychosociálnej pomoci v regiónoch, v rámci ktorého Liga proti rakovine plne financuje psychológov na
lôžkových oddelenia nemocníc i v ambulanciách. Projekt je v súčasnosti realizovaný v 14 mestách SR a jeden zo
číslo2/2012

Narcis nás spojil
aj tento rok
Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou
Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha
len jeden deň v roku. Tento rok sa konal už jej 16. ročník a za ten
čas sa stala nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom,
ktorý spája ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci.

psychológov pôsobí aj priamo v priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety.
– Letné i zimné tábory pre detských onkologických pacientov realizované
v spolupráci s Klubom Detskej Nádeje
– Ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach.
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O ďalších projektoch Ligy proti rakovine
sa viac dozviete na www.lpr.sk.
K subjektom podporeným zo Dňa narcisov formou darovacích zmlúv patrí aj
Onkologický ústav sv. Alžbety, ktorému
Generálna rada Ligy proti rakovine odsúhlasila príspevok vo výške 110 000
eur na výskumný projekt mezenchýmových kmeňových buniek pri génovej
liečbe nádorov, na projekt virtuálnej databázy nádorových tkanív tkaninovej
biobanky, na projekt skvalitňujúci
liečbu kolorektálnych karcinómov
a diagnostiku pri nádoroch prsníka, ale
aj na projekty psychosociálnej pomoci
financovaním psychológa a sociálnej
sestry.
Text: Ing., Mgr. Martina
Myjavcová-Slušná
Foto: LPR
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Kompletné predbežné rozdelenie
výnosu Dňa narcisov
16. ROČNÍK DŇA NARCISOV – 13. APRÍL 2012
HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY:
ČISTÝ VÝNOS ZBIERKY:

1 005 159,66 EURA
975 645,12 EURA

OBLASTI PODPORY A POUŽITIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV Z VÝNOSU VEREJNO-PROSPEŠNEJ FINANČNEJ ZBIERKY DEŇ NARCISOV 2012
Na základe žiadostí zaslaných na Ligu proti rakovine z celého
Slovenska, Generálna rada LPR určila rozdelenie výnosu verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2012 do nižšie uvedených
oblastí nasledovne:
1 MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv
a)
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 16 500,00
Národný onkologický ústav, Bratislava
21 000,00
Onkologický ústav sv. Alžbety
110 000,00
DFNsP Bratislava
17 500,00
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
55 000,00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
10 000,00
Univerzita PJŠ - Ústav lekárskej biológie, Košice
5 000,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica
15 000,00
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
10 000,00
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec
5 000,00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
2 600,00
Fakultná nemocnica Nitra
11 100,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov
14 500,00
Univerzitná nemocnica Martin
2 300,00
Spolu
295 500,00
b)
Vranovská nemocnica, Vranov n/Topľou
10 000,00
Fakultná nemocnica Trenčín
7 000,00
Fakultná nemocnica Trnava
6 000,00
Nemocnica L. Svobodu Svidník
5 000,00
Svetielko pomoci Košice
20 000,00
Pro Vitae Lučenec
2 000,00
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
5 000,00
Diecézna charita Nitra
3 000,00
Refugium Trenčín
3 000,00
Sv. Lujza, n.o., Handlová
1 500,00
Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava
1 500,00
Spolu
64 000,00
Spolu a+b
359 500,00
2 PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY

Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv
a) Letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:
- Klub Detskej Nádeje, Bratislava
30 000,00
- Slovilco, Martin
6 750,00
- Únia žien Slovenska, Humenné
3 500,00
- Turčianske Venuše, Martin
3 500,00
- IRIS, Nové Zámky
2 470,00
- Klinček, o.z., Čadca
3 000,00
- KRUH n.o., Trnava
2 000,00
- Organizácia postihnut. chron. chorobami, Trenčín1 600,00
- Slovenská myelómová spoločnosť, Bratislava
7 000,00
- Venuša, Považská Bystrica
500,00
- Venuša Bratislava
4 150,00
- Slov. klub po transplant. krvot. buniek, Žilina
2 800,00
- OZ Viktorky Banská Bystrica
3 500,00
Spolu
70 770,00
Projekty realizované v rámci programu organizovaného LPR
b) Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov organizované LPR
80 000,00
c) Projekty, programy a prevádzka centier pomoci BA, KE,
MT
75 000,00
d) Finančná pomoc pre sociálne slabšie skupiny onkologických
pacientov
43 000,00
Spolu
198 000,00
Spolu a)+b)+c)+d)
268 770,00
3 PROJEKTY A PROGRAMY ZAMERANÉ NA ROZVOJ
VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA
Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv
3.1 - SLOVILCO Martin
1 800,00
- UK – Jesseniova fakulta, Martin
10 000,00
- RE-PUBLIC, Bratislava
3 000,00
Spolu 3.1
14 800,00
Projekty realizované v rámci programu LPR
3.2 Projekty pre onkologických pacientov a prevencia zdravej
populácie:
a) Onkologická výchova na školách – organizačné a materiálne
zabezpečenie projektu, workshopy pre študentov 50 000,00
b) Týždeň proti rakovine – Fórum onkologických pacientov
30 000,00
c) Príprava, tlač a distribúcia letákov, informačných brožúr
88 475,12
d) Preventívne, edukačné a informačné kampane 90 000,00
Spolu 3.2
258 475,12
Spolu 3.1 + 3.2
273 275,12
4 Suma ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb
a podpory organizačných zložiek LPR SR
74 100,00
SPOLU 1 + 2 + 3 + 4:
975 645,12
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UMENIE

V poradí už 44. výstava Umenia, ktoré lieči,
prináša úctyhodný výber takmer osemdesiatich fotografií z viacerých svetadielov blízkych i ďalekých, civilizovaných i exotických
krajín, ktoré so svojou manželkou
a fotoaparátom prešiel prednosta Kliniky
gynekologickej onkológie OÚSA
a Slovenskej zdravotníckej univerzity
(SZU) MUDr. Jozef Kállay.
Autor výstavy prednosta Kliniky
gynekologickej onkológie OÚSA
a Slovenskej zdravotníckej univerzity
(SZU) MUDr. Jozef Kállay.

44. výstava Umenia, ktoré lieči

Záblesky pamäte
V máji a júni pokračuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA), jeho prvom
preventívnom centre, cyklus výstav Umenie, ktoré lieči v poradí už 44. prezentáciou.
Úctyhodný výber takmer osemdesiatich fotografií (doposiaľ najviac prezentovaných prác
na jednej výstave tohto tematického cyklu) pod názvom Záblesky pamäte na nej
vystavuje prednosta Kliniky gynekologickej onkológie OÚSA a Slovenskej zdravotníckej
univerzity (SZU) MUDr. Jozef Kállay.

číslo2/2012
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A

utor výstavy, bratislavský rodák
Jozef Kállay (4. 6. 1946), získal
doktorát z medicíny na LFUK
v roku 1969. Odvtedy nepretržite až doposiaľ pôsobí na pôde terajšieho OÚSA
ako lekár pracoviska gynekologickej onkológie. Pacientkami i odborníkmi je oceňovaný ako vynikajúci slovenský gynekológ - onkológ, priekopník vykonávania
ťažkých, náročných a komplikovaných
operácií, ktorý už poskytol s tímom lekárov a sestier tejto kliniky OÚSA pomoc tisíckam žien.
Prednosta MUDr. Jozef Kállay sa zároveň
prejavuje ako jemný, citlivý a vnímavý človek s výrazným zmyslom pre krásu.
A najmä tieto vlastnosti sa odzrkadľujú

