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SLOVO NA ÚVOD
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Zhubné nádory sú v uplynulých 
rokoch závažným celosvetovým ce-
lospoločenským ako i ekonomic-
kým problémom. Zhubný nádor 
prsníka dosahuje celosvetovo rela-
tívne najvyšší, 20 až 30-percentný 
podiel, na všetkých onkologických 
zhubných ochoreniach u žien. 
Toto ochorenie sa vyskytuje nie-
len u žien, ale aj u mužov. Rakovi-
na prsníka je však u mužov vzácne 
ochorenie. V porovnaní s výsky-
tom u žien zaznamenáva pomer 
len 1:100. 
Výskyt rakoviny prsníka má vo sve-
te stúpajúci trend, nevynímajúc 
ani Slovenskú republiku. Vo sve-
te je v posledných rokoch zazna-
menaných vyše 1 670 000 novo 
diagnostikovaných prípadov za je-
den rok, čím predstavuje celosve-
tovo najčastejšiu príčinu úmrtí 
na zhubné nádory u žien. Počet 
úmrtí v posledných rokoch je nad 
520 000 žien. Preventívnymi, skrí-
ningovými vyšetreniami a so zme-
nou manažmentu liečby zhubného 
ochorenia prsníka sa pomer novo 
diagnostikovaných nádorov k poč-
tu úmrtí zvyšuje. Liečba je multi-
modálna. Zahŕňa v sebe metódy 
lokálne – chirurgia a rádioterapia 
a metódy systémové – chemote-
rapia, hormonálna a biologická 
liečba. Liečebná stratégia závisí od 
štádia ochorenia. Zmena liečby sa 
v najnovších rokoch dotýka oblasti 
chirurgie, chemoterapie, hormo-
nálnej liečby ako aj rádioterapie. 
S týmito zmenami sa dosiahlo, že 
vo svete žije nad 6 200 000 žien 
s diagnózou zhubného ochorenia 
prsníka. 

Na Slovensku stúpa medziročný 
výskyt o 2,2% a počet novo diag-
nostikovaných zhubných nádorov 
ročne je vyše 3000. So stúpajúcim 
vekom sa výskyt rakoviny prsníka 
zvyšuje. Zvýšený výskyt je od 30. 
roku výrazný, s vrcholom vo veku 
75 až 79 rokov, s priemerným ve-
kom 61,5 roka. Úmrtí na toto ocho-
renie je na Slovensku 970 žien 
ročne. Zamedziť výskytu rakoviny 
prsníka zatiaľ nevieme. Stále platí, 
čím nižšie je štádium daného ocho-
renia, tým je prognóza ochorenia 
lepšia. 
Zníženie úmrtnosti závisí aj od 
postoja samotných žien k tomuto 
ochoreniu. Potrebné sú pravidelné 
vyšetrenia a samovyšetrenie prs-
níkov u žien. Samovyšetrenie žien 
sa vykonáva od 18. rokov. Ženy by 
mali ovládať rizikové príznaky vzni-
ku rakoviny prsníka. Taktiež vyšet-
renie prsníkov u gynekológa sa za-
čína od 18. veku života ženy. Do 40. 
roku života ženy sa vykonáva ako 
základné zobrazovacie vyšetrenie 
ultrazvuk. Nad 40 rokov sa taktiež 
zahajuje bezplatne mamografické 
vyšetrenie, v intervale raz za dva 
roky. 
 Je potrebné myslieť na prevenciu, 
nakoľko si takýmto spôsobom mô-
žete zachrániť život.

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., 
primár Mamologického oddelenia 
Onkologický ústav sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek

Zhubný 
nádor 
prsníka
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3   Zhubný nádor prsníka

Zhubné nádory sú v uplynulých rokoch závažným 
celosvetovým celospoločenským ako i ekonomic-
kým problémom. Zhubný nádor prsníka dosahuje 
celosvetovo relatívne najvyšší, 20 až 30-percent-
ný podiel, na všetkých onkologických zhubných 
ochoreniach u žien. Toto ochorenie sa vyskytuje 
nielen u žien, ale aj u mužov. Rakovina prsníka je 
však u mužov vzácne ochorenie. 

VÝNIMOČNÁ PUBLIKÁCIA

6  Pomôže účinnejšie bojovať 
 s chorobou

Novú, výnimočne aktuálnu monografiu onkolo-
gickej problematiky, spôsobilú roky slúžiť najmä 
pri skvalitňovaní poznatkov aktívnych lekárov, a 
to nielen onkológov, ktorá bude mimoriadne uži-
točná aj pre poslucháčov medicíny ako vysoko-
školská učebnica v rámci pregraduálneho štúdia, 
už nájdete na pultoch kvalitných kníhkupectiev. 
Novú publikáciu: Všeobecná ONKOLÓGIA, Juraj 
Kaušitz, Dalibor Ondruš a kolektív, vydavateľstvo 
SOLEN, knižná edícia MEDUCA, Bratislava 2017, 
strán 608, náklad 1,2-tisíca výtlačkov, prvé 
vydanie pripravili v kontexte s 20. výročím vzniku 
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA).

NAŠE SKÚSENOSTI

13 Vyhovujúca čistota priestorov 
 - podmienka úspešnej liečby

V časopise Naša nemocnica sme už písali o 
význame hygieny v zmysle dodržiavania zásad 
zabraňujúcich šíreniu mikroorganizmov pri po-
skytovaní zdravotnej starostlivosti so zameraním 
sa na zásady pri ošetrovaní pacienta infikované-
ho/kolonizovaného mikroorganizmami, ktoré sú 
rezistentné na antibiotiká. 
vo svetle PRAVDY

14 
 Alternatívna medicína

Alternatívna medicína zažíva už niekoľko 
desaťročí veľký rozkvet. Ide o fenomén, ktorý je 
rozšírený a naďalej rastie, čo do počtu návštev u 
poskytovateľov alternatívnej medicíny, objemu 
zaplatených finančných prostriedkov a taktiež 
čo sa týka používaných metód. Určite je vhodné 
sa zamyslieť nad príčinami tohto javu, pretože v 
neposlednom rade súvisia aj s vývojom situácie v 
klasickej medicíne.

NAVŠTÍVILI NÁS

16 Na Klinike stomatológie 
 a maxilofaciálnej chirurgie 

Dňa 5. apríla 2017 sa v dopoludňajších hodinách 
uskutočnila na Klinike stomatológie a maxilofa-
ciálnej chirurgie (KSMFCH) Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave odborná exkurzia pre žiakov 
študijného odboru zubný asistent zo Strednej 
zdravotníckej školy v Prešove. Zúčastnilo sa jej 
47 žiakov a štyri pedagogické zamestnankyne z 
prešovskej SZŠ.

NEKROLÓGY

17  
 Navždy nás opustili

Dňa 21. apríla 2017 sme sa v bratislavskom kre-
matóriu rozlúčili s našou dlhoročnou pracovníč-
kou a kolegyňou, pani primárkou MUDr. Ľubicou 
Antalovou, ktorá zosnula po dlhej a ťažkej 
chorobe 15. apríla 2017 vo veku 71 rokov. 
Dňa 12. mája 2017 odišla do večnosti k Nebeské-
mu Otcovi naša sestra Emília Lackovičová vo veku 
84 rokov.

UDIALO SA

18 Martinská genetická  
 konferencia

Od 16. do 17. marca 2017 sa v martinskom Hoteli 
Turiec konal pod záštitou Slovenskej spoločnosti 
lekárskej genetiky, Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK a Univerzitnej nemocnice v Martine III. ročník 
Martinskej genetickej konferencie. O podujatie 
bol veľký záujem. Zúčastnilo sa ho 125 odborní-
kov zo Slovenska, Českej republiky a z Rakúska a 
22 vystavovateľov. 

19  
 XV. Martinské dni imunológie

Tohtoročné XV. Martinské dni imunológie (5. až 
7. apríla) sa opäť konali v priestoroch Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK na Malej Hore, v Aule Magna 
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i nedávno vybudovanom pavilóne Martinského 
centra pre biomedicínu (BioMed Martin), ktoré 
boli financované z Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja Európskej únie. 

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY 
PRIPRAVUJE

21 Stáže v našej lekárni 
 Pre budúcich farmaceutov

Každoročne získavajú odbornú prax v Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety, v jeho rovnomennej 
lekárni, nevyhnutné skúsenosti budúce 

farmaceutky a farmaceuti. V najnovšom období 
ju absolvovali štyria. Prinášame vám zaujímavú 
výpoveď i postrehy jednej z nich, ktorá nám 
zároveň poodkrýva tajomstvá tohto legendami 
opradeného a podnes príťažlivého a zaujímavého 
povolania.

NAŠI OSLÁVENCI

23 Doc. RNDr.  
 Gabriel Králik, PhD.

Človek si ani neuvedomuje, ako ten čas rýchlo 
beží. Až dovtedy, kým sa nedožije životného ju-
bilea niekto z blízkeho okolia, ako náš menovaný 
oslávenec. RNDr. Králik nastúpil do Onkologické-
ho ústavu po ukončení Prírodovedeckej fakulty 
UK v roku 1971. Slovensko vtedy získalo prvý 

Aj keď tohtoročnému Dňu narcisov neprialo 
počasie, podarilo sa vyzbierať úchvatnú sumu, 
ktorá atakovala minuloročný rekord. Predbežne 
vyzbieraných 924-tisíc eur významne pomôže v 
boji proti rakovine.

UMENIE

29 Jozef Schmögner: 
 Zastavte čas

Od 16. mája do 15. septembra 2017 pokračuje v 
Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho Preventív-
nom centre, cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v 
poradí už 65. prezentáciou. Výber vyše troch de-
siatok akvarelov, kolorovaných kresieb a ďalšími 
technikami spracovaných obrazov či komorných 
drevených plastík, z tuzemska i zahraničia, na 
nej vystavuje Jozef Schmögner. Autor svoju 
najnovšiu prezentáciu tvorby aj priliehavo nazval 
„Zastavte čas“. Úspešný, už osemnásť rokov 
pokračujúci cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“, 
zdôvodnil a podnietil riaditeľ Onkologického 
ústavu sv Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

kruhový urýchľovač 42MeV betatrón na liečbu 
onkologických pacientov. Pre prácu na tomto 
prístroji ho predurčila špecializácia - experimen-
tálna fyzika, ktorú vyštudoval. 

24 Doc. MUDr.  
 Jozef Mračna, PhD.

V plnom pracovnom nasadení oslávil svoje 
životné jubileum docent MUDr. Jozef Mračna, 
PhD. – dlhoročný primár Oddelenia oro-maxi-
lofaciálnej chirurgie na Klinike stomatológie a 
maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

UDIALO SA

25 22. medzinárodná pracovná 
 konferencia SEKCAMA

Tradične, na jar každého roka sa koná medzi-
národná konferencia SEKCAMA (Sekcia pre 
karcinóm prsníka) Slovenskej onkologickej 
spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
záštitu nad ktorou prevzal tiež Onkologický ústav 
sv. Alžbety. 

26   Zdravotnícki pracovníci 
 v mamológii rokovali

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli Holiday Inn kona-
la, ako obvykle, už 9. celoslovenská konferencia 
Sekcie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich 
v mamológii, Slovenskej spoločnosti sestier a 
pôrodných asistentiek, pri Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Celkovo mala konferencia 142 
účastníkov.

LIGA PROTI RAKOVINE

28   Účinná pomoc chorým 
 a ich rodinám Deň narcisov
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Monografia má 14 kapitol, úc-
tyhodný počet podkapitol či 

obrazových príloh a obsahuje aktu-
álne odkazy na významné zahranič-
né i tuzemské práce, vyše tri štvr-
tiny ktorých nie sú staršie ako päť 
rokov. Knihu pripravil doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc., a prof. Dalibor 
Ondruš, DrSc., spolu s ďalšími spo-
lupracovníčkami a spolupracov-
níkmi z Onkologického ústavu sv. 
Alžbety i z iných slovenských špe-
cializovaných pracovísk (celkovo 
má 71 autorov).

Novú, výnimočne aktuálnu monografiu onkologickej prob-
lematiky, spôsobilú roky slúžiť najmä pri skvalitňovaní po-
znatkov aktívnych lekárov, a to nielen onkológov, ktorá 
bude mimoriadne užitočná aj pre poslucháčov medicíny 
ako vysokoškolská učebnica v rámci pregraduálneho štú-
dia, už nájdete na pultoch kvalitných kníhkupectiev. Novú 
publikáciu: Všeobecná ONKOLÓGIA, Juraj Kaušitz, Dalibor 
Ondruš a kolektív, vydavateľstvo SOLEN, knižná edícia ME-
DUCA, Bratislava 2017, strán 608, náklad 1,2-tisíca výtlač-
kov, prvé vydanie pripravili v kontexte s 20. výročím vzniku 
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA). Na pôde ústavu 
zároveň novú monografiu za prítomnosti členov autorské-
ho kolektívu, recenzentov, koordinátorov a ďalších hostí 
uviedli do života. 

