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

číslo 2/2015

Ľudmila Balková: Vzkriesenie,
olejomaľba (30 x 40 cm)
z 56. výstavy cyklu „Umenia, ktoré lieči“
v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
Foto: Peter Kresánek.

SLOVO NA ÚVOD

Milí čitatelia!

K

omplexná starostlivosť o onkologického pacienta zahŕňa diagnostiku, liečbu
a následnú starostlivosť po liečbe. Cieľom je vyliečenie, ak to nie je reálne, tak dosiahnutie najlepšej liečebnej odpovede, predĺženie
prežívania, zlepšenie, prípadne aspoň udržanie
dobrej kvality života.
Možnosti diagnostiky a liečby sa neustále zlepšujú. V laboratórnej diagnostike máme k dispozícii
metódy genetiky, molekulovej biológie a širokú
paletu nádorových markerov.
Pre zobrazovacie vyšetrenie sa do praxe dostávajú nové, presnejšie a bezpečnejšie prístroje pre
vyšetrovacie metódy ako sú CT, MRI (magnetická
rezonancia), PET (pozitrónová emisná tomografia), prípadne aj ich kombinácie (PET/CT).
Aj endoskopické vyšetrovacie možnosti sú stále
dostupnejšie, bezpečnejšie, s lepšou dostupnosťou vizualizácie patologických zmien a možnosťou odberu vzoriek na histologické vyšetrenie.
Patológia má k dispozícii stále citlivejšie a presnejšie metódy na spoľahlivejšiu a presnejšiu diagnostiku jednotlivých typov a podtypov nádorov.
Nesporné sú aj pokroky v terapii nádorov. „Virtuozita“ chirurgov s pomocou účinnejších a bezpečnejších operačných techník a materiálneho
vybavenia umožňuje radikálnejšie výkony, čo
zvyšuje šance na vyliečenie. Ožarovacie techniky
prechádzajú významnými technologickými zmenami, nové metódy sú efektívnejšie, cielenejšie
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a bezpečnejšie. V systémovej liečbe nádorov je
vývoj nových biologických liekov asi najdynamickejším segmentom vo farmácii.
Napriek nesporným úspechom sme často svedkami progresie ochorenia, jeho generalizácie,
neúspešnosti liečby a postavení pred rozhodovanie o ďalšom postupe. Našou úlohou je
poskytnúť pacientovi informácie o liečebných
možnostiach, v prípade ich vyčerpania o možnostiach paliatívnej medicíny. V starostlivosti
o terminálnych (nevyliečiteľných, v záverečnej
fáze života) pacientov máme u nás stále určité
rezervy. Nie je dostatok posteľových oddelení
paliatívnej starostlivosti a vo všeobecnosti panuje určitá obava zo starostlivosti o onkologických
pacientov. V minulosti sa o svojich ťažko chorých
a zomierajúcich starala väčšinou rodina. V súčasnosti sa pre pracovné zaťaženie a určitý „strach“
zo zomierajúceho často rodina „nevie“ postarať
a preto sú títo pacienti odkázaní na rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti. Tak ako má každý
právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na
úrovni súčasného stavu vedy a možností liečby,
tak má aj právo na kvalitnú terminálnu starostlivosť a dôstojné umieranie. Tak ako sa zlepšuje
diagnostika a liečba, tak by sa mala zlepšovať
aj starostlivosť o umierajúcich. Mali by sme byť
schopní zabezpečiť naozaj kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, splniť zdravotnícke, sociálne, psychologické a duchovné potreby pacienta.
Je dôležité, aby náš zdravotnícky systém akceptoval potreby komplexnej terminálnej starostlivosti o zomierajúcich, aby vyčlenil prostriedky
nielen na kvalitnú diagnostiku a liečbu, ale aj
na paliatívnu starostlivosť, ktorá, mimochodom,
je veľmi finančne náročná. Nutne potrebujeme
dostatok lôžok paliatívnej starostlivosti a rovnako dostatok kvalitných pracovníkov pre takéto zariadenia. Ich práca musí byť aj adekvátne
ohodnotená, pretože je veľmi náročná po každej
stránke.
Napriek nespornému pokroku v diagnostike
a liečbe nádorových ochorení veľká časť pacientov zomiera. Je našou povinnosťou im zabezpečiť
kvalitnú paliatívnu starostlivosť, dôstojné zomieranie a smrť. Potom bude naša starostlivosť o onkologických pacientov komplexná.
Text: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
prednosta Internej onkologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety a TU, hlavný odborník
ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu
Foto: Peter Kresánek
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Moderná alergologická
diagnostika v OÚSA

Alergológia a imunológia má v Onkologickom
ústave sv. Alžbety (OÚSA) už desať rokov svoje
pevné miesto. Na Oddelení klinickej imunológie a alergológie (OKIA) sa naďalej venujeme
pacientom z „nášho rajónu“ - po presťahovaní
oddelenia z bývalej pľúcnej nemocnice v Podunajských Biskupiciach sme stále spádovým
špecializovaným pracoviskom pre okres Pezinok,
no a samozrejme vykonávame odbornú konziliárnu činnosť pre onkologických pacientov našej
nemocnice.

XXXIX. Slovenský
rádiologický kongres

V dňoch 15. - 16. mája 2015 sa v Bardejovských
Kúpeľoch konal XXXIX. Slovenský rádiologický
kongres s medzinárodnou účasťou. Toto krásne
prostredie Šariša, v údolí Kvašného potoka pod
Kamennou horou, známe svojím unikátnym
minerálnym prameňom, poskytlo miesto pre
rádiologický kongres už po tretíkrát za posledných 8 rokov.

Naše pracoviská
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Oddelenie informačných
systémov OÚSA

Prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov v Onkologickom ústave sv.
Alžbety (OÚSA) zabezpečuje jeho Oddelenie
informačných systémov (OIS OÚSA).

ĎAKUJEME

19

PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU

12

COOP Jednota opäť pomáha

Rádioterapia s využitím moderných zobrazovacích metód

Nadácia Jednota COOP poskytla pre Onkologický
ústav sv. Alžbety (OÚSA) najnovšie ďalšiu účelnú
pomoc – prostriedky na nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia: Genetického sekvenátora
CPOMISeg. Sekvenátor bude po umiestnení na
Oddelení lekárskej genetiky slúžiť pacientom
s onkologickými alebo inými závažnými ochoreniami.

V spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre
atómovú energiu (IAEA) so sídlom vo Viedni, Klinikou radiačnej onkológie Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA), Slovenskej zdravotníckej
univerzity (SZU) a Klinikou nukleárnej medicíny
LFUK a OÚSA sa v dňoch 19. až 20. marca 2015
uskutočnil v priestoroch Onkologického ústavu
sv. Alžbety medzinárodný kurz venovaný problematike zakresľovania a plánovania cieľových
objemov s využitím vyšetrenia pozitrónovou
emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou
tomografiou (PET/CT).

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

NAŠE PACIENTKY A PACIENTI:
MÁTE SLOVO

14

Bojuje už dvadsať rokov
Vďačná Zdenka

DAJTE SI DO KALENDÁRA

21

Skôr než vám priblížim svoj príbeh, rada by som
vyjadrila aj touto cestou svoju vďačnosť za úspešné vyliečenie choroby, ktorá je najväčším strašiakom všetkých žien - rakoviny prsníka. Vďaka za
predĺženie života ku dnešnému dňu - o dvadsať
rokov. Vďaka všetkým lekárom a personálu, ktorí
mi pomohli pri zdolávaní choroby a vedení tohto
boja. V Onkologickom ústave sv. Alžbety som sa
stretla s báječnými ľuďmi, milými, ochotnými.

číslo 2/2015

Soľ nad zlato?
Iba jodidovaná

Poďakovanie
AVON pochod proti rakovine
prsníka

Slovensko sa každoročne zapája do celosvetového boja proti rakovine prsníka a ani tento rok
tomu nebude inak. Siedmy ročník tradičného
AVON Pochodu proti rakovine prsníka, ktorý
prináša pozitívnu energiu a pomoc projektom
zameraným na prevenciu a liečbu tejto choroby
sa bude konať v hlavnom meste koncom leta.
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Anesteziológ a narkóza

Prečo ste o anestéziológoch možno ešte nepočuli? Prečo o nich takmer nič neviete? Stretnutie
s anestéziológom pacient jednoducho prespí,
alebo kvôli liekom, ktoré počas prípravy pred
samotnou operáciou, alebo už počas narkózy dostáva, si z obdobia pred operáciou a bezprostredne po nej pacient takmer nič nezapamätá.

26

5. Sympózium o primárnych
imunodeficienciách

V kongresových priestoroch hotela Austria
Trend hostila Bratislava 22. apríla už 5. Sympózium o primárnych imunodeficienciách. Ide
o podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorého
program je venovaný hlavne lekárom prvého
kontaktu, lekárom špecializovanej zdravotnej
starostlivosti – najmä z odborov reumatológia,
hematológia, pneumológia, ORL, dermatológia,
ako i pre alergológov – klinických imunológov
a pre pracovníkov laboratórnej medicíny v oblasti
klinickej imunológie.

h. prof., a konateľ OÚSA RNDr. Ing. Pavol Švec,
CSc., navštívili pri príležitosti ročného pôsobenia
v nových priestoroch a s rozšíreným vybavením
Laboratórium Oddelenia klinickej imunológie
a alergiológie (OKIA) OÚSA. Spolu s pracovníčkami laboratória sa venovali otázkam ďalšieho
skvalitňovania činnosti laboratória vo svetle
najnovších poznatkov odboru.
ODDELENIE MARKETINGU
INFORMUJE

29

Jubilejná 20. medzinárodná
pracovná konferencia Sekcama

20. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA sa konala 14. a 15. mája v Hoteli Holiday
Inn v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo okolo
200 lekárov a odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Spojených štátov,
pričom odznelo 66 prednášok. Usporiadateľmi
tohto jubilejného ročníka bola Sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti
(SEKCAMA), Slovenská onkologická spoločnosť
(SOS), Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a už
tradične Onkologický ústav sv. Alžbety.

Dňa 26. februára 2015 sa v priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety konal regionálny
odborný seminár pod názvom „Moderná alergologická a imunologická diagnostika“.
PRESTÍŽNE LABORATÓRNE SLUŽBY

UMENIE
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Riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv.
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Maľby, vhodné na recept

Nepoznám veľa autorov, ktorých obrazy majú
takú čarovnú moc. Nekričia, nevtierajú sa,
nepresviedčajú, netlačia na pílu, nebojujú. Iba sú.
Pravdivé, pokojné, teplé, úprimné, vyžarujúce to
najlepšie.“
ZAUJÍMAVOSTI

33

Cez tri milióny

V uplynulom fiškálnom roku (apríl 2014 až marec
2015) vyrobili závody japonskej značky Suzuki
celosvetovo vyše 3,04 milióna vozidiel, čo je
medziročný nárast o 6,5 percenta. Prekročenie
trojmiliónovej hranice produkcie predstavuje
absolútny rekord v histórii Suzuki a prekonanie
doposiaľ najväčšieho objemu 2,89 milióna
vozidiel vyrobených za fiškálny rok 2012.
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Moderná alergologická
a imunologická diagnostika

Špičkové imunologické
vyšetrenia

32

PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU

Odborné podujatia

27

Dagmar Danková svoju tvorbu pod názvom:
„Krása prírody lieči“. Je to v poradí už 57. výstava
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“.

