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Začiatkom svojho príhovoru chcem popriať ce-
lému Onkologickému ústavu sv. Alžbety veľa 
úspechov, elánu, trpezlivosti, dobrej vôle a ra-

dosti pri uzdravovaní nemocných. Nech toto všetko 
sprevádza Božia prítomnosť so svojím požehnaním... 
Zároveň sa však aspoň pár slovami od srdca chcem 
venovať najmä vám, trpiacim a chorým. Chcem vám 
priať a vyprosovať predovšetkým veľa trpezlivosti, od-
hodlania bojovať s chorobou. Zaželať vám, aby ste aj 
napriek ťažkostiam boli schopní odolávať - a niekedy 
i keď to vždy nejde - dokázali mať i úsmev na perách. 
Uvedomujem si, že je veľmi ľahko hovoriť, radiť, 
usmerňovať a povzbudzovať ale nesmierne ťažké je 
plne vnímať vaše utrpenie a kríž choroby. Kto na lôž-
ku neleží pridlho, pre toho je posteľ väčšinou poho-
dlná a mäkká. No pre Vás mnohých – chorých, je ne-
raz veľmi tvrdá a neraz časom tlačí a bolí na každom 
kúsku tela. Som však presvedčený, že aj dobré slovo, 

vedomie toho, že niekto stojí pri mne, možno tiež tá 
tichá modlitba a viera, že nebeský Otec je so mnou, 
dodá odvahu a chuť bojovať a prijať aj túto, často tvr-
dú, realitu. Chcem vám aj zo skúseností povedať, že 
sila viery nám vie dať veľa odvahy a sily niesť svoj kríž... 
Podelím sa s vami v súvislosti s tým o jeden nedáv-
ny zážitok, ktorý som mal počas svojho pobytu v Ná-
rodnom rehabilitačnom centre Kováčová. Je to jedno 
z miest, kde sa lieči veľa ťažko, i nevyliečiteľne cho-
rých a kde je sústredené obrovské množstvo utrpenia. 
Pri jednej prechádzke po ústave ma oslovila skupinka 
starších žien. „Zastavte sa aj pri nás, nemusíte vidieť 
iba tých mladých“, s nádychom žartu ma požiadali. 
V rukách držali rúženčeky. Zrejme sa spoločne mod-
lili. Rozprúdil sa medzi nami rozhovor. Čoskoro sme 
však zvážneli. Jedna z nich, sediaca vo vozíčku, mi 
totiž vraví: „Čo mám z takéhoto života? Som všetkým 
iba na ťarchu. Radšej by som už asi zomrela.“ Zostalo 
ticho... 
Po chvíľke zamyslenia som sa jej spýtal: „Máte deti?“ 
Odpovedala mi, že áno mám štyri dcéry, ktoré sú už 
vydaté. „A máte aj vnúčence, ste už babičkou?“ nasle-
dovala moja ďalšia otázka. Znova odpovedala - áno, 
mám deväť vnúčat... A ja som začal pred všetkými po-
čítať: „Štyri deti, štyria zaťovia, deväť vnúčat a jeden 
manžel, to je spolu osemnásť ľudí.“ Všetky ženy v sku-
pinke napäto čakali, čo sa z našej debaty vyvinie. A ja 
som handicapovanej pani navrhol: „Teraz zatvorte oči 
a rozmýšľajte. Kto z nich všetkých má asi v súčasnosti 
najväčší problém?“ Po chvíli mi odpovedala: „Bude to 
asi dcéra, ktorej hrozí rozvod.“ A ja som jej nato na-
vrhol, aby obetovala a prežila za svoju dcérenku a jej 
rodinu aspoň tento jediný celý deň. Rozhodla sa to 
urobiť a pochopila, že to pomôže zmierniť aj jej vlast-
né trápenie, úzkosť, bolesť a kríž. A v očiach panej na 
vozíčku sa zrazu zaleskla slza radosti a zdôverila sa 
nám všetkým: Teraz sa mi zrazu celý deň ukázal ako 
ľahký a krásny. Ale veď ja nakoniec asi nebudem mať 
ani dosť dní, aby som ich obetovala za všetkých tých, 
čo nosím vo svojom srdci.“ 

SLOVO NA ÚVOD

Veľa trpezlivosti, lásky 
od blízkych, odvahy 
a chuti bojovať
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Nálada v skupine žien, z ktorých boli i ďalšie 
na vozíčkoch sa zmenila. Jedna za druhou 
rozoberali problémy svojich blízkych za kto-
rých by mohli priniesť obetu svojho kríža. 
Zrazu sa k nám pridal pán, nachádzajúci sa 
obďaleč tiež na vozíčku a hovorí:: „Bol som 
neďaleko od vás a všetko som počul. Prosím, 
mohol by som to urobiť aj ja? Ale viete, ja to 
s tou svojou vierou nemám také jednoduché. 
Myslím si, že som neveriaci. Táto myšlienka 
ma však zaujala. Je krásna. Chcel by som mať 
aj ja takú vieru, aby som mohol niesť svoj kríž 
a obetovať ho za druhých.“ Uistil som ho, že 
aj on vieru niekde v hĺbke svojej duše má. 

Len o nej doposiaľ tak celkom nevedel, ne-
bol uzrozumený s tým, že prostredníctvom 
viery môže obetovať všetko. Všemohúci to 
rád prijme, veď On je láska. A tá nepozná 
hranice ani prekážky...
Milé pacientky a pacienti, prajem a vyprosu-
jem vám veľa odvahy, trpezlivosti, lásky od 
vašich blízkych a veľa Božieho požehnania 
k vášmu uzdraveniu.

ThDr. Ladislav Ostrák
emeritný rektor kostola sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek
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SLOVO NA ÚVOD

2  Veľa trpezlivosti, lásky od blízkych,  
 odvahy a chuti bojovať

Začiatkom svojho príhovoru chcem popriať 
celému Onkologickému ústavu sv. Alžbety 
veľa úspechov, elánu, trpezlivosti, dobrej vôle 
a radosti pri uzdravovaní nemocných. Nech toto 
všetko sprevádza Božia prítomnosť so svojím 
požehnaním...

UŽITOČNÝ PROJEKT

6  OÚSA pre detských pacientov 
 Prvé Veselé zásterky na Slovensku

Onkologický ústav sv. Alžbety začal - ako prvá 
nemocnica na Slovensku - detským pacientom 
spríjemňovať vyšetrenie alebo liečebný proces 
prostredníctvom prívetivého oblečenia zdravot-
níckych pracovníkov: Veselých zásteriek. Zásterky 
s veselými detskými motívmi už využívajú 
s priaznivou odozvou viaceré nemocnice v Českej 
republike. Prvé Veselé zásterky na Slovensku pre-
vzal v máji pre Onkologický ústav sv. Alžbety jeho 
riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.

NAŠE PRACOVISKá

10 Rádioterapia a jej vplyv 
 na kvalitu života pacientov.

Nádory hlavy a krku predstavujú veľmi hete-
rogénnu skupinu nádorov. Medzi najčastejšie 
nádory v ORL oblasti patria karcinómy dutiny 
ústnej, hltanu a hrtanu. Malígne nádory hlavy 
a krku sú vo svete zastúpené asi šesťpercentným 
v mužskej a asi dvojpercentným podielom v žen-
skej populácii. Incidencia nádorov je výrazne 
vyššia u mužov, čo platí aj v prípade Slovenska. 
Najčastejšie sa vyskytujú u fajčiarov v spojení 
s abúzom alkoholu, malhygienou dutiny ústnej 
a malnutríciou. 

VO SVETLE PRAVDy

13 Je niekto z vás chorý? 
 O sviatosti pomazania chorých

Ježišov súcit so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, 
že sa s nimi stotožňuje: „bol som chorý a navští-
vili ste ma“ (Mt 25, 26). Jeho láska k chorým 
v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov 
celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia 
na tele alebo na duši.

ĎAKUJEME

15 Komplexná diagnostika  
 vrodených imunodeficiencií

V rámci pravidelných odborných seminárov v On-
kologickom ústave sv. Alžbety vystúpil špičkový 
zahraničný odborník doc. MUDr. Vojtěch Thon, 
PhD., pôsobiaci v Ústave klinickej imunológie 
a alergie Lekárskej fakulty a v Ústave RECETOX 
(venuje sa výskumom toxických látok v prostredí) 
Prírodovedeckej fakulty. Oba ústavy sú súčasťou 
Masarykovej univerzity v Brne.

NáŠ ROZHOVOR

16 Oslovili sme štátneho tajomníka  
 Ministerstva zdravotníctva SR

Profesor MUDr. Stanislav Špánik, CSc., je známy 
najmä ako prednosta Internej onkologickej 
kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety a TU 
i hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre 
klinickú onkológiu. 

CEZHRANIČNá INŠPIRáCIA

18 OÚSA rozvíja zahraničné  
 skúsenosti 

Onkologický ústav sv. Alžbety dlhodobo využíva 
pri skvalitňovaní služieb cezhraničnú výmenu 
skúseností a plodnú spoluprácu so špičkovými 
zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami, 
inštitúciami a školami. 
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20 Nástup pacientskych advokátov 
 Dočkáme sa skríningu?

Tohtoročnej desiatej medzinárodnej Europe-
an Breast Cancer Conference v holandskom 
Amsterdame sa ako reprezentantky Slovenska 
zúčastnili zástupkyne pri Onkologickom ústave 
sv. Alžbety pôsobiacej Europa Donna Slovakia - 
Ružovej stužky n.f. MUDr. Alena Kállayová a Ing. 
Mária Lokajová ako aj pacientskej organizácie 
Amazonky Mgr. Eva Bacigalová a MVDr. Markéta 
Derdáková, PhD. 
 
PRIPOMENULI SI ŽIVOTNé 
JUBILEá

21  
 Blahoželáme!

Založila a vedie Ligu proti rakovine
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Zakladateľka československej a prezidentka 
slovenskej Ligy proti rakovine, lekárka onkologič-
ka MUDr. Eva Siracká, DrSc., sa narodila 1. mája 
1926 v Uherskom Hradišti. 

DOBROVOĽNÍCTVO

22  
 Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Ako už pomaly býva pravidlom, po jarnom 

ODBORNé PODUJATIA 

28 Martinská genetická 
 konferencia

Dňa 17. marca 2016 sa v Hoteli Turiec v Martine 
konalo odborné medzinárodné podujatie s ná-
zvom Martinská genetická konferencia.

29 
 XIV. Martinské dni imunológie

Tohtoročný 14. ročník Martinských dní imuno-
lógie mal svoje osobité čaro. V polovici apríla 
(13.-15.4.2016) mesto Martin po prvýkrát 
privítalo účastníkov Martinských dní imunológie 
v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK na 
Malej Hore

UMENIE

31  61. výstava Umenia, ktoré lieči 
 Štetcom a srdcom

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, na Heyduko-
vej ulici v Bratislave sprístupnili už 61. výstavu 
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber vyše 
tridsiatich malieb (technikami olej a akryl) na nej 
pod názvom „Srdcom a štetcom – prierez tvor-
bou“ predstavil insitný umelec Rudolf Pavelský.

nábore k nám znova pribudli noví dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky. Konkrétne medzi nás prišlo 
deväť nových ľudí, ktorí sú ochotní každý týždeň 
venovať svoj čas a energiu chorým.

PRIPOMENULI SI ŽIVOTNé 
JUBILEá

24  
 Blahoželáme!

Onkológ, pedagóg a manažér
Juraj Kaušitz sa narodil 19. apríla 1946 v Brati-
slave. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave začal pra-
covať vo funkcii odborného asistenta na Klinike 
nukleárnej medicíny Onkologického ústavu pre 
Slovensko (neskôr Ústavu klinickej onkológie) 
v Bratislave. 

25  
 Blahoželáme!

Nenápadný, ústretový, skromný človek - špičkový 
gynekológ
S doktorom Jozefom Kállayom som sa prvýkrát 
stretol v júni 1992 ako čerstvý absolvent Lekár-
skej fakulty UK Bratislava. 

26 Blahoželáme! Rozhovor  
 s jubilantom

Ako žiť a pracovať: obľúbiť si to, čo treba
V júnových dňoch sme si pripomenuli významné 
životné jubileum profesora MUDr. Vladimíra 
Javorku, CSc. 

27  Blahoželáme! 
 RNDr. Jozef TÓTH, CSc.

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite 
nevedie nikam
V roku 1980 ukončil štúdium na PriF UK – odbor 
biológia, špecializácia antropológia, humánna 
genetika. 
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Veselé zásterky venovali Klini-
ke radiačnej onkológie ústavu 

výtvarníčka a módna návrhárka 
Marie Zelená (sama motívy záste-
riek, z ktorých sa ani jeden neopa-
kuje, stvárňuje), ďalej tiež Martina 
Hrnčířová a doc. RNDr. Gabriel 
Králik, PhD. Zásterky pre Kliniku 
nukleárnej medicíny Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety zasa veno-
val predseda predstavenstva spo-

ločnosti cba corporation Martin 
Obdržálek a jeho manželka Lucie. 
Súčasťou daru boli aj vzorky špe-
ciálneho čistiaceho a dezinfekčné-
ho prostriedku. Každému darcovi 
zostáva k jeho zásterke ako unikát-
nemu umeleckému dielu certifikát 
s jej fotografiou a ďalšími údajmi. 

„K projektu Veselé zásterky dal 
podnet profesor MUDr. Pavel 

Šlampa, CSc., prednosta Kliniky 
radiačnej onkológie Masarykovho 
onkologického ústavu v Brne. Vďa-
ka podporovateľom a sponzorom 
sa dostali zásterky okrem iného 
k detským pacientom nemocníc 
v Brne, Prahe, Zlíne, Olomouci, 
Uhorskom Hradišti či Kyjove. O sa-
motnom projekte sme sa dozvede-
li, keď sme navštívili Masarykov 
onkologický ústav, v ktorom prá-
ve spúšťali nové liečebné zaria-
denie“. Vysvetľuje PhDr. Andrej 
Lučenič, PhD., z Kliniky radiačnej 
onkológie Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety, ktorý dostal nápad 
preniesť tento užitočný projekt na 
Slovensko. Nielen pre pacientov 
nášho ústavu ale následne aj na 
Kliniku detskej hematológie a on-
kológie Detskej fakultnej nemoc-
nice s poliklinikou Bratislava. 