číslo 2/2017

VÝNIMOČNÁ PUBLIKÁCIA

6

Pomôže účinnejšie 
bojovať s chorobou 
K 20. výročiu vzniku Onkologického ústavu sv. Alžbety

Uvedenie do života novej publikácie po privítaní hostí a všetkých prí-
tomných otvoril a viedol iniciátor jej spracovania a hlavný zostavova-
teľ - riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

Najmodernejšia monografia 
o onkologickom ochorení: Vše-
obecná ONKOLÓGIA, Juraj Kau-
šitz, Dalibor Ondruš a kolektív, 
vydavateľstvo SOLEN, knižná 
edícia MEDUCA, Bratislava 2017, 
strán 608, náklad 1,2 - tisíca vý-
tlačkov, prvé vydanie pripravené 
pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA).
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Určená je predovšetkým ako od-
borná publikácia nielen pre leká-
rov, medikov či doktorandov ale 
aj prírodovedcov a ostatnú zain-
teresovanú vedeckú pospolitosť. 
Špecialistom onkológom poskytu-
je úvod k ďalšiemu prehlbovaniu 
vlastnej odbornej problematiky. 
Poslúži aj ako učebnica pre študen-
tov.
Zámerom monografie je najmä na 
základe najnovších poznatkov ďa-
lej skvalitniť onkologickú starost-
livosť, zvýšiť úsilie ľudí zamerané 
k prevencii vzniku i na úspešnú 
liečbu nádorov a tým prispieť 
k zníženiu mortality na onkologic-
ké ochorenia.

Liečba rakoviny pokročila 
Celou monografiou sa vinie prí-
vetivá, aj keď nie pre všetkých pa-
cientov oslobodzujúca myšlienka: 
Liečba rakoviny významne pokro-
čila vpred. Poznatky, ktoré prináša 
odbornej aj laickej verejnosti nová 
publikácia Všeobecná onkoló-
gia približujú možnosti osvojenia 
novších diagnostických, ale aj pre-
ventívnych a liečebných postupov, 
ktoré prinesú dlhšie prežívanie 
pacientov s včasným, pokročilým 
i metastatickým onkologickým 
ochorením. Ako ďalej informuje 

nestor slovenskej onkológie doc. 
MUDr. Mária Wagnerová, CSc., 
ktorá rovnako ako prof. MUDr. 
Jindřich Finek, Ph.D., MHA a prof. 
MUDr. Michal Mego, PhD., recen-
zovala publikáciu: „pochopenie 
nových liečebných cieľov predsta-
vuje posun, v ktorom aj keď výskyt 
rakoviny stúpa, počet úmrtnosti 
v skutočnosti klesá. Kniha pritom 
pomáha v tom podstatnom – na 
jednej strane udržať krok s nový-

mi informáciami, ktoré v onkoló-
gii narastajú rýchlejšie ako v iných 
odboroch. Zároveň umožňuje zís-
kať praktický prehľad prínosu vý-
sledkov klinických štúdii, ktoré sú 
mnohokrát tendenčne postavené.“ 
Každý odborník v oblasti klinickej 
onkológie nájde v monografii od-
poveď na otázky, ktoré ho zaujíma-
jú a nejasnosti, ktoré ho napadnú 
počas svojej činnosti. Zárukou spo-
ľahlivosti údajov je aj to, že mnohé 

Predsedníctvu podujatia i širokému autorskému kolektívu sa prihovoril aj prof. MUDr. Stanislav Špánik, 
CSc., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Generálna predstavená Rehole sv. Alžbety sestra Mária (Mgr. Mária 
Ragulová, OSE) a prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, 
DrSc.
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kapitoly spracoval viacčlenný ko-
lektív autorov. Jednotlivé kapito-
ly knihy sú venované princípom 
diagnostiky a liečby súčasnej on-
kológie ako súčasti medicíny zalo-
ženej na dôkazoch. Veľmi precízne 
sú tu uvedené najnovšie poznatky 
ale aj rizikové a prognostické fak-
tory. Sumarizuje sa tu všetko od 
čoho záleží správna stratégia navr-
hovanej liečby. Rozsiahle je okrem 
iného v publikácii tiež dokumen-

tovaná úloha správnej diagnostiky 
i na molekulárnej úrovni. 
Autorom sa, spolu so širokým okru-
hom spolupracovníkov, podarilo 
úspešne spracovať mimoriadne 
aktuálnu monografiu onkologickej 
problematiky vo všeobecnosti, kto-
rá bude roky slúžiť pri skvalitňo-
vaní poznatkov aktívnych lekárov 
a to nielen onkológov. Onkológia 
si totiž vyžaduje, ako zdôrazňuje 
nová monografia, tímovú spolu-

prácu mnohých odborníkov rôz-
nych špecializácii - uzatvára svoju 
analýzu - nielen v slovenských pod-
mienkach ale aj v širšom kontexte 
výnimočnej knihy - doc. MUDr. Má-
ria Wagnerová, CSc.

Kniha onkológa do života
Slávnostného uvedenia novej kni-
hy Všeobecná ONKOLÓGIA do 
života sa v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety okrem iných zúčastni-
li: prezidentka Ligy proti rakovine 
MUDr. Eva Siracká, DrSc., dekan 
Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. 
Juraj Šteňo, DrSc., kancelár kúrie 
a riaditeľ arcibiskupského úradu 
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD., 
predstavená Rehole sv. Alžbety ses-
tra Mária, riaditeľka vydavateľstva 
SOLEN Mgr. Katarína Pospíšilová, 
štátny tajomník Ministerstva zdra-
votníctva SR (MZ) prof. MUDr. 
Stanislav Špánik, CSc., konateľ 
OÚSA RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., 
a hlavný odborník pre klinickú on-
kológiu MZ MUDr. Jozef Šufliarsky, 
PhD. 
Podujatie po privítaní hostí a všet-
kých prítomných otvoril a  vie-
dol riaditeľ a konateľ OÚSA doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Už v úvo-
de označil prítomných hostí záro-

Hlavný zostavovateľ prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.,
MUDr. Katarína Macháleková, PhD., RNDr. Jozef Tóth, CSc., 
a doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

V popredí: riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., konateľ On-
kologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj 
Šteňo, DrSc.

Nasa Nemocnica Korekcie 2-2017.indd   8 14.6.2017   18:51:16



VÝNIMOČNÁ PUBLIKÁCIA

9

veň za priateľov ústavu, ktorých 
väčšinou všetci poznajú. Na margo 
monografie okrem iného výstižne 
uviedol, že publikácia je „vlastne 
knihou onkológa do života“. V kon-
texte s tým vo svojom hlavnom 
vystúpení vyjadril poďakovanie 
všetkým tým, ktorí s ním na mo-
nografii Všeobecná ONKOLÓGIA 
obetavo spolupracovali a  zaslúžili 
sa o  jej vydanie. Medzi inými jeho 

slovné ocenenie získali členovia 
celého autorského kolektívu, re-
cenzenti i koordinátori a za veľmi 
kvalitnú harmonickú spoluprácu, 
vrátane finančného zabezpečenia, 
zariadenia tlače a takisto aj distri-
búcie vydavateľstvo SOLEN, najmä 
Mgr. Katarína Pospíšilová a Mgr. 
Miroslava Dostálová.
„Je to pre mňa veľká česť, že som 
na uvedenie knihy bola pozvaná“, 

spomenula vo svojom príspevku 
do diskusie MUDr. Eva Siracká, 
DrSc. Ako sa ďalej priznala, do On-
kologického ústavu sv. Alžbety, 
na pôde ktorého roky pôsobila sa 
rada vracia. Tým skôr, že sa považu-
je za pamätníka mnohých udalostí, 
ktoré sa k ústavu viažu. „Som šťast-
ná, že vyšla táto kniha, lebo je to aj 
trochu pre mňa návrat do minu-
losti, možnosť porovnať časy keď 
sme začínali, z dnešného pohľadu 
s takými skoro primitívnymi metó-
dami. A teraz vidím, aký nastal od 
počiatkov onkológie na Slovensku 
progres. Takže prajem vám veľmi, 
veľmi veľa úspechov. Budem šťast-
ná, keď sa sem budem môcť vracať 
ale nie ako pacient“, s úsmevom 
uzatvorila.

Veľmi potrebné dielo
Minulosť i súčasnosť spomenul pri 
slávnostných okamihoch uvede-
nia prínosnej publikácie tiež prof. 
MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Pripome-
nul, že v ústave je nielen hosťom, 
ktorý tu má priateľov, mnohých 
spolužiakov a známych ale zároveň 
aj aktívnym spolupracovníkom. 
Ako ďalej vo vystúpení povedal: 
„v máji už uplynie štvrťstoročie 

Pri tvorbe monografie boli viaceré dámy. Na fotografii PhDr. Eva 
Massar, MUDr. Monika Šándorová a MUDr. Elena Bolješiková, CSc.

Božie požehnanie tým, ktorí knihu Všeobecná onkológia zostavili, pracovali na nej i všetkým tým, ktorí 
ju zoberú do rúk a bude pre nich užitočná udelil kancelár kúrie a riaditeľ arcibiskupského úradu Mons. 
JCDr. Tibor Hajdu, PhD.  
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Ďalší účastníci uvedenia novej monografie Všeobecná ONKOLÓGIA do života, respektíve jej spoluautorky 
a spoluautori: MUDr. Jozef Rukovanský, Ing. Veronika Altanerová, doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., doc. et 
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., a MUDr. Eva Takácsová, PhD.

ako sme prišli do vtedajšej nemoc-
nice na Heydukovej ulici s prvým 
pacientom so sanitkou pričom 
pred nami išlo policajné vozidlo 
s húkačkami. Doviezli sme ho na 
stereorádiochirurgický výkon s vy-
užitím lineárneho urýchľovača. 

Vtedy sa tu uskutočnilo vôbec prvé 
ožiarenie tohto druhu v celom bý-
valom Československu... Čo sa týka 
práve vydanej knižky, tak v prvom 
rade treba zdôrazniť, že je veľmi 
potrebná. Takáto publikácia, kto-
rá zhrňuje všetky základy, je veľmi 

dôležitá najmä v dnešných časoch, 
keď v mnohých odboroch vládne, 
aby som to čo najslušnejšie pove-
dal - informačný chaos. Dnes je ten 
problém, že sa ťažko odlišuje ve-
decké dielo od toho čo je publiko-
vané nerecenzované a bez nejakej 
hodnoty. Takže Všeobecná ONKO-
LÓGIA je veľmi, veľmi potrebné 
dielo a  ja ďakujem všetkým vám, 
kto ste ho napísali a pripravili.“

Príkladný celkový prístup
„Býval som stručný ale čo som na 
ministerstve, už som sa naučil veľa 
rozprávať“, žartovne začal svoj prí-
spevok prof. MUDr. Stanislav Špá-
nik, CSc., a už vážne pokračoval: 
„som veľmi šťastný, že kniha vyšla 
a chcel by som sa poďakovať všet-
kým, ktorí sa na tom zúčastnili. Aby 
to nebolo dlhé a aby som nikoho 
nevynechal, tak vyzdvihnem pána 
riaditeľa ústavu, ktorý je takým 
tým hýbateľom diela do ktorého 
sa možno na začiatku mnohým ani 
nechcelo ale keď pozrieme ten vý-
sledný efekt, tak môžeme byť veľ-
mi spokojní...
Som rád, že Onkologický ústav sv. 
Alžbety si stále udržiava svoj štan-

číslo 2/2017
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Realizačný tím z vydavateľstva SOLEN (sprava): riaditeľka Mgr. Ka-
tarína Pospíšilová, redaktorka Mgr. Miroslava Dostálová a obchodná 
manažérka Monika Horáková.
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MUDr. Martin Sabol, PhD., a doc. MUDr. Peter Makovník, PhD.

dard a to po každej stránke. Nie-
lenže sa tu staráme o pacientov, 
ale naše snahy, aktivity smerujú 
k tomu, aby mali zabezpečený prí-
kladný celkový prístup. Žiaľ, v sú-
časnej dobe nie sme v zdravotníc-
tve dostatočne finančne ocenení 
ani pochvalou alebo inak morálne.
To čo najviac mrzí je, že môžete 
urobiť stokrát dobre a jeden raz sa 
nájde nejaký kverulant, ktorý sa za-
čne sťažovať a celá povesť a dielo je 
pokazené. Tak ja veľmi želám všet-
kým, aby vydržali v tom nasadení 
a aj možno pri tom pocite, že nie 
sme dostatočne ocenení ani hmot-

ne, morálne ani nijako - ale je to 
naše poslanie. Naše poslanie je isto 
aj rozvíjať vedu, výskum a pedago-
gickú činnosť. Táto kniha je jed-
nak odrazom toho, že sme schop-
ní a určite bude veľmi záslužnou 
a ocenenou pomôckou pre štu-
dentov či v predgraduálnom alebo 
v postgraduálnom štúdiu. Veľmi 
sa teším, že sme sa zišli pri takejto 
skvelej príležitosti.“
O skúsenosti z  redigovania a  vý-
roby najnovšej publikácie, ktorá 
začala vznikať na podnet riaditeľa 
OÚSA, sa vo svojich vystúpeniach 
podelili aj Mgr. Katarína Pospíšilo-

vá a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, 
DrSc., ktorý tiež vyzdvihol prínos 
pre tvorbu predmetnej knihy re-
daktorky Mgr. Miroslavy Dostálo-
vej z vydavateľstva SOLEN.

