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

NAPÍSALI STE NÁM

číslo 2/2018

2

SLOVO NA ÚVOD

Služba lásky

P

ozerám na čistý papier a roz
mýšľam ako začať písať o Vás –
zdravotných sestrách.
Dovoľte, aby som Vás oslovil tak
familiárne, ako Vás voláme „sestrič
ky“. V tomto oslovení chceme vo
Vás vidieť opravdivé sestry, ktoré
sa vedia obetovať a prinášať službu
lásky.
Ste to Vy, ktoré vyslovia ako prvé
naše meno, keď sedíme v čakár
ňach pred ambulanciami. Mnohí
sme v strese, strachu, obave z toho,
čo budeme počuť z úst pánov dok
torov.
Ste to Vy, ktoré nám otvárate dvere
a vediete nás na vyšetrenie. A my
chceme vtedy u Vás vidieť úsmev,

manžela, svojho otca, či mamu, kto
rí rovnako ako aj my, čakajú na Vašu
pomocnú ruku, Vaše láskavé slovo,
povzbudenie.
Chceme, aby ste boli trpezlivé, keď
sa niekoľkokrát počas Vašej služby
ozve zvuk zvončeka a Vy si možno
v tichosti poviete – zase je to ten,
čo je stále netrpezlivý, podráždený.
Možno pri čítaní týchto riadkov si
poviete: „Ako ľahko sa to píše, ale
skús to Ty“.
Všetci len chcú. Kde máme k tomu
všetkému hľadať silu?
Kde? Tu je jedna pekná odpoveď:
Sestrička každé ráno otvára dvere
s hlasným dobrým ránom a veľ
kým úsmevom. Raz sa ozve pacient:
„Sestrička, kde beriete tú silu a takú
dobrú náladu a ten veľký úsmev?“
„Viete, ja si to každé ráno chodím
nakupovať, a to zadarmo, nič nepla
tím“, odpovedá sestrička „Kde sa to
dá? Aj ja by som tam išiel“, znova
sa pýta pacient. „V kostole. Tam za
darmo nakúpim toto všetko na celý
deň“, odpovedá sestrička.
Viem, milé sestričky, že aj Vy neraz
otvoríte dvere našej nemocničnej
kaplnky, aby ste práve tam našli
posilu a vedeli ste zabudnúť možno
na chvíľkovú nevrlosť niektorého
pacienta.
Verte a uisťujem Vás nielen za seba,
ale aj všetkých. Vieme o Vašej obe
tavosti a sme Vám za ňu vďační. Aj
keď na to občas zabúdame a nepo
čujete od nás to úprimné Pán Boh
zaplať, alebo čo i len jednoduché
ďakujem.
Milé sestričky, prijmite preto aj to
uto cestou to naše poďakovanie,
naše úprimné Pán Boh zaplať. Pra
jeme a vyprosujeme Vám veľa sily,
dobrej vôle, trpezlivosti, obetavosti
a Vášho úsmevu.
S veľkým prejavom úcty a vďaky za
všetko a všetkých, ktorí Vašu po
moc každý deň potrebujú.

vnútornú vyrovnanosť a silu nádeje
pre nás.
Chceme, aby ste si nevšímali našu
netrpezlivosť, ufrflanosť a niekedy
až hrubosť. Buďte isté – nie je to
naozaj tak. Sme vďační za všetko,
čo robíte pre nás. To iba náš strach
a obava robí to, že zabudneme po
ďakovať a oceniť Vašu obetu.
Ste to Vy, ktoré nám otvárate dvere
na nemocničné oddelenie a vedie
te nás k posteli, ktorá sa stane na
niekoľko dní „našou“ namiesto tej
našej, domácej. A aj tu chceme Váš
úsmev a dobrú náladu. Chceme to ThDr. Ladislav Ostrák
i vtedy, keď možno Vaše myšlien emeritný rektor kostola sv. Alžbety
ky utekajú domov, kde ste nechali
svoje choré dieťa s teplotou. Možno Foto: Peter Kresánek
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Pozerám na čistý papier a rozmýšľam ako začať
písať o Vás – zdravotných sestrách.
Dovoľte, aby som Vás oslovil tak familiárne, ako
Vás voláme „sestričky“. V tomto oslovení chceme
vo Vás vidieť opravdivé sestry, ktoré sa vedia
obetovať a prinášať službu lásky.

Zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku
predstavila rebríček nemocníc, ktorý je postavený
na hodnotení vyše 6,3-tisíca pacientov, ktorí sa
v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských
nemocníc. Rebríček je tak zrkadlom ich spokojnosti so zdravotníkmi, stravou či ubytovaním.
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Tohto roku si pripomíname 45. výročie zavedenia
diagnostiky onkologických ochorení onkomarkermi na Oddelení imunodiagnostiky. Vznik
tohto oddelenia úzko súvisel s objavom nového
diagnostického prístupu, ktorého podstatou bola
súťažná imunologická reakcia neznačených a
rádioaktívne označených antigénov o obsadenie
väzobných miest na protilátke.
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Čím väčšmi duša dôveruje, tým
viac dostane Božie milosrdenstvo

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
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Prof. MUDr. Dalibor
Ondruš, DrSc.

19

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., narodený
14. júna 1953, je medzi odborníkmi a v širokej
verejnosti vnímaný ako významná osobnosť
nielen slovenskej ale tiež európskej urológie
a onkológie.
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Výnimočné probiotikum
Ako novinka na Slovensku

Vyše desať rokov skúmala dánska farmaceutická
spoločnosť Bifodan škandinávske ženy, ktoré
počas života netrpeli žiadnymi vaginálnymi
infekciami. Vyselektovala pritom dva kmene
laktobacilov vysoko účinných v liečbe aj prevencii
vaginálnych infekcií: Lactobacillus Rhamnosus
DSM 14870 a Lactobacillus Gasseri DSM 14869. O
pôsobení a účinkoch novo vyvinutého unikátneho vaginálneho probiotika obsahujúceho oba
kmene, ktoré je pod názvom GYNIMUN Intim
Protect dostupné už aj na Slovensku informovali
na tlačovej konferencii odborníci.

Doc. MUDr. Vladimír
Bella, PhD.

Primár Oddelenia mamológie (Oddelenia pre
ochorenia prsníkovej žľazy)Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA) doc. MUDr. Vladimír Bella,
PhD., sa narodil 21. júna 1953 v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave (1971 – 1977).
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Chráňte si svoju kožu

Riziko zhubného nádoru kože - malígneho
melanómu - zvyšuje opakované spálenie najmä
v detskom veku a nárazové opaľovanie čo je občasné intenzívne vystavovanie sa slnku. Cieľom
Európskeho dňa melanómu (EuroMelanomaDay),
bolo preto aj na Slovensku priblížiť verejnosti
problematiku kožnej rakoviny verejnosti, najmä
jej najzákernejšej formy - malígneho melanómu.

Úcta k Božiemu milosrdenstvu sa v poslednom
období rozrástla a ovplyvňuje obnovu náboženského života v Cirkvi. „Ó, aké veľké milosti udelím
dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku.
Hlbiny môjho milosrdenstva sa dávajú do pohybu
pre tých, ktorí odriekajú túto modlitbu.“
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Hematologické
a transfuziologické oddelenie

Hematológia a transfuziológia (HaT) je odbor
medicíny ktorý sa zaoberá analýzou, skúmaním,
diagnostikou, prognózou a liečbou porúch a
chorôb krvotvorného systému (KTS). Hematológia vyšetruje a skúma krvotvorný systém v
chorobe aj v zdraví.

vo svetle PRAVDY
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Hodnotenie
Zdravotnej poisťovne Dôvera
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Na 70. výstavu z voľného cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ poskytla svoje počítačové grafiky pod
názvom „Moja digitálna tvorba“ handicapovaná
Andrejka Mázorová. Na vernisáži dňa 3. mája,
ktorej sa zúčastnilo viacero osobností, vystúpil i
konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc. Autorke blahoželal aj za
regionálne osvetové stredisko Nové Zámky Bc.
Zoltán Mátyua či umelecký fotograf Peter Balík,
rovnako ako jej najbližší a ďalší hostia.