„Ako to vyzerá na radiačnej onko-

Onkologický ústav sv. Alžbety pre detských pacientov

Prvé Veselé zásterky na Slovensku
Onkologický ústav sv. Alžbety začal - ako prvá nemocnica na 

Slovensku - detským pacientom spríjemňovať vyšetrenie alebo 

liečebný proces prostredníctvom prívetivého oblečenia zdra-

votníckych pracovníkov: Veselých zásteriek. Zásterky s vese-

lými detskými motívmi už využívajú s priaznivou odozvou 

viaceré nemocnice v Českej republike. Prvé Veselé zásterky 

na Slovensku prevzal v máji pre Onkologický ústav sv. Alžbety 

jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. 
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lógii som spoznala počas ochore-
nia mojej mamičky. Vtedy som sa 
zoznámila s prednostom Kliniky 
radiačnej onkológie Masarykovho 
onkologického ústavu, ktorý mi 
navrhol vymyslieť niečo prívetivé 
farebné, aby sa choré detičky pre 
ich oblečenie lekárov nebáli.“ Pri-
bližuje nám zrod Veselých záste-
riek autorka tohto projektu Marie 
Zelená, česká módna návrhárka, 
ktorá žije a tvorí v Prahe a Brne. 
Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne 
večerným, svadobným a spoločen-
ským šatám, pričom odieva aj zná-
me tváre českej mediálnej scény 
a finalistky súťaže krásy. Na záver 
dodáva: „Mám z toho veľkú radosť, 
keď vidím a mám pozitívne reak-
cie od primárov aj lekárov. Medzi 
tajomstvá úspechu projektu podľa 
mňa patrí, že na tvorbe obrázkov 
spolupracujem i so svojim vnukom 
päťročným Tomáškom. Radí mi 
aké tam mám dať obrázky. Tvrdí, že 
každé slniečko, ktoré sa stalo zjed-
nocujúcim motívom na zásterkách, 
sa musí usmievať. Že to funguje sa 
mi potvrdilo vtedy, keď som bola 
s Tomáškom pre vysoké teploty na 
pohotovosti. Keď mu brali krv, vi-
dela som, ako sa pozerá upäto prá-
ve na to slniečko, ktoré bolo na le-
károvej zásterke. A to je náš zámer, 
vytvoriť aspoň navonok vľúdnejšie 
prostredie či upútať pozornosť 
detí, aby sa toľko nebáli. Sama som 
veriaca. Keď niečo niekomu dám, 
tak to vnímam ako poďakovanie za 
ten čas zdravia, ktorý teraz mám 
a máme v rodine, za tento vzácny 
dar, ktorý sme sami dostali...“.

Zaujímalo nás tiež, prečo sa touto 
formou rozhodli podporiť našu ne-

mocnicu aj manželia Lucie a Mar-
tin Obdržálekovi. Vysvetlili nám 
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to spoločne: „výtvarné stvárnenie 
i myšlienka Veselých zásteriek 
nás zaujala hneď potom, čo sme 
niektoré z nich uvideli. Napríklad 
tie, ktoré zobrazujú krásne motý-
le. Rovnako, ako teraz medzi nami 
pri odovzdávaní, aj neskôr pri ich 
používaní vytvoria najmä deťom 
úsmev na tvári. My máme syna Dá-
vida, ktorý čoskoro pôjde do školy. 
Pre nás je hlavné, že je zdravý. Sme 
za to vďační, že nemusí pre choro-
bu ani ísť k lekárovi. A keď už tam 
náhodou, napríklad kvôli prehliad-
ke prídeme, tak ho zaujímajú všet-
ky veci okolo. A takáto zásterka ho 
rozptýli. To je podľa nás dôležité 
pre všetky tie, aj choré, deti.“ 

Krásny projekt Veselých zásteriek 
na stretnutí s jeho iniciátormi, 
tvorcami a sponzormi vyzdvihol 
riaditeľ Onkologického ústavu sv. 
Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc., h. prof. Okrem iného pritom 
uviedol: „Ďakujeme veľmi pekne. 
Viete, ono je to tak v živote, že ak 
človek niečo dá, tak sa mu to určite 
v dobrom zasa skôr či neskôr vráti 
späť. Dobre viem o čom vám teraz 
hovorím. Pôsobím tu, v tomto za-
riadení, kde som nadobudol i tieto 
svoje skúsenosti, už 47 rokov. Veľa 
ľudí tu všeličo prežilo a mnohé 
som sám zažil a videl... 
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Myslím si a cítim, že umelecké 
stvárnenie týchto veselých obráz-
kov vyžaruje pozitívnu energiu. 
V našom ústave chystáme už 62. 
výstavu z cyklu Umenia ktoré lieči. 
Pripravujeme ich už dve desaťročia 
nie náhodou. Dobre si uvedomu-

jeme, a platí to aj pre vaše Veselé 
zásterky, že umenie úzko súvisí 
i s dušou človeka. Žiaľ, aj tá choro-
ba vzniká, či je tak isto ovplyvňova-
ná, jeho duchovným stavom. Lebo 
sa dá povedať, a ja som o tom pre-
svedčený, že výskyt chorôb vlastne 
súvisí tiež s tým ako sa my sami 
správame. To znamená, veľa záleží 
aj od toho nakoľko sa sami snažíme 
pozitívne naladiť tých ľudí, ktorí 
sú okolo nás. Tiež naše pacientky 
a našich pacientov. Či už priamo 
naším konaním alebo sprostred-
kovane, aj umením. Myslím si, že 
im takto vo viacerých ohľadoch 
pomôžeme. Samozrejme o to je to 
ešte dôležitejšie, keďže tu máme 
svojim spôsobom aj detskú nemoc-

nicu s celoslovenskou pôsobnos-
ťou. Deti s onkologickými ochore-
niami k nám prichádzajú z celého 
Slovenska. Spoluzúčastňujeme sa 
pri ich liečbe, hlavne pri diagnos-
tike a rádioterapii. Takže ešte raz - 
vďaka vám.“
Text a foto: Peter Kresánek

V nasledujúcom čísle časopisu 
Naša nemocnica sa okrem iného 
dozviete o najnovšom vyšetrova-
com zariadení Endokrinologickej 
ambulancie II. na Klinike endo-
krinológie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LF SZU. 
Text a foto: Peter Kresánek

PRIPRAVUJEME



Na stanovení diagnózy a roz-
sahu ochorenia sa významne 

podieľajú zobrazovacie metódy, 
ako ultrasonografia, počítačová 
tomografia, magnetická rezonan-
cia (obr. 1) a pozitrónová emisná 
tomografia. V liečbe sa uplatňuje 
viacero modalít, a to chirurgická 
liečba, rádioterapia, chemoterapia 
alebo cielená biologická liečba. 
Stále častejšie sa uplatňujú kom-
binované liečebné postupy, ako 
pooperačná chemorádioterapia 
alebo samostatná chemorádiotera-
pia, pričom každá so sebou priná-
ša množstvo nežiaducich účinkov. 
Hlavným problémom u pacientov 
s nádormi hlavy a krku je, že sú 
často diagnostikované až v pokro-
čilom štádiu, kedy možno aplikovať 
s kuratívnym zámerom iba inten-
zívnu liečbu vo forme vysokodáv-
kovej rádioterapie alebo chemorá-
dioterapie. V externej rádioterapii 
nádorov hlavy a krku patria medzi 
štandardné ožarovacie techniky 
trojdimenzionálna konformná rá-
dioterapia (3D CRT) a rádioterapia 
s modulovaným zväzkom – IMRT. 
Rádioterapia je niekoľkotýždňo-
vou liečbou (6 týždňov), ktorej 
dôležitou súčasťou je imobilizácia 
pacienta počas každého ožiarenia 

(obr. 2). Zámerom radiačnej lieč-
by je eradikácia nádorového po-
stihnutia a minimálne poškodenie 
okolitých zdravých tkanív a riziko-
vých štruktúr (obr. 3). 
Agresivita liečby je spojená s toxi-
citou, ktorá sa prejaví výraznými 
reakciami na koži a sliznici v oža-
rovanej oblasti. Najčastejšími akút-

nymi nežiaducimi účinkami sú 
orálna mukozitída, postradiačná 
dermatitída a xerostómia (suchosť 
v ústach). Sprievodnými prejavmi 
týchto reakcií je výrazná bolesť 
v dutine ústnej a dysfágia. V dô-
sledku všetkých týchto negatív-
nych reakcií pacienti obmedzujú 
príjem potravy alebo nie sú vôbec 
schopní potravu prijímať per os. 
Veľmi často sa stretávame s mal-
nutríciou, ktorá spôsobuje váhový 
úbytok. Všetky tieto komplikácie 
môžu viesť k prerušeniu liečby 
alebo aj k predčasnému ukonče-
niu liečby. Je potrebné povedať, že 
všetky tieto fyzické prejavy a kom-
plikácie liečby spôsobujú emocio-
nálne problémy u pacientov, ktoré 
veľmi negatívne vplývajú na prie-
beh liečby a na jej výsledok. Strach, 

Nádory hlavy a krku predstavujú veľmi heterogénnu skupinu 
nádorov. Medzi najčastejšie nádory v ORL oblasti patria kar-
cinómy dutiny ústnej, hltanu a hrtanu. Malígne nádory hlavy 
a krku sú vo svete zastúpené asi šesťpercentným v mužskej 
a asi dvojpercentným podielom v ženskej populácii. Inciden-
cia nádorov je výrazne vyššia u mužov, čo platí aj v prípade 
Slovenska. Najčastejšie sa vyskytujú u fajčiarov v spojení s abú-
zom alkoholu, malhygienou dutiny ústnej a malnutríciou. 
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Rádioterapia a jej vplyv na kvalitu života 
pacientov s nádormi hlavy a krku

Obrázok 2: Imobilizácia pacienta termoplastickou maskou počas rá-
dioterapie
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smútok, sociálna izolácia a depre-
sie predstavujú záťaž, ktorej sú pa-
cienti neustále vystavovaní a nega-
tívne pôsobia na ich kvalitu života.
K zníženiu nežiaducich účinkov 
môže aktívne prispieť aj samotný 
pacient, dodržiavaním odporúča-
ní pred, počas, ale i po skončení 
liečby. Preto je veľmi dôležité pa-

cienta edukovať, aby mal dostatok 
informácií a vedel ich uplatniť vo 
svoj prospech. Oboznámenie pa-
cienta s odporúčaniami je úlohou 
radiačného onkológa, ale tiež ses-
try a rádiologického technika. Ne-
odmysliteľnou súčasťou je aktívna 
spolupráca pacienta. 
Pred zahájením radiačnej liečby 

je nutné, aby mal pacient ošetre-
ný chrup. Niektoré komplikácie 
liečby sú spôsobené práve zlým 
stavom chrupu, nakoľko mukozití-
du môže skomplikovať bakteriálna 
infekcia z neošetreného chrupu. 
Pred samotnou liečbou by mal pa-
cient absolvovať vyšetrenie u sto-
matológa, ktorý v prípade potreby 
ošetrí zubný kaz, ostré hrany de-
fektného chrupu, zápalové ložiská 
a vykoná extrakciu veľmi poško-
dených zubov a kovových častí - 
mostík. Ošetrenie chrupu by mal 
pacient podstúpiť s dostatočným 
predstihom, približne jeden me-
siac pred zahájením rádioterapie, 
aby boli zahojené rany po prípad-
nom rozsiahlom stomatologickom 
výkone. 
Obdobie pred zahájením liečby 
by mal pacient využiť na zlepšenie 
stavu jeho výživy a k osvojeniu si 
správnych stravovacích návykov 
a pravidelného pitného režimu. 
Nedostatočná výživa – malnutrí-
cia a váhový úbytok je u pacientov 

Obrázok 1: Na stanovení diagnózy a rozsahu ochorenia využíva Onkologický ústav sv. Alžbety moderné 
účinné zobrazovacie metódy ako je napríklad magnetická rezonancia 

Obrázok 3: Izodózový plán IMRT techniky, šetriaci krčnú miechu 
a príušné slinné žľazy
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s nádormi hlavy a krku pred zahá-
jením liečby veľmi častý. Ožaro-
vanie tento problém ešte prehĺbi 
a významne sa skomplikuje prie-
beh liečby. Vhodná je spolupráca 
s dietológom, nutričným terapeu-
tom, asistentom výživy. V prípade, 
že ide o pacienta, ktorý fajčí a pije, 
mal by svoje návyky ukončiť. Žiaľ, 
zo skúseností musíme konštatovať, 
že iba malá časť pacientov zanechá 
spomínané abúzy. Dostatočný prí-
jem kaloricky výdatnej stravy má 
mimoriadny význam nie len pred 
liečbou, ale aj počas liečby. Odpo-
rúča sa konzumovať menšie porcie 
jedla: päť- až šesťkrát za deň a za-
píjať ich tekutinami. Konzistencia 
stravy závisí od schopnosti prehlt-
núť jedlo. V priebehu ožarovania sa 
konzistencia jedla mení. V úvode 
liečby môže byť strava nakrájaná 
na menšie časti, potom sa zmení 
na mäkkú stravu, následne na mi-
xovanú – kašovitú stravu až na te-
kutú stravu. Vhodné sú detské kaše 
a výživy, pudingy, pyré, jogurty, 
tvaroh, mixovaná zelenina, mäkké 
syry a paštéty. Nevhodné sú dráž-
divé jedlá, silno korenené, slané 
a kyslé jedlá a jedlá tvrdej konzis-
tencie, ako napríklad sucháre, ze-
miakové lupienky či orechy, ktoré 
by mohli poškodiť krehkú sliznicu. 
Taktiež príliš horúca strava a nápo-
je môžu narušenú sliznicu dráždiť. 
Studené a chladivé jedlá (zmrzlina) 
naopak upokoja sliznicu. Pri nedo-
statočnej výžive je vhodné podávať 
enterálnu výživu, tekuté preparáty 
s optimálne vyváženým a presným 
zložením živín. 
V priebehu liečby je potrebné dodr-
žiavať správnu ústnu hygienu, pra-
videlne si čistiť zuby, a to mäkkou 
zubnou kefkou, aby nedochádzalo 
k poškodeniu ďasien. Ideálne je 
čistiť zuby po každom jedle a pred 
spánkom. Vhodné sú zubné pasty 
s obsahom fluoridu a nevhodné sil-
no aromatické pasty, ktoré dráždia 
sliznicu ústnej dutiny. Pravidelným 
vyplachovaním ústnej dutiny sa od-
straňujú zvyšky potravy a baktérie, 