Benefit pre lekárov i pacientov
„Všemohúci a večný Bože Ty si 
stvorený svet podriadil ľuďom, 
aby si vzájomne prejavovali služ-
bu lásky, prosíme Ťa dobrotivo vy-
slyš naše prosby, ktorými vzývame 
Tvoje meno a Tvoje požehnanie 
na tých, ktorí budú používať túto 
knihu, pre svoju potrebu. Aby Ťa 
stále uznávali ako najvyššie dobro 
a svojich bratov a sestry sprevádza-
li úprimnou láskou.“ predniesol 
pri slávnostnom požehnaní kance-
lár kúrie a riaditeľ arcibiskupské-
ho úradu Mons. JCDr. Tibor Haj-
du, PhD, ktorým uvedenie knihy 
Všeobecná ONKOLÓGIA na pôde 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
vyvrcholilo. Ako v súvislosti s tým 
pripomenul, požehnanie má zmy-
sel pre tých, ktorí túto knihu zosta-
vili, pracovali na nej i pre všetkých 
tých, ktorí ju zoberú do rúk a bude 
pre nich užitočná. Samozrejme aj 
pre pacientov, ktorí budú môcť 
čerpať ten benefit, ktorý lekári z tej 
knihy získajú.“
Text a foto: Peter Kresánek
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MUDr. Ladislav Masák, CSc., MUDr. Juraj Mareček, MUDr. Martin Chorváth, PhD.,
a MUDr. Martin Polakovič.
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Čo je však na prvý pohľad vi-
diteľné, je čistota priestorov 

zdravotníckeho zariadenia. Toto je 
v súčasnosti kameň úrazu v mno-
hých zdravotníckych zariadeniach. 
Vo väčšine zdravotníckych zariade-
ní sa v súčasnosti upratovanie vy-
konáva dodávateľsky prostredníc-
tvom upratovacích firiem. V praxi 
sa následne veľmi často stretáva-
me s nespokojnosťou so službami 
upratovacích firiem, či už zo strany 
vedenia, zamestnancov ako i pa-
cientov zdravotníckych zariadení.
Ako jedna z mála nemocníc máme 
ešte zabezpečené upratovanie 
priestorov vlastnými zamestnanca-
mi. Na prvý pohľad sa to javí ako 
lepšia alternatíva, avšak v praxi 
aj tento spôsob prináša so sebou 
množstvo problémov (napr. veľká 
fluktuácia pracovníkov). Snahou 
vedenia ako i zamestnancov nášho 
ústavu je zabezpečiť vyhovujúcu 
čistotu prostredia. Avšak vzhľadom 
na nedostatok pracovných síl, nie 
je jednoduché zabezpečiť kvalitné 
upratovanie všetkých priestorov 
nášho ústavu. Vedúca prevádzko-
vého oddelenia nielenže bojuje 

s nedostatkom nových pracovní-
kov, musí neustále vykrývať zastu-
povaním i výpadky pracovníkov 
spôsobené dovolenkami, pracov-
nou neschopnosťou. Čo sa týka 
kvality upratovania, máme rezervy, 
o ktorých vieme. Týka sa to najmä 
zabezpečenia popoludňajšieho 
upratovania po skončení návštev-
ných hodín.
Upratovanie ako súbor postupov, 
ktoré vedú k odstráneniu nečis-
tôt a zníženiu počtu mikroorga-
nizmov sa vykonáva pracovníkmi 
prevádzkového oddelenia (uprato-
vačky). Častá predstava je, že upra-
tovačka len vynáša odpad a umýva 
podlahu. Áno, čistota podlahy, je to 
čo každému na prvý pohľad udrie 
do očí, ak navštívi zdravotnícke za-
riadenie. Avšak z pohľadu hygieny 
nepredstavuje podlaha najväčšiu 
epidemiologickú závažnosť.
V rámci upratovania je dôležité, 
aby plochy a povrchy, keďže sa 
jedná o zdravotnícke zariadenie, 
boli nielen čisté ale i dezinfiko-
vané, čiže zbavené prítomnosti 
choroboplodných mikroorganiz-
mov. Najväčšiu epidemiologickú 

závažnosť predstavuje dezinfekcia 
tzv. kontaktných plôch a povrchov 
v okolí pacienta. Sú to plochy a po-
vrchy, ktorých sa dotýka pacient, 
zdravotnícki pracovníci, kam 
sa kladú zdravotnícke pomôcky 
(napr. pracovné plochy, vyšetrova-
cie, inštrumentačné a preväzové 
stolíky, stoly, stoličky, transportné 
vozíky, rampy, stojany na infúzie, 
podnosy, tácky, emitné misky, mo-
čové poháre, podložné misy atď.). 
Tieto povrchy bývajú často konta-
minované infekčným aerosolom, 
biologickým materiálom. Medzi 
týmito povrchmi, pacientom a ru-
kami zdravotníckych pracovníkov 
je neustály kolobeh s možným pre-
nosom mikroorganizmov, ak sa ne-
dodržiavajú zásady dezinfekcie rúk 
zdravotníckych pracovníkov a dez-
infekcie kontaktných povrchov.
Takmer väčšinu kontaktných plôch 
dezinfikujú zdravotnícki pracovní-
ci (sestry, sanitári), ale na čistení 
a dezinfekcii kontaktných plôch 
sa podieľajú i upratovačky. Denne 
dezinfikujú kľučky dverí, madlá, 
vodovodné batérie ako aj umý-
vadlá, drezy, povrchy odpadových 

Postupy vedúce k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov

Vyhovujúca čistota priestorov 
– podmienka úspešnej liečby

V časopise Naša nemocnica sme už písali o význame hy-
gieny v zmysle dodržiavania zásad zabraňujúcich šíreniu 
mikroorganizmov pri poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti so zameraním sa na zásady pri ošetrovaní pacienta 
infikovaného/kolonizovaného mikroorganizmami, ktoré 
sú rezistentné na antibiotiká. Tieto chyby a nedostatky 
unikajú často pozornosti, avšak nedodržiavanie týchto zá-
sad sa prejaví vzostupom infekcií so všetkými zdravotný-
mi, sociálnymi ako i ekonomickými dopadmi.

NAŠE SKÚSENOSTI

12číslo 2/2017
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nádob a pod. V spolupráci s vedú-
cou prevádzkového oddelenia, ako 
i vedúcimi sestrami jednotlivých 
oddelení boli presne stanovené 
plochy a povrchy, ktoré denne čis-
tia a dezinfikujú upratovačky. Je 
snaha o zjednotenie systému upra-
tovania v rámci ústavu. Zaviedlo sa 
rovnaké farebné kódovanie han-
dričiek platné pre celý ústav, aby 
sa v priestory s rovnakým stupňom 
rizika čistili a dezinfikovali uprato-
vacími pomôckami (handričkami) 
v jednej farbe.
Čistenie a dezinfekcia predme-
tov, povrchov a podláh v zdravot-
níckom zariadení musí byť vyko-
návaná v zmysle vypracovaného 
a schváleného dezinfekčného 
programu. Bol vypracovaný nový 
dezinfekčný program, aby čistenie 
a dezinfekcia plôch a povrchov boli 
vykonávané cielene a komplexne. 
Do dezinfekčného programu boli 
zavedené kvalitné dezinfekčné prí-
pravky s čistiacim účinkom, aby 
bolo možné čistenie i dezinfekciu 

vykonávať v jednom kroku. Dezin-
fekčné prípravky obsahujú všetky 
zložky potrebné k účinnej dezin-
fekcii povrchu, vrátane čistenia, ta-
kže do pracovného roztoku sa ne-
musia pridávať žiadne iné čistiace 
prípravky. Je to opodstatnené, na-
koľko sa tým odstránilo v minulos-
ti časté pridávanie čistiacich príp. 
leštiacich prípravkov do dezin-
fekčného roztoku, aby sa dosiahol 
čistiaci efekt. Týmto však nielenže 
dochádzalo k znižovaniu účinnos-
ti dezinfekcie, ale vzájomnou che-
mickou reakciou jednotlivých zlo-
žiek dochádzalo i k nepriaznivým 
vplyvom (lepeniu sa na podlahe, 
vznikom zrazenín).
Samozrejme, že s týmto všetkým 
išli ruka v ruke edukácie a škole-
nia pracovníkov zodpovedných 
za čistenie a dezinfekciu. V rámci 
školení sa vysvetľovali rozdiely me-
dzi čistením a dezinfekciou, pozor-
nosť sa venovala správnej príprave 
pracovného roztoku, nevyhnut-
nosti dodržiavať stanovenú kon-
centráciu a čas pôsobenia. Rozobe-
rali sa najčastejšie chyby pri práci 
s dezinfekčnými prostriedkami 
a spôsoby ako sa im vyhnúť. Keďže 
pre účinnosť dezinfekčného prí-
pravku je okrem dodržiavania času 
pôsobenia dôležité správne riede-
nie, do používania boli zavedené 
nové dávkovacie fľaše s cieľom 
uľahčiť prípravu pracovného roz-
toku a odstrániť chyby pri riede-
ní vedúce k poddávkovaniu resp. 
predávkovaniu dezinfekčného prí-
pravku. Výrazným krokom vpred 
bude, že sa v rámci plánovanej re-
konštrukcie ústavu počíta so zave-
dením prípravy pracovných rozto-
kov prostredníctvom zmiešavačov 
dezinfekčných prípravkov, ktoré 
uľahčia prácu, ušetria dezinfekčné 
prípravky a odstránia možné po-
chybenie zo strany personálu. Po-
užívanie zmiešavačov predstavuje 
možnosť presného dávkovania dez-
infekčného prípravku, čiže sa od-
stráni vplyv ľudského faktora, t.j. 
že personál nadávkuje menej dez-

infekčného prípravku, čo spôsobí 
zníženie účinnosti dezinfekcie ale-
bo nadávkuje viac dezinfekčného 
prípravku, čo okrem zbytočného 
navýšenia spotreby a v konečnom 
dôsledku i ceny za dezinfekčný 
prípravok, môže spôsobiť aj mate-
riálové poškodenie povrchov.
Úsek hygieny vykonáva pravidelnú 
mikrobiologickú kontrolu konta-
minácie prostredia. Zo zdravotníc-
kych pomôcok, plôch a povrchov, 
najmä kontaktných v zóne pacien-
ta a používaných pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, sa odobe-
rajú stery. Tieto sa následne kulti-
vujú v mikrobiologickom laborató-
riu a na základe prítomnosti resp. 
neprítomnosti mikroorganizmov 
sa kontroluje kvalita a účinnosť 
dezinfekcie zdravotníckych pomô-
cok, plôch a povrchov.
Bola zavedená i kontrola kvality 
čistenia plôch a povrchov pomo-
cou UV svetla. Plochy a povrchy, 
ktoré majú byť pravidelne čistené, 
sa označia voľným okom nevidi-
teľnou fluorescenčnou fixkou. Po 
vykonaní čistiacich prác sa plochy, 
ktoré boli touto fixkou označené, 
osvietia pomocou UV svetla a kon-
troluje sa, či odtlačok je viditeľný 
alebo nie, čo poskytne informáciu, 
či daná plocha bola vyčistená dô-
kladne, čiastočne alebo nebola vô-
bec čistená.
Výsledky oboch kontrol, ku ktorým 
samozrejme pristupuje i kontrola 
vizuálna, sa vyhodnocujú a násled-
ne sa v spolupráci všetkých zain-
teresovaných dohodnú nápravné 
opatrenia.
Snahou vedenia ako i všetkých 
pracovníkov ústavu je zabezpečiť 
vyhovujúcu čistotu prostredia ako 
i prostredie bez prítomnosti mik-
roorganizmov, aby sa zamestnanci, 
pacienti i návštevy cítili u nás prí-
jemne a najmä bezpečne.