Tvorba Slovenky žijúcej
a vystavujúcej v USA

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v zrekonštruovanom Preventívnom centre, prezentuje

Otvorili sme rekonštruované
oddelenie

Generálna predstavená Rehole sv. Alžbety sestra
Mária, riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof., konateľ OÚSA RNDr. Ing.
Pavol Švec, CSc., tajomníčka LFUK v Bratislave
Ing. Adela Kubíniová, predstavitelia Kliniky
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK ako aj ďalší
hostia sa zúčastnili otvorenia rekonštruovaného
Oddelenia predklinického zubného lekárstva
tejto kliniky. Oddelenie hneď po svojom otvorení
začalo naplno s výučbou.
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Moderná alergologická diagnostika
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
Alergológia a imunológia má v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) už desať rokov svoje
pevné miesto. Na Oddelení klinickej imunológie a alergológie (OKIA) sa naďalej venujeme pacientom z „nášho rajónu“ - po presťahovaní oddelenia z bývalej pľúcnej nemocnice v Podunajských Biskupiciach sme stále spádovým špecializovaným pracoviskom pre okres Pezinok, no
a samozrejme vykonávame odbornú konziliárnu činnosť pre onkologických pacientov našej
nemocnice. Pôvodné OKIA sa vzhľadom k rýchlemu rozvoju laboratórnych imunologických
metód rozčlenilo na dve samostatné oddelenia - klinické a laboratórne. Obe oddelenia okrem
úzkej spolupráce s jednotlivými pracoviskami nemocnice spolupracujú aj s terénnymi alergológmi - imunológmi z Bratislavy a širokého okolia - vykonávame pre nich konziliárnu činnosť
a kompletnú laboratórnu diagnostiku. Okrem toho je OKIA OÚSA aj výukovou základňou Katedry klinickej imunológie a alergológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Alergologická diagnostika pozostáva zo štyroch základných pilierov:
1) anamnéza; 2) fyzické vyšetrenie
pacienta; 3) kožné alergénové testy; 4) laboratórna diagnostika (vyšetrenia z krvi). Všetkým štyrom
treba venovať náležitú pozornosť,
sú rovnako dôležité. Anamnéza
je a vždy ostane ťažiskovým pilierom - z nej vychádza špecifické
zameranie tak fyzického vyšetrenia pacienta, aj cielená realizácia
kožných alergénových testov. Je
číslo 2/2015

zvláštne, že pacienti bývajú neraz
zaskočení, ako „zvedavý“ je alergológ. V dnešnej uponáhľanej dobe
by každý chcel mať vyšetrenie raz
- dva za sebou: „Na čo sa ma ten
doktor toľko pýta, nech mi zoberie
krv, urobí testy, povie výsledok, dá
lieky“. Dobrý lekár, a pre alergológa to platí dvojnásobne, sa však
musí čo najpodrobnejšie vypytovať na charakter ťažkostí - odkedy,
za akých okolností, ako často, aký
majú charakter, súvislosti s činnos-
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ťou a prostredím, ročnou dobou,
počasím..., treba sa pýtať na iné
choroby, lieky ktoré pacient užíva,
choroby v minulosti, vrátane detstva, aj medzi pokrvnými príbuznými. Samozrejme to sa nedá za
päť minút.
Čo sa týka kožných alergénových
testov, realizujeme ich podľa možností vždy ešte pred laboratórnou
diagnostikou. Pomáhajú nám zorientovať sa v „alergickom profile“
pacienta a umožňujú následne cielenú laboratórnu diagnostiku. Veľkou výhodou kožných testov je, že
výsledok máme k dispozícii 15-20
minút po ich aplikácii. Realizujú sa
na predlaktí, na ktoré sa aplikuje
séria kvapôčiek (z alergénových
roztokov), pričom cez každú kvapku treba jemne napichnúť pokožku. Netreba sa báť, nie je to mimoriadne bolestivé. Pozitívna reakcia
vyzerá ako poštípanie komárom.
Následný odber krvi sa zameriava
na dve základné oblasti - doplnenie, prípadne spresnenie profilu
senzibilizácie pacienta (teda presné určenie, na čo všetko je daný
jedinec alergický) a na imunologickú diagnostiku (zistenie stavu
imunity).

NA AKTUÁLNU TÉMU
Určiť na čo je alebo nie je pacient
alergický, vôbec nie je jednoduché. Je to podstatne zložitejšie ako
povedzme zmerať hladinu cukru
v krvi. Pri alergologickej diagnostike zisťujeme, či si daný jedinec vytvoril špecifické protilátky (označované ako šIgE) proti konkrétnej
bielkovinovej štruktúre z konkrétneho alergénového zdroja. Čo to
znamená? Bežne síce hovoríme
o alergii na brezu, trávy, roztoče,
prípadne na orechy, mlieko, vajcia..., v skutočnosti je to však oveľa
komplikovanejšie. Vysvetlíme si to
na príklade roztočov a peľových
alergénov. Zdrojom látok, ktoré
vyvolávajú alergické prejavy sú výkaly roztočov, respektíve peľové
zrnká. To sú teda alergénové zdroje ktoré obsahujú zmes mnohých
látok, z ktorých iba niektoré môžu
byť u vnímavého jedinca príčinou
alergie. Za tvorbu „alergických
protilátok“ (šIgE) zodpovedajú
najmä bielkoviny.
Každý alergénový zdroj obsahuje
celý rad bielkovinových molekúl,
z ktorých niektoré spôsobujú alergiu u väčšiny alergikov (tzv. hlavné
alergény), niektoré iba u niektorých (vedľajšie, minoritné alergény), niektoré vôbec nie. Bežná
alergologická diagnostika používa
na zistenie prítomnosti alergických protilátok extrakty (výťažky)
z alergénových zdrojov, ktoré sú
však zmesou mnohých bielkovín.
Alergénové extrakty na diagnostiku dodáva na trh niekoľko výrobcov. Každý z nich používa inú metodiku extrakcie a štandardizácie
bielkovín z alergénového zdroja,
navyše vstupnú surovinu (napríklad peľové zrnká) môžu mať
rozdielneho pôvodu. Toto všetko
vedie ku skutočnosti, že výsledky
z jednotlivých meraní, najmä ak sa
používajú viaceré metodiky a diagnostiká od viacerých dodávateľov,
si nie vždy odpovedajú. V praxi to
znamená, že u toho istého jedinca môže byť výsledok viacerých
meraní rozdielny. To čo bolo pred

rokom negatívne, môže vychádzať
pri ďalšom meraní pozitívne (a naopak). O to dôležitejšia je vstupná
anamnéza, aby sme potom vedeli
neraz rozporuplné výsledky správne interpretovať.
Alergologická diagnostika sa
s týmto problémom snaží vyrovnať
a ostatné roky sa začína využívať
tzv. komponentová - molekulová diagnostika. V tomto prípade sa na
diagnostiku alergických IgE protilátok nepoužívajú extrakty alergénových zdrojov, ale iba konkrétne
molekuly bielkovín o ktorých je
známe, že najčastejšie vyprovokujú tvorbu šIgE. Samozrejme, vyrobiť presne definovanú bielkovinovú molekulu nie je jednoduché.
Zatiaľ máme k dispozícii iba obmedzené množstvo takýchto diagnostík. Pritom sa odhaduje, že napríklad len roztočové výkaly môžu
obsahovať až 30 rôznych bielkovín
schopných u alergika navodiť tvorbu alergických protilátok. Nateraz však máme k dispozícii iba tri
z nich...
Prečo nestačí vedieť, že je alergik
precitlivený na roztoče, na peľ brezy a podobne, ale chceme vedieť
na ktorú molekulu z týchto zdrojov? Je to veľmi dôležité pre tzv.
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skríženú alergiu. Veľmi podobné,
niekedy takmer identické molekuly bielkovín obsahujú veľmi nepríbuzné zdroje alergénov. Napríklad
peľ brezy a jablko, alebo výkaly
roztočov a kreveta (garnát). Z tohto pohľadu naozaj nie jedno, na
ktorú bielkovinu brezového peľu
alebo roztočových výkalov pacient
získal alergiu. V prípade alergie
na bielkovinu „a“ bude pacient
reagovať alergicky aj na konzumáciu jablka, ale v prípade alergie na
bielkovinu „b“ mu pri konzumácii
jabĺčok nehrozí žiadne nebezpečie. Podobne to je pri roztočoch
- v prípade alergie na hlavné roztočové alergény hrozí „iba“ alergická
nádcha a alebo astma, ale pri síce
vzácnej, ale vyskytujúcej sa alergii
na minoritný alergén tropomyozín
hrozí pri konzumácii tzv. plodov
mora silná celková, potenciálne až
smrteľná alergická reakcia!
Alergologická diagnostika sa tak
stáva čoraz presnejšou, ale aj kom
plikovanejšou. Za účelom priblíženia nových diagnostických
možností sme sa už pred časom
rozhodli v spolupráci s Oddelením
marketingu OÚSA minimálne raz
ročne organizovať na pôde nášho
ústavu odborné semináre pre naOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

NA AKTUÁLNU TÉMU
šich terénnych spolupracovníkov
a klientov. Dňa 26. februára 2015
sa konal v prednáškovej miestnosti
OÚSA seminár „Moderná alergologická a imunologická diagnostika“.
Odzneli tri prednášky. Prvé dve
predniesli pracovníčky laboratória
OKIA primárka Ing. Mária Zuzulová a RNDr. Jana Jarčušková, PhD.
Týkali sa tzv. bazotestov - testov
zisťujúcich prípadnú pacientovu
alergiu metodikami zameranými
na bazofilné leukocyty (špeciálny
typ bielych krviniek, ktoré zohrávajú pri alergii významnú úlohu).
Tieto testy vhodne dopĺňajú vyššie spomínané testy zamerané na
špecifické „alergické protilátky“.
Doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., prednosta Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA a primár
klinických pracovísk OKIA priblížil kolegom z terénu princípy molekulovej diagnostiky alergických
chorôb a možnosti jej využitia
v klinickej praxi. Prednášky boli
bohato dokumentované obrázkami a schémami a vyvolali živú diskusiu. Príjemným zadosťučinením

číslo 2/2015

pre prednášajúcich bol záujem
poslucháčov o možnosť získať prezentácie v elektronickej podobe
na ďalšie štúdium. Veríme, že tento a podobné semináre prispejú
k ešte užšej spolupráci alergologického terénu s našou nemocnicou a v konečnom dôsledku pre
zlepšenú diagnostiku a následnú
starostlivosť o našich pacientov.
Výsledky uvedených nových diagnostických metód (bazotesty, molekulová diagnostika alergie) možno využiť v diagnostike respiračnej
alergie, precitlivenosti na jed blanokrídleho hmyzu (osa, včela...), aj
v diagnostike potravinovej a liekovej alergie. Napriek novým a presnejším diagnostickým metódam,
súčasná alergologická diagnostika
má stále ďaleko od ideálneho stavu, a tak ostáva jej základným pilierom spomínaná anamnéza - podrobný rozhovor s pacientom. Do
budúcnosti môžeme, očakávať rozširovanie alergologickej diagnostiky o ďalšie alergizujúce molekuly,
aj nové metodiky merania alergie.
Tu treba uviesť, že súčasne s čoraz
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podrobnejšou a presnejšou alergologickou diagnostikou stúpajú
aj náklady na jej realizáciu. Odborné spoločnosti preto musia viesť
s platcami zdravotnej starostlivosti kontinuálny dialóg o potrebnej
diagnostike a racionálnom využívaní diagnostických metód, ako aj
obmedzených finančných zdrojov.
Podrobná a vysoko sofistikovaná
diagnostika náročná na personálne aj prístrojové vybavenie by sa
mala realizovať iba v špecializovaných centrách, ktoré na to majú
uvedené personálne aj materiálové predpoklady. Záverom môžem
konštatovať, že naše pracoviská
tieto predpoklady spĺňajú, a tak
prinášajú našim alergikom kvalitnú diagnostiku vedúcu k optimálnej liečbe.
Text: doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., mim. prof.,
primár OKIA OÚSA a prednosta
Ústavu laboratórnej medicíny SZU
a OÚSA.
Foto: Peter Kresánek

Naše pracoviská

Oddelenie informačných systémov
Onkologického ústavu sv. Alžbety

Na špičke v zabezpečení IT
Prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov v Onkologickom ústave sv.
Alžbety (OÚSA) zabezpečuje jeho Oddelenie informačných systémov (OIS OÚSA).

Ing. Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov
v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

OIS OÚSA komunikuje s vedúcimi pracovníkmi ostatných oddelení a vedením ústavu, na základe ich požiadaviek odporúča a navrhuje IT riešenia, ktoré následne realizuje svojimi vlastnými zamestnancami alebo pomocou externých firiem. Oddelenie má deväť pracovníkov a skladá sa z:
• vedúceho OIS, ktorý podlieha priamo konateľom OÚSA,
• systémových programátorov OIS, ktorí majú na starosti chod serverov, pravidelné vytváranie záloh, manažment aktívnych prvkov počítačovej siete, databáz a iných IT zariadení,
• aplikačných programátorov OIS, ktorí majú na starosti najmä nemocničný informačný systém (NIS) a systém na podporu procesov riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky (ERP),
• technikov OIS, ktorí majú na starosti prevádzku a servis počítačov
(pracovných staníc), telefónov a iných IT technológii pripojených
v počítačovej sieti OÚSA.
Primárny informačný systém ústavu tvorí nemocničný systém PCS*Care. Je to komplexný nemocničný informačný systém určený na
efektívnu správu ústavu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti

a laboratórií v súlade s platnou
legislatívou. Systém zabezpečuje
komplexnú zdravotnícku agendu
a poskytuje reporty pre finančné riadenie, o vyťažení zdrojov
a zdravotnej starostlivosti. Služby
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a funkcionalita modulov PCS*Care
spĺňajú v plnom rozsahu špecifické potreby ambulancií, lôžkových
oddelení, operačných sál, laboratórií, lekárne a podporujú správu
digitálnych zobrazovacích systémov PACS. V roku 2007 sa OÚSA,
ako prvá nemocnica na Slovensku,
stal bezfilmovým, plne digitálnym
pracoviskom pre zobrazovacie
metódy vďaka systému TomoCon
PACS od spoločnosti Tatramed
Software s.r.o. Ku dnešnému dňu
OÚSA archivuje viac ako 820-tisíc
digitálnych štúdií zobrazovacích
metód, čo predstavuje objem približne 30 TB už komprimovaných
dát na diskových poliach, ktoré sú
uložené v separátnych dátových
centrách v rámci areálu OÚSA. Tieto štúdie sú dostupné k zobrazeniu na akomkoľvek počítači pripojenom do počítačovej siete v areáli
ústavu. Celkovo je v systéme PACS
pripojených viac ako 50 prístrojov.
ERP systém ústavu (Enterprise resource planning), dodávaný spoločnosťou VEMA, a.s., pozostáva
z modulov pre riadenie ľudských
zdrojov ako sú: personalistika,
spracovanie miezd, dochádzkový
systém a tiež z modulov pre ekonomiku a logistiku v ktorých sa vedie
účtovníctvo, spracúvajú faktúry,
eviduje majetok, vedie skladové
hospodárstvo ústavu a mnohé iné.
OÚSA ďalej prevádzkuje stravovací informačný systém pre spolu
tisíc stravníkov (zamestnancov
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

Naše pracoviská
bajú tu v elektronickej podobe ani
všetky vydania časopisu Naša nemocnica. Súčasťou webu ústavu je
aj portál pre čítanie laboratórnych
výsledkov v elektronickej forme
pre externých lekárov, ktoré sa generujú automaticky po podpísaní
príslušným laboratóriom.