Hotel Turiec v Martine privítal v dňoch 15. až
16. marca už po štvrtý krát odborníkov z oblasti
lekárskej ako i laboratórnej genetiky na podujatí
s názvom Martinská genetická konferencia.
Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, Jesseniovej lekárskej
fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine.

23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA sa konala 26. a 27. apríla tradične v Hoteli
Holiday Inn v Bratislave. Usporiadateľmi tohto
ročníka bola Sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti (SEKCAMA), Slovenská onkologická spoločnosť (SOS), Slovenská
lekárska spoločnosť (SLS) a Onkologický ústav sv.
Alžbety (OÚSA). Na konferencii sa zúčastnilo vyše
120 lekárov špecialistov zo Slovenska, Česka,
Maďarska, Slovinska, Srbska, Nemecka a USA.
LIGA PROTI RAKOVINE

22

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

24

Pätnásť (a viac) rokov
s pacientmi

V apríli tohto roku oslávila Dobrovoľnícka skupina
Vŕba oficiálne pätnásť rokov svojho pôsobenia
ako občianske združenie. V skutočnosti jej
korene siahajú v čase ešte trochu hlbšie a ďalej
do minulosti. Dobrovoľnícka skupina Vŕba totiž
fungovala už päť rokov pred tým, ale ako neformálna skupina nadšencov, ktorí chceli pomáhať
onkologickým pacientom.

Povery neplatia
Úspešný Deň narcisov

VYDÁVA:

OÚSA, s. r. o, Heydukova 10,
812 50 Bratislava,
IČO 35 681 462
www.ousa.sk
Ročník 10 / číslo 2. Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 27. júna 2018
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, pomoci
a darov priaznivcov, pracovníkov, pacientov,
klientov a partnerov OÚSA.
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XVI. Martinské dni
imunológie

Tohtoročné Martinské dni imunológie (11. až 13.
apríla) sa opäť konali v priestoroch Jesséniovej
lekárskej fakulty UK na Malej Hore, v Aule Magna
a v Martinskom centre pre biomedicínu. Privítali
množstvo odborníkov zo Slovenskej a Českej
republiky, prevažne klinických imunológov,
alergológov, pneumológov a pediatrov. Celkovo
413 registrovaných účastníkov potvrdilo vzrast
záujmu o toto odborné podujatie.
ZAUJÍMAVOSTI

Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu
na odev ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi
bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na
aprílový piatok trinásteho. To, že povery neplatia
a piatok trinásteho nie je nešťastný, sme spolu
s vami - šľachetnými darcami dokázali (rovnako
ako pri zbierke v piatok 13. apríla 2012) a urobili
tiež tohtoročný Deň narcisov nanajvýš úspešným.

časopis (štvrťročník) Onkologického ústavu svätej
Alžbety (OÚSA), Registračné číslo: EV 3726/09
ISSN 1338-4147

70. výstava z voľného cyklu
Umenie, ktoré lieči
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Prvý fínsky lev
na Slovensku

Rad fínskeho leva (Order of the Lion Finland)
získal, vôbec ako prvý občan Slovenska, Ing. arch.
Karol Kállay. Rad, ktorý patrí medzi tri najvyššie
vyznamenania jej krajiny mu odovzdala fínska
veľvyslankyňa Hellena Tuuri.
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NAŠE PRACOVISKÁ

Minulosť a prítomnosť

Oddelenia imunodiagnostiky
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Tohto roku si pripomíname 45. výročie zavedenia diagnostiky onkologic
kých ochorení onkomarkermi na Oddelení imunodiagnostiky. Vznik tohto
oddelenia úzko súvisel s objavom nového diagnostického prístupu, ktorého
podstatou bola súťažná imunologická reakcia neznačených a rádioaktívne
označených antigénov o obsadenie väzobných miest na protilátke. Táto cit
livá rádioimunoanalytická metóda priniesla revolučné zmeny v in vitro diag
nostike (z latinského doslova „diagnostika v skle“, znamená to, že diagnosti
ku, teda určenie choroby sa uskutočňuje mimo živý organizmus, skúmaním
odobraných telesných tekutín, vzoriek tkanív a pod.)