Text: MUDr. Erika Böhmová, hy-
gienik Onkologického ústavu sv. 
Alžbety
Foto: Peter Kresánek

NAŠE SKÚSENOSTI
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Prvým javom, s ktorými sa stretá-
va takmer každý, je pretechni-

zovanosť a odosobnenie klasickej 
medicíny. Pacient sa už dnes necíti 
u lekára ako chorý človek s telesný-
mi alebo duševnými problémami, 
ale skôr ako diagnostický prípad 
a subjekt množstva laboratórnych 
testov a pomocných vyšetrení. Le-
kár je neraz zavalený množstvom 
administratívy, ktorá mu nedo-
voľuje venovať dostatok času pa-
cientovi. Nebolo by správne viniť 
z tohto prístupu lekára, pretože je 
súčasťou byrokratického systému, 
ktorý prenikol celý život medicínu 
nevynímajúc. Na rozdiel od toho, 
liečiteľ nepotrebuje písať žiadne 
správy a celý čas venuje iba klien-
tovi, ktorého má dostatok, pretože 
si ho nechá patrične zaplatiť.
Ďalším fenoménom je prílišná 
špecializácia, ktorá vedie k strate 
komplexného pohľadu na človeka. 
Pacient, ktorý má vážny problém, 
vystrieda aj niekoľko odborníkov 
a každý z nich sa venuje iba dakto-
rému orgánu alebo systému, ale 
chýba jednotiaci prvok. Alternatív-
na medicína, ktorá je takmer vždy 
holistická (celostná) stavia práve 
na tomto protiklade.
Veľkým ťahákom k alternatívnej 
medicíne môže byť psychosoma-
tické ochorenie, ktoré sa prejavu-
je ťažkosťami rôzneho charakteru. 
Lekárske vyšetrenia a laboratórne 
testy môžu byť v poriadku a pa-
cient sa cíti stále rovnako alebo sa 
jeho stav ešte zhoršuje. Lekár nevie 

ochorenie diagnostikovať a medi-
kamentózna liečba by bola neú-
činná. Pacient môže mať duševný 
alebo duchovný problém, ktorý 
nevie presne špecifikovať a preto 
sa nevie obrátiť na správneho od-
borníka, ktorým môže byť kňaz ale-
bo psychiater. Liečiteľ neraz príde 
s riešením, ktoré reálne môže pri-
niesť pacientovi úľavu i keď nie vy-
liečenie. Pacientovi však momen-
tálny pocit úľavy postačuje na to, 
aby liečiteľa navštevoval opakova-
ne. V konečnom dôsledku sa však 
môže dostať do vážnych duchov-
ných či duševných problémov, pre-
tože tzv. pomoc liečiteľa môže mať 
aj okultné pozadie.
Ďalšia skutočnosť, s ktorou sa 
dnešný človek ťažko zmieruje, je 
istá bezmocnosť medicíny pri ťaž-
kých alebo neliečiteľných choro-
bách. Vďaka úžasným výsledkom 
vedy si ľudia ťažko pripúšťajú, že 
medicína nie je všemocná. Mnohí, 
i keď si to nepriznajú, žijú v pre-
svedčení, že človek disponuje ga-
rantovaným právom na zdravie. 
Pri mnohých chorobách však lekár 
nevie ponúknuť úplné vyliečenie, 
ale iba stabilizáciu stavu, prípadne 
nanajvýš terapiu bolesti. Na cho-
rom človeku tak môže spočívať 
najväčšie bremeno v podobe prija-
tia choroby, zmierenia sa so svojím 
stavom alebo akceptovania hendi-
kepu, či iných obmedzení. Ak sa so 
svojim stavom nevie zmieriť, hľadá 
pomoc mimo klasickej medicíny, 
ktorá v jeho očiach zlyhala a utieka 

sa k alternatívnej medicíne.
Doslova modlou sa v dnešnej dobe 
stalo zdravie a zdravý spôsob živo-
ta. Aj zdraví ľudia, neraz motivo-
vaní bezdôvodným iracionálnym 
strachom, sú schopní investovať 
nemalé prostriedky do prevencie. 
Zvlášť, ak sú konfrontovaní s ocho-
rením blízkej osoby, ich strach 
rastie a úmerne k nemu vzrastá aj 
úsilie predísť vzniku ochorenia. 
Neraz sa utiekajú k šarlatánom, 
ktorí ťažiac z ich strachu ponúkajú 
riešenia, ktoré majú iba málo spo-
ločné so zdravým rozumom. Ide 
väčšinou o zhromažďovanie a pô-
sobenie rôznych energií, ktorých 
existencia nikdy nebola preukáza-
ná.
Veľkým paradoxom alternatívnej 
medicíny je neraz vysoká cena za 
služby alebo liečebné produkty, 
ktorú by za klasické lieky pacient 
nebol ochotný zaplatiť. Špecific-
kým prípadom sú homeopatiká. 
Ich cena síce môže byť nižšia, ako 
u klasických liekov určených na tú 
istú chorobu, ale vzhľadom k tomu, 
že nemajú žiadnu účinnosť, sú aj 
tak predražené. Bolo by potrebné 
ich cenu porovnávať nie s liekmi, 
ale napríklad s cenou laktózy ale-
bo glukózy, pretože ich účinnosť je 
porovnateľná.

Alternatívna medicína
Alternatívna medicína zažíva už niekoľko desaťročí veľký roz-
kvet. Ide o fenomén, ktorý je rozšírený a naďalej rastie, čo do 
počtu návštev u poskytovateľov alternatívnej medicíny, obje-
mu zaplatených finančných prostriedkov a taktiež čo sa týka 
používaných metód. Určite je vhodné sa zamyslieť nad príči-
nami tohto javu, pretože v neposlednom rade súvisia aj s vývo-
jom situácie v klasickej medicíne.

vo svetle PRAVDY

číslo 3/2016 14číslo 2/2017
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vo svetle PRAVDY
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Vážnym argumentom v prospech 
alternatívnej medicíny je zdôraz-
ňovanie, že nemá vedľajšie alebo 
nežiaduce účinky. Jedným z feno-
ménov dnešnej doby je návrat k prí-
rode, z čoho ťaží práve alternatívna 
medicína. Ak si pacient prečíta prí-
balový leták ktoréhokoľvek klasic-
kého lieku, je zrejmé, že nemá šan-
cu obstáť v konkurencii s tým, čo 
mu ponúkajú liečitelia, ktorí vedia 
v klientovi vzbudiť strach z vedľaj-
ších účinkov. Tvrdenie, že metódy 
alternatívnej medicíny sú úplne  
neškodné, nie je pravdivé. Pri ne-
vhodnom použití môžu aj tieto 
ublížiť, ale pacienta na to nikto 
neupozorní. Pri homeopatii, aku-
punktúre, či používaní rôznych 
energií (napr. čchi energie), ne-
hrozí síce priame nebezpečenstvo 
fyziologického charakteru, ale 
otázne je ich duchovné pozadie. 
Dnes sa masívne propaguje názor, 
že homeopatia, reiki, akupunktú-
ra a ďalšie postupy patria medzi 
prírodné liečebné metódy. Ide 
o vážne nedorozumenie, pretože 
pôsobenie týchto metód nemož-

no vysvetliť prirodzeným spôso-
bom. Je nevyhnutné prijať určitú 
filozofiu, priamo náboženský alebo 
okultný systém, ktorý je vysvetľu-
júcim modelom ich účinku. Na po-
chopenie mechanizmu účinku je 
teda potrebná zmena svetonázoru 
či náboženského zmýšľania. Tieto 
metódy preto nemožno považovať 
za prírodné v pravom zmysle slova. 
Veľkým problémom je, že ak pa-
cient odmietne alebo preruší kla-
sickú medicínu, zanedbá liečenie, 
ktoré mu ponúka lekár – špecialis-
ta, čo môže mať fatálne následky.
Rozmach alternatívnej medicíny 
má aj duchovné dôvody. V ostat-
ných desaťročiach dochádza najmä 
v Európe k odklonu od kresťanstva 
a od tradičných cirkví. Človek je 
tvor prirodzene náboženský a keď 
opustí tradičné náboženstvo, siah-
ne po alternatíve, väčšinou po 
niektorej z novodobých foriem 
religiozity, ktoré sú charakteris-
tické synkretizmom pohanských 
kultov, povier, prvkov východných 
náboženstiev a agnosticizmu. Ne-
prijateľné a nezmyselné sú me-

tódy, ktoré vychádzajú z predsta-
vy o existencii minulých životov 
a prenose karmy do súčasnosti. 
Žiadne minulé životy neexistujú, 
náuka o reinkarnácii je neprijateľ-
ná, nepravdivá a absolútne nezluči-
teľná s kresťanstvom.
Človek je stvorený pre večný život 
a pokiaľ túto túžbu nenaplní zmys-
luplná kresťanská odpoveď, utieka 
sa k jednoduchšej a ľahšie dosiah-
nuteľnej alternatíve. Uprázdnené 
miesto po skutočnom náboženstve 
môže obsadiť okultizmus, ktorý 
v konečnom dôsledku spôsobí sku-
točné problémy, s ktorými si dotyč-
ný nevie poradiť.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
odborník v oblasti morálnej
teológie,
dekan Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave

Foto: archív autora
a Peter Kresánek
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NAVŠTÍVILI NÁS

číslo 3/2016 16číslo 2/2017

Účastníkov exkurzie privítal 
v posluchárni v 2. suteréne 

prednosta prof. MUDr. Peter Stan-
ko, PhD. V úvodnej prednáške ich 
oboznámil s rozmiestnením kliník 
stomatológie a maxilofaciálnej chi-
rurgie (Košice, Martin, Bratislava) 
resp. dentálnej hygieny (Prešov) 
na Slovensku a s rozdielmi pôvod-
ného študijného programu stoma-
tológia (titul MUDr.) a súčasného 
programu zubné lekárstvo (titul 
MDDr.). Krátko načrtol historický 
vývoj jednotlivých stomatologic-
kých disciplín a predstavil aj po-
stavu patrónky zubných lekárov 
sv. Apolóniu. V ďalšom sa zaoberal 
históriou kliniky na Heydukovej 
ulici (Adolf Heyduk, český básnik 
Nerudovskej generácie) a jej nad-
väznosti na Zubnú kliniku vznik-
nutú v roku 1919 v areáli dnešnej 
Univerzitnej nemocnice Bratisla-
va na Mickiewiczovej ulici. Záver 

prednášky patril priestorovej orga-
nizácii KSMFCH, jej jednotlivých 
oddelení a úsekov s obrazovou 
demonštráciou zaujímavých kazu-
istík pacientov. 
Po krátkej prestávke si účastníci 
exkurzie po rozdelení na menšie 
skupiny na vlastné oči mohli pre-
zrieť ambulancie a ostatné priesto-
ry kliniky. Viedli ich pri tom vrch-

Exkurzia žiakov SZŠ z Prešova 
Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK
Dňa 5. apríla 2017 sa v dopoludňajších hodinách uskutočni-
la na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSM-
FCH) Onkologického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave odborná exkurzia pre 
žiakov študijného odboru zubný asistent zo Strednej zdravot-
níckej školy v Prešove. Zúčastnilo sa jej 47 žiakov a štyri peda-
gogické zamestnankyne z prešovskej SZŠ.

né sestry Mária Frelichová a Mgr. 
Andrea Szabová, ktoré im odpove-
dali na rôzne otázky. Návšteva pre-
behla úspešne, splnila požadovaný 
cieľ a zanechala v jej účastníkoch 
pozitívne dojmy.

Text: 
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Foto: Peter Kresánek
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NEKROLÓGY

Doktorka Antalová sa narodila 
16. septembra 1945 v Mojmí-

rovciach v okrese Nitra. Promovala 
na Lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského v roku 1967 a hneď na-
stúpila do zamestnania na Protetic-
ké oddelenie FNsP (Mickiewiczova 
13, 3. poschodie) ako sekundárna 
lekárka. Zakrátko atestovala zo sto-
matológie I. stupňa a neskôr absol-
vovala atestáciu II. stupňa. Získané 
vedomosti, poznatky a skúsenosti 
premietala do bohatej klinickej 
praxe, kde sa na vysokej odbornej 
úrovni venovala nespočetnému 
množstvu pacientov. Popri tom 
sa angažovala aj v pedagogickej 
činnosti ako členka štátnicovej 
komisie z Ortopedického zubné-
ho lekárstva. V roku 1990 prešla 

na vtedajšiu I. stomatologickú kli-
niku (Heydukova 8), kde potom 
pôsobila od roku 2006 vo funkcii 
primárky Oddelenia protetiky a če-
ľustnej ortopédie až do ukončenia 
pracovného pomeru v roku 2014. 
Vo svojej zodpovednej funkcii rie-
šila mnohokrát náročné situácie 
zmierlivo a s hlbokou ľudskosťou. 
Vždy, celých 47 rokov na klinike, 
bola priateľská, ochotne poradila 
ako kolegyňa, na ktorú sa dalo vždy 
spoľahnúť.

Vážená naša pani primárka, 
milá Ľubka! Je nám ľúto, chýbaš 
nám. Budeme na Teba dlho spo-
mínať!