Ing. Juraj Magula, systémový programátor.

a pacientov). Zamestnanci si môžu
objednať stravu na týždeň vopred
pohodlne cez intranetovú aplikáciu dostupnú z celého ústavu.
Súčasťou INTRANETU OÚSA je
aj komplexná elektronická báza
dát interných dokumentov ako sú
prevádzkové smernice, pracovné
postupy, manuály a vždy aktuálne
informácie pre personál ústavu.
Ďalej na intranete pracovníci nájdu elektronický systém žiadaniek
pre hospodársko-technickú časť
nemocnice (HTČ). Inak povedané, v prípade potreby nahlásenia
žiadostí na jedno z oddelení HTČ
(prevádzkové, technické, investičné, IT, marketing, sklad MTZ atď.)
si zamestnanec vypíše elektronickú žiadanku cez intranet a vždy je

vyrozumený elektronicky o jej stave emailom.
Emailový server ústavu aktuálne
spravuje 690 emailových schránok, ktoré sú dostupné z ústavu
ale aj mimo neho. Server poskytuje podporu dnes populárnych
mobilných zariadení ako sú tablety alebo chytré telefóny, takže
zamestnanci sú vždy načas o všetkom informovaní.
Okrem intranetových webových
služieb ústav prevádzkuje webovú
stránku /www.ousa.sk/ na ktorej
môžu pacienti nájsť vždy aktuálne
informácie o ústave ako napríklad
ordinačné hodiny ambulancií,
telefónne kontakty, personálne
zloženie kliník a podobne. Nechý-

Ing. Eva Čabráková, aplikačný programátor.
číslo 2/2015

Ústav laboratórnej medicíny
v OÚSA prevádzkuje viac ako 40
analyzátorov pripojených do laboratórneho informačného systému
cez počítačovú sieť. Aj vďaka tomu
OÚSA publikuje elektronické výsledky na webovom portáli ešte
v ten istý deň ako boli spracované.
Koncom minulého roka začalo
OIS OÚSA s postupnou výmenou
analógových telefónnych prístrojov za IP telefóny, ktoré sú pripojené priamo do počítačovej siete
OÚSA. Ich zariadenia je možné
okamžite inštalovať kdekoľvek kde
je dostupná štruktúrovaná kabeláž. To isté platí aj pre IP televíziu.
Počas modernizácie lôžkovej časti, OIS dbá na to, aby všetky použité kabeláže spĺňali požiadavky
na minimálne 20 rokov vopred.
Preto sa inštaluje štruktúrovaná
kabeláž minimálne „cat 6a“, ktorá
spĺňa normu prenosovej rýchlosti
až 10 gbps. Koncom tohto roka má
OIS v pláne sprístupniť bezdrôtový WIFI internet pre pacientov aj
zamestnancov lôžkových častí, po-

Ing. Mária Koncová, systémový programátor.
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Naše pracoviská

Ing. Jana Osvaldová, aplikačný programátor.

Ing. Ladislav Jozefák, systémový programátor.

liklinickej časti a preventívneho
IT technológie OÚSA v číslach (podľa počtov zariadení):
centra OÚSA.
• počítačov:
808 ks
Medzi najnovšie výzvy pre tím OIS
• fyzických serverov:
33 ks
OÚSA patrí budovanie nového,
• virtuálnych serverov:
22 ks
prvého svojho druhu na Slovensku
• diskových polí:
9 ks
dátového centra v nemocnici, vďaka ktorému bude v ústave takmer
• IP telefónov:
266 ks
stopercentná (na 99,982 %) do• analógových telefónov:
330 ks
stupnosť IT služieb, čo pripúšťa
• IP televízorov:
11 ks
maximálne poldruhahodinový vý• prístrojov pripojených v počítačovej sieti:
173 ks
padok ročne. Pri viac ako 60-per• bezpečnostných IP kamier:
37 ks
centnej virtualizácii serverov to
• koncových bodov štruktúrovanej kabeláže:
1700 ks
okrem iného umožní aj výrazné
úspory elektrickej energie a tým
• slaboprúdových rozvádzačov:
24 ks
nákladov na prevádzku.
• access switchov:
44 ks
Na záver len pre ilustráciu: naše
• core switchov:
2 ks
oddelenie informačných systémov
ročne vybaví v priemere 3,3-tisíca
požiadaviek k spokojnosti kolegýň Text: Ing. Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov
a kolegov z celého ústavu.
v Onkologickom ústave sv. Alžbety, Foto: Peter Kresánek

Jaroslav Sivák, Ondrej Briatka a Tibor Kačeriak, technici.
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Časť pracovného tímu Oddelenia
informačných systémov OÚSA.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU

Kurz venovaný PET/CT plánovaniu pri nemalobunkových
nádoroch pľúc a nádoroch CNS.

Rádioterapia s využitím
moderných zobrazovacích metód

V spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) so sídlom vo Viedni, Klinikou radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA), Slovenskej zdravotníckej
univerzity (SZU) a Klinikou nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA sa v dňoch 19. až 20. marca
2015 uskutočnil v priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety medzinárodný kurz venovaný
problematike zakresľovania a plánovania cieľových objemov s využitím vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT).

Experti z Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu (IAEA): Dr. Rodolfo Nunez-Miller, Dr. Paolo
Castellucci, Dr. Garry Hanna a Dr. Oliver Oehlke.

N

a podujatí boli prezentované
diagnostické možnosti nasledovných rádionuklidov: 18FDG,
18
FET, 68Ga DOTATATE a 11C MET.
Kurz mal 33 účastníkov z ôsmich
popredných pracovísk radiačnej
onkológie a nukleárnej medicíny
z celého Slovenska. Zahraničnými
prednášajúcimi boli Dr. Garry Hanna, radiačný onkológ (St. James
Hospital, Dublin, Írsko), Dr. Paolo
Castellucci, špecialista z odboru
nukleárna medicína (St.Orsola-Malpigi Hospital, Bologna, Taliansko) a Dr. Oliver Oehlke, radiačný
onkológ (Albert Ludwig University, Freiburg, Nemecko). Za Onkočíslo 2/2015

Mgr. Jozef Grežďo, PhD., Oddelenie klinickej
fyziky OÚSA, demonštruje možnosti
plánovacieho systému účastníkom kurzu.

logický ústav sv. Alžbety vystúpil
MUDr. Martin Polakovič z II. rádiologickej kliniky OÚSA a LFUK.
Ďalším pozvaným prednášajúcim
bol MUDr. Pavol Povinec, PhD. primár oddelenia nukleárnej medicíny BIONT, a.s.
V uplynulých rokoch sa v radiačnej onkológii venuje mimoriadna
pozornosť zakresľovaniu cieľových
štruktúr s využitím moderných
zobrazovacích metód kam patrí
aj PET/CT. Výhodou uvedeného
postupu je presnejšie určenie ožarovacích objemov s možnosťou
aplikácie vyšších dávok do nádoru
a nižšej dávky na okolité cieľové
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štruktúry, čo sa premieta do dĺžky
prežívania, ako aj kvality života pacientov po rádioterapii.
Práve prvý deň kurzu bol venovaný problematike zakresľovania
nemalobunkových pľúcnych karcinómov s využitím 18FDG PET.
Uvedený postup je využívaný na
Klinike radiačnej onkológie OÚSA
od roku 2013. Pľúcne nádory sú
najčastejším nádorovým ochorením a príčinou úmrtí u mužov
s diagnostikovaným onkologickým
ochorením. U žien má ich výskyt
stúpajúcu tendenciu.
V prvý deň kurzu mali účastníci
tiež príležitosť na neformálnu vý-

PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., prednostka
Kliniky radiačnej onkológie OÚSA a SZU.

menu skúseností medzi jednotlivými pracoviskami a zahraničnými
lektormi počas spoločenského večera, ktorý sa konal v jedálni OÚSA.
Druhý deň sa účastníci zaoberali
problematikou zakresľovania nádorov CNS - hlavne meningeómom
(nádor vychádzajúci z mozgových
obalov) a primárnym gliovým
nádorom (nádory vychádzajúce
z podporných gliových buniek)
s využitím predovšetkým 11C MET
PET. Uvedené vyšetrenie sa začalo
používať pri zakresľovaní cieľových objemov na Klinike radiačnej
onkológie OÚSA a SZU od roku
2014 ako prvom pracovisku na

MUDr. Martin Polakovič,
II. rádiologická klinika OÚSA a LFUK.

území Slovenska. Kurz bol interaktívny, najväčším prínosom pre
účastníkov bola možnosť zakresľovania cieľových objemov priamo na počítačových - plánovacích
konzolách v skupinách, ktoré pozostávali z radiačných onkológov
a špecialistov z odboru nukleárnej
medicíny. Následne prebehla diskusia s prednášajúcimi o veľkosti
cieľových štruktúr, aplikovaných
dávkach a liečebných výsledkoch.
Uvedený medzinárodný kurz bol
priaznivo hodnotený, tak zo strany
slovenských účastníkov, ako aj zahraničných hostí. Za Medzinárodnú atómovú agentúru spokojnosť

Zástupcovia z popredných pracovísk
radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny
sa na podujatí s expertmi IAEA venovali
moderným zobrazovacím metódam.

s priebehom úspešnej akcie vyjadril Dr. Rodolfo Nunez-Miller, ktorý sa spolupodieľal na organizácii
podujatia.
Poďakovanie za technologickú
a logistickú pomoc patrí v neposlednom rade pracovníkom Ústavu klinickej fyziky SZU a OÚSA,
oddeleniu informačných systémov
a hospodársko-technickému oddeleniu OÚSA.
Text: MUDr. Martin Chorváth,
PhD., primár Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického
ústavu sv. Alžbety a VŠZASP
Foto: Peter Kresánek

Účastníci kurzu pri interaktívnom
zakresľovaní cieľových objemov.
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
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NAŠE PACIENTKY A PACIENTI: MÁTE SLOVO

Bojuje už dvadsať rokov

Vďačná Zdenka
Skôr než vám priblížim svoj príbeh, rada by som vyjadrila aj touto cestou svoju vďačnosť za úspešné
vyliečenie choroby, ktorá je najväčším strašiakom všetkých žien - rakoviny prsníka. Vďaka za
predĺženie života ku dnešnému dňu - o dvadsať rokov. Vďaka všetkým lekárom a personálu, ktorí
mi pomohli pri zdolávaní choroby a vedení tohto boja. V Onkologickom ústave sv. Alžbety som
sa stretla s báječnými ľuďmi, milými, ochotnými. Naozaj, či to boli lekári, či to bol personál, či to
boli aj upratovačky, všetci boli neskonale milí. A to mi veľmi pomohlo moje ochorenie prekonať.
Vladimír Bella, PhD. Medzi tými,
ktorí sa o môj úspešný boj s chorobou významne pričinili je tiež
najmä chirurg MUDr. Marián Repáň, ktorý ma operoval v priebehu
desiatich rokov dokonca dva razy.
Veľmi tiež ďakujem pani primárke MUDr. Dagmar Sorkovskej, pod
ktorej vedením a zásluhou som
prekonávala liečenie, ktoré nebolo
práve ľahké. Taktiež celému kolektívu sestričiek vyjadrujem vďaku.
Osemdesiatročná Zdenka Saxová Tak ešte raz ĎAKUJEM.
úspešne bojuje s rakovinou už
dve desaťročia.