v jeho fotografickej tvorbe, ktorej sa venuje od čias štúdia až dodnes (i napriek
pár rôzne dlhým obdobiam jej útlmu).
Verejnosť sa pritom už mala možnosť, aj
keď sporadicky, zoznámiť s jeho fotografiami na výstavách či v časopisoch.
Ako sám priznáva, v najnovších rokoch
sa vďaka rozšíreniu možností cestovať
a spoznávať svet i ďalšiemu rozvoju digitálnej fotografie prirodzene zvýšil jeho
záujem o zachytávanie okamihov, prírodných krás a dojmov nielen z ďalekých
ciest, ale aj z blízkeho okolia.
„Každá cesta pre mňa znamená nové skúsenosti, všeobecné, ale aj fotografické.
Svoje fotografie nepovažujem za nijako
výnimočné a už vôbec nie umelecké. Jed-

29
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Výstavu uviedli a tiež si ju prehliadli (obaja sú v popredí fotografie) generálna predstavená
Rehole sv. Alžbety sestra Viannea (Bc. MUDr. Mária Krasňanová) a riaditeľ OÚSA doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. h. prof. Spomenul pritom, že špecifikum výstavy spočíva aj v
tom, že jej autor je tiež jedným z pracovníkov ústavu. Zároveň vyzdvihol: „Som rád, že tu
máme takú krásnu výstavu pripravenú tak ako desiatky predošlých najmä pre radosť
pacientov a klientov, nielen talentovaného lekára, ale aj fotografa. Jemne s citom nielen
operuje, ale aj fotografuje.“ V pozadí manželia Mária a Jozef Kállayovi.

noducho sa len chcem podeliť o svoje videnie a pocity s druhými. Domnievam
sa, že pri pozorovaní mojich záberov
môžu azda aj mnohí ďalší prežívať rovnaké pozitívne pocity, aké mám ja pri ich
snímaní.“ Objasňuje doktor Kállay, prečo
sa po dlhom odmietaní nakoniec nechal
číslo2/2012

presvedčiť, aby svoju tvorbu (v doteraz
najucelenejšom rozsahu) sprístupnil verejnosti samostatnou výstavou na pôde
svojho materského ústavu.
Úspešný niekoľkoročný cyklus výstav
Umenie, ktoré lieči zdôvodnil a podnietil
riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kau-
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šitz, CSc. h. prof. Realizuje ho tím prvého
preventívneho centra OÚSA vedený jeho
primárkou. V rámci cyklu už okrem
iných vystavovali v Onkologickom ústave
sv. Alžbety svoju tvorbu i akademickí maliari: Stano Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo
Macho, Anna a Anton Galkovci, Nora
Mitrová; maliar Mgr. art. Lukáš Wűrfl;
textilná a odevná výtvarníčka Zuzana Šujanová; čipkárka Terézia Vitková; výtvar-
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Prednosta Kliniky
gynekologickej
onkológie OÚSA
a Slovenskej
zdravotníckej
univerzity (SZU)
MUDr. Jozef Kállay
oboznámil so svojimi
vystavenými
fotografiami tiež
konateľa OÚSA RNDr.
Ing. Pavla Šveca, CSc.
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K úspešnej prezentácii na výstave jeho tvorby poblahoželala prednostovi Kliniky
gynekologickej onkológie OÚSA a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU)
MUDr. Jozefovi Kállayovi aj generálna predstavená Rehole sv. Alžbety sestra Viannea
(Bc. MUDr. Mária Krasňanová). Ako okrem iného pri jej otvorení uviedla, že výstave sa
teší aj za všetkých jej návštevníkov, pacientov a klientov.

níčky: Katka Alexyová – Fígerová a Katka Šimončičová; fotografi: (+) Rolf Rock,
Jana Hojstričová, Ivona Orešková, Sandra Salomonová i Monika Gáliková,
František Hauskrecht, Ladislav Smolák,
Rudolf Legel a Pavel Sůra; insitné maliarky: Mária Kapustová, (+) Bernadetta
číslo2/2012