čím sa zabraňuje tvorbe povlaku 
a zmierňuje sa bolesť sliznice v prí-
pade mukozitídy. Na vyplachova-
nie možno použiť repíkový alebo 
šalviový čaj, slanú vodu, roztok 
s obsahom benzydamíniumchlori-
du (Tantum verde) alebo nesýtenú 
minerálnu vodu, ale aj obyčajnú 
pitnú vodu. Nevhodné sú ústne 
vody s obsahom alkoholu, pretože 
vysúšajú sliznicu. 
Dôležitý je aj pitný režim, príjem 
tekutín za deň by nemal klesnúť 
pod dva litre. Pri xerostómii voda 
príjemne zvlhčí a osvieži ústnu du-
tinu. 
V prípade radiačnej mukozitídy 
a dermatitídy je nutné dostatočne 
tlmiť bolesť v spolupráci s ošetru-
júcim lekárom.
K ďalším odporúčaniam patrí aj 
pravidelný tréning otvárania úst 
ako prevencia trizmu v dôsledku 
fibrózy mäkkých tkanív. Cvičenie 
pozostáva z opakovaného širokého 
otvárania a zatvárania úst (20-krát) 
tak, aby nedochádzalo k bolesti. 
Cvičenie je vhodné vykonávať as-
poň trikrát za deň. 
Z dôvodu radiačnej dermatitídy 
má význam aj zvýšená hygiena 
kože tváre a krku a jej ošetrovanie. 
Pacienti by sa mali vyvarovať me-
chanického a chemického dráž-
denia ožarovanej kože. Mechanic-
ky môže dráždiť nevhodný odev 
z umelohmotných textílií, preto 
je vhodné nosiť voľné oblečenie 
z prírodného materiálu. Na ožaro-
vanú oblasť sa neodporúča apli-
kovať parfémy, deodoranty alebo 
prípravky s obsahom alkoholu. 
Na holenie je vhodnejší elektric-
ký strojček než žiletka. V prípade 
akútnej reakcie sa neodporúča ho-
liť. Dôležité je udržiavať pokožku 
čistú a suchú. Ožarovaná oblasť by 
mala byť chránená pred priamym 
slnečným žiarením odevom, klo-
búkom alebo ochranným krémom 
s UV faktorom. 
Vysychanie slín, xerostómiu môže-
me zmierniť podávaním cukríkov 
alebo žuvačiek bez cukru, pretože 

stimulujú slinné žľazy k zvýšeniu 
produkcie slín.
V období po skončení rádioterapie 
by mal pacient pokračovať v sta-
rostlivosti o dutinu ústnu a kožu 
v ožarovanej oblasti, pokiaľ nedôj-
de k zhojeniu akútnych zmien po 
ožiarení. Dostatočná hygiena duti-
ny ústnej vo forme pravidelného 
čistenia zubov a vyplachovania po 
každom jedle, dostatočný príjem 
tekutín, by sa mali stať automatic-
kou súčasťou pacientovho života. 
Dôležitá je pravidelná starostlivosť 
a ošetrovanie chrupu. Voľba stravy 
by mala zodpovedať stupňu prob-
lémov pri prehĺtaní a stavu výživy. 
Minimálne prvý rok po skončení 
liečby je vhodné chrániť ožarova-
nú oblasť pred priamym slnečným 
žiarením.
Rádioterapia má zásadný vplyv na 
celkovú kvalitu života pacientov 
s nádormi hlavy a krku a preto je 
veľmi dôležité venovať zvýšenú 
pozornosť nielen zabezpečeniu 
kvality ožarovacieho procesu, ale 
aj kvalite života pacientov, ktorí 
túto liečbu podstupujú. Ciele mo-
dernej rádioterapie môžeme defi-
novať v troch rozmeroch. Prvým je 
dosiahnutie lokálnej kontroly nad 
ochorením, ktorý je veľmi dôleži-
tý a bez tohto rozmeru by rádio-
terapia nemala zmysel. Druhým je 
maximálna ochrana zdravých a ri-
zikových štruktúr, aby sme znížili 
toxicitu liečby na prijateľnú úro-
veň. Snahou je prostredníctvom 
dokonalejších ožarovacích prístro-
jov a techník stále viac znižovať to-
xicitu. Tretím a o nič menej dôle-
žitým rozmerom, je zabezpečenie 
kvality života pacientov počas i po 
skončení liečby. Uvedomme si, že 
aj od tohto rozmeru závisí život 
jednotlivca, jeho fyzické, emocio-
nálne, kognitívne, sociálne funkcie 
a plnenie rolí.

Text: PhDr. Andrej Lučenič, PhD.
Klinika radiačnej onkológie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a SZU
Foto: Peter Kresánek a autor



Pôvod sviatosti 
pomazania chorých
Sväté pomazanie chorých je jed-
nou zo siedmich sviatostí Nového 
zákona, ktorú ustanovil Ježiš Kris-
tus. Sv. evanjelista Marek zachy-
til udalosť keď Kristus dal učení-
kom účasť na svojej službe súcitu 
a uzdra vo vania: „Oni šli a hlásali, 
že treba robiť pokánie. Vyhnali 
mnoho zlých duchov, pomazali 
olejom veľa chorých a uzdravo-
vali.“ (Mk 6, 12–13) A sv. apoštol 
Jakub takto odporúčal sviatosť 
pomazania prvým kresťanom: „Je 
niekto z vás chorý? Nech si zavolá 
starších Cirkvi; a nech sa nad ním 
modlia a mažú ho olejom v Pá-
novom mene. Modlitba s vierou 
uzdraví chorého a Pán mu uľaví; 
a ak sa dopustil hriechov, odpus-
tia sa mu.“ (Jak 5, 14–15)

Účinky sviatosti 
pomazania chorých
Chorý človek prijatím pomazania 
prijíma milosť Ducha Svätého, kto-
rou pomazanie zotiera hriechy, ak 
by ešte nejaké boli (ak nemohol 
prijať sviatosť pokánia), pozdvihu-
je a posilňuje dušu chorého, vzbu-
dzuje v ňom veľkú dôveru v Božie 
milosrdenstvo, takže podporený 
sviatosťou ľahšie znáša nepríjem-
nosti a strasti choroby a ľahšie od-
poruje pokušeniam zlého ducha. 

Ak je to na osoh jeho duševnej spá-
se, môže prijatím tejto sviatosti zís-
kať aj zdravie.

Kto môže prijať túto sviatosť?
Pomazanie chorých sa udeľuje po-
krsteným kresťanom-katolíkom, 
ktorí sú pre chorobu alebo starobu 
v ohrození života. 
V prvom rade ide o veriacich, ktorí 
majú ochorenie ohrozujúce život 
(akútne alebo chronické) naprí-
klad: onkologické, srdcovo-cievne 
ochorenie (ischemická choroba 
srdca, infarkt myokardu, cievna 
mozgová príhoda), cystickú fibró-
zu alebo sú po úrazoch, otravách, 
ana fy lak tic kom šoku (prudkej 
alergickej reakcii), zlyháva im dý-
chanie a krvný obeh alebo trpia 
na akékoľvek iné vážne ochore-
nie. Nie je pritom dôležité, či cho-
rý musí ležať alebo môže chodiť. 
Vážne choré deti môžu prijať po-
mazanie chorých, ak už používajú 
rozum a chápu, že ich táto sviatosť 
môže posilniť. Chorým, ktorí upad-
li do bezvedomia alebo tým, ktorí 
stratili schopnosť používať rozum 
(napr. pri demencii, Alzheimero-
vej chorobe) sa táto sviatosť môže 
udeliť vtedy, keď možno pred po-
kla dať, že by si ju žiadali, keby mali 
možnosť. Táto sviatosť sa udeľuje aj 
starým ľuďom, ktorí sú zoslabnutí 
vekom, hoci nie sú vážne chorí.

Pomazanie chorých možno prijať 
len v stave posväcujúcej milosti 
(teda po spovedi). Iba vo výni-
močných prípadoch (bezvedomie, 
demencia) ju možno prijať aj v sta-
ve ťažkého hriechu, lebo pomaza-
nie zotiera hriechy (v prípade, ak 
chorý nemohol prijať sviatosť po-
kánia). No sviatosť pomazania sa 
nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne 
zotrvávajú v zjavne ťažkom hrie-
chu.

Môžu pomazanie prijať 
aj umierajúci?
Pomazanie je samozrejme určené 
aj umierajúcim. Oni sú v zvláštnej 
starostlivosti Cirkvi, lebo sa blíži 
chvíľa ich prechodu do domu Bo-
ha-Otca. Kňaz umierajúceho vy-
spovedá (pokiaľ je to možné), ude-
lí mu úplné odpustky (odpustenie 
všetkých trestov za hriechy), ob-
noví s ním krstné sľuby, udelí mu 

Je niekto z vás chorý?
(O sviatosti pomazania chorých)
Ježišov súcit so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa 
s nimi stotožňuje: „bol som chorý a navštívili ste ma“ 
(Mt 25, 26). Jeho láska k chorým v priebehu storočí 
neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozor-
nosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši.
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sviatosť pomazania a napokon via-
tikum – sv. prijí ma nie pre umiera-
júcich, pokrm na cestu do večnos-
ti. Chorý teda prijme Telo Krista už 
v tomto pozem skom živote, aby sa 
s ním čochvíľa stretol z tváre do tvá-
re vo večnosti. Všetkých kresťanov 
katolíkov viaže povinnosť prijať 
viatikum, ak sú v nebez pe čen stve 
smrti (aj keď nie sú chorí – napr. 
pri prudkých bojoch, či prírodnej 
katastrofe). 

Kedy možno prijať 
túto sviatosť?
Vhodný čas na prijatie pomazania 
nastáva už vtedy, keď sa človek 
začína ocitať v nebezpečenstve 
smrti pre chorobu alebo starobu. 
O udelenie tejto sviatosti má po-
žiadať hneď ako sa mu naskytne 
vhodná príležitosť, aby ju prijal so 
živou vierou a nábožným duchom 
a nepodľahol tak zlozvyku odďa-
ľovať jej prijatie. Pokiaľ má chorý 
podstúpiť ťažkú operáciu, je vhod-
nejšie, aby túto sviatosť prijal pred 
zákrokom.
Netreba sa ničoho obávať ani vte-
dy, ak chorý už dlhý čas neprijímal 
sviatosti – napríklad nebol na spo-
vedi už niekoľko rokov, či desaťro-

čí. Nech chorý vopred upozorní 
kňaza na túto skutočnosť a kňaz 
mu pomôže prekonať strach a pri-
praví ho na prijatie sviatostí.

Kto môže udeliť túto sviatosť?
Sviatosť pomazania chorých môžu 
vysluhovať iba biskupi alebo kňa-
zi. Na jej udelenie používajú olej 
posvätený biskupom (na Zelený 
štvrtok) alebo v prí pa de potreby 
kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje. 
Chodiaci chorí môžu o túto svia-
tosť požiadať kňaza v sakristii kos-
tola, na farskom úrade alebo sa 
s ním do hodnúť počas spovede. 
Ležiaci pacienti môžu o spros tred-
kovanie sviatosti požiadať svojich 
príbuz ných, susedov alebo zdra-
votnícky personál v nemocnici.

Ako sa udeľuje táto sviatosť?
Pomazanie chorých sa udeľuje po-
čas obradu s mod lit bami a čítaním 
Božieho slova. Kňaz vloží svoje ruky 
na hlavu chorého a chvíľu sa modlí 
– je to starobylý biblický úkon zna-
menajúci privolávanie Ducha Svä-
tého a Božieho požehnania. Potom 
vezme nádobku s olejom a poma-
že chorému čelo, pričom hovorí: 
Skrze toto sväté pomazanie a pre 

svoje láskavé milosrdenstvo, nech 
ti Pán pomáha milosťou Ducha 
Svätého a chorý odpovie: Amen. 
Napokon mu kňaz olejom pomaže 
dlane, pričom hovorí: A oslobode-
ného (oslobodenú) od hriechov, 
nech ťa spasí a milostivo posilní 
a chorý opäť odpovie: Amen. Nie-
kedy sa pomazanie chorých ude-
ľuje v kostole počas sv. omše naraz 
viacerým veriacim – ak sa naskytne 
takáto možnosť, treba ju po doho-
de s kňazom využiť.
Ak sa táto sviatosť udeľuje v do-
mácnosti, treba v izbe, kde je chorý 
pripraviť stôl prikrytý bielym obru-
som s dvomi zapálenými sviecami, 
nádobu so svätenou vodou a vetvič-
ku na pokropenie (pokiaľ svätenú 
vodu neprinesie kňaz). Na stôl je 
vhodné umiestniť aj kríž. Na začiat-
ku obradu v domácnosti je podľa 
dohody s kňazom aj spoveď choré-
ho a na konci sa mu udeľuje Svia-
tosť oltárna. Ešte pred príchodom 
kňaza sa patrí vypnúť televízor, 
rozhlasový prijímač a reproduko-
vanú hudbu, aby udelenie sviatosti 
mohlo prebehnúť dôstojne.