Ď

akujem najmä pánovi riaditeľovi doktorovi docentovi
Jurajovi Kaušitzovi, ktorému sa podarilo vybudovať a viesť
Preventívne centrum pri Onkologickom ústave sv. Alžbety a toľké
roky úspešne napreduje a pomáha
pri tak nesmierne ťažkej úlohe - bojovať proti rakovine. Nepodarilo by
sa mu to, keby nemal pri sebe obetavých a nadovšetko skvelých ľudí
– odborníkov – lekárky a lekárov
a celého personálu, ktorí pomáhajú pri preventívnych prehliadkach
a následne pri liečení onkologických ochorení.
Som rada, že počas môjho liečenia
som sa zoznámila s viacerými výnimočnými osobnosťami. Z Onkologického ústavu sv. Alžbety to je
okrem iných primárka MUDr. Alena Kállayová a tiež primár MUDr.
číslo 2/2015

Prvý dotyk s rakovinou
Do dôchodku som nastúpila v máji
v roku 1991. Krátko nato som pochovala manžela, rana to bola obrovská. Na Vianoce v roku 1994
som stratila otca a po mesiaci na
to i mamičku. Toto boli hádam najväčšie a najbolestivejšie momenty
v mojom živote. Isto sa to mohlo
podpísať i na môj zdravotný stav
a nasledujúci život. V roku 1996
som zbadala, že na ľavej strane nad
prsníkom sa mi vytvorila zdurenina. Prekvapilo ma to - hľadala som
príčinu: z čoho to môže byť? V krátkej dobe sa mi zo zdureniny vytvorila jamka. To ma ešte nenapadlo,
že by som sa mala poradiť s lekárom. A s akým?

sesternice na ktorého som sa medzi
rečou so svojim problémom obrátila. Prezrel ma a ihneď mi napísal
na lístok odporučenie, že až prídem
domov, aké vyšetrenia by som mala
čo najrýchlejšie absolvovať.
Zľakla som sa. Keďže v auguste je
čas dovoleniek, na celom poschodí
polikliniky vtedy nik nebol, okrem
gynekologičky, ktorá ma zobrala hneď na vyšetrenie. Potom ma
okamžite poslala na mamografiu
(vtedy som nemala ani tušenie, o čo
ide) za pani doktorkou Alenou Kállayovou, ktorá vtedy pôsobila v Železničiarskej nemocnici. Po vyhodnotení snímky zostala vážna. Začala
som tušiť, že nemá pre mňa dobrú
správu. A ani nemala. Bola ku mne
veľmi láskavá. Čakali ma však od
nej slová pravdy, že mám rakovinu,
ktorá sa musí čo najskôr operovať.
Zrútil sa mi v tej chvíli celý svet.
Ona ma však podržala, vysvetlila mi
o čo ide, akú mám nádej...

Ako žiť s chorobou
V tomto čase som sa snažila vedieť čo najviac o tomto ochorení
– sledovala som prognózy a každá
správa o úspešnom liečení mi dávala nádej, že to prežijem, že ešte
mám šancu na život. I keď som sa
v duchu lúčila s mojimi deťmi - dcéŠťastie v nešťastí
rou a synom s rodinami, vnúčatkaA osud napodiv rozhodol. V augus- mi, priateľmi a kolegami, susedmi
te sme mali rodinné stretnutie, kde a prebehol mi celý život ako film
bol prítomný aj lekár, manžel mojej pred očami. Po absolvovaní rádio-
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terapie (chemoterapiu som našťastie nepotrebovala) som ostala
veľmi vyčerpaná.
Odrazu som zistila, že už vôbec nič
nechcem počuť o rakovine prsníka. Začala som si predstavovať život
plný práce, príjemnej a užitočnej.
Začala som vyhľadávať príjemné
osoby, priateľky. Viac som prežívala veselé chvíle, ktoré mi osud doprial. Dokonca som sa rozhodla, že
v roku 2001 sa vydám na cestu do
Ameriky - za dcérou a jej rodinou.
Práve v období, kedy spadli 11.septembra dvojičky. Viem, že to bolo
priam dobrodružstvo - neovládala
som angličtinu - a predsa som išla
sama do sveta. Neľutujem, ba priam
som veľmi rada, že sa mi to všetko
tak pekne vydarilo. Užila som si
vnúčatká, bola som s nimi na dovolenke a tá radosť mi celkom určite
pomohla v tomto mojom boji..
Spoločne sme silnejší
Keď som sa vrátila, túžila som byť
užitočná pre ženy, ktoré tiež nevedeli (podobne ako ja) ako postupovať, na koho sa pri podozrení na
ochorenie obrátiť. To čo som sama
zažila, spoznala a naučila sa, začala
som posúvať ďalej. Počas návštev

Primárka MUDr. Dagmar Sorkovská z Internej onkologickej kliniky
Onkologického ústavu sv. Alžbety a jej pacientka Zdenka Saxová.

Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety, pri absolvovaní pravidelných prehliadok,
som sa zblížila s ľuďmi s rovnakým
osudom. Ešte užšie nás spojila
Ružová stužka, ktorá v ústave už
roky funguje. Ružová stužka pritom ušľachtilú prácu v boji proti
rakovine prsníka, predovšetkým
šírenie osvety, vzájomnej pomoci
i pocitu spolupatričnosti medzi
ženami (ale aj mužmi, ktorých tiež
toto ochorenie postihuje i keď to je
menej známe) pozdvihla na vyššiu
úroveň. Osobitne v rámci pravi-

delných stretnutí, spoločenských
i odborných podujatí, nácvikov či
známych výstav Umenia, ktoré lieči, na ktorých sme sa už tiež tvorivo prezentovali.
Dôležitý odkaz
Na záver by som rada odkázala všetkým, nielen ženám - nebojte sa hovoriť o svojich problémoch - veľa
sa dozviete a veľmi vám to pomôže
pri zdolávaní vážnych ochorení.
Text: Zdenka Saxová
Foto: P. Kresánek

K osemdesiatinám

Zdenka Saxová je zakladajúca členka neziskovej organizácie Ružová stužka n.f.,
ktorá pôsobí pri Onkologickom ústave sv. Alžbety od roku 2004. V popredí aktivít tejto
organizácie stojí snaha o kontrolu rakoviny prsníka vzdelávaním verejnosti, snaha
o implementáciu skríningu rakoviny prsníka na Slovensku a podporou onkologicky chorých
žien. Preto táto organizácia aj vstúpila roku 2013 do európskej koalície Europa Donna.
Zdenka pracuje veľa rokov ako zapálená dobrovoľníčka, ekonómka organizácie, pomáha ženám
osvojiť si postupy samovyšetrenia prsníkov či zásady správnej životosprávy. Zároveň odovzdáva aj
vlastné skúsenosti a odvahu prekonať rakovinu prsníka ako sa to jej samej dvakrát v živote podarilo.
Je príkladom múdrej, láskavej ženy, aktívnej, spoľahlivej, dôslednej a zodpovednej dobrovoľníčky,
ktorá zo svojho handicapu urobila prednosť a nedbajúc na vek a zdravotné problémy žije naplnený
a plnohodnotný život.
Si pre nás a naše ženy veľkým vzorom. Želáme ti všetko dobré, veľa zdravia a elánu a veľmi ťa ľúbime
naša Zdenka.
Jana Báliková a ďalšie dobrovoľníčky
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XXXIX. Slovenský rádiologický
kongres s medzinárodnou účasťou
V dňoch 15. - 16. mája 2015 sa v Bardejovských Kúpeľoch konal XXXIX. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Toto krásne prostredie Šariša, v údolí Kvašného potoka pod Kamennou horou, známe svojím unikátnym minerálnym prameňom,
poskytlo miesto pre rádiologický kongres už po tretíkrát za posledných 8 rokov.
Hlavnou témou tohtoročného sympózia boli ochorenia tráviaceho traktu a onkológia.
V reprezentačných priestoroch liečebného domu OZÓN odzneli prednášky venované
zobrazovacej diagnostike a intervenčným metódam v oblasti gastrointestinálneho traktu
a parenchýmových orgánov dutiny brušnej.
šov MUDr. Július Zbyňovský, MPH,
generálny riaditeľ Bardejovských
Kúpeľov, a.s. Ing. JUDr. Jaroslav
Komora a riaditeľ NsP Sv. Jakuba,
n.o., Bardejov MUDr. Marián Petko, MPH.
Najvýznamnejším
zahraničným
hosťom Kongresu bol oficiálny delegát Európskej rádiologickej spoločnosti (European Radiological
Society – ESR) prof. Dr.Sc. Boris
Zahájenie Kongresu a čestné predsedníctvo (zľava): doc. et doc. MUDr. Brkljačić, MD., predseda Komisie
Viera Lehotská, PhD., prim. MUDr. Andrej Havrilla, RNDr. Marcel ESR pre komunikáciu a vonkajšie
Tribus, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Július Zbyňovský, vzťahy (ESR Committee for ComMPH, MUDr. Marián Petko, MPH, Ing. JUDr. Jaroslav Komora.
munication and External Affaires

P

rezidentkou kongresu a hlavnou koordinátorkou odborného programu bola doc. et doc.
MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka Slovenskej rádiologickej
spoločnosti SLS a prednostka a primárka II. Rádiologickej kliniky
LFUK a OÚSA v Bratislave. Miestnym spoluorganizátorom akcie
bol MUDr. Andrej Havrilla, primár
rádiologického oddelenia NsP sv.
Jakuba v Bardejove. Miesto v čestnom predsedníctve Kongresu prijali prezident Českej rádiologickej
spoločnosti prof. MUDr. Vlastimil
Válek, CSc., MBA, viceprimátor
mesta Bardejov RNDr. Marcel Tribus, vedúci odboru zdravotníctva
– krajský štátny lekár – VÚC Prečíslo 2/2015

Pohľad do prednáškovej sály (prvý rad sprava): prof. Dr.Sc. Boris
Brkljačič, MD, Dr.habil. István Batthyáni, MD, PhD., Dr. Alina Popescu,
prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., doc. MUDr. Marek Mechl, PhD.
MBA a MUDr. Andrej Repovský, PhD. - viceprezident SRS.
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Chair), ktorý predniesol prezentáciu s názvom „Slovak Radiological Society meets ESR“, ktorá bola
zameraná na ďalšie posilnenie
a zlepšovanie odborných ako aj
spoločenských vzťahov slovenskej rádiologickej verejnosti a Európskej rádiologickej spoločnosti. Ďalšími významnými hosťami
Kongresu boli Alina Popescu MD.
z Timisuari (Rumunsko), Dr. habil.
István Batthyáni, MD. PhD. z univerzity v Pécsi (Maďarsko), prof.
MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
a doc. MUDr. Marek Mechl, PhD.
MBA z Brna, a prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. z Olomouca
(Česká republika).
Na kongrese sa celkovo zúčastnilo 135 rádiológov zo Slovenska,
Čiech a Moravy.
Súčasťou prestížnej odbornej akcie bolo aj slávnostné otvorenie
plne digitálneho rádiologického
pracoviska NsP sv. Jakuba v Bardejove, ktoré sa konalo za prítomnosti ministra zdravotníctva SR
MUDr. Viliama Čisláka, MPH, zahraničných hostí kongresu a popredných reprezentantov slovenskej rádiológie, ako aj slávnostné
prijatie vybratých delegátov Kongresu primátorom mesta Bardejov

MUDr. Borisom Hanuščákom a ich
zápisom do pamätnej knihy mesta
Bardejov.
O kultúrny program sa postarali
operný spevák Jaroslav Dvorský,
člen opery Štátneho divadla v Košiciach, ktorého vystúpenie sprevádzala spevácka skupina Melody

Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove.
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD., prezidentka Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, prednostka a primárka II. Rádiologickej
kliniky LFUK a OÚSA v Bratislave

Spoločná fotografia u primátora mesta Bardejov (zľava): MUDr.
Víťazoslav Belan, PhD., MUDr. Andrej Repovský, PhD., MUDr. Boris
Hanuščák – primátor mesta Bardejov, doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD., prof. Dr. Sc. Boris Brkljačič, MD., Dr. habil. István Batthyáni, MD,
PhD., MUDr. Silvia Vyskočová – zástupkyňa primára Rádiologického
oddelenia NsP sv. Jakuba v Bardejove, doc. MUDr. Marek Mechl, PhD.
MBA, prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., prof. MUDr. Vlastimil Válek,
CSc., MBA, Ján Nagajda – vedúci diplomovaný rádiologický asistent
Rádiologického oddelenia NsP sv. Jakuba Bardejov, v popredí MUDr.
Andrej Havrilla – primár Rádiologického oddelenia NsP sv. Jakuba
Bardejov.

Slávnostné prijatie a zápis do pamätnej knihy mesta Bardejov (zľava): prof. Dr. Sc. Boris Brkljačič, MD,
Dr.habil. István Batthyáni, MD, PhD., prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.,MBA, doc. et doc. MUDr. Viera
Lehotská, PhD., prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., doc. MUDr. Marek Mechl, PhD. MBA, MUDr. Víťazoslav
Belan, PhD., MUDr. Andrej Repovský, PhD., MUDr. Silvia Vyskočová – zástupkyňa primára Rádiologického
oddelenia NsP sv. Jakuba v Bardejove, Ján Nagajda – vedúci diplomovaný rádiologický asistent
Rádiologického oddelenia NsP sv. Jakuba Bardejov a MUDr. Andrej Havrilla – primár Rádiologického
oddelenia NsP sv. Jakuba Bardejov.
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Nadácia
Jednota COOP
Účelom Nadácie je podpora humanitárnych cieľov,
podpora zdravotníctva,
podpora pohybových a záSlávnostné otvorenie novovybudovaného digitálneho rádiografického pracoviska NsP sv. Jakuba, n.o. v Bardejove (zľava): prim. MUDr.
Andrej Havrilla, MUDr. Viliam Čislák, MPH, prof. Dr. Sc. Boris Brkljačič, MD, doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Marián Petko,
MPH.

ujmových aktivít školskej
mládeže, podpora a rozvoj
vzdelávania v kultúrnej
a umeleckej oblasti a sociálna pomoc, spočívajúca
najmä v zabezpečovaní
a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte
nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie.
Nadácia Jednota COOP

Diskusia u primátora mesta Bardejov (zľava): prof. Dr. Sc. Boris Brkljačič, MD., doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., Dr. habil. István
Batthyáni, MD, PhD., MUDr. Boris Hanuščák – primátor mesta Bardejov, prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., doc. MUDr. Marek Mechl,
PhD. MBA, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Víťazoslav
Belan, PhD., MUDr. Andrej Repovský, PhD.

zameriava svoju pozornosť na nemocnice v sídle
členov COOP Jednota
Slovensko, špeciálne základné školy a zariadenia
s ťažko chorými a zdravotne postihnutými deťmi,
na detské domovy a na
osoby postihnuté živelnými pohromami. Nadácia
realizuje projekty «Jednota pre školákov» a «Nech
sa nám netúlajú».