Kolektív pracovníkov Oddelenia rádioimunodiagnostiky v roku
1993, zľava: (horný rad) Bc. Blažena Puterová, Erika Görnerová, doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Lýdia Baranyaiová, Beáta Šovčíková, Mgr.
Miroslava Rawská, Alena Čajková a Dana Brnová; (dolný rad) Eva
Kozmonová, Eva Krawczyková a RNDr. Peter Kuliffay.

V

roku 1973 vtedajší prednosta
Kliniky nukleárnej medicíny
doc. MUDr. Štefan Hupka pove
ril MUDr. Juraja Kaušitza vytvoriť
laboratórny úsek, na ktorom by
sa rozvíjali vyššie uvedené nové
metódy. Vzhľadom na to, že toto
pracovisko bolo súčasťou Ústavu
klinickej onkológie, bolo prirodze
číslo 2/2018

né, že sa v ňom začali vyšetrovať
v prvom rade substancie súvisia
ce s onkologickými ochoreniami,
ale aj hormóny štítnej žľazy, lebo
v ústave fungovalo aj lôžkové od
delenie zamerané na liečbu ocho
rení štítnej žľazy, na ktorom práve
MUDr. Kaušitz pracoval.
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Toto prvé laboratórne pracovisko
rádioimunodiagnostiky na Slo
ku fungovalo v Ústave kli
vens
nickej onkológie dvadsať rokov
(1973 - 1993) v málo vyhovujúcich
priestoroch v druhom podzem
nom podlaží (-2) bloku A. V labo
ratóriu pracovali dve laborantky
(pani Gornerová pre nádorové
markery a pani Petrželová pre ty
reodiálnu diagnostiku). Technic
ké vybavenie laboratória tvorila
jedna centrifúga, sklené pipety,
jednokanálový merač rádioaktivi
ty a chladená miestnosť. Spočiat
ku sa na vyšetrovanie používali
len filtračné diagnostické súpravy,
u ktorých sa manuálne filtrovala
každá vzorka. Onedlho sa objavili
oveľa menej prácne dvojprotilát
kové metódy. Napriek týmto nároč
ným začiatkom sa podarilo zaviesť
diagnostiku prvých onkomarkerov
a to choriového gonadotropínu
(HCG) v roku 1973 a alfa fetopro
teínu (AFP) v roku 1974. V roku
1975 sa zaviedlo vyšetrovanie hla
diny pre karcinoembryonálneho
antigénu (CEA), ktorý je dodnes

NAŠE PRACOVISKÁ

Súčasný tím Oddelenia rádioimunodignostiky zľava: (horný rad)
Mgr. Miroslava Rawská, Ľubica Bobaľová, Eva Krawczyková, doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Miriam Hajtmánková, Mgr. Anna Vajdová, Bc. Blažena Puterová (dolný rad) Marianna Bankovičová, MUDr.
Štefan Kečkéš.

považovaný za jeden z najdôležitej
ších onkomarkerov. V laboratóriu
sa potom postupne zaviedlo vyšet
rovanie celej škály ďalších aj v sú
časnej klinickej praxi používaných
onkomarkerov ako boli CA 19-9
najmä u karcinómov pankreasu,
CA 15-3 u karcinómov prsníka, CA
125 u karcinómov ovárií, prostatic
kého špecifického antigénu (PSA)
u karcinómov prostaty, tyreoglo
bulínu (Tg) u karcinómov štítnej
žľazy.
V roku 1993 sa už v rámci Národ
ného onkologického ústavu vytvo
rilo samostatné Oddelenie rádio
imunodiagnostiky, pod vedením

Vedúca laborantka
Bc. Blažena Puterová.

doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc.,
ktoré bolo umiestnené na prvom
podzemnom podlaží (-1) budovy
B (tam kde je dnes gastroentero
logické oddelenie). Na oddelení
pracovalo sedem laborantiek, je
den vysokoškolák nelekár (RNDr.
Peter Kuliffay), ktorý v tom čase
zaviedol technicky veľmi náročné,
ale odborne potrebné vyšetrenie
hormonálnych receptorov v skva
palnenom tkanive pacientiek s ra
kovinou mliečnej žľazy. Vzhľadom
na to, že v laboratóriu sa vyšetrova
li vo väčších množstvách vzorky už
vyše desiatich onkomarkerov, bolo
žiaduce vytvoriť určitý elektronic
ký systém, ktorý by umožnil auto