Po pomazaní
Je dôležité, aby chorý rozvíjal svoj 
duchovný život modlitbou (osob-
nou aj v spo lo čen stve), duchov-
ným čítaním a často prijímal Svia-
tosť oltárnu a sviatosť pokánia. Ak 
po prijatí pomazania chorý vyzdra-
vie, je vhodné, aby Bohu poďakoval 
naprí klad účasťou na sv. omši. Po-
mazanie môže človek opakovane 
prijať, ak sa mu zhoršil stav alebo 
ak vyzdravel a opäť ťažko ochorel. 

Aké informácie treba vopred 
poskytnúť kňazovi?
Príbuzní, priatelia alebo susedia, 
ktorí žiadajú pre chorého sviatosť 
pomazania majú kňazovi podať na-
sledujúce informácie: v akom teles-
nom a dušev nom stave je chorý, či 
chodí, či je v bezvedomí, či môže 
rozprávať a prehĺtať (aby mohol 
dostať sv. prijímanie) a či je sám 
na izbe. Vhodné je tiež upozor niť 

Ladislav Záborský: Najväčší milosrdný Samaritán.
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kňaza na to, či je chorý praktizu-
júci kres ťan alebo už dlho nebol 
v kostole, či bol na prvom svätom 
prijímaní a či prijal sviatosť birmo-
vania.
Samozrejme treba uviesť meno 
a priezvisko chorého, jeho bydlis-
ko, telefónne číslo, resp. adresu 
ne moc nice, oddelenie, poschodie 
a číslo dverí. 

Môžu pomazanie prijať 
aj nekatolíci?
Sviatosť pomazania chorých môžu 
vo výnimočných situáciách prijať 
od katolíckeho kňaza aj kresťania-
-nekatolíci. Pravoslávni a kresťania 
východných obradov, ktorí nema-
jú plné spoločenstvo s ka tolíc kou 
Cirkvou môžu prijať sviatosť po-

mazania cho rých od katolíckeho 
kňaza ak o to sami požiadajú a sú 
riadne pripravení. 
Ostatní kresťania-nekatolíci môžu 
túto sviatosť prijať od katolíckeho 
kňaza ak sú v nebezpečenstve smr-
ti (alebo podľa úsudku diecézneho 
biskupa nalieha vážna potreba) 
a nemôžu sa obrátiť na duchovné-
ho svojej cirkvi alebo spoločenstva. 
O udelenie tejto sviatosti však mu-
sia z vlastnej vôle požiadať, náležite 
sa pripraviť na jej prijatie a vyznať, 
že veria v túto sviatosť tak, ako verí 
katolícka Cirkev.

Použité pramene
Pavol VI.: Sväté pomazanie cho-
rých. Apoštolská konštitúcia z 30. 
novembra 1972. 

Pomazanie chorých a pastoračná 
starostlivosť o nich. 1. vyd. Trnava: 
SSV, 2010. 

Pápežská rada pre napomáhanie 
jednoty kresťanov: Direktórium 
na vykonávanie princípov a no-
riem o ekumenizme. 1. vyd. Trna-
va: SSV, 1994. 

Kódex kánonického práva, Ka-
techizmus katolíckej Cirkvi.
Cirkevné schválenie udelil dňa 16. 
marca 2016.

Mons. Stanislav Zvolenský, brati-
slavský arcibiskup metropolita
Prot. č. 936/2016.

Zostavil Jozef Tatierský

V rámci pravidelných odbor-
ných seminárov v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety vystúpil 
špičkový zahraničný odborník 
doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD., 
pôsobiaci v Ústave klinickej 
imunológie a alergie Lekárskej 
fakulty a v Ústave RECETOX 
(venuje sa výskumom toxic-
kých látok v prostredí) Príro-
dovedeckej fakulty. Oba ústavy 
sú súčasťou Masarykovej uni-
verzity v Brne.

Vo svojej prednáške „Komplexná 
diagnostika a liečba vrodených 
imunodeficiencií“ sa zameral na 
špecifickú oblasť imunológie – vro-
dené imunodeficiencie z pohľadu 
diagnostiky ako aj liečby, ktorých 
realizácia v praxi si vyžaduje na-
chádzanie nových účinnejších 

laboratórnych metód a postupov 
liečby, nakoľko daná problemati-
ka je veľmi zložitá. Pracovisko pod 
jeho vedením vypracovalo účinný 
diagnostický postup pre testova-
nie vrodených imunodeficiencií. 
V rámci dlhodobej spolupráce 
s našimi imunológmi ponúkol doc. 
MUDr. Vojtěch Thon, PhD., uvede-
ný diagnostický test nášmu ústavu. 
Novinka umožní rozšíriť paletu vy-
šetrení laboratória Klinickej imu-
nológie a alergológie Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety o ďalšie 
diagnostické možnosti, ktoré budú 
slúžiť našim pacientom. 

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

Doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD. 

Onkologický ústav sv. Alžbety rozširuje paletu vyšetrení

Komplexná diagnostika 
vrodených imunodeficiencií
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Oslovili sme štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR

Novej práci sa teším

Po svojom vymenovaní za štátne-
ho tajomníka odpovedal v ex-

kluzívnom rozhovore pre časopis 
Naša nemocnica prof. MUDr. Sta-
nislav Špánik, CSc., na naše otázky. 

Pán profesor, mohli by ste nám 
a našim pacientom naznačiť aspoň 

niektoré svoje predsavzatia s ktorý-
mi idete do tejto náročnej funkcie? 
Predsavzatia sú veľké, lebo aj úlo-
hy sú veľké, aj výzvy sú veľké. Lebo 
ak pozrieme na zdravotníctvo, tak 
v zásade každý občan krajiny sa 
stretne s problémom zdravotníc-
tva či osobne alebo v rodine. Preto 
aj očakávania pacientov a príbuz-
ných sú veľké. Rátajú s tým, že tam 
budú príjemní ľudia, prostredie, 
špičková technika a nedeje sa to. 
Preto aj nespokojnosť je niekedy 
veľká, najmä ak tie očakávania nie 
sú naplnené... 

Otázka potom spočíva v tom, 
v čom je chyba. A žiaľ, ak sa na to 
pozrieme z ktorejkoľvek strany - 
tak vidíme, že to naše zdravotníc-
tvo celé je zle nastavený systém. To 
znamená, že nemáme ani výcho-
diskové dáta o tom ako to všetko 
funguje. Nemáme dostatočne zma-
pované údaje o chorobnosti, o jed-
notlivých diagnózach. Častokrát 
nevieme dostatočne veľa ani o tom 
ako úspešne alebo neúspešne lieči-
me pacientov. Chýbajú nám praco-
viská s dobre vybavenými diagnos-
tickými centrami, či už genetické, 

Profesor MUDr. Stanislav Špánik, CSc., je známy najmä ako prednos-
ta Internej onkologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a TU i hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú on-
kológiu. Nový minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker si 
ho vybral za štátneho tajomníka, pričom zdôraznil: „Pre mňa ako 
ministra je pacient na prvom mieste. Profesor Špánik a docentka 
Kalavská (druhá štátna tajomníčka, pozn. red.) sú uznávanými auto-
ritami a som presvedčený, že významnou mierou prispejú k navrá-
teniu dôvery pacientov v naše zdravotníctvo a takisto k profesionál-
nemu a korektnému dialógu so všetkými stavovskými organizáciami 
a pracovníkmi v sektore zdravotníctva“. 

Štátny tajomník ministerstva 
zdravotníctva prof. MUDr. 
Stanislav Špánik, CSc.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., s časťou svojho pracovného tímu 
internej onkologickej kliniky v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Profesor MUDr. Stanislav Špánik, 
CSc. (56), nový štátny tajomník 
na ministerstve zdravotníctva sa 
narodil v Bratislave. Študoval na 
Univerzite Karlovej v Prahe a na 
Lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Je peda-
gógom na Lekárskej fakulte UK, 
Vysokej škole zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alžbety a čias-
točne aj na Slovenskej zdravot-
níckej univerzite. Od roku 2012 
je hlavným odborníkom minis-
terstva zdravotníctva pre odbor 
klinická onkológia.
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molekulové laboratóriá, zobrazo-
vacie vyšetrenia. Máme problémy 
s diagnostickým procesom. Mno-
hé vyšetrenia sa robia opakovane, 
duplicitne. Čiže aj tam sa strácajú 
peniaze. Celý proces s následnou 
liečbou je pomerne zdĺhavý. Často 
pacient uviazne v rôznych vyšet-
rovacích procesoch, odkladá sa 
potom liečba, máme problémy aj 
s tou ktorou konkrétnou liečbou, 
pretože nie sú všade dobre vybave-
né pracoviská a chýba prístup k no-
vej, inovatívnej systémovej liečbe. 
Ja ako onkológ to vidím z celo-
slovenského pohľadu, povedzme 

nedostatočne vybavených chi-
rurgických pracovísk, chýba nám 
moderná technika, čo sa týka rá-
dioterapie tiež nové, moderné 
ožarovacie zariadenia, často nemá-
me prístup k  novým inovatívnym 
riešeniam. Problémov je naozaj 
veľa a otázka je, čo sa z nich podarí 
odstrániť a naopak aké vylepšenie 
dosiahnuť. To však nie sú výluč-
ne slovenské problémy. Systém 
zdravotníctva, ktorý by sme mohli 
označiť za vynikajúci, vlastne nie je 
nikde. 

Čo vás motivovalo k tomu, aby ste 
sa do tohto boja zapojili. Kde ste 
nadobudli takú dobrú vieru, že sa 
s tým dá pohnúť a že urobíte zme-
ny k lepšiemu k prospechu nás 
všetkých? 

Jedným z tých hlavných dôvodov 
je osoba ministra. Predtým som sa 
s ním nepoznal. Keď mi dal ponu-
ku, tak sme sa stretli po prvýkrát. 
Mal som potom možnosť s ním 
viackrát hovoriť a urobil na mňa 
veľmi dobrý dojem. Ide o človeka, 
ktorý má vo veciach jasno. Má jas-
né plány a predpokladám, že aj ur-
čité schopnosti tie plány realizovať, 
čo už ako krízový manažér viackrát 
preukázal. Povedal mi, že potrebu-
je spolupracovníkov, na ktorých sa 
bude môcť spoľahnúť a ktorí nie sú 
zaťažení väzbami, vzťahmi a nie sú 
nikomu nič dlžní. Myslím si, že bu-
duje tím, kde bude vzájomná dôve-
ra, podpora činnosti. Samozrejme, 
nedá sa nič garantovať, nevieme 
ako sa podarí tie veci realizovať, ale 
je tu vôľa, je tu chuť. A myslím si, 
že aj potrebné schopnosti a spôso-
bilosti. Takže ja sa veľmi teším na 
tú prácu. Veľmi dúfam, že sa nám 
podarí niečo dosiahnuť.
 
Text a foto: Peter Kresánek

Nový minister zdravotníctva ako 
šéf Slovenskej pošty podporil jed-
nu z najvýznamnejších športo-
vých udalostí uplynulého roka 
– päťdesiate jazdecké preteky 
Grand Prix Bratislava. Na foto-
grafii je pri dekorácii víťaza pre-
tekov o Cenu Slovenskej pošty.

Minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker robil okrem iného po-
radcu pri zlučovaní štátnej Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťov-
ne i pri fúzii súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo. Za 
ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH) bol Drucker poradcom 
vtedajšieho riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Miroslava Bu-
chu pre procesné analýzy a transformáciu nemocnice a spolupodieľal sa 
na reforme zdravotníctva. 
Tomáš Drucker je vyštudovaný právnik a zároveň má diplom aj zo Slo-
venskej technickej univerzity. Známy je najmä ako krízový manažér. Za-
čínal v spoločnosti Gratex International ako programátor, kde bol ne-
skôr vedúci multimediálneho oddelenia a multimediálnych projektov či 
vedúci oddelenia kvality softvéru a člen IT vedenia. Pôsobil vo viace-
rých i zahraničných firmách, vrátane spoločností Compuware Austria, 
IQUAP, JAVyS, či 1.župná. Piaty rok je úspešný generálny riaditeľ a pred-
seda predstavenstva Slovenskej pošty.

Minister zdravotníctva 
JUDr. Ing. Tomáš Drucker.
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Najnovšie navštívili pracovne 
náš ústav výnimoční odborní-

ci z Českej republiky: vedúci Úseku 
imunoanalýzy - Oddelenia nukleár-
nej medicíny Fakultnej nemocnice 
Plzeň a Centrálneho izotopového 
laboratória Lekárskej fakulty UK Pl-
zeň, profesor II. internej kliniky LF 
UK Plzeň MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc., ďalej docent RNDr. Ladislav 
Pecen, CSc., predstaviteľ Ústavu 
informatiky Akadémie vied Českej 
republiky a PharmDr. Radek Kuče-
ra, Ph.D., vedúci Ústavu lekárskej 
chémie a biochémie LF Plzeň. 
Hostia z Českej republiky si vyme-
nili skúsenosti a poznatky najprv 
na úrovni vedenia Onkologického 
ústavu sv. Alžbety s jeho riaditeľom 
a konateľom. Následne tiež na viace-
rých, i partnerských pracoviskách. 

„Naša spolupráca je dlhodobá. 
Siaha od publikačnej činnosti, 
cez vzdelávanie až po odborné 
medicínske postupy, informatizá-
ciu a výskum. Chceli by sme, aby 
bola ešte užšia. Možnosti sú široké 
i v rámci európskych štúdií. Aktu-
álne sa napríklad rozvíja naša spo-
lupráca okolo štúdie nádorového 
markeru pre nádory ovária. Venuje 
sa jej pätnásť európskych praco-
vísk, vrátane vedúceho plzenské-
ho ale i bratislavského.“ Vyzdvihol 
okrem iného za prítomných hostí 
profesor MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc., ktorý je popri iných funkci-
ách tiež námestníkom riaditeľa FN 
Plzeň pre vedu a výskum. Návštev-
níkov tiež zaujímalo ako fungujú 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
ambulancie preventívneho centra. 