Jaroslav Dvorský a spevácka skupina Melody Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka v Bardejove.
číslo 2/2015
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COOP Jednota opäť pomáha
Nadácia Jednota COOP poskytla pre Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) najnovšie
ďalšiu účelnú pomoc – prostriedky na nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia: Genetického sekvenátora CPOMISeg. Sekvenátor bude po umiestnení na Oddelení lekárskej
genetiky slúžiť pacientom s onkologickými alebo inými závažnými ochoreniami.

Slávnostné odovzdanie symbolického poukazu na dar (sprava): predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriel Csollár, riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., druhý
konateľ ústavu RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

„COOP Jednota Slovensko podporuje už dlhé roky, od vzniku svojej
nadácie v roku 2001, viaceré užitočné projekty. Venovali sme na
tento účel spolu už vyše tri milióny eur. Pritom veľká časť nami na
dobročinnosť poskytnutých prostriedkov putuje do zdravotníctva“.
Uviedol to pri odovzdávaní daru

ústavu pomáhali tiež pri zabezpečovaní prístrojov a zariadení, čím
sa zvýši úroveň a kvalita zdravotníckych služieb.“
„Treba povedať toľko, že s COOP
Jednotou máme dlhodobé, kvalitné vzťahy, pričom sa snažíme
aj vzájomne si pomáhať.“, vyzdvihol riaditeľ a konateľ OÚSA doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.
Ako ďalej pripomenul: „Pracovníčky a pracovníci jednoty chodia
k nám na prevencie. Z druhej strany je vidieť aj cez podporu, ktorú
nám poskytujú, že si vážia našu
činnosť. Prostriedky, ktorými nám
finančne prispievajú využívame
vo veľkej väčšine na nákup prístrojovej techniky, ktorú musíme stále dopĺňať. Samozrejme za každú
takúto pomoc sme vďační. Pevne
dúfam, že tá pomoc nekončí a naša
spolupráca bude trvať naďalej.“
„Takýto typ spolupráce máme
v ústave aj s niekoľkými ďalšími
organizáciami. Bohužiaľ nie je ich
až tak mnoho. Najmä takýchto väčších organizačných celkov ako je
COOP Jednota. Predpokladáme, že
sa to do budúcnosti zlepší. Na základe takejto spolupráce si vieme
plánovať a zvyšovať kvalitu vybavenia a prístrojov. Žiaľ tých peňazí
v našich podmienkach nikdy nie
je nadostač. Každá pomoc, ktorá je
týmto spôsobom prejavená je pre
nás určite veľmi dobrá.“ Uzatvoril
druhý konateľ ústavu a ďalší účastník slávnostného odovzdávania
daru RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

predseda predstavenstva tohto
spotrebného družstva Ing. Gabriel
Csollár. Zároveň vyzdvihol: „Onkologický ústav sv. Alžbety podporujeme preto, lebo si myslíme, že
robíte veľmi záslužnú prácu. Pomáhate ľuďom práve v tých najťažších časoch, v najťažšej chorobe.
Preto je podľa mňa treba, aby sme Text a foto: Peter Kresánek
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Od jódového deficitu k súčasnej endokrinológii

Soľ nad zlato? Iba jodidovaná
biopsie podozrivých lymfatických
uzlín a podozrení na lokálnu recivšetkých krajinách sveta začala výskumom endemickej strumy, dívu sa vykonáva vyšetrenie onkoendemického kreténizmu a ďalších endemických degenerácií, markerov, najmä tzv. stimulovaného tyreoglobulínu a kalcitonínu.
ktorých príčinou bol nedostatok jódu v potrave.
Pri recidíve karcinómov sa určuje
ďalší terapeutický postup. Veľmi
Ochorenia z nedostatku jódu a ich prevencia dôležitý je správny manažment poDokončenie z predošlého vydania
operačnej hypoparatyreózy po radikálnych operáciách pre lokálne
dokrinných žliaz, medzi ktorými pokročilý karcinóm štítnej žľazy.
dominujú najmä rôzne formy
rakoviny štítnej žľazy. Pre ostat- Klinika endokrinológie OÚSA a LF
né nenádorové (menej závažné) SZU poskytuje komplexnú diagendokrinopatie nie je priestor, pri- nostiku pacientom s nádormi
jímajú sa na vyšetrenie iba na zákla- hypotalamu, hypofýzy a pride žiadosti špecialistov.
štítnych teliesok, ako aj ich celoživotný manažment po operáciách,
Pacientom s uzlovou strumou či rádioterapii týchto nádorov. Výa karcinómom štítnej žľazy po- borné technické a personálne vyskytujeme:
bavenie Rádiodiagnostickej kliniky
OÚSA umožňuje presnú morfolo1/ komplexnú diagnostiku: kli- gickú diagnostiku týchto nádorov.
nické vyšetrenie, USG vyšetrenie,
tenkoihlovú biopsiu pod USG kon- Vytvorili sa aj podmienky pre komtrolou s cytologickým vyšetrením. plexnú hormonálnu diagnostiku
linická endokrinológia je teda V spolupráci s Klinikou nukleárnej nádorov nadobličiek, ktoré sa
od svojich prvopočiatkov spo- medicíny ďalšie potrebné vyšetre- zachytávajú čoraz častejšie vďaka
jená s nukleárnou medicínou. Na- nia (scintigrafia, PET/CT a iné). Na dostupnosti CT vyšetrení. V spopriek mohutnému rozvoju medicí- Klinike laboratórnej medicíny sa lupráci s Klinikou laboratórnej
ny, rozvoju ďalších diagnostických vykonáva komplexná tyreoidálna medicíny OÚSA sa robí diagnostia liečebných metód, rozvoju in- diagnostika (vyšetrenie hormónov, ka hyperkortizolizmu, primárterdisciplinárnej spolupráce, toto autoprotilátok,
onkomarkerov). neho
hyperaldosteronizmu
spojenie pretrváva a bude ďalej V spolupráci s Oddelením klinic- a feochromocytómu. V prípapokračovať najmä v onkoendokri- kej genetiky sa robí diagnostika de potreby sa nádory nadobličiek
nológii. Okrem diagnostiky a lieč- familiárnych foriem medulárneho operujú na Klinike onkologickej
by karcinómov štítnej žľazy je vzá- karcinómu štítnej žľazy.
chirurgie OÚSA laparoskopickou
jomná úzka spolupráca potrebná
metódou.
aj v diagnostike a liečbe neuroen- 2/ návrh liečby (konzervatívna,
dokrinných nádorov. V zahraničí chirurgická, liečba rádiojódom, ex- V spolupráci s Klinikami nukleármajú tieto dva odbory často spoje- terná rádioterapia, systémová lieč- nej medicíny a rádiodiagnostiky sú
ba a ďalšie).
né/spoločné klinické pracoviská.
v OÚSA vytvorené podmienky pre
diagnostiku a liečbu neuroendoKlinika endokrinológie OÚSA 3/ dlhodobé sledovanie a op- krinných nádorov.
a LF SZU poskytuje na svojich timálnu hormonálnu liečbu po
ambulanciách široké spektrum chirurgickom výkone, liečbe rá- Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.,
diagnostických výkonov a liečeb- diojódom, prípadne po externej prednosta Kliniky endokrinológie
ných postupov hlavne pacientom rádioterapii. Okrem USG vyšet- Onkologického ústavu sv. Alžbety
s nádorovými ochoreniami en- renia, USG cielenej tenkoihlovej a LF SZU

Endokrinológia, jeden z najväčších odborov medicíny, sa vo

K

číslo 2/2015
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DAJTE SI DO KALENDÁRA

Poďakovanie
Už 25 rokov pôsobíme na Slovensku pomáhame, informujeme, podporujeme...
To všetko vďaka Vám. Vaša dôvera je pre
nás zaväzujúca.
Ďakujeme!
Liga proti rakovine
Poznámka redakcie: Finálny výsledok tohtoročného Dňa narcisov, keďže
mobilní operátori majú na vyhodnotenie dva mesiace, prinesieme v nasledujúcom vydaní časopisu Naša nemocnica.
Ilustračné foto: Peter Kresánek

AVON pochod proti rakovine prsníka
Slovensko sa každoročne zapája do
celosvetového boja proti rakovine
prsníka a ani tento rok tomu nebude inak. Siedmy ročník tradičného AVON Pochodu proti rakovine
prsníka, ktorý prináša pozitívnu
energiu a pomoc projektom zameraným na prevenciu a liečbu tejto
choroby sa bude konať v hlavnom
meste koncom leta.
Milióny ľudí vo viac ako 60 krajinách sveta podávajú pomocnú
ruku ženám, ktoré trpia rakovinou
prsníka a podporujú programy
a projekty zamerané na boj za zdravé prsia. Vďaka ľudskej solidarite sa
Slovensko opäť zapojí do celosvetovej iniciatívy boja proti rakovine
prsníka. Dejiskom 7. ročníka AVON
pochodu bude Bratislava, ktorá sa
zahalí do ružovej farby 19. septembra 2015. Štart a cieľ bude na námestí Eurovea.
Charitatívne podujatie AVON Pochod proti rakovine prsníka sym-

bolizuje vyjadrenie podpory a spolupatričnosti ženám a ich rodinám,
ktoré s týmto ochorením bojujú.
Jeho cieľom je tiež získavanie finančných prostriedkov určených
na projekty zamerané na boj za

zdravé prsia. Všetky získané finančné prostriedky z akcie budú venované na aktivity zamerané na problematiku rakoviny prsníka, ktoré
realizuje Liga proti rakovine SR.
Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety dlhodobo podporuje tiež AVON.
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Anesteziológ a narkóza:

... aj keď si nás nepamätáte,
bez nás to nejde...
Prečo ste o anestéziológoch možno ešte nepočuli? Prečo
o nich takmer nič neviete? Stretnutie s anestéziológom pacient jednoducho prespí, alebo kvôli liekom, ktoré počas
prípravy pred samotnou operáciou, alebo už počas narkózy
dostáva, si z obdobia pred operáciou a bezprostredne po nej
pacient takmer nič nezapamätá.
Prečo si anestéziológa nevyberáte
Prečo si nevyberáte anestéziológa
tak, ako si môžete vybrať napríklad
chirurga? Anestéziológovia nie sú
ľudia, ktorí sa pohybujú “vo svetlách reflektorov“. Sú nenahraditeľní pre adekvátny priebeh operácie, ale ostávajú v tieni.
Chcete bezpečne a bezbolestne
absolvovať operáciu a zároveň sa
rýchlo zobudiť, bez nepríjemných
pocitov? K tomu sú nevyhnutné
účinné a bezpečné lieky, spoľahlivé
prístroje a zariadenia na podávanie
liekov a sledovanie životných funkcií. Rovnako významní sú vzdelaní
a skúsení lekári - anestéziológovia
a anestéziologické sestry - špecialistky. Je to tím, ktorý počas celej
operácie doslova bdie nad vašim
životom a udržuje hlboký spánok
a bezbolestnosť. Dovolí chirurgovi
robiť poriadnu traumu - operáciu.
V minulosti pacienti jednoducho
umierali pre kruté bolesti. Dnes
nielen prežijú niekoľko hodinové
operačné maratóny, ale anestézia je
počiatkom celej následnej pooperačnej starostlivosti. Už počas narkózy sa rieši bolesť po operácii, nutkanie na vracanie, zobúdzanie sa
bez bolesti hlavy a zmätenosti... Bez
nás anesteziológov to naozaj nejde.

číslo 2/2015

Čo je narkóza
Pod narkózou (anestéziou), čiže
znecitlivením rozumieme umelé
navodenie spánku alebo znecitlivenia u pacientov, ktorí sa majú
podrobiť operácii, alebo bolestivému vyšetreniu. Pacient vďaka
tomu necíti bolesť a na obdobie
zákroku sa obvykle nepamätá.
Aj vás očakáva operácia, na ktorú
sa na jednej strany 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 súčasnej dobe 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 anesteziológa (lekár - špecialista, ktorý
je plne kvalifikovaný na podanie
akéhokoľvek typu anestézie a na
zvládnutie všetkých komplikácií,
ktoré sa počas nej môžu stať).
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MUDr. Iveta Džuberová, primárka
II. Kliniky anestézie a intenzívnej
medicíny Onkologického ústavu
sv. Alžbety a LF UK.