Široká a (+) Vilma Rejmanová; výtvarník
(+) Ondrej Bartko; akvarelista Jozef
Schmögner; drevorezbár Jozef Kakačka;
či priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová, ale aj poetka Veronika Feješová-Boráková; viackrát tiež počítačová grafička
vozičkárka Andrea Mázorová , ako aj vy-
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liečené onkologické pacientky a pacienti
či účastníci a lektori bratislavského ATELIÉRU Centra dodatočného vzdelávania. Priestor vernisáží ozvláštňuje tiež socha svätej Alžbety (ďalšia je v areáli
Bratislavského hradu). Obe plastiky
stvárnil popredný súčasný taliansky
tvorca sakrálnych diel (+) Norbert Sadei.
Fotografie v poradí už 44. výstavy Umenia, ktoré lieči pod názvom Záblesky pamäte vyvolali už krátko po tom, ako ich
MUDr. Jozef Kállay inštaloval, zaslúženú
pozornosť i obdiv. Vyjadrujú autorov prirodzený talent aj v tejto oblasti. Okrem
iného tiež cit pre atmosféru, výber i kompozíciu záberu. Potvrdzujú, že fotografickú tvorbu prednostu Kállaya (tak, ako
ju aj ja ako absolvent pražskej Akadémie
múzických umení poznám), je možné objektívne hodnotiť na úrovni profesionálnej. Som presvedčený (a možno mi aj viacerí ďalší dajú za pravdu), že táto výstava
patrí k tým najhodnotnejším zo všetkých
doterajších z cyklu výstav Umenia, ktoré
lieči a oprávnene tak bola doň zaradená.
Text a foto: Peter Kresánek
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Zrejme jednou z najviac snímaných
budov na svete je sídlo amerických
prezidentov. Takýto unikátny záber
Bieleho domu z výškového pohľadu,
s jeho okolím a v obkolesení ďalších
stavieb, akú pred rokmi nasnímal
a dnes vystavuje MUDr. Jozef Kállay,
už nie je možné vyhotoviť.
Medzi fotografiami prezentovanými na výstave je
i snímka jej autora pred časťou dávnovekého
chrámového komplexu Angkor Wat v Kambodži.
Autorkou záberu je jeho manželka Mária Kállayová.

VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

Tohtoročné veľkonočné sviatky
(aj keď sú už za nami) nám
pripomína prianie a obrázok, ktoré
vytvorila talentovaná počítačová
grafička Andrejka Mázorová,
pravidelná autorka výstav v rámci
cyklu Umenie, ktoré lieči.
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V prípade záujmu o inzerciu
kontaktujte vydavateľa:
OÚSA, s. r. o, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
www.ousa.sk
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Svojím potencionálnym partnerom
u nás a v zahraničí môžeme vo vysokej
kvalite ponúknuť najmä:
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ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
ŠUBA ,s.r.o

www.edwin.sk

Prijmem
koncipienta
email:
suba-glonek@stonline.sk
32A

28A

98A

101A

55A

MAKARA
partner,
s.r.o.

ACTA
PREKLADY
A
TLMOČENIE

DIMAR

● strategické
● poradenstvo
● marketingová
● komunikácia
● databázový

Handlovská 14
851 01 Bratislava
t.č.: +421 2 63 53 17 05

marketing

● produkcia

Vedenie
účtovníctva
a ekonomické
poradenstvo

Mariánska č.10 ,
811 08 Bratislava
tel: +421-2-52 63 2795
email: acta@nextra.sk
97A

100A

83A

DIMAR SLOVAKIA , s.r.o
Palisády č.5 , 811 06 Bratislava
tel : +421 903 833 770
email : strategia@dimar.sk
10A

99A

SANOFI,
DIVERZIFIKOVANÝ GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SO ZAMERANÍM
NA POTREBY PACIENTOV

(OLH%HUQDJHU6WRQH*HWW\,PDJH
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Viac informácií nájdete na:

www.sanoﬁ.com
www.sanoﬁ.sk

Sanoﬁ-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 - 851 01 - Bratislava - Slovenská republika
Tel.: +421 2 33 100 100 - Fax: +421 2 33 100 199
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