Informovali sa o spôsoboch využi-
tia najnovších technológií pre in-
formatizáciu. Navštívili aj viaceré 
ďalšie pracoviská.
Vďaka ústretovosti alžbetínok moh-
li navštíviť a pozrieť si i výnimočné 
miesta, kam sa len tak ľahko bežný 
návštevník nedostane a od ktorých 
sa odvíja prehistória Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety. Vrátane kláš-
tora a kostola sv. Alžbety, jeho kryp-
ty i historickej lekárne. 
Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety rozvíja zahraničné skúsenosti 

Dlhodobá plodná spolupráca
Onkologický ústav sv. Alžbety dlhodobo využíva pri skvalitňo-

vaní služieb cezhraničnú výmenu skúseností a plodnú spolu-

prácu so špičkovými zahraničnými zdravotníckymi zariade-

niami, inštitúciami a školami. 
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Multidisciplinárna konferencia 
ve novaná problematike rako-

viny prsníka konaná v Amsterdame 
priniesla najnovšie poznatky z tejto 
oblasti. Tri dni sa jej venovali odbor-
níci lekári z oblasti klinickej onko-
lógie, onkochirurgie, rádiológie, 
rádioterapie a plastickej chirurgie. 
Ďalej zástupcovia verejného zdra-
votníctva a odborníci na zdravie 
z Európskeho parlamentu a farma-
ceutického priemyslu. Nemohli tu 
chýbať predstavitelia pacientov, 
vrátane takzvaných pacientskych 
advokátov – ich obhajcov a zástan-
cov pri riešení prevencie, terapie, 
zvládania a eradikácie tohto ocho-
renia. 
Pozvané sme boli ako členky a zá-
stupkyne uvedených organizácií 
zo Slovenska, ktoré sú súčasťou Eu-
rópskej koalície rakoviny prsníka: 
Europa Donna. Europa Donna je 
neziskové združenie, ktorého čle-

novia a pridružené organizácie sa 
venujú zvyšovaniu povedomia o ra-
kovine prsníka formou podpory 
pacientok (ale aj pacientov) z celej 
Európy. Účasť na konferencii nám 
okrem iného ukázala, akými for-
mami sa môžu organizácie pacien-
tov účinne angažovať a realizovať. 
Prednášky, ktoré sme si vypočuli 
boli pre nás veľmi poučné. Dozve-
deli sme sa veľa nových užitočných 
informácii o prevencii recidív, na-
príklad správnou životosprávou, 
o tom akými spôsobmi fungujú 
pacientskí advokáti v jednotlivých 
krajinách Európy, najmä v Holand-
sku. Akú dôležitú úlohu zohrávajú 
pri komunikácii s pacientami, pri 
výberoch odborníkov, nemocníc či 
liečby, pri psychosociálnej podpo-
re ako pri celkovom manažmente 
pacientov. Na konferencii sme sa 
zúčastnili aj na odborných pred-
náškach týkajúcich sa personalizo-

vanej medicíny, teda liečby ušitej 
priamo na individuálneho pacien-
ta, pri ktorej sa využívajú moderné 
molekulové metódy diagnostiky 
mutácií a iných poškodení DNA, 
nových onkoplastických operač-
ných postupov ako aj nových prí-
stupov liečby metastatického kar-
cinómu prsníka. 
Europa Donna sa venuje najmä 
vzdelávaniu a osvete, psychosociál-
nej podpore, prevencii, optimálnej 
terapii a podpore výskumu. Spolu-
pracuje s lekármi, zdravotníckymi 
zariadeniami, pacientami, ale aj 
politikmi na Európskej úrovni. Pr-
voradým cieľom organizácie Euro-
pa Donna je zavedenie celoeuróp-
skeho mamografického skríningu. 
A to v súlade a presne podľa pra-
vidiel Európskych smerníc pre kva-
litu v skríningu a pre diagnostiku 
rakoviny prsníka, možnú preven-
ciu a zabránenie recidívy osvetou 
za správnu životosprávu i samovy-
šetrovanie. Ďalšia dôležitá úloha 
Europy Donna je spolupodieľať 
sa na vytvorení špecializovaných 
prsníkových pracovísk, kde by 
sa k diagnostike, liečbe a preven-
cii rakoviny prsníka pristupovalo 
multidisciplinárne aj s pomocou 
pacientskych advokátov - obhajcov 
práv pacienta. 
Žiaľ, Slovensko ako jedna z mála 
krajín, zatiaľ stále nemá štátom or-
ganizovaný skríning na vysokošpe-
cializovaných pracoviskách. O jeho 
zavedenie sa usilujú a intenzívne 
ho podporujú tiež Europa Donna 
Slovakia - Ružová stužka n.f. i pa-
cientska organizácia Amazonky.
Text: MUDr. Alena Kállayová, rá-
diologička, primárka Preventívne-
ho centra OÚSA
Foto: archív

Tohtoročnej desiatej medzinárodnej European Breast Cancer 
Conference v holandskom Amsterdame sa ako reprezentant-
ky Slovenska zúčastnili zástupkyne pri Onkologickom ústave 
sv. Alžbety pôsobiacej Europa Donna Slovakia - Ružovej stuž-
ky n.f. MUDr. Alena Kállayová a Ing. Mária Lokajová ako aj pa-
cientskej organizácie Amazonky Mgr. Eva Bacigalová a MVDr. 
Markéta Derdáková, PhD. 
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Nástup pacientskych advokátov

Dočkáme sa skríningu? 
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Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti. Po ma-
turite v roku 1945 študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, 
kde v roku 1951 promovala. Už ako medička prišla do kontaktu 
s onkológiou, kde počas povinnej praxe pracovala u alžbetínok 
v Onkologickom ústave v Bratislave. 

Zakladateľka československej a prezidentka 
slovenskej Ligy proti rakovine, lekárka, 
onkologička a vedkyňa
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Blahoželáme!

Po prechodnom pôsobení na Inter-
nom oddelení Okresnej nemocni-

ce v Trstenej sa vrátila ako mladá le-
kárka do Onkologického ústavu, kde 
od roku 1953 pracovala na rádiologic-
kom oddelení ako prvá žena na Slo-
vensku, ktorá sa venovala rádiotera-
pii. V roku 1956 získala špecializáciu 
z rádiológie I. stupňa a v roku 1958 
špecializáciu z rádiológie II. stupňa 
a z onkológie. V roku 1964 nadobudla 
hodnosť kandidáta lekárskych vied 
(CSc.) V rokoch 1961 až 1991 praco-
vala v Ústave experimentálnej onko-
lógie SAV, kde sa na Rádiobiologic-
kom oddelení zameriavala na klinicky 
orientovaný výskum, predovšetkým 
na problémy rezistencie a citlivosti 
nádorov na žiarenie. Počas svojej prá-
ce navštívila viaceré zahraničné pra-
coviská: pôsobila na Rádiologickej kli-
nike Onkologického ústavu Nemeckej 
akadémie vied v Berlíne. V roku 1964 
absolvovala študijný pobyt na Rádio-
biologickom oddelení Karolinska In-
stitutet v Štokholme, s ktorým naďalej 
spolupracovala na výskumnom projek-
te. V roku 1977 získala hodnosť dok-
tora lekárskych a biologických vied 
(DrSc). Založila Slovenskú spoločnosť 
pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku 
SLS. Bola členkou výborov viacerých 
odborných národných a medzinárod-
ných spoločností v odbore rádiológie 
a onkológie, členkou redakčnej rady 

časopisu Neoplasma. 
V roku 1990 založila v Českosloven-
sku Ligu proti rakovine, stala sa jej 
prezidentkou a v tejto funkcii pokra-
čuje po rozdelení Československa 
dodnes na Slovensku. Neziskovú or-
ganizáciu Liga proti rakovine mnohí 
poznajú vďaka zbierke Deň narcisov. 
Z vyzbieraných finančných prostried-
kov Liga podporuje rozvoj výskumu, 
diagnostiky a liečby nádorov či vyba-
venie nemocníc a hospicov. Doktorka 
Siracká bola tiež zvolená za členku 
Výkonnej rady Európskej asociácie líg 
proti rakovine. Spolupracuje na mno-
hých projektoch programu kontroly 
rakoviny vyhláseného Európskou ko-
misiou. Prácou Ligy proti rakovine 
pod vedením doktorky Sirackej sa Slo-
vensko zaradilo do programu EÚ „Eu-
rópa proti rakovine“, ktorého účasť 
v kontrole rakoviny v Európe je vyso-
ko uznávaná. 
Doktorka Siracká bola ocenená viace-
rými domácimi, zahraničnými, resp. 
medzinárodnými vyznamenaniami. 
V roku 1983 jej bola udelená Národ-
ná cena za výskum heterogenity ľud-
ských nádorových buniek, neskôr 
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, Slovenskej akadémie vied, 
Krištálové krídlo (1997), pocta Hono-
ur of Ekotopfilm (2008) za humánne 
aktivity a iné. Prezident SR jej udelil 
štátne vyznamenania - Rad Ľ. Štúra III. 

triedy (2000) a Pribinov kríž I. triedy 
(2006) za významné zásluhy o rozvoj 
SR v oblasti zdravotníctva. V roku 
2005 bola zaradená Svetovou medi-
cínskou asociáciou (World Medical 
Association) medzi 65 popredných 
lekárov sveta. Stala sa tak členkou klu-
bu elitných doktorov z 58 krajín sveta. 
V tom istom roku bola menovaná do 
vedeckej rady programu EU Eurocan-
1Plus, kde sa zúčastňuje na výskume 
kvality života onkologických pacien-
tov. V roku 2006 dostala za celoživot-
ný prínos pre zastupovanie sloven-
ských žien vo svete ocenenie Žena 21. 
storočia.
V roku 2011, počas 64. Valného zhro-
maždenia WHO v Ženeve, jej udelili 
ako prvej Európanke individuálnu 
cenu Sasakawa Health Prize za jej ce-
loživotnú iniciatívnu prácu v onko-
lógii. V roku 2014 sa stala laureátom 
Ceny európskeho občana, ktorú jej 
udelil Európsky parlament v Bruseli.
Vážená pani doktorka, pri príleži-
tosti Vášho významného životné-
ho jubilea Vám v mene celej obce 
slovenských onkológov prajem 
pevné zdravie, neutíchajúci elán 
v práci pre dobro každého pacien-
ta, ale aj radosti a pohody v osob-
nom živote.
Ad multos annos
Text: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Foto: archív MUDr. Evy Sirackej, DrSc. 
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Po počiatočnom výbere a prípra-
ve majú nováčikovia za sebou už 

prvé mesiace pôsobenia v Dobro-
voľníckej skupine Vŕba. Niektorých 
z nich sme preto oslovili a položili 
im niekoľko otázok.
Prečo ste sa stali dobrovoľníčkou či 
dobrovoľníkom práve vo Vŕbe?
Lucia H.: Dobrovoľníčkou vo Vŕbe 
som sa stala práve vtedy, keď som 
dospela do štádia v ktorom som si 
uvedomila, že v mojom živote mi 
vlastne nič nechýba, najmä keďže 
som zdravá a spokojná. Tak som si 
položila otázku: prečo nezačať roz-
dávať to najprirodzenejšie, čím ľudia 
disponujú? Teda poskytovať pomoc 
tým, ktorí tak dobre na tom nie sú.
Lucia K.: Už dlhší čas som uvažova-
la nad tým, že by som rada venova-
la svoj voľný čas druhým. Pôvodne 
som sa zamýšľala nad pomocou v do-
move seniorov. Práve v tomto obdo-
bí som sa dozvedela o tom, že DS 
Vŕba hľadá nových dobrovoľníkov. 
Keď som si pozrela webovú stránku 
Vŕby, oslovilo ma poslanie tejto dob-
rovoľníckej skupiny a rozhodla som 
sa prihlásiť na stretnutie nových zá-
ujemcov.  
Čo ste od rozhodnutia stať sa dobro-

voľníkom očakávali?
Monika: Nové príbehy, inšpiráciu, 
skúsenosti, možnosť ako byť užitoč-
ná niekomu, kto to potrebuje.
Pavol: Osobne som mal rešpekt, res-
pektíve som sa až bál. Som novinár, 
chodím aj do vojnových oblastí, pred 
prvou návštevou pacientov som bol 
vyše desaťkrát v Afganistane. Na-
priek tomu som mal pred vstupom 
na oddelenie naozaj roztrasené ko-
lená. Oceňujem profesionálnu a až 
detailnú prípravu, ktorú sme dostali 
predtým od našich lektorov, naraz 
som si plnou váhou uvedomil mieru 
zodpovednosti, že teraz už všetko zá-
leží len na mne. Doľahol na mňa tiež 
rešpekt z prostredia, z nemocnice, 
zo situácií, ktorými prechádzajú pa-
cienti. Mal som obavy z toho, či to 
všetko zvládnem... Nakoniec som to 
ustál. Tiež vďaka tomu, že som ko-
munikatívny typ, rád sa rozprávam 
s ľuďmi. A oni ako keby tu na mňa už 
čakali. Myslím si, že kolegovia z Vŕby 
už predtým urobili v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety pre pacientov veľ-
mi veľa dobrého. Zistil som, že Vŕba 
má v ústave výbornú povesť. O to 
jednoduchšie tak pre mňa bolo za-
pojiť sa do dobrovoľníckej činnosti. 