Anestéziu (narkózu) 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.
Celková, regionálna alebo
lokálna anestézia
Viacero faktorov ovplyvňuje, či je
pri operácii zvolená celková, alebo regionálna anestézia. Medzi
ne patria: typ operácie, znášanlivosť liekov pacientom, ochorenia
a spolupráca pacienta.
Celková anestézia (narkóza) je
liekmi (anestetikami) navodený
umelý spánok, ktorý sa podobá

DOBRÉ VEDIEŤ
úplnému bezvedomiu. Je nevyhnutná pre mnohé operácie.
• pacient spí, samotný zákrok nevníma (nevidí, nepočuje, necíti)
• vykonáva sa najmä pri operáciách hlavy, brucha, hrudníka
a krku
• anestéziológ dohliada, aby pacient spal, 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, ortopedických, ale i pri niektorých chirurgických výkonoch
• určitou požiadavkou pri tomto
spôsobe anestézie je, že po operácii sa od pacienta vyžaduje 24
hodinový pokoj na lôžku (bez sadania si a vstávania z lôžka)
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 anesteziológa
Čo je nutné urobiť ešte pred
vyšetrením u anesteziológa
a predtým, ako budete kvôli
operácii hospitalizovaní
• Ak máte dlhodobý zdravotný
problém (chronické ochorenie),
na ktorý sa liečite (vysoký krvný
tlak, astmu, cukrovku, choroby
svalov, alergie a iné) navštívte
svojho špecialistu.
• Ak fajčíte, niekoľko týždňov
pred operáciou obmedzte fajčenie. Podanie anestézie tak bude
pre Vás bezpečnejšie, zároveň
znížite riziko rozvoja pooperačných komplikácií dýchacieho
systému.
• Ak máte nadváhu a dostatok času
(mesiace), skúste znížiť svoju
hmotnosť. Nerobte to však drasticky.
• Ak vám chýbajú zuby alebo korunky, navštívte svojho stomatológa. Upozornite anestéziológa
na problémy s chrupom (kývajúce sa zuby), uľahčí to zabezpečenie dýchania počas operácie.
• Navštívte internistu (deti pediatra), aby vyhotovil interné (pediatrické) predoperačné vyšetrenie (nesmie byť staršie, ako 14
dní).
• Sedem až 10 dní pred hospitalizáciou je potrebné prerušiť užívanie liekov, ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi a funkciu krvných
doštičiek - predtým sa poraďte
so svojim praktickým lekárom
• Navštívte anestéziológa (aby realizoval anesteziologické vyšetrenie).
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Čo je anesteziologické
vyšetrenie
• Vykonáva ho erudovaný anesteziológ na špecializovanej ambulancii, najlepšie cca zhruba jeden týždeň pred hospitalizáciou,
teda prijatím do nemocnice na
operáciu.
• Pripravte si správy z vyšetrení
u internistu (nie staršie ako 14
dní) a odborného lekára, u ktorého ste pravidelne sledovaný
(posledná správa, nie staršia ako
30 dní).
• Pripravte si zoznam liekov, ktoré
užívate, vrátane prípravkov, ktoré Vám nepredpísal lekár, ale kupujete si a užívate ich sám.
• Anesteziológ vás podrobne vyšetrí a zhodnotí váš terajší zdravotný stav.
• Navrhne pre vás ten najvhodnejší typ anestézie a vysvetlí vám jej
postup a priebeh.
• Informujte anestéziológa o vašich alergiách (na lieky, kontrastné látky, potraviny, dezinfekčné
prostriedky...).
• Po podrobnom poučení anestéziológom podpíšete formulár
„Informovaný súhlas s anestéziou“. Bez tohto dokumentu nie
je možné anestéziu a operáciu
absolvovať.
• Deň pred operáciou dodržujte
pitný režim. Prijímajte o niečo
viac tekutín ako zvyčajne (1,0 až
1,5 litra).
Čo je potrebné dodržať v deň
operácie
• Pred komplikovanejšími operáciami Vám bude realizované napichnutie hrubej žily (na krku,
alebo pod kľúčnou kosťou), tzv. „
kaválny katéter “ - slúži na rýchle
podanie transfúzií a liekov, prípadne v pooperačnom období
na podanie výživy, ak to bude nevyhnutné.
• Najmenej šesť hodín pred plánovaným operačným zákrokom nesmiete už nič jesť ani piť!
• Počas anestézie sa strava z plnéOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Anesteziológovia sú pre úspešný priebeh operácie nenahraditeľní.

ho žalúdka môže dostať do pľúc
a spôsobiť komplikácie.
• Ráno pred operáciou len na odporúčanie anestéziológa môžete
s hltom vody prijať NIEKTORÉ
lieky, ktoré denne užívate. V takejto forme dostanete aj liek na
upokojenie.
• Ak sa necítite dobre, informujte
o tom vášho ošetrujúceho lekára.
• Zubnú protézu, šperky a „piercing“ dôkladne odložte, odlakujte si nechty na rukách, dôkladne
sa ohoľte (muži), vykonajte očistu celého tela.
• Podľa vášho zdravotného stavu,
typu operačného výkonu a podľa typu anestézie vám podajú
premedikáciu.
Premedikácia
„náladovka“ je podanie kombinácie liečiv, ktoré navodia v organizme optimálny stav, umožňujúci nekomplikovaný priebeh
narkózy a zároveň slúžia na zníženie strachu.
• Na operačnú sálu vás bude sprevádzať personál z oddelenia, na
ktorom ste hospitalizovaný. Rodič môže sprevádzať svoje neplnoleté dieťa.
• V operačnom trakte sa stretnete
s anestéziológom a anestéziologickou sestrou. Oni vám zabezpečia prístup do žily, ktorý bude
slúžiť na podávanie infúzií a liekov. V prípade, že to urobili na
oddelení, kde ste hospitalizovaný, ale prístup do žily nevyhovuje požiadavkám anestézie, urobí
číslo 2/2015

to anestéziologický tím opakovane.
• Opakovane budete informovaný
o pre vás najvhodnejšom spôsobe anestézie.
• Pokiaľ podstúpite operáciu v regionálnej anestézii, anestéziológ
vám presne vysvetlí, ako bude
prebiehať jej podanie. Zároveň
sa dohodnete na tom, či chcete
byť počas zákroku pri plnom vedomí alebo si podriemkavať.
• Po príchode na operačnú sálu,
na operačnom stole budete napojený na prístroj (monitor),
ktorý bude zaznamenávať stav
vašich životne dôležitých funkcií, anesteziológ bude pri Vás počas celého trvania operácie od
začatia až po ukončenie narkózy.
• Operačný výkon sa nezačne, pokiaľ nedôjde k znecitliveniu operovanej oblasti (pri regionálnej
anestézii) alebo kým hlboko nezaspíte (pri celkovej anestézii).
• Stav celkovej anestézie sa dosiahne podaním liekov do žily alebo
dýchaním anestetických plynov
cez tvárovú masku. Po uspatí
vám anestéziológ zabezpečí dýchanie cez špeciálnu trubičku
(endotracheálnu kanylu), ktorú
zavádza do priedušnice a napojí vás na dýchací prístroj. Počas
operácie anestéziologický tím
(anesteziológ a anesteziologická sestra) dôsledne sleduje stav
vašich životných funkcií a podľa
nich vedie anestéziu.
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• Po ukončení operácie budete
z operačnej sály prevezený do
zobúdzacej miestnosti, kde sa
o vás ďalej starostlivo stará anestéziologický tím, až kým sa úplne
preberiete a vaše životne dôležité funkcie (činnosť mozgu, srdca, pľúc i obličiek) budú stabilizované. Ak bude váš zdravotný
stav uspokojivý, prevezú vás na
pôvodné oddelenie, kde ste boli
hospitalizovaní. Po komplikovaných operáciách ostanete určitý čas na Klinike anesteziológie
a intenzívnej medicíny.
Aké sú riziká anestézie
Závisia od vášho momentálneho
zdravotného stavu, vašich chronických ochorení, typu, rozsahu a dĺžky trvania operačného výkonu.
Veľmi časté a časté komplikácie
Po anestézii sa môže vyskytnúť
vracanie, závrat, neostré videnie,
bolesť hlavy, problémy s vyprázdňovaním, pooperačná bolesť. Bezprostredne po operácii a zobudení z anestézie môžete byť zmätený,
ale stav sa rýchlo upraví. Na celé
obdobie operácie si pravdepodobne nebudete pamätať. Zabezpečia
to lieky, ktoré sa počas narkózy podávajú.
Menej časté komplikácie
Väčšinou je to ľahké podráždenie
dýchacích ciest, bolesti svalov,
pocit sťaženého dýchania, poškodenie zubov alebo zhoršenie chronického ochorenia, na ktoré ste sa
predtým liečili.
Zriedkavé a veľmi zriedkavé komplikácie
Zriedkavo je to zápal spojiviek
a poškodenie rohovky, poškodenie periférnych nervov, infarkt
srdcového svalu, mozgová mŕtvica, vážna alergická reakcia, alebo
smrť.
Strach pacienta z operácie a anestézie sa môže zmierniť po rozhovore s lekárom v anestéziologickej
ambulancii.
Lekár - anesteziológ pacienta poučí a informuje o spôsobe a prie-
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behu anestézie i pooperačného
obdobia, ako to bolo uvedené. Mal
by to urobiť tak, aby tomu pacient
dobre porozumel. Súhlas s postupom pacient písomne potvrdí. Ak
nesúhlasí, má nárok kedykoľvek
navrhovaný typ narkózy odmietnuť.
Či má strach aj anestéziológ
Je lepšie, ak sa anesteziológ zodpovedne bojí, ako keby bol ľahkovážne odvážny. „Jeho strach“ je vlastne
zodpovednosť za pacienta. Anestéziológ si uvedomuje, že „balansuje na hrane noža a aby z tej hrany
nespadol“, v priebehu niekoľkých
sekúnd musí správne zareagovať,
vždy musí mať poruke alternatívne riešenie. Musí byť predvídavý,
pretože ani pri maximálnej bezpečnosti narkózy nemôže vylúčiť
komplikácie i nepredvídateľnú
situáciu a reakciu pacienta. Medicína je nevyspytateľná, ale skúsený tím lekárov i sestier to takmer
vždy zvládne.
A ešte čosi z histórie anesteziológie...ako to vlastne bolo
v čase začiatkov nášho odboru
Ľudstvo sa od nepamäti usilovalo
o zmiernenie bolesti. Preto patrí
anestézia a narkóza k jedným z naj-

väčších objavov medicíny. Chirurgia sa mohla posunúť dopredu až
potom, keď sa podarilo pacienta
zbaviť bolesti. Najprv sa bolesť pri
operačnom zákroku tlmila chladom, alkoholom, ale aj rôznymi
odvarmi šamanov. Prvopočiatky tlmenia bolesti boli známe už v staroveku. V Egypte a Sýrii používali
lekári odvary z ópia a mandragory k potlačeniu bolesti. Ešte pred
zhruba 150 rokmi lekári operovali
bez umŕtvenia. Pacienta na stole
pridržali silní muži. K prvým anestetikám patril rajský plyn (oxid
dusný). Pokusné osoby boli po
jeho užití v eufórii. Bolo dokonca
veľkou módou usporadúvať večierky s rajským plynom. Až neskôr,
keď sa zistilo, že omamuje a potláča bolesť, začal sa používať v medicíne. V roku 1842 robil uspávacie
pokusy s éterom na sebe americký
lekár Ch. T. Jackson a v roku 1846
Američan T. G. Morton prvýkrát
demonštroval v Bostone celkovú
anestéziu éterom pri operácii nádoru v sánke. Jeho dávkovanie sa
riadilo odhadom a citom. Pacient
však bolesť necítil.
O rok neskôr uviedol anglický
pôrodník J. Y. Simpson do pôrodníctva chloroform na utíšenie pôrodných bolestí. Na bojisku ako

prvý použil éterovú narkózu ruský
chirurg N. I. Pirogov (1810 - 1881),
zakladateľ modernej vojenskej chirurgie.
Slovenská história
Anestéziu - narkózu najprv robili
chirurgovia alebo radové sestry bola však veľmi riskantná. Na Slovensku vznikol samostatný odbor
anestézie až po druhej svetovej vojne. Za jeho slovenského zakladateľa a priekopníka sa považuje MUDr.
Tomáš Kadlic, pracujúci spočiatku
ako chirurg na Klinike chirurgie
v Bratislave. Samostatné oddelenie anestézie, pod jeho vedením,
vzniklo až v roku 1960. Odvtedy sa
anestéziológovia vzdelávajú vo svojom odbore samostatne.
V súčasnosti je anesteziológia a intenzívna medicína veľmi rýchlo sa
rozvíjajúci, ale pritom komplikovaný medicínsky odbor, s bohatými
odbornými informáciami, zložitým technickým i liekovým vybavením.
Pamätajte: ...sme tu pre vás, našich
pacientov.
Text: MUDr. Iveta Džuberová, primárka II. Kliniky anestézie a intenzívnej medicíny OÚSA a LF UK
Foto: Peter Kresánek

Bezprostredne po operácii a zobudení z anestézie môžete byť zmätený, ale stav sa rýchlo upraví.