V rozdávajúcej a obetujúcej sa 
láske prežila v rehoľnom za-

svätení 65 rokov. Do kláštora vstú-
pila v júli 1949 a krátko po obliečke 
v júni 1950, bola deportovaná spo-
lu s ostatnými sestrami do Kláštora 
pod Znievom, kde vykonávala poľ-
nohospodárske práce. Neskôr sa 
starala o mentálne postihnuté deti 
v Kalinove a Klasove a ako ošetro-
vateľka pôsobila v Stupave v do-
move dôchodcov. Po páde režimu 

sa v roku 1989 vrátila do kláštora, 
ale pre zdravotné problémy už ne-
bola zaradená do práce v nemocni-
ci. Navždy nám ostane v spomien-
kach jej úprimný úsmev a radosť 
s akou sa snažila žiť svoje zasväte-
nie. Modlíme sa za pokoj jej duše 
a spočinutie vo večnej blaženosti 
pri Pánovi.

Sestry Rehole sv. Alžbety

Navždy nás opustili
Primárka MUDr. Ľubica Antalová 

Navždy nás opustili 
sestra Emília Lackovičová 

Dňa 21. apríla 2017 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s našou dlhoročnou pra-
covníčkou a kolegyňou, pani primárkou MUDr. Ľubicou Antalovou, ktorá zosnula po 
dlhej a ťažkej chorobe 15. apríla 2017 vo veku 71 rokov. 

Dňa 12. mája 2017 odišla do večnosti k Nebeskému Otco-
vi naša sestra Emília Lackovičová vo veku 84 rokov.

Spolupracovníci z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚ 
sv. Alžbety a LF UK

17
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Predsedníctvo podujatia vytvo-
rili prof. RNDr. Ľudevít Káda-

ši, DrSc., doc. MUDr. RNDr. Juraj 
Šimko, PhD., MUDr. František Ci-
sárik, CSc., a RNDr. Michal Koneč-
ný, PhD. Prevažnú časť účastníkov 
tvorili klinickí genetici a genetici 
zaoberajúci sa molekulárnou a pre-
natálnou diagnostikou. Nechýbali 
tu ani lekári z iných odborov, ako 
napr. gynekológovia, onkológovia 
a rádiológovia. 

Hlavné témy konferencie boli spo-
jené s klinickou genetikou, mole-
kulárnou biológiou, ako i moleku-
lárnou diagnostikou zriedkavých 
ochorení a nádorových ochorení. 
Nakoľko Onkologický ústav sv. 

Alžbety (OÚSA) patrí tiež k špič-
kovým slovenským pracoviskám 
v oblasti genetickej diagnostiky 
nádorových ochorení nemohli na 
takomto podujatí chýbať ani od-
borníci z nášho ústavu, konkrét-
ne z Oddelenia lekárskej genetiky 
OÚSA (OLG OÚSA). Ich odborné 
prednášky odzneli v rámci bloku 
Molekulárnej diagnostiky nádoro-
vých ochorení. Mgr. Tomáš Slam-
ka vystúpil s prednáškou Nález 
synchrónnej prítomnosti dlhej de-
lécie exónov 15 a 16 v CDH1 géne 
a zároveň patologickej mutácie 
v BRCA2 u pacientky s difúznym 
karcinómom žalúdka. Mgr. Lukáš 
Šebesta vystúpil s odbornými ziste-
niami na tému Záchyt ojedinelých 

mutácii v génoch RAS v kolorektál-
nych nádoroch v slovenskej popu-
lácii v rokoch 2015 až 2017.

Oddelenie marketingu OÚSA na 
konferencii prezentovalo odbor-
nej verejnosti jednotlivé genetické 
vyšetrenia, ktoré zabezpečuje Od-
delenie lekárskej genetiky OÚSA, 
ako napríklad imunogenetické 
a nutrigenetické testy DNA, Septín 
9, celú paletu genetických vyšet-
rení pre onkológov, gynekológov 
a patológov, ako aj odborné materi-
ály, napr. brožúru „Výskyt nádorov 
hrubého čreva, konečníka a slizni-
ce maternice v rodine – dedičnosť 
a genetické testovanie“, ďalej bro-
žúru o dedičnosti a genetickom 
testovaní nádorov prsníka a vaječ-
níkov v rodine a pod. 

Tak ako v minulom roku i teraj-
ší ročník Martinskej genetickej 
konferencie bol značným príno-
som pre zvyšovanie dobrého po-
vedomia o Onkologickom ústave 
sv. Alžbety ako o poskytovateľovi 
vysoko kvalitných laboratórnych 
služieb nielen pre Bratislavu a Zá-
padoslovenský kraj, ale i pre celé 
Slovensko. Okrem toho sme sa 
opäť presvedčili o dobrých a ko-
rektných pracovných vzťahoch 
s ostatnými odborníkmi pôsobia-
cimi v oblasti lekárskej genetiky. 
Prítomní odborníci ocenili fakt, 
že OÚSA zabezpečuje na vysokej 
profesionálnej úrovni laboratórnu 
diagnostiku geneticky podmie-
nených ochorení a viacerí z nich 
prejavili záujem o rozšírenie spolu-
práce s Ústavom laboratórnej me-
dicíny OÚSA, konkrétne s Oddele-
ním lekárskej genetiky. 

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú-
ci Oddelenia marketingu OÚSA
Foto: archív

číslo 2/2017

UDIALO SA

18

Od 16. do 17. marca 2017 sa v martinskom Hoteli Turiec 
konal pod záštitou Slovenskej spoločnosti lekárskej 
genetiky, Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej 
nemocnice v Martine III. ročník Martinskej genetickej 
konferencie. O podujatie bol veľký záujem. Zúčastnilo 
sa ho 125 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky 
a z Rakúska a 22 vystavovateľov. Po takmer troch 
desaťročiach obnovená tradícia Martinských dní genetiky 
tak opäť zaujíma trvalé miesto medzi obdobnými 
odbornými podujatiami. 

Martinská genetická konferencia

Účastníkom konferencie sa pri výstavnom stánku Oddelenia marke-
tingu OÚSA venovala tiež RNDr. Alica Šustáková.
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Podujatia sa zúčastnilo vyše 420 
lekárov – špecialistov, najmä 

klinických imunológov a alergoló-
gov, pneumológov a pediatrov zo 
Slovenska a Českej republiky. Me-
dzinárodné predsedníctvo konfe-
rencie tvorili: m. prof. MUDr. Peter 
Pružinec, CSc., hlavný odborník 
MZ SR pre klinickú imunológiu 
a alergológiu, doc. MUDr. Martin 
Hrubiško, PhD., m. prof., prezident 
Slovenskej spoločnosti alergológie 
a klinickej imunológie – SSAKI o.z. 
SLS, MUDr. Radovan Košturiak, 
predseda SSAKI, doc. MUDr. Marta 
Hájková, CSc., hlavná odborníčka 
MZ SR pre pneumológiu a ftizeo-
lógiu, doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., 
prezident Slovenskej pneumolo-
gickej a ftizeologickej spoločnosti, 
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., predse-
da Českej společnosti alergologie 
a klinické imunologie, ako i ďalší 
vážení predstavitelia Jesseniovej 
lekárskej fakulty a mesta Martin. 

V úvodnom sympóziu popri via-
cerých vyžiadaných prednáškach 
kľúčových odborníkov daných ob-
lastí vystúpil aj doc. MUDr. Martin 

Hrubiško, PhD., m. prof., z Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. Vo 
svojom vystúpení načrtol ďalšie 
smerovanie farmakologickej lieč-
by v najbližšom desaťročí, ktorá 
si bude vyžadovať čoraz viac kom-
plexnejší a multidisciplinárnejší 
prístup zo strany zainteresovaných 
špecialistov. S prednáškou ILC - 
bunky vo fyziológii a patológii člo-
veka vystúpil prof. MUDr. Milan 
Buc, DrSc. Ako okrem iného uvie-
dol, ILC bunky predstavujú ďalší 
obranný mechanizmus prirodze-
nej imunity a výrazne spolupra-
cujú s bunkami adaptívnej imuni-
ty, čím zabezpečujú homeostázu 
tkanív a obranu proti niektorým 
baktériám, helmitom a nádorovým 
bunkám. V patológii sa s nimi stre-

távame pri rozvoji alergických pro-
cesov, ako napr. Astma bronchiale 
alebo Atopická dermatitída a pri 
niektorých autoimunitných ocho-
reniach, napr. Crohnova choroba. 

V ďalšej prednáške Syndrómy pe-
riodických horúčok v praxi imu-
nológa sa zasa doc. MUDr. Miloš 
Jeseňák, PhD., MBA, zameral na 
túto pomerne málo prebádanú 
oblasť. Periodické horúčky podľa 
neho síce patria k raritným choro-
bám v našich zemepisných šírkach 
avšak napriek tomu narastá počet 
nových chorôb v tejto skupine. 
Nakoľko manifestácia tejto sku-
piny ochorení sa obvykle prejaví 
v rannom detstve, mala by byť ne-
vyhnutnou súčasťou diferenciál-
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XV. Martinské dni imunológie

Na podujatí sa stretli aj RNDr. Eva Spevárová, CSc., 
Genexpres, prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., pre-
zident Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky 
a RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci Oddelenia marketin-
gu OÚSA

Predsedníctvo sekcie Molekulárna biológia a onko-
lógia: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., pri-
márka OLG OÚSA, doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., 
riaditeľka martinského centra pre biomedicínu JLF 
UK. 

Tohtoročné XV. Martinské dni imunológie (5. až 7. apríla) 
sa opäť konali v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK na Malej Hore, v Aule Magna i nedávno vybudovanom 
pavilóne Martinského centra pre biomedicínu (BioMed 
Martin), ktoré boli financované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja Európskej únie. 
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nej diagnostiky v ambulanciách 
klinických imunológov. To by ur-
čite obmedzilo výskyt nespráv-
nych diagnóz, ktoré zbytočne vedú 
k nadmernej preskribcii antibiotík 
a v konečnom dôsledku k onesko-
renej diagnostike, čo výrazne zhor-
šuje prognózu pacienta. 
Vysokú odbornú úroveň Martin-
ských dní imunológie potvrdil aj 
záverečný blok prednášok na tému 
Autoimunita. Na tému Bakteriál-
ne imunomodulátory a autoimu-
nita v ňom opäť vystúpil tiež doc. 
MUDr. Martin Hrubiško, PhD., 
m. prof., z OÚSA. Ako spomenul, 
v erudovaných rukách sa podáva-
nie bakteriálnych imunomodulá-
torov stáva bezpečným nástrojom 
doplnkovej liečby pacientov s au-
toimunitou, a to najmä pri infekč-
ných komplikaciách. Samotnú bez-
pečnosť podávania bakteriálnych 
imunomodulátorov potvrdzujú aj 
experimentálne štúdie. Medzi imu-
nomodulačnú liečbu patrí biolo-
gická liečba, ako aj liečba inhibítor-
mi vnútrobunkových signálnych 
dráh. Do budúcnosti rozhodne 
môžeme očakávať vývoj nových 
cielených imunomodulačných po-
stupov s vyššou účinnosťou.

Súčasťou tohtoročných Martin-
ských dní imunológie bol aj krst 
knihy: Imunologie člověka, prof. 
MUDr. Jan Krejsek, CSc., a kolektív, 
Hradec Králové.

Počas troch dní súbežných pred-
nášok konferencie v aule Magna 
a v pavilóne BioMed tu nechýba-
la ani posterová sekcia. Zahrno-
vala tematické okruhy zamerané 
na alergiu a astmu, autoimunitu, 
imunomodulačnú liečbu, imuno-
deficity a na novinky v imunológii. 
Abstrakty z prednášok a posterov 
zverejní tiež v časopise Klinická 
imunológia a alergológia. 

V rámci prezentácie a propagácie 
služieb Ústavu laboratórnej medi-
cíny OÚSA (ÚLM) na stánku Odde-
lenia marketingu sa nám podarilo 
nadviazať nové pracovné vzťahy 
s viacerými imunológmi zo Sloven-
ska. Veľký záujem zo strany lekárov 
bol o pripravované nové vydanie 
brožúry Laboratórne služby 2017 
s komplexnou ponukou služieb 
ÚLM, ako aj odborné materiály 
s ponukou celej palety vyšetrení 
laboratória Klinickej imunológie 
a alergológie OÚSA (hladiny imu-

noglobulínov a ich podtriedy, zá-
palové proteíny a markery zápalu, 
cirkulujúce CD39+ reg. T bunky, 
využitie komponentovej diagnosti-
ky - alergie na trávy, vajcia, mlieko, 
arašidy, roztoče, latex, včelí a osí 
jed, srsť zvierat). Okrem toho sa 
účastníci konferencie živo zaujíma-
li aj o ponuky vyšetrení Oddelenia 
lekárskej genetiky OÚSA, konkrét-
ne o nutrigenetické a imunogene-
tické DNA testy.