Relatívne tým viac, keďže ma prvý 
raz na oddelenie priviedol kolega 
plný energie, ktorý tu už bol ako 
doma. 
Lucia K.: Ešte pred vyplnením vstup-
ného dotazníka som si myslela, že 
Vŕba automaticky prijíma každého 
nového „nadšenca“. Neočakávala 
som, že postup pri prijímaní nových 
členov má Vŕba veľmi dôkladne pre-
pracovaný. Profesionálny, ale záro-
veň vysoko ľudský prístup ma prí-
jemne prekvapil a uistil, že som sa 
rozhodla správne - pre organizáciu, 
ktorá má tradíciu a presne vie, čo je 
to najlepšie pre pacientov, ktorým 
v nemocnici pomáha. 
Aké máte prvé dojmy?
Monika: Naozaj pozitívne! Zo za-
čiatku som mala strach, aká bude 
v nemocnici atmosféra a či budem 
zvládať svoju úlohu, no zatiaľ to ide 
veľmi dobre!
Lucia H.: Moje dojmy sú napočudo-
vanie veľmi príjemné. Čas strávený 
s pacientmi je podľa môjho názoru 
vzájomne obohacujúci. Na jednej 
strane dobrovoľník umožňuje pa-
cientovi krátiť si dlhé chvíle v nemoc-
nici prostredníctvom rozhovorov ale-
bo „kurzu šikovných rúk“ a na druhej 
strane mi pobyt v nemocnici vždy po-
skytne možnosť spomaliť, zamyslieť 
sa nad vrtkavosťou osudu, spočinúť 
v príjemnej atmosfére s pacientmi. 
Je to fakt zvláštne, ale pacienti, naj-
mä ženy, mi dodávajú nemalú mieru 
energie! Väčšinou sa stretnem s pozi-
tívnymi pacientkami, čo je pre mňa 
úplne fascinujúce. Na druhej strane, 
keď vidím tiež niektoré negatívne 
stránky – napríklad únavu pacientov, 
je to na zamyslenie, kam sa vlastne 
v živote všetci ženieme? Návšteva 

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Noví dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky
Ako už pomaly býva pravidlom, po jarnom nábore k nám 
znova pribudli noví dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Konkrétne 
medzi nás prišlo deväť nových ľudí, ktorí sú ochotní každý 
týždeň venovať svoj čas a energiu chorým. Napríklad spolu 
s pacientmi hrávajú spoločenské hry, navštevujú ich na izbách 
a robia im spoločnosť, alebo spolu s nimi vyrábajú kreatívne 
darčeky v rámci Tvorivých klubov, či spríjemňujú čakanie 
pred ambulanciami a ponúkajú im kávu, čaj - spolu s troškou 
úsmevu.



Pred Veľkou nocou nás oslovila 
pani Alena – kreatívna duša, 

ochotná podeliť sa o svoj talent, 
kdekoľvek to je možné. Ponúkla sa, 
že by rada spríjemnila pacientom 
čas v nemocnici a naučila ich ako 
zdobiť veľkonočné vajíčka s drôtik-
mi. 
Ešte pred sviatkami sme tak zor-
ganizovali kreatívny večer pod ná-
zvom Veľkonočné drôtikovanie na 
lôžkovom oddelení Kliniky radiač-
nej onkológie ústavu. Pani Alena si 
pripravila potrebný materiál a zve-
davé pacientky sa postupne začali 
schádzať. Najprv opatrne, váhavo 
zisťovali, čo sa bude vyrábať a či 
je to niečo pre nich. Niektoré sa 
hneď posadili k stolu so zámerom 
naučiť sa zase niečo nové, iné len 
pozorovali ako postupujú ostatní. 
Pani Alena každej záujemkyni naj-
prv ukázala ako narábať s drôtom 
a pripravila pre ňu prvé vajíčko. 
Následne dámy odpozorovali ako 
obratne robiť uzlíky z drôtu oko-
lo vajíčka a začali postupne tvoriť 
špeciálne kraslice. Drôtikovanie 
vajíčok si veľmi rýchlo osvojili. Do-
konca sa zdalo, že túto činnosť už 
dlhšie bežne robievajú. 
Popri drôtikovaní pani Alena po-
rozprávala pacientkam aj o iných 
technikách, ktorým sa venuje. Fo-
tografka Erika sa zase na dôvažok 
s nimi podelila o zaujímavosti zo 
svojej práce. Na oddelení tak za-

vládla veľmi príjemná, kreatívna 
atmosféra. Čas ubehol veľmi rých-
lo. Pacientky sa na záver zhodli, že 
to bol pre nich naozaj obohacu-
júci večer. Výsledkom stretnutia 
boli originálne výtvory, ktorými si 
mohli pacientky vyzdobiť priesto-
ry izieb, oddelenia či niekomu 
ich darovať. Spokojné pacient-
ky prejavili vďačnosť za to, že sa 
mohli nielen niečo nové naučiť, 
ale tiež tak zaujímavo stráviť večer. 
Ďakujeme zúčastneným dobrovoľ-
níčkam, ale aj pacientkam za spo-
ločne strávený príjemný večer a te-
šíme sa na ďalšie vydarené akcie.

Text: Monika Mikulová
Foto: Erika Hudcovičová
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Veľkonočné drôtikovanie

Bližšie informácie o činnosti DS Vŕba, či o možnostiach podpory 
nájdete na našej internetovej stránke: www.dsvrba.sk 

alebo na www.facebook.com/dsvrba

Šikovné pacientky.

Pani Alena vysvetľuje, ako zdobiť 
vajíčka drôtikom.

pacientov mi tak pomáha k môjmu 
osobnému rozvoju, som šťastná, že 
mi Vŕba umožnila využiť túto príle-
žitosť. Dúfam, že svojou trochou pri-
spievam k vytvoreniu aspoň minimál-
nej pohody pacientov.
Soňa: Mám za sebou už šesť služieb 
ponúkania káv a čajov, poznám už aj 
sestričky a aj niektorých pacientov. 
Je to tu moc fajn. Do služieb sa veľmi 
teším. Vytváram si tým taký vlastný 
pozitívny začiatok týždňa.

Lucia K.:  Po  zaškolení, absolvovaní 
prvého stretnutia so starším dobro-
voľníkom a následne ďalších stretnu-
tiach s pacientmi v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety som presvedčená, 
že moje rozhodnutie bolo správne. 
Stretávam sa s ľuďmi, ktorým sa po 
diagnostikovaní zákernej choroby 
zmenil život. Niektorí sú silnejší, iní 
menej. Každá návšteva v nemocnici 
je iná. Stretla som „babičky bojov-
níčky“, ktoré boli neuveriteľne silné 

a láska k rodine, vnúčatám ich sku-
točne motivovala. Veľa tém z rozho-
vorov, ktorými som tu prešla, nosím 
v srdci. Často zisťujem, a prináša mi 
to dobré pocity, ak si zo stretnutí 
v ústave odnášam aj veľa múdrych 
myšlienok a postrehov. Ak sa mi po-
darí aspoň štipkou prispieť k tomu, 
aby pacienti strávili v nemocnici aj 
príjemné chvíle, tak tomu budem 
rada. Utvrdí to vo mne presvedčenie, 
že ani moje návštevy nie sú zbytočné.
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Juraj Kaušitz sa narodil 19. apríla 1946 v Bratislave. Po ukončení 
štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za-
čal pracovať vo funkcii odborného asistenta na Klinike nukleárnej 
medicíny Onkologického ústavu pre Slovensko (neskôr Ústavu kli-
nickej onkológie) v Bratislave. Po ukončení špecializácie z internej 
medicíny (1974) a z nukleárnej medicíny (1978), získal v roku 1981 
titul kandidáta vied na Karlovej Univerzite v Prahe. V roku 1990 sa 
stal docentom nukleárnej medicíny na JLF UK v Martine.

Blahoželáme!

Onkológ, pedagóg a manažér

Doménou klinickej praxe docenta 
Kaušitza bola problematika liečby 
karcinómov štítnej žľazy rádiojó-
dom. Na lôžkovom oddelení nuk-
leárnej medicíny pracoval v ro-
koch 1972 – 1992, pričom výrazne 
prispel k vytvoreniu modernej 
kombinovanej liečby tohto ocho-
renia na Slovensku.
Od roku 1973 sa Juraj Kaušitz za-
čal venovať diagnostike onkolo-
gických ochorení pomocou on-
komarkerov. V roku 1992 založil 
Oddelenie imunodiagnostiky, kto-
ré dodnes úspešne funguje. Počas 
pôsobenia na tomto oddelení za-
viedol do klinickej praxe ako prvý 

na Slovensku určovanie všetkých 
významných onkomarkerov. Od-
delenie sa postupne stalo jedným 
z najväčších pracovísk svojho dru-
hu na Slovensku a v súčasnosti je to 
akreditované pracovisko európske-
ho formátu.
V roku 1994 sa stal doc. Kaušitz 
riaditeľom štátneho zariadenia Ná-
rodný onkologický ústav – Nemoc-
nica sv. Alžbety, ktoré sa v roku 
1996 pretransformovalo na On-
kologický ústav sv. Alžbety. Stal sa 
tak spoluzakladateľom, doterajším 
riaditeľom a konateľom tohto dnes 
významného moderného neštátne-
ho zdravotníckeho zariadenia, kto-
ré slúži potrebám onkologických 
pacientov z celého Slovenska.
Doc. Kaušitz sa v rámci svojho pô-
sobenia intenzívne venoval aj peda-
gogickej a vedecko-výskumnej čin-
nosti. Prednášal na LFUK aj na SZU 
v Bratislave a to najmä problemati-
ku liečby nádorov rádionuklidmi 
a diagnostiku onkomarkermi. Vy-
choval viacerých doktorantov, bol 
riešiteľom výskumných úloh a ve-
deckých projektov. Významná je 
jeho publikačná činnosť ocenená 
okrem iného aj Kostlivého cenou 
SLS a viacerými cenami za najlepšiu 
publikáciu odborných spoločností 
SLS. Bol zostavovateľom a spoluzo-
stavovateľom významných vedec-

kých monografií, napr. Onkológia 
(2003, Nádorové markery (2014) 
a spoluautorom ďalších početných 
publikácii s onkologickou proble-
matikou. V súčasnosti sa ako spolu-
zostavovateľ intenzívne podieľa na 
príprave dvojdielnej monografie 
Onkológia.

Text: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Foto: Peter Kresánek

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. 

Vážený pán docent, milý Ju-
raj, pri príležitosti Tvojho 
životného jubilea Ti v mene 
všetkých Tvojich spolupra-
covníkov z nášho Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety aj 
celej obce slovenských onko-
lógov prajem do ďalších ro-
kov veľa zdravia, pracovného 
elánu, výdrže v zanietenosti 
pre dobro každého pacien-
ta, ktorú obdivujeme, ale aj 
radosti a spokojnosti v osob-
nom živote v kruhu rodiny.

Ad multos annos 



S doktorom Jozefom Kállayom som sa prvýkrát stretol v júni 1992 
ako čerstvý absolvent Lekárskej fakulty UK Bratislava. Ako uchá-
dzač o miesto sekundárneho lekára na gynekologickej klinike On-
kologického ústavu som bol na prijímacom pohovore u prednostu 
kliniky. Privítal ma nenápadný, ústretový človek so skromným vy-
stupovaním... 
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Blahoželáme!
Nenápadný, ústretový, skromný človek - špičkový gynekológ

Okrem všeobecných otázok sa ma 
potom pýtal aj na moje koníčky, 
čím sondoval, či som aspoň trochu 
zručný. V otvorenom rozhovore mi 
začal hovoriť o sebe, o svojich záľu-
bách, najmä o modelárstve a foto-
grafovaní. Náš prijímací rozhovor 
sa preklenul do nenúteného kama-
rátskeho dialógu, ktorého záverom 
bolo, že v auguste môžem nastúpiť 
na oddelenie ako sekundárny lekár. 

Odvtedy uplynulo takmer 24 rokov 
a jeho prístup k ľudom, ústreto-
vosť, slušné vystupovanie a skrom-
nosť sa vôbec nezmenili napriek 
faktu, že viedol kliniku kde sa odo-
perovalo najviac a najnáročnejších 
onkogynekologických operácií 
v rámci celého Slovenska. V tých-
to dňoch sa MUDr. Jozef Kállay 
dožíva okrúhleho jubilea. Dňa 4. 
mája 2016 oslávil svoje sedemde-

siate narodeniny. Zároveň to je 
47 rokov, čo pôsobí v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety. Pracovať 
tu začal krátko po svojej promócii 
v júli 1969. Nastúpil k vtedajšiemu 
primárovi MUDr. Ernestovi Klau-
berovi. Neskôr prebral vedenie 
oddelenia doc. Ivan MUDr. Maňka, 
CSc. MUDr. Kállay ako sekundár-
ny lekár získaval postupne klinic-
kú prax a operačné zručnosti od 
skúsených operatérov MUDr. Bela 
Belohorského, MUDr. Jána Sirac-
kého a už spomenutých primárov 
vtedajšieho gynekologického od-
delenia. Získal špecializácie z gyne-
kológie a pôrodníctva I. a II. stup-
ňa a z klinickej onkológie a v roku 
2006 v subšpecializačnom odbore 
onkológia v gynekológii. Po od-
chode doc. Maňku do dôchodku 
sa 1. januára 1992 stal prednostom 
Onkologickej gynekologickej klini-

MUDr. Jozef Kállay

MUDr. Jozef Kállay 
tiež pripravil, v rámci 

cyklu Umenie, ktoré 
lieči, v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety 
pôsobivú výstavu 

svojich diel. 
Prinášame jednu 

z jeho unikátnych 
snímok na ktorej je 

neobvyklý pohľad 
na Biely dom 
a jeho okolie.

ky NOÚ, výučbovej základne IVZ. 
V roku 1998 sa stal vedúcim sub-
katedry gynekologickej onkológie 
SPAM. Vo funkcii prednostu kli-
niky ostal aj po odčlenení z NOÚ 
a ako prednosta kliniky pracoval 
až do roku 2013, keď túto funkciu 
prebral MUDr. Ladislav Masák, CSc. 
Dr. Kállay pracuje naďalej na našej 
klinike ako konzultant v odbore 
onkogynekológia. Až po dnešné 
dni prichádza do ústavu rovnako 
každý deň medzi prvými. Ambu-
lantné hodiny preňho začínajú už 
pred šiestou hodinou ráno. Rád 
vypomôže aj na operačnej sále 
ako asistent a cennými radami 
a zručným prístupom pomôže pri 
náročných operáciách. Vo svojom 
voľnom čase sa už roky venuje fo-
tografovaniu. V spojení s cestova-
teľskou vášňou má zbierku fotogra-
fií takmer z celého sveta a mnohé 
z nich skrášľujú aj priestory nášho 
ústavu. Okrem štyroch vnúčat, na 
ktoré je právom hrdý má už aj prvé 
pravnúča. 