25

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

UDIALO SA

5. Sympózium o primárnych imunodeficienciách
V kongresových priestoroch hotela Austria Trend hostila Bratislava
22. apríla už 5. Sympózium o primárnych imunodeficienciách. Ide
o podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorého program je venovaný
hlavne lekárom prvého kontaktu,
lekárom špecializovanej zdravotnej starostlivosti – najmä z odborov reumatológia, hematológia,
pneumológia, ORL, dermatológia,
ako i pre alergológov – klinických
imunológov a pre pracovníkov laboratórnej medicíny v oblasti klinickej imunológie. A to bol jeden
z hlavných dôvodov, prečo i Oddelenie marketingu Onkologického
ústavu sv. Alžbety malo na tomto podujatí svoj výstavný stánok,
v rámci ktorého si návštevníci sympózia mohli prezrieť propagačné
materiály týkajúce sa tejto problematiky, hlavne širokej palety vy-

šetrení, ktoré poskytuje Oddelenie
klinickej imunológie a alergológie
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Problematike antiinfekčnej stratégie u imunokompromitovaných
pacientov sa vo svojej prednáške
venovala doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD., primárka z Oddelenia klinickej farmakológie
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Poukázala v nej na zvýšenú náchylnosť pacientov s týmto ochorením
na infekcie, ktoré môžu spôsobiť
zdravotné komplikácie až smrť,
čomu môže zabrániť dlhodobé profylaktické podávanie antiinfektív.
Záverečná časť sympózia bola venovaná poznatkom z imunologickej praxe, v rámci ktorej vystúpil
primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Onkologického
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Účastníčky sympózia z Laboratória klinickej imunológie a alergológie OÚSA: Mgr. Veronika Mrázová, MUDr. Lucia Bellová a RNDr.
Jana Jarčušková, PhD.

Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Oddelenia marketingu Onkologického ústavu sv. Alžbety

Ešte je dostupná
Sú knižné obchody, kde je ešte
dostupné druhé vydanie publikácie Mária Hatoková a kolektív Dobrovoľníctvo v nemocniciach
a paliatívnych oddeleniach -

Sprevádzanie ťažko chorých
a zomierajúcich z dielne Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. Jej riadky
sú overené časom stráveným medzi
pacientmi v našej nemocnici, skúsenosťami odborníkov, dobrovoľníkov, pacientov - sprevádzaných
a ich príbuzných. Je určená tým,
ktorí sa starajú o ťažko chorých –
pracovníkom pomáhajúcich profesií, dobrovoľníkom, príbuzným,
teda sprevádzajúcim - tým, ktorí
si uvedomujú, že ťažké ochorenie
a smrť tiež patria do života človeka.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Equlibria. Ako konkrétne môže kniha
„sprevádzať sprevádzajúcich“ vám
priblížime v nasledujúcom vydaní našej nemocnice v článku, ktorý pripravila Alžbeta Frimmerová
z DS Vŕba.
Ilustračné foto: Carolin Tolkemit

číslo 2/2015
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Odborné podujatia

Odborné podujatia a marketingové aktivity OÚSA

Moderná alergologická
a imunologická diagnostika
Dňa 26. februára 2015 sa v priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety konal regionálny
odborný seminár pod názvom „Moderná alergologická a imunologická diagnostika“. Seminár
organizovalo Oddelenie klinickej imunológie a alergológie Onkologického ústavu sv. Alžbety s podporou Oddelenia marketingu Onkologického ústavu sv. Alžbety. Seminár, ktorý bol
hodnotený kreditným systémom CME, bol venovaný hlavne lekárom špecializovanej zdravotnej
starostlivosti - dermatológom ako i alergológom – klinickým imunológom a pracovníkom laboratórnej medicíny – oblasť klinická imunológia.

O

dborný program seminára bol
zostavený pracovníkmi Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety a pozostával z troch prednášok:
• Test aktivácie bazofilov – nové
možnosti aplikácie v diagnostike
alergií,
RNDr. Jana Jarčušková, PhD.
• HRT test a jeho budúcnosť v alergológii (diagnostický test na stanovenie celkového uvoľneného
histamínu po provokácii bazofilov) – novinka na slovenskom
trhu.
Ing. Mária Zuzulová

• Molekulová diagnostika alergie:
otázky a odpovede
Doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., m. prof.
Seminár sa organizoval na podnet
odborníkov – klinických imunológov, ktorí dlhodobo a úspešne
spolupracujú s naším laboratóriom klinickej imunológie a alergológie, hlavne v oblasti komponentovej diagnostiky špecifického
IgE. I preto diskusia na záver bola
veľmi živá, neformálna a bohatá.
Prebiehala na vysokej odbornej
úrovni a organizátori odpovedali na početné otázky, s ktorými sa
klinický imunológ stretáva vo svojej praxi, napríklad ako správne
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využívať molekulovú diagnostiku,
ako kombinovať jednotlivé skupiny vyšetrovaných parametrov, ako
postupovať pri konkrétnych diagnózach, keď sa získajú rozporuplné výsledky a v neposlednom rade
odznela i diskusia k problematike
úhrad jednotlivých vyšetrovaných
parametrov poisťovňami. Na záver
možno skonštatovať, že účastníci
odchádzali zo seminára spokojní,
vyzbrojení cennými poznatkami,
ktoré im pomôžu v ich každodennej praxi.
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Oddelenia marketingu OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

PRESTÍŽNE LABORATÓRNE SLUŽBY

Špičkové imunologické vyšetrenia
Riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA) doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., a konateľ
OÚSA RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., navštívili pri príležitosti ročného pôsobenia v nových priestoroch a s rozšíreným
vybavením Laboratórium Oddelenia klinickej imunológie
a alergiológie (OKIA) OÚSA. Spolu s pracovníčkami laboratória sa venovali otázkam ďalšieho skvalitňovania činnosti
laboratória vo svetle najnovších poznatkov odboru.

Laboratórium OKIA vzniklo v roku
2006. Od roku 2014 pôsobí v nových moderných a klimaticky monitorovaných priestoroch pavilónu
R, čo umožňuje perspektívny rozvoj diagnostických metód podľa
potrieb klientov. Laboratórium sa
zaoberá komplexnou diagnostikou
ochorení spadajúcich do rôznych
medicínskych odborov. Špeciálnu
pozornosť venuje vyšetreniam imu-

číslo 2/2015

nitného systému s cieľom rozpoznať
imunopatologické stavy a moderným molekulárnym alergologickým
vyšetreniam. Laboratórium poskytuje svoje služby ambulanciám
a lôžkovým oddeleniam nemocnice
a tiež lekárom z externých ambulancií z rôznych oblastí Slovenska.
Je krajským centrom laboratórneho
manažmentu komplementových vyšetrení a laboratórnej diagnostiky
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hereditárneho angioedému (HAE)
s pôsobnosťou pre bývalý Západoslovenský kraj. Analýzy uskutočňuje
na moderných prístrojoch. Laboratórium má okrem iného šesťfarebné
dvojlaserové a trojlaserové prietokové cytometre s IVD certifikátom,
ďalej zariadenia Phadia CAP250
IVD, CAP100, ELISA automat DSX,
ETIMAX 3000, HYTEC 288, Dynablot a ďalšie vybavenie, využívané
k diagnostike porúch imunitného
systému. Laboratórium OKIA OÚSA
je školiacim pracoviskom pre praktickú časť špecializačného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
v odbore imunológie a alergológie.
Pravidelná účasť pracovníkov laboratória na rôznych odborných
podujatiach umožňuje rozšíriť poznatky s cieľom zaviesť do klinickej
praxe najmodernejšie vyšetrenia.
Laboratórium je od roku 2007 certifikované podľa normy STN EN ISO
9001:2008, od roku 2011 je akreditované podľa normy STN EN ISO
17025:2005 a od roku 2015 pracuje podľa normy ISO:15189. V rámci
týchto procesov je v laboratóriu deklarovaná politika kvality.
Text: Ing. Mária Zuzulová, primár
Laboratória Oddelenia klinickej
imunológie a alergológie OÚSA.
Foto: Peter Kresánek

ODDELENIE MARKETINGU INFORMUJE

Jubilejná 20. medzinárodná
pracovná konferencia SEKCAMA
20. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA sa konala
14. a 15. mája v Hoteli Holiday Inn v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo okolo 200 lekárov a odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Spojených štátov, pričom odznelo 66
prednášok. Usporiadateľmi tohto jubilejného ročníka bola Sekcia
pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti (SEKCAMA), Slovenská onkologická spoločnosť (SOS), Slovenská lekárska
spoločnosť (SLS) a už tradične Onkologický ústav sv. Alžbety.

Záber do sály konferencie.

Keďže sa jedná o jubilejný 20. ročník pripomeňme si trochu z histórie vzniku tohto dnes už neodmysliteľného jarného onkologického
podujatia na Slovensku. Sekcia pre
karcinóm mammae (SEKCAMA) Slovenskej onkologickej spoločnosti
vznikla na zasadnutí užšieho Predsedníctva SLS prvého januára 1996.
Vznikla na podnet viacerých odborníkov pracujúcich v oblasti liečby
nádorov prsníka – doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD., MUDr. Dušana
Malatina, MUDr., RNDr. Jozefa Haľka, CSc. a MUDr. Ľubomíra Bohunického za účinnej podpory predsedu
Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
doc. MUDr. Ivana Maňku, CSc.
Prvá pracovná celoštátna konferencia SEKCAMA sa uskutočnila 11.
apríla 1996 a odvtedy sa každý rok
v Bratislave organizujú pracovné
konferencie s tematikou karcinómu prsníka za účasti odborníkov

z celého Slovenska, ale i zahraničia.
Ide o pracovné konferencie na multidisciplinárnom základe s cieľom
zlepšiť a zjednotiť preventívne, diagnostické a liečebné postupy podľa
najnovších poznatkov vedy a techniky a takýmto spôsobom prispieť
k zníženiu mortality karcinómu prsníka na Slovensku.
Tohtoročný jubilejný dvojdňový
ročník začal netradične I. blokom,
v ktorom hneď na úvod zaznela
prednáška venovaná významu a prínosu pacientskych organizácií v oblasti liečby onkologických ochorení
a v šírení povedomia a osvety v tejto
oblasti.
Na ňu organicky nadväzovala prednáška prezidentky neziskovej organizácie Liga proti rakovine MUDr.
Evy Sirackej, DrSc., držiteľky Ceny
európskeho občana 2014, v ktorej
zhodnotila doterajšiu 25-ročnú prácu v Lige v prospech onkologických
pacientov (v tomto roku si pripomína Liga proti rakovine 25. výročie
svojho vzniku a v rámci východnej
Európy vznikla ako prvá na Slovensku).
Po úvodnom bloku nasledovali ďalšie odborné bloky, ktoré dokumentovali multidisciplinárny prístup
k problematike liečby nádorov prsníka: patológia, diagnostika, chirurgia, nové perspektívy a výzvy karcinómu prsníka, hormonálna liečba,
vek a modifikácia liečby karcinómu
prsníka, systémová liečba pokroči-
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MUDr. Peter Chvalný, PhD.,
a MUDr. Martin Sabol, PhD.,
primár Kliniky onkologickej
chirurgie LF UK a OÚSA.

lého karcinómu prsníka, podporná
liečba pri systémovej terapii.
Onkologický ústav sv. Alžbety na
konferencii prezentovali svojimi
prednáškami odborníci z oblasti
chirurgie (P. Chvalný, M. Sabol),
diagnostiky (J. Jozefáková, C. Biró),
nových perspektív (L. Sanisló), ako
i z oblasti podpornej liečby (M. Porubská, B. Špániková). Viacerí zástupcovia nášho ústavu boli koordinátormi jednotlivých sekcií a tiež
predsedali odborným blokom, napr.
V. Bella (blok diagnostika a nové perspektívy), M. Sabol (blok chirurgia),
S. Špánik (blok hormonálna liečba
karcinómu prsníka a edukačné sympózium mTOR).
Onkologický ústav sv. Alžbety ako po
iné roky i počas tohtoročného jubilejného 20. ročníka sa prezentoval
odbornej verejnosti ako zdravotnícke zariadenie, ktoré je schopné na
vysokej odbornej úrovni zabezpečovať komplexný manažment pacientov s karcinómom prsníka v rámci
celého Slovenska, t. j. od diagnostiky
až po všetky modality liečby, či už
ide o liečbu chirurgickú, rádioterapeutickú, alebo liečbu systémovú.
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Oddelenia marketingu OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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57. výstava Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Tvorba Slovenky žijúcej a vystavujúcej v USA
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v zrekonštruovanom Preventívnom centre, prezentuje Dagmar Danková svoju tvorbu
pod názvom: „Krása prírody lieči“. Je to v poradí už 57. výstava
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“.