Tohtoročné XV. Martinské dni imu-
nológie mali pre nás veľký prínos. 
Okrem odborných prednášok na-
šich pracovníkov sme aktívne pro-
pagovali účastníkom konferencie 
viaceré odborné materiály, čím sa 
Onkologický ústav sv. Alžbety po-
zitívne prezentoval ako erudované 
pracovisko so silným odborným 
zázemím aj v oblasti diagnostiky 
a liečby niektorých imunologic-
kých ochorení.

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú-
ci Oddelenia marketingu OÚSA, 
RNDr. Alica Šustáková, konzultant-
ka oddelenia

Foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc. 

Panelová diskusia IgE ako kľúčový mediátor v alergickej kaskáde v liečbe astmy: MUDr. Svetlana Hadva-
bová, Komárno, MUDr. Anna Feketeová, Košice, MUDr. Renata Nádvorníková, Trenčín, doc. MUDr. Martin 
Hrubiško, PhD., m. prof., Bratislava.
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Volám sa Monika Šimorová 
a ukončila som stáž v Lekárni 

sv. Alžbety Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. Lekáreň je situovaná 
v priestoroch budovy v pôvodnej 
stavbe kláštora Rehole sv. Alžbety 
z roku 1797 v trakte K na dvoch po-
schodiach. K našej lekárni sú vybu-
dované po nemocnici, ale aj z uli-
ce, smerové tabule, ktoré novým 
pacientom alebo pacientom mimo 
Bratislavy pomáhajú v bludisku 
chodieb a výklenkov nájsť naše tri 
oficíny (priestor lekárne prístupný 
verejnosti), kde si pacienti môžu 
vybrať svoje lieky, alebo sa poradiť 
s odborným personálom lekárne. 
Prvú oficínu je možné využiť pria-
mo z Hollého ulice, druhú nájde-
te na I. poschodí v nemocničnom 
trakte K a tretiu na Špitálskej ulici. 
Pri otázke, čo najdôležitejšie sme 
počas stáže v lekárni získali, by som 
spomenula odporúčania pre taký-
to prípad starogréckeho filozofa 
Platóna. Prax nám najmä pomohla 
k tomu, aby sa moje a naše pracov-
né zručnosti dostali do súladu so 

zručnosťami skúsenejších služob-
ne starších spolupracovníkov. Tí 
nám odovzdávali svoje dlhoročné 
skúsenosti v súlade s etickým kó-
dexom lekárnika. Od nich si pamä-
tám, že na prvom mieste pri povo-
laní farmaceuta je ochrana zdravia 
pacienta. Mojou prvoradou povin-
nosťou je tiež v budúcom praktic-
kom pôsobení praxi predovšetkým 
tento najvyšší princíp dodržiavať. 
Venoval sa nám celý pracovný tím 
lekárne v ktorom nechýbala ani 
rehoľná sestra alžbetínka. Našimi 
priamymi školiteľmi boli RNDr. 
Tibor Zonnenschein zodpoved-
ný farmaceut Lekárne sv. Alžbe-
ty a Katarína Zonnenscheinová 
farmaceutická laborantka. Obaja 
sa spoločne venujú tiež pregradu-
álnej výchove. Počas našej praxe 

sledovali náš progres v získavaní 
praktických zručností a organizo-
vali našu každodennú aktivitu. Od 
oboch našich tútorov sme prevzali 
flexibilný prístup k vykonávanej 
práci. Otvorene nás posmeľovali 
k tomu, aby sme mali tvorivý ale 
aj kritický prístup ku každej vyko-
návanej odbornej činnosti tak, aby 
sme v budúcnosti vedeli prakticky 
ešte lepšie využívať svoje teoretic-
ké znalosti.
Myslím si, že moje očakávania sa aj 
naplnili, pretože som toto všetko 
naozaj rada robila a mnoho som 
sa naučila. Dokonca som tu zažila 
veci, ktoré som vôbec nečakala, 
že by boli súčasťou mojej praxe 
– rôzne diskusie, semináre, stáž 
v riediarni, sympózium nemocnič-
ných lekárnikov či liekový poster... 

Stáže v našej lekárni

Pre budúcich farmaceutov
Každoročne získavajú odbornú prax v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, v jeho rovnomennej lekárni, nevyhnutné 
skúsenosti budúce farmaceutky a farmaceuti. V najnovšom 
období ju absolvovali štyria. Prinášame vám zaujímavú 
výpoveď i postrehy jednej z nich, ktorá nám zároveň poodkrýva 
tajomstvá tohto legendami opradeného a podnes príťažlivého 
a zaujímavého povolania.
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Zvlášť sa mi páčila návšteva histo-
rickej lekárne, ktorá je nádherná 
a je súčasťou budovy pôvodného 
kláštora. Tým skôr, že v súčasnos-
ti je možná jej návšteva bežnou 
verejnosťou len pri výnimočných 
udalostiach alebo na osobitné po-
žiadanie.
Naučila som sa nepristupovať ku 
každodenným úkonom len me-
chanicky, ale zapojiť aj reflexívne 
a kreatívne uvažovanie. Napríklad 
raz som si zabudla obliecť rukavi-
ce, keď som nalievala koncentrova-
ný peroxid vodíka a obliala som sa 
ním. Odvtedy mám rukavice vždy 
na rukách, keď pracujem s niečím 
nebezpečnejším. Taktiež dvojitá 
kontrola pri vážení separánd (vy-

sokoúčinné liečivé suroviny, ktoré 
môžu pôsobiť na organizmus ako 
jed, keď sa nedodrží prípustná 
maximálna terapeutická dávka) je 
veľmi dôležitá, aby som si bola istá, 
že som ich dobre navážila a teda aj 
liek je dobre a správne pripravený.
Zo začiatku bolo expedovanie pre 
mňa ťažké, pretože som chcela pa-
cienta vybaviť čím skôr, ale pri tom 
mi to tak dlho trvalo a často som 
si musela dávať pozor, aby som dô-
sledne skontrolovala rodné číslo, 
dátum vystavenia receptu, ktorý 
lekár recept predpísal a podobne. 
Ale časom sa to pre mňa stalo sa-
mozrejmosťou. Taktiež som zistila, 
aké dôležité je kontrolovať si silu 
lieku a počet vydaných balení, aby 
som lekárni nespravila škodu. 
Najviac času som strávila v „labá-
ku“, čo bolo veľmi zaujímavé. Veď 
kde inde by som mohla pripravo-
vať pilokarpínové žuvačky, nuper-
kaínové želé, gynekologickú masť 
alebo masť dr. Bellu? Myslím si, že 
som sa tiež stala profesionálnym 
odlievačom čapíkov na hemoroidy. 
Keď som spolužiakom rozpráva-
la o tom, čo všetko tu robím, boli 
prekvapení a zaujalo ich to. Zaují-
mavé bolo aj robenie analytických 
skúšok totožnosti rôznych surovín, 
najmä keď vznikali rôzne pekné za-
farbenia a zrazeniny.
Keď sa teraz po skončení praxe 

nad tým zamýšľam, som presvedče-
ná, že moja prax v lekárni nebola 
zbytočná. Na prvom mieste som 
si uvedomila, že v budúcnosti po 
skončení štúdia by som chcela pra-
covať ako magistra v lekárni. Moje 
päťročné štúdium farmácie teda 
môžem zhrnúť do štyroch pilie-
rov lekárenskej starostlivosti, tak 
ako sme sa to v našej lekárni nau-
čili. I. som zručná v dispenzačnej 
činnosti – výdaj správneho lieku 
v správnej dávke pri vhodnom 
ochorení správnemu pacientovi II. 
Som zručná v poradenskej činnos-
ti o liekoch a chorobách III. Som 
zručná v príprave a kontrole liekov 
a to najhlavnejšie IV. Som rada že 
vidím spokojného pacienta !
Na prax v Lekárni sv. Alžbety bu-
dem spomínať ako na dobre inves-
tovaný čas. Ďakujem pekne za po-
moc pri objavení nových možností 
uplatnenia, podporu pri načerpaní 
novej motivácie a vykročení na ces-
tu praktizujúcej lekárničky. Moju 
prax v Lekárni sv. Alžbety hodno-
tím pozitívne a ďakujem. že som tu 
mohla byť. Ďakujem celému kolek-
tívu za vrelé prijatie - keď som sem 
prišla prvýkrát, pani Katka ma zo-
brala za ruku a predstavila celému 
kolektívu a ja som sa tu hneď cítila 
dobre. Ďakujem za vašu dôveru, 
cenné rady, zaujímavé debaty a za 
možnosť, že sa niečo od vás dalo 
naučiť. Prajem vám ešte mnoho 
pekných a úspešných dní a každo-
dennú radosť z dobre vykonanej 
práce. 

Text: Monika Šimorová
Foto: Peter Kresánek
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Náplňou jeho práce bola aj do-
zimetria žiarenia a zhotovova-

nie ožarovacích plánov pre pacien-
tov. Podstatné skvalitnenie liečby 
nastalo potom ako pracovisku pri-
budol automatický vodný či celo-
telovým fantóm so zabudovanými 
ľudskými nehomogenitami, ďalej 
kvalitné dozimetrické systémy 
a v neposlednom rade počítačový 
plánovací systém, ktorý umožňo-
val zhotovovať ožarovacie plány na 
základe individuálnych CT rezov 
konkrétneho pacienta pri dodr-
žaní základnej podmienky liečby 
žiarením - dodať predpísanú dávku 
do cieľového ložiska pri súčasnom 
chránení zdravého okolia a kritic-
kých orgánov. RNDr. Gabriel Králik 
si aktívne osvojil i novšie technoló-
gie, nahrádzajúce betatrón, ako sú 
lineárne urýchľovače, ktoré umož-
nili použitie mnohých náročných 
ožarovacích techník: stereotaktic-
kú rádiochirurgiu alebo techniku 
IMRT. RNDr. Gabriel Králik okrem 
samostatného vzdelávania absolvo-
val viaceré odborné kurzy a škole-
nia, zavŕšil postgraduálne štúdium 
na ČVUT v Prahe a na VŠZaSP sv. 
Alžbety v roku 2007 získal nielen 
titul PhD., ale v roku 2012 sa aj ha-
bilitoval za docenta. 

Významnú kapitolu jubilantovho 
pôsobenia tvorí zapojenie sa do 
overovania dozimetrov pre všetky 
rádioterapeutické pracoviská v SR 
potom, ako bol ústav stanovený 
za Sekundárne štandardizačné do-
zimetrické laboratórium (SSDL) 
v SR. Spoluzodpovednosť za spres-
nenie dozimetrie na rádioterapeu-
tických pracoviskách a tým spres-
nenie aplikovanej dávky žiarenia 
pacientom naďalej nesie ako ve-
dúci referenčného centra IAEA na 
Slovensku, ktorým je Onkologický 
ústav sv. Alžbety.

Svoje kolegyne a kolegov RNDr. 
Gabriel Králik aktívne vedie ako 
primár Oddelenia klinickej rádio-
fyziky Onkologického ústavu sv. 
Alžbety od roku 2000. Od roku 
2012 je aj prednostom Ústavu kli-
nickej fyziky OÚSA a SZU. Vystú-
pil s mnohými prednáškami doma 
i v zahraničí, ako autor a spoluau-
tor sa podieľal na viacerých publi-
káciách, spracoval state o klinickej 
rádiofyzike do troch monografií. 
Aktívne ovláda nemčinu, angličti-
nu, ruštinu a čiastočne maďarčinu. 
Je členom viacerých odborných 
spoločností SLS, EFOMP, ako Spo-
ločnosť lekárskej fyziky a biofyzi-

ky, ktorej je predsedom. Získané 
poznatky sa snaží odovzdať ďalej 
poslucháčom v pregraduálnom 
a lekárom a fyzikom v postgraduál-
nom štúdiu či pri príprave na špe-
cializačné skúšky.

Popri bohatej odbornej činnosti si 
nájde čas aj na rôzne záľuby, vrá-
tane organizovania turistických 
výletov pre pracovníkov ústavu, 
tvorby a spracovanie filmov, či hru 
na husliach v skupine «OnkoBand». 
Úspech pritom zožal napríklad 
v rámci kultúrneho programu 2. 
medzinárodného sympózia fyzi-
kov na zámku Smolenice. Jubilant 
je ústretový kamarát, ochotný vždy 
pomôcť a poradiť, plný nápadov, 
ktorý motivuje k ďalšiemu prehl-
bovaniu vedomostí. 

RNDr. Gabriel Králik so svojou 
manželkou Elenou vychovali osem 
detí a dali im do života dobrý zá-
klad. Všetky už úspešne stoja na 
vlastných nohách. Sedem z nich 
má svoje rodiny a jubilant sa už teší 
z 24 vnúčat. Ad multos annos!