Srdečne blahoželáme!    
   
Text: MUDr. Peter Babala, PhD.
Foto: MUDr. Jozef Kállay a archív
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V júnových dňoch sme si pripomenuli významné životné jubileum 
predsedu Slovenskej stomatologickej spoločnosti SLS, bývalého 
prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave, dlhoročného prodekana LF UK, člena akredi-
tačných komisií Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, neúnavného pedagóga, vedca a organizátora 
odborných podujatí, autora mnohých knižných, zborníkových a ča-
sopiseckých publikácií a mimoriadne humánneho človeka, ktorý 
venoval celý svoj život stomatológii – profesora MUDr. Vladimíra 
Javorku, CSc. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

Blahoželáme! Rozhovor s jubilantom
Ako žiť a pracovať: obľúbiť si to, čo treba 

Vážený pán profesor! Vyrastali ste 
v žilinskom kraji v Tepličke nad Vá-
hom ako prostredný z triády bra-
tov, no väčšinu života ste strávili 
v Bratislave. Sú okrem geografic-
kých aj iné rozdiely medzi týmito 
regiónmi?
Som naturalizovaný Bratislavčan ako 
väčšina súčasných obyvateľov metro-
poly Slovenska. Žijem tu od roku 1958, 
čo je väčšina môjho doterajšieho ži-
vota. Prechod do Bratislavy znamenal 
veľkú zmenu v mojom živote. Dnes sa 
už rozdiely medzi regiónmi neustále 
vyrovnávajú a postupne miznú. Samo-
zrejme hlavné mesto môže byť len jed-
no a musí byť nielen administratívnym 
centrom krajiny. 
Štúdium stomatológie v rokoch 
1958 – 1963 bolo iste náročné. Ve-
deli by ste porovnať podmienky pre 
študentov a mladých absolventov 
v tom čase a v súčasnosti?
V čase môjho štúdia trvala výučba 
stomatológie päť rokov a podmienky 
praktickej výučby boli neporovnateľne 
horšie ako sú teraz. K dispozícii bolo 
málo výučbových kresiel a tak mnohé 
praktické výkony sme sa naučili až po 
absolvovaní školy v rámci práce obvod-
ného alebo závodného stomatológa, 
kde sa muselo nastúpiť na základe po-
vinných umiesteniek a robiť pod kon-
trolou atestovaného kolegu. Termíny 

skúšok sa stanovili spoločne pre celú 
študijnú skupinu bez možnosti indivi-
duálneho výberu. To je pre dnešných 
študentov nepredstaviteľné. Direktív-
ne riadenie vtedajšej spoločnosti bolo 
smerované na potreby kolektívu, celku 
a spoločnosti a osobné a individuálne 
potreby išli bokom. 
Dnešní absolventi po skončení 6-ročné-
ho štúdia sú vďaka zmeneným možnos-
tiam a podmienkam vzdelanejší, lepšie 
pripravení, slobodnejší vo všetkom, aj 
pri rozhodovaní o svojom smerovaní. 
Na druhej strane preto musia byť zod-
povednejší, pretože ich budúcnosť zá-
visí predovšetkým na nich samotných.
Problémom súčasných mladých ľudí 
môže byť to, ak dôjde k situácii, že ne-
uznávajú existenciu hierarchie, význam 
dlhoročných skúseností, nevedia spo-
lupracovať s inými či chýba im celkove 
osobná profesijná pokora. 
Aká bola Vaša cesta k povolaniu vy-
sokoškolského učiteľa? Lákala Vás 
pedagogika, ktorej ste po nástupe 
na LF UK v roku 1967 zostali verný 
celý život alebo to bolo inak?
Zrejme som bol predurčený pre peda-
gogickú činnosť... Obaja rodičia boli 
učiteľmi. Po skončení strednej školy 
som sa prihlásil na štúdium medicíny. 
Proti svojej vôli som skončil stomato-
lógiu, ktorú som nikdy nechcel robiť 
a nakoniec som v nej dosiahol najvyš-

šiu erudíciu a funkčné postavenie. Rie-
šenie som vtedy videl v menej hodno-
tenej pedagogickej práci na lekárskej 
fakulte.
Z vlastných skúseností som získal ná-
zor, že nie je dôležité robiť to, čo človek 
má rád, ale mal by si obľúbiť a mať rád 
to, čo človek robiť musí. 
V čom vidíte hlavnú úlohu vyso-
koškolského pedagóga všeobecne 
a osobitne vo výučbe stomatológie 
– zubného lekárstva?
Vysokoškolský pedagóg by mal mať zá-
ujem predovšetkým odborne vzdelávať 
svojich budúcich absolventov, aby boli 
pripravení vykonávať svoju profesiu 
kvalitne a na úrovni súčasných poznat-
kov. Mal by byť nielen odbornou ale aj 
morálnou a etickou autoritou. 
Na to je najlepší osobný príklad učite-
ľa. Musí sa neustále vzdelávať, vedecky 
pracovať a nové poznatky publikovať. 
Mal by mať pred sebou ako hlavný cieľ 
vychovať erudovaného, kvalitného 
a morálne vyspelého nového zubného 
lekára. 
Musí byť idealista, pretože pedagógo-
via boli a ešte stále sú na okraji spo-
ločnosti vzhľadom na svoje materiálne 
ohodnotenie.
Ak niekto ide na miesto vysokoškolské-
ho učiteľa s iným zámerom, s vidinou 
rýchleho odborného postupu, získania 
špecializácií a množstva titulov pred 
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Ak nájdeš v živote 
cestu bez prekážok, 
určite nevedie nikam

a za menom, ten určite nebude dobrý 
učiteľ. Pre neho bude študent len zá-
ťažou, ktorý prekáža a zdržiava a treba 
sa ho čo najskôr zbaviť. Zvyčajne časo-
vo a obsahovo nedôslednou výučbou, 
ľahkým udeľovaním semestrálnych 
kreditov a nenáročným preverovaním 
vedomostí na skúškach za účelom ich 
absolvovania na prvé termíny. Výsled-
kom je celkové zníženie kvality výučby. 
A to je systémovo zle. 
 Okrem 17-ročného vedenia III. Sto-
matologickej kliniky LF UK a Fa-
kultnej nemocnice Bratislava vo 
funkcii prednostu ste boli od 1. 1. 
2004 do 31. 8. 2011, teda takmer 7 
rokov, prvým prednostom Kliniky 
stomatológie a maxilofaciálnej chi-
rurgie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a LFUK. Ako by ste charak-
terizovali toto obdobie?
Toto obdobie bolo veľmi ťažké a veľmi 
špecifické, pretože klinika LF sa stala 
po prvýkrát súčasťou neštátneho zaria-
denia Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty. Nikdy dovtedy a nikde neprebieha-
la podstatná časť výučby študijného 
programu stomatológia – zubné lekár-

stvo na lekárskej fakulte v neštátnom 
zariadení. 
Bolo to v tom čase správne rozhodnu-
tie, potrebné pre zachovanie kvality 
výučby odboru a jej rozvoj na lekárskej 
fakulte. Vďaka dohode a ústretového 
prístupu vedenia ústavu a fakulty sa na 
klinike našiel spôsob spolupráce a po 
rokoch náročných stavebných úprav 
počas prevádzky a nákladnej výmeny 
zariadení, klinika vo veľkej miere má 
vytvorené základné podmienky pre 
svoje pôsobenie.
Bolo to obdobie, ktoré vyžadovalo nes-
miernu trpezlivosť, osobné obete a ne-
vyhnutné účelové kompromisy. Veľkou 
úlohou zostáva trvale orientovať mysle-
nie pracovníkov na ekonomické para-
metre a hospodárske výsledky. 
Mohli by ste nám pri pohľade do 
minulosti prezradiť, aký bol Váš 
najnepríjemnejší zážitok?
Určite ako každý človek aj ja mám 
množstvo negatívnych zážitkov. Na-
šťastie funguje mi ešte fyziologická 
funkcia mozgu ukladať ich do tých 
vzdialenejších partií a preferovať tie 
pozitívne. Vzhľadom na to, že som ve-

dúce funkcie zastával temer štvrťstoro-
čie, negatívne som vnímal najmä situá-
ciu, keď som musel priznať, že som sa 
zmýlil v hodnotení pracovníka. 
Na ktoré chvíle v živote najradšej 
spomínate?
Pochopiteľne na tie pozitívne, ktoré 
prinášajú radosť, na dosiahnuté pozi-
tívne výsledky, príjemnú atmosféru, 
ktoré vytvárajú duševnú pohodu sebe 
a ostatným. A tých našťastie v mojom 
doterajšom osobnom i pracovnom ži-
vote bola väčšina. 
Ako by ste stručne charakterizovali 
svoje životné zásady?
Tých etických a morálnych zásad je 
veľa a existujú zakotvené v mnohých 
kódexoch a myšlienkach dávnych a ne-
skorších filozofov a mysliteľov. 
Sumárne však platí, že človek by mal 
žiť a pracovať tak, aby sa nemusel pri 
pohľade späť hanbiť za to ako žil a čo 
vykonal. 
Text: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., 
prednosta Kliniky stomatológie a ma-
xilofaciálnej chirurgie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a LF UK.
Foto: Peter Kresánek  

RNDr. Jozef TÓTH, CSc.

V roku 1980 ukončil štúdium na 
PriF UK – odbor biológia, špecia-
lizácia antropológia, humánna 
genetika. Pedagogickú i vedec-
kú činnosť vykonával na Kated-
re mikrobiológie a imunológie 
a Imunologickom ústave LF UK 
v Bratislave, ako i na PriF UK (imu-
nológia a imunogenetika). Odbor-
ne sa zameral najmä na oblasť štú-

dia imunogenetických aspektov 
prirodzenej bunkovej cytotoxicity 
imunokompetentných NK.
 
Pracoval vo viacerých farmaceutic-
kých spoločnostiach, kde si úspeš-
ne prešiel dráhu od reprezentanta 
až po riaditeľa spoločnosti. Počas 
svojho pôsobenia vo farmaceutic-
kých spoločnostiach neúnavne 
presadzoval etiku v biznise, svojím 
osobným postojom a zásadami, 
ktorým veril a ktorými sa riadil, 
kládol vždy dôraz na kvalitu no-
vých liekov, ich reálny prínos pre 
pacientov a na vytváranie dôvery 
s lekárskou odbornou komunitou, 

založenej na princípoch vzájomnej 
úcty a rešpektovania sa. 
K okrúhlym šesťdesiatinám praje-
me jubilantovi, aby naďalej v zdra-
ví a pohode mohol svoje bohaté 
odborné skúsenosti zúročovať 
na pozícii vedúceho Oddelenia 
marketingu v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety a popri marketingo-
vých aktivitách aktívne participo-
vať i na ďalších úlohách spojených 
s činnosťou nemocnice a Ústavu 
laboratórnej medicíny. Milý Jozef, 
želáme Ti za všetky spolupracov-
níčky a spolupracovníkov len to 
najlepšie.
-red-  foto archív



Nosnou témou konferencie boli 
otázky spojené s genetickou 

diagnostikou dedičných syndró-
mov, chromozómových aberácií 
a mutácií génov vyskytujúcich 
sa pri rôznych klinických jednot-
kách. Konferencia bola členená na 
tri hlavné časti, klinická genetika, 
prenatálna genetická diagnostika 
a molekulárna diagnostika. Z uve-
deného vyplýva, že prevažnú časť 
odbornej verejnosti tvorili klinic-
kí genetici a genetici zaoberajúci 
sa molekulárnou a prenatálnou 
diagnostikou. Okrem nich sa však 
na konferencii zúčastnili aj lekári 
iných špecializácii: onkológovia, 
gynekológovia, patológovia, pneu-
mológovia a pediatri. 
Ako už býva rutinou na takomto 
podujatí nemohli chýbať ani odbor-
níci z nášho ústavu, nakoľko Od-
delenie lekárskej genetiky OÚSA 
(OLG OÚSA) patrí k popredným 
pracoviskám v rámci Slovenska. 
Boli jednak členmi predsedníctva 
konferencie (primár OLG OÚSA 
RNDr. Michal Konečný, PhD., kto-
rý aj spolu predsedal sekcii mole-
kulárna genetika), a jednak aj aktív-
ne prednášali.
V rámci sekcie klinická genetika 
vystúpila so svojou prednáškou 
MUDr. Olívia Hamidová na tému 
„Hereditárny angioedém – kazu-
istika“. Sekciu molekulárna diag-

nostika obohatil svojím odborným 
zdelením RNDr. Michal Konečný, 
PhD., vedúci OLG OÚSA s názvom 
„Varianty s neznámym klinickým 
efektom: čaro nechceného“, ako aj 
RNDr. Katarína Závodná, PhD. s té-
mou „Význam a prínos mikrosate-
litovej instability a imunohistoche-
mickej analýzy MMR proteínov pri 
pacientoch s kolorektálnym karci-
nómom“.
Na konferencii nechýbali ani zá-
stupcovia Oddelenia marketin-
gu OÚSA (RNDr. Jozef Tóth, CSc. 
a RNDr. Alica Šustáková), ktorí 
v rámci výstavnej a propagačnej 
časti konferencie prezentovali zú-
častneným odborné materiály, ako 

napríklad novo vydanú brožúru“ 
Výskyt nádorov hrubého čreva, 
konečníka a sliznice maternice 
v rodine – dedičnosť a genetické 
testovanie“, ako aj brožúru o de-
dičnosti a genetickom testovaní 
nádorov prsníka a vaječníkov v ro-
dine. Okrem toho bol veľký záujem 
i o ďalšie odborné materiály pre 
onkológov, gynekológov a pato-
lógov, ktorí prišli na konferenciu 
z Martina, Trnavy, Nitry, Trenčína 
a Bratislavy. Prítomní lekári boli 
milo prekvapení, že OÚSA má na 
vysokej profesionálnej úrovni roz-
vinutú laboratórnu diagnostiku ge-
neticky podmienených ochorení, 
že sme schopní zabezpečovať tieto 
služby pre širokú odbornú verej-
nosť a viacerí z nich prejavili svoj 
záujem o rozšírenie spolupráce 
s Ústavom laboratórnej medicíny 
OÚSA, konkrétne s Oddelením le-
kárskej genetiky. 