R

enomovaná fotografka, Slovenka žijúca a vystavujúca
najmä v Spojených štátoch, Ing.
Dagmar Danková na výstave sprístupnila takmer tri desiatky svojich fotografií. Dominujú medzi
nimi prírodné scenérie z amerických štátov Arizona, Massachusetts ale aj najvýchodnejšie položeného Maine. Výstava sprístupňuje
tiež excelentné snímky autorky na
ktorých je americký Národný park
Veľký kaňon (angl. Grand Canyon
National Park). Po ukončení výstavy sa výber svojich diel Dagmar
Danková rozhodla, tak ako viacerí
iní vystavujúci umelci pred ňou,
venovať ústavu nastálo.

1. výstavu cyklu „Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav pre pacientov i ďalších záujemcov vo februári 2000.
Svoje impresionistické fotografie
z talianskeho Toskánska na nej
prezentoval nemecký fotograf Rolf
Rock. Ako renomovaný, viackrát
ocenený umelec (napríklad v roku V rámci cyklu „Umenie, ktoré lie1977 titulom Majster fotografie Ne- či“ už okrem iných v Onkologicmecka), nasadil vysokú latku i pre kom ústave sv. Alžbety vystavovali

Cyklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Vychádzal pritom
najmä z predpokladu, že umenie
podnecuje harmóniu a môže tak
podporiť i proces liečby.
číslo 2/2015

výber ďalších autorov tohto cyklu.
Dnes už nápad, využívať úžasnú
silu umenia, sprostredkovane i pre
liečbu, ktorý sa zrodil v Onkologickom ústave sv. Alžbety, využívajú
i ďalšie nemocnice. Napriek tomu
si i po štrnástich rokoch jeho cyklus „Umenie, ktoré lieči“ zachováva
svoju výnimočnosť. Najmä tým, že
v ústave takto funguje neformálna
galéria, kde sa vystavovatelia a ich
diela neustále obmieňajú, a nikdy
tak nezovšednejú. Rovnako tiež
tým, že tu popri profesionálnych
umelcoch dostávajú priestor i ďalší výnimoční tvorcovia. A v neposlednej miere i samotní pacienti
alebo dokonca aj lekári. O to sa
po celý čas trvania cyklu stará realizačný tím Preventívneho centra
Onkologického ústavu sv. Alžbety
– vedený jeho primárkou MUDr.
Alenou Kállayovou. Pri spolupráci s členkami v ústave pôsobiacej
Ružovej stužky orientovanej na
prevenciu rakoviny prsníka, ktorá
je súčasťou medzinárodnej organizácie Europa Donna.
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akademickí maliari: Stano Trepač,
Jitka Bezúrová-Mošková, Paľo Macho, Anna a Anton Galkovci, či
Nora Mitrová; maliar Mgr. art. Lukáš Wűrfl a Pavol Daniš; textilná
a odevná výtvarníčka Zuzana Šujanová; čipkárka Terézia Vitková; výtvarníčky: Katka Alexyová – Fígerová a Katka Šimončičová; fotografi:
Rolf Rock (+), Kadim Dvořák, Jana
Hojstričová, Ivona Orešková, Sandra Salomonová i Monika Gáliková, František Hauskrecht, MUDr.
Jozef Kállay, Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra; tiež členovia FAPS (Fine Art Photography
Slovakia): Rastislav Blaško, Sofia
Farárová, Fero Hobinka, Tibor Javor, Peter Sekera, Silvia Senčeková, Vladan Pěnkava, Karol Kučera
a Peter Stuhl; insitné maliarky: Ing.
Mária Kapustová (+), Bernadetta
Široká (+) i Vilma Rejmanová (+),
Gabriela Vážna i Ľudmila Balková;
výtvarník Ondrej Bartko (+); akvarelista Ing. Jozef Schmögner; drevorezbár Jozef Kakačka; priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová,
ale aj poetka Veronika Feješová –
Boráková; viackrát tiež počítačová
grafička vozíčkarka Andrea Mázorová ako aj vyliečené onkologické
pacientky a pacienti, či účastníci
a lektori bratislavského ATELIÉRU
Centra dodatočného vzdelávania
a tiež členky Ružovej stužky ako aj
čipkárskeho klubu Babka tvoriace
pod vedením Terézie Vitkovej. Od
roku 2001 ozvláštňuje priestory,
kde sa konajú výstavy tiež socha
Svätá Alžbeta, ďalšia jej monumentálna, takmer trojmetrová, bron-

zová plastika je v areáli bratislavského hradu. Obe plastiky stvárnil
popredný súčasný taliansky tvorca
sakrálnych diel Norbert Sadei (+).
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Na tejto a ďalšej strane je
výber fotografií autorky
z amerického kontinentu.

Text a foto: Peter Kresánek

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

UMENIE

Maľby, vhodné na recept
„Nepoznám veľa autorov,
ktorých obrazy majú takú
čarovnú moc. Nekričia, nevtierajú sa, nepresviedčajú,
netlačia na pílu, nebojujú.
Iba sú. Pravdivé, pokojné,
teplé, úprimné, vyžarujúce
to najlepšie.“
Takto charakterizuje JUDr. Ladislav
Hanniker tvorbu Ľudmily Balkovej,
ktorej maľby boli opäť vystavené v Preventívnom centre OÚSA
v rámci 56. výstavy „Umenia, ktoré
lieči“. Jeden z našich najplodnejších súčasných autorov Ladislav
Hanniker, ktorý okrem iného napísal jedenásť doma i v zahraničí
vydaných kníh, prokurátor, spisovateľ a dramatik dokázal preniknúť do tajov srdca tejto obľúbenej
maliarky. Ako sa mu zdôverila, maľovať začala v roku 1990 v čase duchovného prebúdzania sa, po páde
totalitného režimu. Už od začiatku
výtvarnej činnosti to bol prebytok duchovnej energie. A možno
aj akási ctižiadosť vypovedať svetu
rozmer svojho bytia a ozdravujúco uvoľniť duševné napätie prostredníctvom sebavyjadrenia. Ako
v rozhovore pre tohto spisovateľa
okrem iného uviedla: „Vnímam to
ako veľký dar, to že tvorím je dar
zhora. Áno, som hlboko veriaca
a som vďačná za to, že ma Boh našiel a ja môžem jeho lásku cez moje
vnútro premaľovať a potešovať ďalších. Som citlivý človek, o to viac
k chorým. Každá choroba človeka
zmení a zasiahne nielen jeho, ale aj
celú rodinu. Chorý človek je citlivejší a zraniteľnejší a som rada, že
ohlas na moju tvorbu aj od tejto
skupiny ľudí je veľmi priaznivý.
Jedna docentka-lekárka sa k močíslo 2/2015

Ľudmila Balková a JUDr. Ladislav Hanniker.

jej tvorbe vyjadrila slovami: „Keby
bolo možné Vaše obrazy predpísať
na recept, tak by som ich predpísala ako terapiu umením“. A to, že
vystavujem práve na tomto mieste,
v tejto nemocnici nepovažujem za
náhodu. V živote náhody neexistujú. Ja hovorím, že Boh posiela
anjelov, a tí nám pripravia cestu.
A tak je to aj v tomto prípade. Na-
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šiel sa človek, ktorému moja tvorba
zaimponovala. Začal sa o mňa viac
zaujímať a podal mi pomocnú ruku
zorganizovať túto výstavu. Aj on videl v tomto skutku zmysel, že moje
obrazy môžu aj sem vniesť trochu
svetla, lásky, pokoja, ale najmä nádeje a radosti. Pre mňa je to česť
a pocta.“
Text a Foto: Peter Kresánek

ZAUJÍMAVOSTI
V uplynulom fiškálnom roku
(apríl 2014 až marec 2015)
vyrobili závody japonskej
značky Suzuki celosvetovo
vyše 3,04 milióna vozidiel,
čo je medziročný nárast o 6,5
percenta. Prekročenie trojmiliónovej hra
nice produkcie
predstavuje absolútny rekord
v histórii Suzuki a prekonanie
doposiaľ najväčšieho objemu
2,89 milióna vozidiel vyrobených za fiškálny rok 2012.

Cez tri milióny

Prvé miesto medzi japonskými
a umiestnenie medzi desiatimi
najžiadanejšími značkami dosiahla
Suzuki vlani na Slovensku. Zároveň
Suzuki SX4 zabodovalo v rebríčku
desiatich najobľúbenejších mo-

Nová Suzuki Vitara

delov. Aktuálne sa aj na Slovensku
teší zvýšenému záujmu vo svojej
kategórii vozidiel: nový, svieži,
päťmiestny model rodinného ale
aj úžitkového, voľnočasového či
športového typu - z hľadiska bezpečnosti päťhviezdičková Vitara.
Ukazuje sa, že vozidlá Suzuki sú
vďaka svojej spoľahlivosti, nadštandardnej výbave už v základnom
vyhotovení, optimálnemu pomeru
úžitkovej hodnoty a ceny, či výnimočným jazdným vlastnostiam,
žiadané aj medzi našimi lekármi
a zdravotníkmi.
Text a foto: Peter Kresánek

Jubilejné 50. jazdecké preteky
V areáli Jazdeckého klubu
Slávia STU Bratislava sa uskutočnia od 23. do 26. júla 2015
jubilejné jazdecké preteky:
50.
Mercedes-Benz
Grand
Prix Bratislava CSIO-W***.
„Myslím si, že je naozaj dobre, keď
sa jazdecký šport v našom pretechnizovanom svete teší stále väčšiemu záujmu. Od mobilov, počíta-

čov, či televízorov sa ľudia utiekajú
naspäť k prírode. A kôň je určite
ako zviera krásnym stelesnením
prírody - šíri len pozitívnu energiu.
Aj malá mačka, aj pes sú šelmy. Ale
kôň nie. Široké možnosti poskytuje tiež hippoterapia: využitie koňa
pri liečbe. A preto verím, že hľadisko areálu našich päťdesiatych
pretekov obsadia diváčky a diváci,
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často i celé rodiny, ktorí vedia za
čím sem prišli. A opäť sa sem radi
vrátia.“ Zdôveruje sa riaditeľ všetkých päťdesiatich pretekov Grand
Prix Bratislava a doposiaľ náš najúspešnejší parkúrový jazdec Ing.
Andrej Glatz, čestný predseda Slovenskej jazdeckej federácie.
Peter Kresánek
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Otvorili sme
rekonštruované
oddelenie

Generálna predstavená Rehole
sv. Alžbety sestra Mária, riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., konateľ OÚSA RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc., tajomníčka LFUK
v Bratislave Ing. Adela Kubíniová, predstavitelia Kliniky
stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK ako aj
ďalší hostia sa zúčastnili otvorenia rekonštruovaného Oddelenia predklinického zubného
lekárstva tejto kliniky. Oddelenie hneď po svojom otvorení
začalo naplno s výučbou.

oddelení získavajú a rozvíjajú manuálnu zručnosť a nadobúdajú vedomosti o nástrojoch, prístrojoch,
materiáloch a technikách pri ošetrovaní pacienta v zubnom lekárstve. Podstatou výučby je fantomová výučba, čo znamená, že všetky
výkony sa uskutočňujú na figurínach imitujúcich podmienky u pacienta. Študent absolvujúci výučbu
na Oddelení predklinického zubného lekárstva je lepšie pripravený na prácu so skutočným pacientom na klinických predmetoch, ako
zmenami, ale toto je tá najkrajšia sú: zubná protetika, zubná rádiolóa najúčelnejšia. Je pekné, že sa tu gia, konzervačné zubné lekárstvo
zúčastnili všetci, ktorí sa podieľali a dentoalveolárna chirurgia.
na jeho znovuzrodení. Takže teraz
môže plnohodnotne slúžiť svojmu Text: MUDr. Lea Csicsayová, CSc.,
poslaniu.
primárka Oddelenia predkliOddelenie predklinického zubné- nického zubného lekárstva
ho lekárstva je zamerané na výuč- Kliniky stomatológie a maxilofabu základov zubného lekárstva, na ciálnej chirurgie Onkologického
nácvik základných pracovných po- ústavu sv. Alžbety a LFUK v Bratistupov v zubnej technike i v zubnej slave
ambulancii. Študenti I. a II. ročníka
štúdia zubného lekárstva na tomto Foto: Peter Kresánek

A

ko okrem iného pri otvorení úplne inovovaného
oddelenia vyzdvihol riaditeľ ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., je to najkrajšie
a najmodernejšie pracovisko z celej kliniky. Od svojho vzniku v auguste v roku 1987 prešlo viacerými
číslo 2/2015
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Objednávky
Bedeker zdravia si môžete objednať
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na adrese našej spoločnosti písomne,
telefonicky na čísle 02/59 324 225, alebo
e- mailom:
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
Poštovné a balné na rok je 13 Eur.
Platbu realizujte poštovou poukážkou,
alebo cez internet banking.
Nezabudnite však uviesť vašu adresu.
BANKOVÉ SPOJENIE:
26 24 43 12 97/1100
VARIABILNÝ SYMBOL
27 01 99 99
Do správy pre prijímateľa uveďte
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