RNDr. Viera Laginová, PhD., 
a kolektív kolegov
Foto: Peter Kresánek

Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD.
Človek si ani neuvedomuje, ako ten čas rýchlo beží. Až 
dovtedy, kým sa nedožije životného jubilea niekto z blíz-
keho okolia, ako náš menovaný oslávenec. RNDr. Gabriel 
Králik nastúpil do Onkologického ústavu po ukončení 
Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1971. Slovensko vtedy 
získalo prvý kruhový urýchľovač 42MeV betatrón na lieč-
bu onkologických pacientov. Pre prácu na tomto prístroji 
ho predurčila špecializácia - experimentálna fyzika, kto-
rú vyštudoval. RNDr. Gabriel Králik sa zúčastnil samotnej 
inštalácie betatrónu a potom sa staral o bezproblémový 
chod tohto a ďalších zariadení na liečbu. 
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Docent MUDr. Jozef Mračna, 
PhD., sa narodil 4. apríla 1942 

v Hlohovci a zmaturoval v Komár-
ne v roku 1959. Svoje vysokoškol-
ské štúdium absolvoval na LF UK 
v Bratislave, kde promoval v roku 
1964. Po skončení nastúpil ako 
sekundárny lekár v OÚNZ Ko-
márno a v roku 1967 ako asistent 
na Katedru všeobecnej a ortope-
dickej stomatológie LF UK, ktorú 
viedol profesor MUDr. Štefan Vel-
gos, DrSc. Atestáciu I. stupňa zo 
stomatológie získal v roku 1967 
a v roku 1978 úspešne absolvoval 
nadstavbovú atestáciu z maxillo-
faciálnej chirurgie. Kandidátsku 
dizertačnú prácu obhájil v roku 
1985 na tému „Komplexná tera-

pia ochorení temporomandibulár-
neho kĺbu“ a v roku 1989 obhájil 
habilitačnú prácu s názvom „Chi-
rurgická liečba ochorení temporo-
mandibulárneho kĺbu“, pričom bol 
vymenovaný za docenta pre odbor 
stomatológia.

Od roku 1967 sa výrazne podieľal 
na budovaní stomatochirurgické-
ho oddelenia pôvodnej I. stomato-
logickej kliniky LF UK a FN (od 1. 
januára 2004 Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a LF 
UK), ktoré získalo dobré meno ako 
popredné liečebnopreventívne, 
výučbové a doškoľovacie praco-
visko. Takto sa podstatne zaslúžil 

V plnom pracovnom nasadení oslávil svoje životné jubi-
leum docent MUDr. Jozef Mračna, PhD. – dlhoročný pri-
már Oddelenia oro-maxilofaciálnej chirurgie na Klinike 
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

a stále sa zúčastňuje už vyše štyri 
desaťročia na výchove nových ge-
nerácií stomatológov a zubných 
lekárov počas ich pregraduálneho 
aj postgraduálneho štúdia.

Je autorom nespočetného množ-
stva prednášok, odborných prác 
a publikácií. Aktívne sa zúčastňuje 
domácich aj medzinárodných sym-
pózií a konferencií. Pôsobí tiež ako 
lektor a člen skúšobnej komisie 
pre špecializačné štúdium Maxilo-
faciálna chirurgia, certifikačné štú-
dium Dentoalveolárna chirurgia, 
ako aj pre štátne záverečné skúšky 
z predmetu Orálna a maxilofaciál-
na chirurgia. Ako školiteľ vychoval 
niekoľko vedeckých ašpirantov. Je 
oponentom viacerých habilitač-
ných, dizertačných a diplomových 
prác. Angažoval sa vo výbore Slo-
venskej spoločnosti oro-maxilofaci-
álnej chirurgie SLS a je predsedom 
Implantologického klubu tejto 
spoločnosti. Za jeho zásluhy a prí-
nos k oboru mu prezídium Sloven-
skej lekárskej spoločnosti udelilo 
v roku 2012 Zlatú medailu SLS.

Za zmienku nesporne stojí aj dlho-
ročná činnosť docenta Mračnu na 
poli športovom – v mladosti ako 
aktívneho pretekára a neskôr ako 
športového lekára.
 
Vážený pán docent, milý Jozef! 
Úprimne Ti blahoželáme k do-
siahnutým pracovným úspechom 
a prajeme Ti pevné zdravie, dosť 
sily a trpezlivosti na splnenie všet-
kých Tvojich ďalších plánov, ako aj 
šťastie a spokojnosť v osobnom ži-
vote. Ad multos annos!

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., 
a spolupracovníci 
Foto: Peter Kresánek

NAŠI OSLÁVENCI

24číslo 2/2017

Doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD.
Pripomenuli si životné jubileum. Blahoželáme!

Jubilant doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD., (na fotografii vpravo) má tiež 
zdatného následníka. Lekárske povolanie, aj keď v inom obore, a to 
onkologická chirurgia, si zvolil jeho syn MUDr. Peter Mračna, PhD.
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22. medzinárodná pracovná 
konferencia SEKCAMA
Tohtoročná 22. medzinárodná 

pracovná konferencia SEK-
CAMA sa konala v bratislavskom 
Hoteli Holiday Inn v dňoch 18. 
a 19. mája. Na konferencii bolo 
prvý deň prítomných 205 lekárov 
a druhý deň 154 lekárov. Medzi 
jej nosné témy patrila potrebná 
multidisciplinárna spolupráca le-
károv z rôznych odborov, nielen 
pri diagnostike ale aj pri liečbe 
zhubného ochorenia prsníkov. Na 
konferencii sa zúčastnili nielen 
slovenskí, ale aj zahraniční lekári, 
hlavne z Českej republiky. Lekári 
z Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty taktiež prispeli k vysokej úrovni 
prednášok, jednak svojou aktívnou 
účasťou, účasťou v predsedníctve 
jednotlivých blokov konferencie, 
ako aj v rámci diskusie k jednotli-
vým témam v problematike zhub-
ného ochorenia prsníka
Prvý deň konferencie odznelo 34 
prednášok. Vystupujúci sa v nich 
zaoberali prevenciou, diagnosti-
kou a chirurgickou liečbou. Z On-
kologického ústavu sv. Alžbety 
prednášali MUDr. Csaba Bíro, 
PhD., so zameraním na patológiu, 
MUDr. Lucia Vanovčanová. PhD., 

a MUDr. Eva Mináriková, na temati-
ku včasnej diagnostiky, doc. MUDr. 
Vladimír Bella, PhD., sa zaoberal 
problematikou dedičnosti rakovi-
ny prsnej žľazy.
Druhý deň konferencie si účastníci 

vypočuli 29 prednášok v ktorých 
sa vystupujúci sústredili na hormo-
nálnu liečbu, chemoterapiu ako 
aj na ich vedľajšie účinky liečby. 
Z Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty odznela prednáška doc. MUDr. 
Martina Hrubiška, PhD., m. prof., 
o tom ako môže byť imunológ ná-
pomocný  pri onkologických ocho-
reniach a MUDr. Milady Mikulovej 
so zameraním sa na liečbu metastá-
zy zhubného nádoru prsníka.
Počas prestávok prebiehala roz-
manitá diskusia k témach, ktoré 
na podujatí odzneli. Nechýbali ani 
námety na možnú tematiku pre bu-
dúcu 23. konferenciu v roku 2018.

Text: doc. MUDr. Vladimír Bella, 
PhD.
Foto: Peter Kresánek

Tradične, na jar každého roka sa koná medzinárodná konferen-
cia SEKCAMA (Sekcia pre karcinóm prsníka) Slovenskej onkolo-
gickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti, záštitu nad 
ktorou prevzal tiež Onkologický ústav sv. Alžbety. Nakoľko počet 
zhubných onkologických ochorení prsníkov neustále pribúda, 
konferencia sa každoročne zaoberá problematikou prevencie 
onkologických ochorení, experimentálnou onkológiou, patoló-
giou, možnou včasnou diagnostikou , novými prístupmi v rámci 
chirurgie, rádioterapie, hormonálnou liečbou, chemoterapiou 
ako aj následnými kontrolami pacientov s rakovinou prsníka.

Predsedníctvo úvodnej časti 22. medzinárodnej konferencie SEKCAMA.

MUDr. Martin Kučma, klinický onkológ, Ambulancia onkológie - sPO-
KO Hlohovec, MUDr. Marián Streško, PhD., prednosta Onkologickej 
kliniky FN Trnava a RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci marketingu Onko-
logického ústavu sv. Alžbety pri jeho stánku.  
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Tak ako každoročne, najnovšia 
konferencia zdravotníckych 

pracovníkov pracujúcich v mamo-
lógii bola orientovaná na nové diag-
nostické a terapeutické postupy 
pri karcinóme prsníka, význam 
edukácie v prevencii, diagnostike 
a liečbe karcinómu prsníka, ošet-
rovateľskú starostlivosť o pacient-
ku s karcinómom prsníka počas 
chirurgie, rádioterapie a chemote-
rapie, či na kazuistiky v mamológii. 
Nechýbali rôzne zaujímavosti zís-
kané počas starostlivosti o pacient-
ky s karcinómom prsníka. 
Odborným garantom konferencie 

bol, tak ako aj počas predchádza-
júcich ročníkov, doc. MUDr. Vladi-
mír Bella, PhD., primár Mamologic-
kého oddelenia, Bratislava.
Predsedníctvo konferencii počas 
celého jej trvania tvorili zástup-
covia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, v zostave PhDr. Andrej 
Lučenič, PhD., Bc. Júlia Petríková 
a PhDr. Erika Zámečníková. Spolu 
na konferencii odznelo 19 predná-
šok, z toho traja prednášajúci boli 
z Českej republiky a zvyšných de-
sať prednášok pripravili zástupco-
via jednotlivých pracovísk Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety. 

Hneď po samotnom zahájení kon-
ferencie odznela, psychologickej 
problematike venovaná, prednáš-
ka Mgr. Lucie Alakšovej na tému 
Úskalia komunikácie s onkologic-
kým pacientom. Sestra Miriam 
RNDr. Miroslava Vallová z Oddele-
nia klinickej patológie a cytológie 
ústavu, zasa vo svojom vystúpení 
informovala o význame vákuovej 
mamotómie v bioptickej diag-
nostike lézií prsnej žľazy. Helena 
Fuseková prezentovala problémy 
v cytodiagnostike. Bc. Júlia Petrí-
ková rozprávala na tému diagnos-
tických problémov u mladých žien 
s karcinómom prsníka. Bc. Monika 
Kajánková rozoberala diagnostické 
metódy nukleárnej medicíny u pa-
cientov s karcinómom prsníka. Pre-
vencii radiačnej dermatitídy sa ve-
noval PhDr. Andrej Lučenič, PhD. 
O bolesti prsníkov rozprávala Mgr. 
Andrea Mináriková. Doc. MUDr. 
Vladimír Bella, PhD., v prednáške 
poukázal na problematiku časté-
ho výskytu lymfedémov po terapii 
karcinómu prsníka a PhDr. Erika 
Zámečníková zavŕšila blok pred-
nášok vystupujúcich z Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety tematikou 
významu klinického vyšetrenia 
v diagnostike prsníkových ochore-
ní ako i nízkej vedomostnej úrovni 
žien v oblasti sekundárnej preven-
cie.
Veľmi zaujímavé boli aj prednášky 
z iných pracovísk. Riaditeľka bio-
medicínskeho centra prof. Pasto-
reková prehľadne prezentovala 
nádorovú angiogenézu, kolegovia 
z Nového Jičína rozoberali zobra-
zovacie metódy v rádioterapii na 

číslo 2/2017
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Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli Holiday Inn konala, ako ob-
vykle, už 9. celoslovenská konferencia Sekcie zdravotníc-
kych pracovníkov pracujúcich v mamológii, Slovenskej 
spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, pri Sloven-
skej lekárskej spoločnosti. Celkovo mala konferencia 142 
účastníkov.

9. celoslovenská konferencia 

Zdravotnícki pracovníci 
v mamológii rokovali

Rokovanie sekcie otvorila a viedla PhDr. Erika Zámečníková, ďalší čle-
novia predsedníctva z OÚSA Bc. Lucia Petríková a PhDr. Andrej Lučenič.
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ich pracovisku, Fakultnú nemoc-
nicu Královské Vinohrady v Prahe 
prezentovala naša bývala kolegyňa, 
Mgr. Kristína Melicheríková, ktorá 
vo svojej prednáške odprezentova-
la spracovanie bioptického mate-
riálu prsníka na jej novom praco-
visku. Zaujímavá bola aj prednáška 
z Františkových Lázní, ktorá nám 
priblížila pekne rozpracované spô-
soby liečby lymfedému horných 
končatín pri karcinóme prsníka. 
Prínosné pre prax i do diskusie 
bolo netradičné právnické okien-

ko z oblasti zdravotníckeho práva.
Prednášatelia mali svoje práce 
spracované na vysokej odbornej 
úrovni, čo opakovane ocenilo nie-
len predsedníctvo, ale aj ostatní 
účastníci konferencie, z ktorých 
väčšina už prišla na konferenciu 
opakovane. Noví účastníci boli tiež 
veľmi príjemne prekvapení množ-
stvom nových informácií a vyso-
kou odbornou úrovňou prednášok 
a zaujímavých, v uvoľnenej atmo-
sfére prebiehajúcich, diskusií.
Výbor Sekcie zdravotníckych pra-

covníkov pracujúcich v mamológii 
je vďačný za každú jednu prezentá-
ciu, ktorá odznela počas tejto akcie. 
Vedno dúfame, že sa podarí mini-
málne na takejto odbornej úrovni, 
zorganizovať v budúcom kalendár-
nom roku jubilejný 10. ročník tejto 
celoslovenskej konferencie.