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú-
ci Oddelenia marketingu OÚSA
Foto: Peter Kresánek
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Dňa 17. marca 2016 sa v Hoteli Turiec v Martine konalo od-
borné medzinárodné podujatie s názvom Martinská genetická 
konferencia. Hlavnými organizátormi podujatia boli Sloven-
ská spoločnosť lekárskej genetiky, Jesseniova lekárska fakulta 
UK a Univerzitná nemocnica Martin. Bohatá účasť vyše 100 
účastníkov zo Slovenska a Českej republiky dávala tušiť, že 
hoci ide o jednodňové odborné podujatie je oň veľký záujem. 

Oddelenie marketingu informuje
Martinská genetická konferencia



Martinské dni imunológie majú 
už dlhoročnú tradíciu, ktorá 

sa aj tento rok potvrdila bohatou 
účasťou slovenských a českých kli-
nických imunológov a alergológov, 
pneumológov a pediatrov. Celkovo 
sa na konferencii zúčastnilo vyše 
450 lekárov- špecialistov. Vysokou 
garanciou kvalitného podujatia 
bolo i zloženie medzinárodného 
predsedníctva, ktoré pozostávalo 
z hlavného odborníka MZ SR pre 
klinickú imunológiu a alergológiu 
(MUDr. Peter Pružinec, CSc., m. 
prof.), predsedu Slovenskej spoloč-
nosti alergológie a klinickej imu-

nológie - SSAKI (MUDr. Mojmír Vr-
lík, CSc.), hlavnej odborníčky MZ 
SR pre pneumológiu a ftizeológiu 
(doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.), 
predsedu Slovenskej pneumolo-
gickej a ftizeologickej spoločnos-
ti - SPFS (doc. MUDr. Ivan Majer, 
CSc.), predsedu Českej spoločnosti 
pro alergii a klinickú imunológiu - 
ČSAKI (doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.) 
a ďalších predstaviteľov fakulty 
a mesta Martin. 

Počas troch dní trvania konferen-
cie sa prednášky konali súbežne 
v aule Magna a v pavilóne BioMed, 

kde bola umiestnená aj posterová 
sekcia. Tematické okruhy boli za-
merané na alergiu a astmu, autoi-
munitu, imunomodulačnú liečbu, 
imunodeficity a na novinky v imu-
nológii. Abstrakty z prednášok 
a posterov budú uverejnené v ča-
sopise Klinická imunológia a aler-
gológia. 

Onkologický ústav sv. Alžbety 
(OÚSA) bol dôstojne reprezento-
vaný našimi odborníkmi – lekár-
mi, ako aj pracovníkmi laboratórií 
a Oddelenia marketingu. Už v prvej 
časti konferencie odznela prednáš-
ka doc. MUDr. Martina Hrubiška, 
PhD. o sekundárnych imunodefi-
cienciách, v ktorej podstatnú časť 
venoval faktorom, ktoré „brzdia“ 
alebo podporujú činnosť nášho 
imunitného systému. Z tých ktoré 
negatívne pôsobia na imunitný sys-
tém spomenul nesprávne stravova-
nie, depresiu, zatrpknutosť, sociál-
nu izoláciu, žiadnu fyzickú aktivitu 
a znečistené životné prostredie. Na 
druhej strane sú faktory podporu-
júce činnosť imunitného systému, 
ako napr. stredomorská strava, vy-
rovnanosť, pokoj, podpora okolia, 
pravidelná fyzická aktivita a mini-
málne zaťaženie xenobiotikami. 
Poukázal na význam a možnosti 
modernej imunomodulačnej lieč-
by pre pacientov trpiacich na nie-
ktoré imunodeficientné ochore-
nia.

Ďalšie prednášky našich pracov-
níkov odzneli v časti čo je nové 
v imunológii (MUDr. Ľ. Sanisló, 
PhD., Ing. Ľ. Vavrová, PhD., Mgr. 
T. Slamka a MUDr. L. Bellová), ako 
aj v bloku imunomodulačná liečba 
(doc. MUDr. M. Hrubiško, PhD.). 
V posterovej časti konferencie mal 
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Tohtoročný 14. ročník Martinských dní imunológie mal svo-

je osobité čaro. V polovici apríla (13.-15.4.2016) mesto Mar-

tin po prvýkrát privítalo účastníkov Martinských dní imuno-

lógie v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej 

Hore, a to v Aule Magna a v nedávno vybudovanom pavilóne 

– v Martinskom centre pre biomedicínu (BioMed Martin). Vý-

stavba oboch pavilónov bola financovaná z Európskeho fon-

du regionálneho rozvoja Európskej únie, ktorý je jedným zo 

štrukturálnych fondov EÚ.

Oddelenie marketingu informuje
XIV. Martinské dni imunológie

Ing. Ľudmila Vavrová a Mgr. Tomáš Slamka z Oddelenie lekárskej 
genetiky OÚSA pri svojich vystúpeniach.



RNDr. Alica Šustáková, Oddelenie marketingu OÚSA, pri prezentácii 
odborných materiálov účastníkom konferencie.

MUDr. Lucia Bellová (vľavo) z Ambulancie klinickej imunológie 
a alergológie OÚSA v živej odbornej diskusii počas prestávky. 

číslo 2/2016
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OÚSA zastúpenie dvoma odbor-
nými zdeleniami týkajúcimi sa la-
boratórnej diagnostiky chronickej 
autoimunitnej urtikárie a porucha-
mi fagocytózy a deficitu myelope-
roxidázy testom DHR123 prietoko-
vou cytometriou od autorov Ing. 
M. Zuzulová, RNDr. J. Jarčušková, 
PhD. a Mgr. V. Mrázová, ktoré pra-
cujú v Laboratóriu klinickej imu-
nológie alergológie OÚSA. 

Veľký záujem vzbudili predovšet-
kým prednášky našich pracovní-
kov z Oddelenia lekárskej genetiky 
OÚSA Ing. Ľudmily Vavrovej o no-
vých možnostiach v DNA diagnos-
tike potravinových intolerancií 
a Mgr. Tomáša Slamku o genetic-
kej diagnostike gluténovej, laktó-
zovej a fruktózovej intolerancii. 
Ing. Vavrová vo svojom vystúpení 
informovala prítomných lekárov 
– imunológov ako postupovať, ak 
majú pacienta s podozrením, ale-
bo ak trpí na niektorú potravinovú 
intoleranciu. Zdôraznila, že práve 
pri histamínovej intolerancii je 
veľmi dôležité rozlíšiť, či pacient 
má primárnu – geneticky podmie-
nenú alebo sekundárnu formu in-
tolerancie, čo umožňuje vyšetre-
nie génu DAO na našom Oddelení 
lekárskej genetiky. Mgr. Slamka sa 
zameral v prednáške na gluténo-
vú intoleranciu, jej typické a nety-

pické symptómy, pričom sa môže 
vyskytnúť i latentná a tichá forma, 
t.j. bez symptómov. Najzávažnejšou 
formou gluténovej intolerancie je 
celiakia, t.j. autoimunitné zápalové 
ochorenie čreva, ktoré je sprevá-
dzané poškodením a takmer vyhla-
dením klkov tenkého čreva, čím 
dochádza k výraznému zhoršeniu 
vstrebávania živín a zdravotným 
komplikáciám. Poukázal na výz-
nam niektorých rizikových HLA-
-genotypov na vznik celiakie, resp. 
na ich význam pri vývoji gluténovej 
intolerancie. Nakoniec prezento-
val filozofiu nutrigenetiky, jej pre-
diktívno – preventívny charakter 
a konkrétne spomenul tzv. mliečny 

balíček, v rámci ktorého sa testuje 
prítomnosť genetickej predispozí-
cie metabolizmu laktózy, vápnika, 
vitamínu D a prevencia osteoporó-
zy. Získané výsledky potom slúžia 
ako odporúčania pre pacientov, 
resp. zdravé osoby v zmysle príj-
mu vápnika, vitamínu D a kolagé-
nu, ktorých cieľom je predchádzať 
vzniku osteoporózy. 
Záverom možno skonštatovať, že 
XIV. Martinské dni imunológie boli 
pre Onkologický ústav sv. Alžbe-
ty veľkým prínosom. Náš ústav tu 
mal silné odborné zastúpenie v po-
dobe synergie našich klinických 
pracovníkov – imunológov a aler-
gológov spolu s laboratórnymi pra-
covníkmi – imunológmi a gene-
tikmi. A to všetko bolo umocnené 
propagáciou odborných materiá-
lov Oddelením marketingu OÚSA 
a získaním nových potenciálnych 
klientov, ktorí prejavili veľký záu-
jem o laboratórne služby Ústavu 
laboratórnej medicíny OÚSA. Tým-
to sa Onkologický ústav sv. Alžbe-
ty predstavil slovenskej odbornej 
verejnosti ako ústav so silným od-
borným zázemím aj v oblasti diag-
nostiky a liečby niektorých imuno-
logických ochorení.

Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc., 
vedúci Oddelenia marketingu 
OÚSA
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V rámci vernisáže výstavy sa 
v zrekonštruovanom Preven-

tívnom centre ústavu uskutočnil 
krst špeciálneho vydania dvojme-
sačníka Bedeker zdravia: Ako zvlá-
dať onkologické ochorenia. Vďaka 
tomuto novému manuálu, ktorý 
má ambície vytvoriť komplexný 
obraz problematiky ženských on-
kologických ochorení, sa sloven-
ské ženy môžu stať manažérkami 
vlastného zdravia. K jeho spracova-
niu okrem iných prispeli, respektí-
ve podporili jeho vydanie odbor-
níci z Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, Všeobecná zdravotná po-
isťovňa, ZSE, a. s., SEPS, a. s., Pfizer, 

61. výstava Umenia, ktoré lieči

Štetcom a srdcom

Meditrade, Liga proti rakovine, pa-
cientska organizácia Amazonky či 
Ružová stužka, n. f. - Europa Donna 
Slovakia. 
Členky Ružovej stužky, n. f. - Euro-
pa Donna Slovakia tiež poinformo-
vali hostí vernisáže o zásadách pre-
vencie. Pre záujemkyne zároveň 
uskutočnili nácvik samovyšetrova-
nia prsníkov.
Rudolf Pavelský (58), rodák z Chtel- 
nice pri Piešťanoch, ako sa sám 
vyznáva, je od detstva spätý s prí-
rodou, ktorú začal odmalička za-
chytávať tiež vo svojich kresbách. 
Neskôr jeho tvorbu ovplyvnili 

Umelca Rudolfa Pavelského prijal pri príležitosti 61. výstavy „Umenia, 
ktoré lieči“ iniciátor tohto cyklu výstav, riaditeľ Onkologického ústavu 
sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof.

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, na Heydukovej ulici v Bratislave sprístupnili už 61. výstavu 

z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber vyše tridsiatich malieb (technikami olej a akryl) na 

nej pod názvom „Srdcom a štetcom – prierez tvorbou“ predstavil insitný umelec Rudolf Pavel-

ský. R. Pavelský sa už opakovane prezentoval a získal ocenenia na viacerých slovenských výsta-

vách (ktoré pripravili napríklad Trnavská paleta, Výtvarné spektrum Dunajská Streda, Výtvarný 

klub v Piešťanoch či KRUH Chtelnica). Diela, ktoré vytvoril sú tiež súčasťou zahraničných zbie-

rok (Česká republika, Južná Amerika, Kanada, Nemecko, Španielsko a USA). 

Pri krste manuálu Ako zvládať onkologické ochorenia: MUDr. Darina 
Sedláková zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na 
Slovensku; ThDr. Ladislav Ostrák, emeritný rektor kostola sv. Alžbety; 
MUDr. Alena Kállayová, primárka preventívneho centra Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety a Mgr. Iveta Kožková, riaditeľka vydavateľstva 
RE-PUBLIC.
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číslo 2/2016

slovenskí výtvarní umelci Martin 
Benka a Alojz Majerník. Maľbe sa 
R. Pavelský naplno venuje od roku 
1986. V súčasnosti využíva nielen 
techniku olejomaľby ale aj akrylové 
farby a ich kombinácie. Tematicky 
sa naďalej necháva inšpirovať najmä 
svojou rodnou dedinou, jej okolím, 
prírodou a spomienkami z detstva. 

Rád stvárňuje nielen krajinu ale tiež 
zátišia a kytice. Pôsobí ako člen Vý-
tvarného klubu v Piešťanoch a člen 
Klubu regionálneho umenia a his-
tórie (KRUH) v Chtelnici.
Ako nám autor výstavy Rudolf Pa-
velský prezradil, rád sa do cyklu 
výstav Umenia, ktoré lieči svojou 
tvorbou zapojil. Tým viac, že patrí 

spolu s rodinou tiež medzi klien-
tov Preventívneho centra nášho 
ústavu. Ako spomenul, pred vy-
šetrením mal trošku obavy. Teraz 
je z absolvovania prevencie veľmi 
potešený, keďže sa ukázalo, že aj 
zrak, ktorý je preň zvlášť dôležitý, 
má v poriadku. 
Text a foto: Peter Kresánek

Členky Ružovej stužky, n. f. - Europa Donna Slova-
kia pri nácviku samovyšetrovania prsníkov

Na podujatie tiež prišli: jeden zo spoluautorov naj-
novšieho manuálu Bedekra zdravia, MUDr. Martin 
Hrubiško, PhD., m. prof., primár Oddelenia klinic-
kej imunológie a alergológie ústavu a súčasne am-
bulujúci lekár v tomto odbore i Ing. Eva Kováčová, 
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Z vystavených obrazov. 
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Značka  Daimler AG

Trieda A už od 19 990 €
Pripravená na novú generáciu

Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.
Informáciu o dobe platnosti tejto ponuky nájdete na stránke www.tvojmercedes.sk