Za výbor: PhDr. Erika Zámečníková
predseda Sekcie zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v mamo-
lógii, SSSaPA pri SLS
Foto: Peter Kresánek

Podstatnú časť účastníkov a vystupujúcich na podujatí tvorili zdravotnícke pracovníčky z Onkologického 
ústavu sv. Alžbety.

V Kostole sv. Alžbety priviedol doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., k svadobnému 

obradu svoju dcéru MUDr. Luciu Bellovú. Text a foto: Peter Kresánek 
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Tohto roku pripínalo darcom 
narcisy vyše 16-tisíc dobrovoľ-

níkov. Konečný výsledok zbierky 
za celé Slovensko bude známy pri-
bližne do mesiaca od jej konania, 
po sústredení výsledkov od 777 
spoluorganizátorov z celej krajiny. 
Generálna rada Ligy proti rakovine 
následne rozhodne o použití finan-
cií počas roka. Časť výnosu bude 
prerozdelená na podporu žiadostí 
od rôznych subjektov a organizácií 
či už z oblasti výskumu, riešenia 
nevyhnutných pomôcok pre ne-
mocnice, zdravotnícke zariadenia 
či hospice alebo bude darovaná 
menším pacientskym organizá-
ciám venujúcich sa onkologickým 
pacientom. Z väčšej časti bude Liga 
hradiť vlastné programy a projek-
ty pre onkologických pacientov 
a ich rodiny v oblasti psychoso- 
ciálnej podpory. Zdroje sa tradič-

ne použijú aj na programy určené 
pre zdravú populáciu v rámci pre-
ventívnych a vzdelávacích aktivít 
a projektov. 
„Vážim si a oceňujem všetky kroky, 
ktoré pomáhajú pri zlepšovaní kva-
lity života onkologických pacientov 
a ich rodín. Tieto ochorenia majú 
mnoho podôb, aj preto podporuje-
me aktivity, ktoré smerujú k novým 
možnostiam liečby a moderným 
diagnostickým metódam. Máme 
záujem, aby pacienti mali prístup 
k najnovším liekom a postupne sa 
snažíme skvalitňovať aj vybavenie 
zdravotníckych zariadení,“ zdôraz-
nil minister zdravotníctva Tomáš 
Drucker, ktorý sa tiež do najzná-
mejšej dobročinnej zbierky zapojil. 
Ako prvý do pokladničky ku Dňu 
narcisov prispel prezident Andrej 
Kiska. Pri návšteve bratislavského 
centra ligy okrem iného uviedol: 

„Je nesmierne dôležité a veľmi si 
vážim práve činnosť Ligy proti ra-
kovine, že hovorí o prevencii. Ho-
vorí o tom, že by sme mali už na 
školách učiť naše deti, aké sú pra-
vidlá k tomu, aby tomuto tak záker-
nému ochoreniu vedeli predísť.“ 
Podľa MUDr. Evy Sirackej, DrSc., 
prezidentky Ligy proti rakovine, 
naďalej treba „bojovať za to, aby 
všetci pacienti mali prístup k mo-
dernej a drahej liečbe“. „Je pre nás 
veľkou vzpruhou, že i v dvadsia-
tom prvom ročníku zbierky sa po-
tvrdilo, že narcis je kvetom nádeje, 
optimizmu a vyjadrenia spolupat-
ričnosti, zbierka v uliciach je pre 
Slovákov stále zaujímavá a radi ju 
podporia za každého počasia“, uza-
tvára Ing. Eva Kováčová, výkonná 
riaditeľka Ligy proti rakovine.
Text: Peter Kresánek
Foto: autor a archív LPR 

Aj keď tohtoročnému Dňu narcisov neprialo počasie, 
podarilo sa vyzbierať úchvatnú sumu, ktorá atakovala 
minuloročný rekord. Predbežne vyzbieraných 924-ti-
síc eur významne pomôže v boji proti rakovine.

číslo 2/2017 28

LIGA PROTI RAKOVINE

Účinná pomoc chorým a ich rodinám

Deň narcisov
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65. výstava Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
Jozef Schmögner: Zastavte čas 

Košický rodák (6. decembra 
1948) Ing. Jozef Schmögner 

absolvoval Vysokú školu ekono-
mickú v Bratislave. Široké pole 
jeho profesionálnej pôsobnosti 
okrem iného zahrnuje chemický 
podnik, bankovú sféru, SAV i ratin-
govú agentúru.

Tvorbou modelov slovenskej ľu-
dovej architektúry, ktoré neskôr 

vystavoval vo Viedni, sa zaoberal 
v 80-tych rokoch. V roku 2000 sa 
predstavil v Prahe na výstave insit-
ných umelcov výberom dvoj- a troj-
rozmerných drevených kompozí-
cií. Najnovšie sa niekoľko rokov 
venuje tvorbe akvarelov. V roku 
2010 ich prezentoval tiež na samo-
statnej výstave v Londýne. Niekoľ-
kokrát vystavoval i v Bratislave, na-
posledy vlani v galérii Tvorivô, kde 

okrem akvarelov predstavil i svoje 
komorné drevené plastiky.

„Jedno egyptské príslovie hovo-
rí: Ľudia sa boja času a čas sa bojí 
pyramíd. V Egypte som nebol, ale 
v poslednom čase dosť chodil po 
Európe a veľa fotil. Väčšinou staré 
domy.

Alsaské mestečká sú plné turistov 
obdivujúcich malebnú hrázdenú 
architektúru zo 16. storočia. I v Pe-
rouges sú stále obývané kamenné 
domy zo začiatku 15. storočia. Mož-
no neposkytujú komfort, ale súdiac 
podľa materiálov z ktorých boli 
postavené - kameň, drevo, hlina, 
sú zaručene „bio“. Domy, stromy 
i ľudia poznačené vekom sú z vý-
tvarného hľadiska vďačnými objek-
tami. Vrásky na tvári starej ženy, či 

Od 16. mája do 15. septembra 2017 pokračuje v Onkolo-

gickom ústave sv. Alžbety, jeho Preventívnom centre, cyk-

lus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v poradí už 65. prezentá-

ciou. Výber vyše troch desiatok akvarelov, kolorovaných 

kresieb a ďalšími technikami spracovaných obrazov či 

komorných drevených plastík, z tuzemska i zahraničia, na 

nej vystavuje Jozef Schmögner. Autor svoju najnovšiu pre-

zentáciu tvorby aj priliehavo nazval „Zastavte čas“. Úspeš-

ný, už osemnásť rokov pokračujúci cyklus výstav „Umenie, 

ktoré lieči“, zdôvodnil a podnietil riaditeľ Onkologického 

ústavu sv Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
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privreté viečka muža v rokoch so 
strapatými vlasmi vzbudzujú sym-
patie. Podobne je to i s ošarpanými 
budovami. Opadaná omietka pod 
ktorou sa objavujú tehly, to sú ich 
vrásky, dávajúce tušiť, že už toho 
mnoho zažili a videli. Keď ich po-
tom podrobia omladzujúcej kúre, 
čiže zreštaurujú, zasvietia síce v za-
šlej sláve, ale súčasne stratia patinu 
vekov na ktorú sme si už u nich 
zvykli. 

Dúfam, že sa mi podarilo zachy-
tiť skrytú krásu „old-timerov“ a že 
okrem nostalgie sa z obrázkov pre-
nesie na pozorovateľa i niečo z ich 
povzbudzujúcej energie.“ Vysvet-
ľuje autor najnovšej výstavy v On-
kologickom ústave sv. Alžbety Jo-
zef Schmögner a dodáva: „Dúfam, 
že vystavené dielka spĺňajú posla-
nie výstav cyklu „Umenie, ktoré 
lieči“. Sú nekomplikované, vyjad-
rujú mestskú náladu, šíria pohodu 
a pozitívne emócie. Niektoré ne-
priamo evokujú hudbu o ktorej sa 
tiež hovorí, že lieči. Akvarel dovo-
ľuje zvýrazniť svetlo a zachytiť ná-
lady zimného rána, jemného oparu 
vznášajúceho sa nad snehom, prí-
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padne prudkého slnka odrážajúce-
ho sa na fasádach domov. Platí to 
i o fasádach ošarpaných, poznače-
ných vekom, ktoré sú v istom zmys-
le fotogenickejšie ako tie nové, 
často nudné. Asi platí, čo povedal 
učenec Diderot: Umenie je hľada-
nie neobyčajného v obyčajnom 
a obyčajného v neobyčajnom“. 

Jozef Schmögner navštevuje Onko-
logický ústav sv. Alžbety i v rámci 
absolvovania programu preven-
tívnych prehliadok. Priznáva sa, 
že neraz si so záujmom prezrel tiež 
aktuálne vystavované diela z cyk-
lu výstav „Umenie, ktoré lieči“ na 
chodbách jeho Preventívneho cen-
tra. Rád prijal aj ponuku, aby sa 
svojimi dielami tiež zapojil do po-
kračovania tohto cyklu, najnovšia 
výstava je už v poradí tretia, kto-
rou sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety prezentuje.

Text a foto: Peter Kresánek 

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

• Upratovacie a čistiace práce
   komplexné čistenie objektov

• DDD činnosť
  deratizácia
  dezinsekcia
  dezinfekcia

Nasa Nemocnica Korekcie 2-2017.indd   32 14.6.2017   18:52:48



Nasa Nemocnica Korekcie 2-2017.indd   33 14.6.2017   18:52:49



GENERÁLNY PARTNER

Nadácia Slovenskej sporiteľne

TOP PARTNERI

4ka, DADS Advertising, DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., MetLife, O2 Slovakia, s. r. o.,  
Orange Slovensko , a. s., Slovak Telekom, a. s., Slovenská pošta, a. s., 
Smurtif Kappa Obaly Štúrovo, a. s., 

PARTNERI

2imPress s.r.o., Arca Capital Slovakia, a.s., Cukráreň Wagner, Edenred Slovakia s.r.o., FRAGILE, 
s.r.o., HOPIN, s.r.o., Chutné kytice, JUICE s.r.o., KRUH, n.o., CH.D., Kvetinárstvo Orchidea, Lindex, 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MEDIÁLNI PARTNERI

.týždeň, Beauty&Woman, Bedeker zdravia, Cafe News, Forbes, Goodwill, Hospodárske noviny, InBa, 
Liek, Mama a ja, Moja psychológia, Naša nemocnica, News and Media Holding, a.s., Nota Bene,  
Petržalské noviny, Pravda, PROFIT, ŠPORT PRESS s.r.o., TASR, Új Nő, Új Szó, Vasárnap

KOŠICE:DNES, Mestská televízia Trnava, RTVS, TA3, TV Bardejov, TV Karpaty,  
TV Levice, TV Markíza, TV Oravia, TV Panoráma, TV Pezinok, TV Reduta,  
TV Ružinov, TV Severka, TV Turiec, TV Vega, TV Zemplín, TV8

Fun rádio, Rádio 7, Rádio Best Fm, Rádio Kiss, Rádio Lumen, Urbano Košice 

www.egoodwill.sk, www.kurzy.sk, www.lekari.sk, www.mamatata.sk, www.medicc.eu, www.
modrykonik.sk, www.operaslovakia.sk, www.pravda.sk, www.refresher.sk, www.shmu.sk, www.
webnoviny.sk, www.zones.sk, www.zoznam.sk, www.zzz.sk

boomerang smartmedia, s.r.o., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., 
Eduinfo, s.r.o., eurobus, a.s., FRAMEHOUSE, GoUP s.r.o., IDS Health Media Slovakia, spol. s.r.o., 
J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o., LASER media, s.r.o., Martinus.sk – internetové kníhkupectvo, 
Medias media s.r.o., playmedia s.r.o., Presse & Marketing Slovakia, s.r.o., See & Go, s.r.o.,  
SuroSound, s.r.o., VL Media, spol. s.r.o., Železnice Slovenskej republiky

Aj ked nám pocas Dna narcisov výdatne 

pršalo, vdaka maximálnemu nasadeniu 

a podpore všetkých dobrovolníkov, 

prispievatelov a partnerov žiarili narcisy 

v uliciach po celom Slovensku.

DAKUJEME!
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