Laboratórna diagnostička
Ing. Beata Slaniniaková.
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matické vyhľadávanie a tlačenie
výsledkov vyšetrení. V spolupráci
s Ing. Reguli sa zároveň podarilo
zrealizovať už v roku 1993 systém,
ktorý umožňoval dynamické sledo
vanie onkomarkerov aj graficky.
V roku 1994 sa zariadenie na Hey
dukovej odčlenilo od NOÚ ako sa
mostatný právny subjekt a 1. januá
ra 1996 vznikol Onkologický ústav
sv. Alžbety ako neštátny subjekt.
V rámci týchto zmien Oddelenie
rádioimunodiagnostiky sa najprv
presťahovalo do budovy E (kde
dnes funguje OMO a oddelenie re
habilitácie) a po odsťahovaní Ústa
vu experimentálnej onkológie SAV
bolo presunuté na terajšie miesto
v bloku K. Vzhľadom na to, že na
oddelení sa stále menej vyšetro
vali súpravy značené rádionuk
lidmi, názov oddelenia sa zmenil
na Oddelenie imunodiagnostiky.
Personálne bolo oddelenie v roku
1995 posilnené RNDr. Jánom Mi
šianikom (†), ktorý ako skúsený
laboratórny pracovník prispel
k výraznému rozšíreniu škály no
vých vyšetrení, či už onkomarke
rov (HEA, S100, chromogranín A)
alebo rôznych hormónov. V labo
ratóriu dnes pracuje sedem labo
rantiek pôvodne pod vedením B.
Šovčíkovej a dnes pod vedením B.
Puterovej. Okrem toho v laborató
riu pracuje lekár MUDr. Š. Kečkeš
a laboratórna diagnostička Ing. B.
Slaniniaková.
Oddelenie je v súčasnosti moder
ným pracoviskom, ktoré zaviedlo
ako prvé na Slovensku vyšetrova
nie všetkých klinicky významných
onkomarkerov i hormónov. Je to
certifikované a akreditované a od
borne uznávané pracovisko. Je to
taktiež vysoko výkonné pracovis
ko, ktoré spolupracuje s onkológ
mi a endokrinológmi z územia ce
lého západného Slovenska.
Text: Doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc.
Foto: archív, Peter Kresánek

vo svetle PRAVDY

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane

Božie milosrdenstvo
Úcta k Božiemu milosrdenstvu sa v poslednom období roz
rástla a ovplyvňuje obnovu náboženského života v Cirkvi.
„Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť
túto korunku. Hlbiny môjho milosrdenstva sa dávajú do po
hybu pre tých, ktorí odriekajú túto modlitbu“ - vyjavil Ježiš
sv. sestre M. Faustýne Kowalskej, ktorá bola najvýraznejšou
sprostredkovateľkou tohto posolstva. Poznáme rôzne formy
úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré sú spojené s prisľúbe
niami Pána Ježiša získať nesmierne milosti. (Den.848) Pod
stata úcty je postavená na postoji dôvery voči Bohu a ochote
byť stále milosrdnejším, čo znamená, že samotné vykonanie
niektorého úkonu úcty k Božiemu milosrdenstvu bez po
trebného vnútorného postoja srdca, nemá účinky uvedené
v prisľúbeniach. „Milosti z môjho milosrdenstva možno na
čierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša
dôveruje, tým viac dostane.“ (Den.1578).
„Každú dušu, ktorá sa pomodlí korunku, budem v hodine
smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom po
modlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomie
rajúcom budú modliť túto korunku, uzmieri sa Boží hnev
a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu. (Den.811)
Úvod, ktorý ste si práve prečítali pripravila predstavená Rehole sv.
Alžbety sestra Mária. Má čitateľom pomôcť lepšie porozumieť o akej
skúsenosti hovorí naša čitateľka Veronika v nasledujúcom posolstve:

Spojil nás Milosrdný
K

eď som mala 19 rokov a život
pred sebou, tak som si ne
myslela, že môj život skončí tak
tragicky a ja budem musieť začínať
od začiatku. 22. augusta 1998 sme
išli partia kresťanov a medzi nimi
aj moja najlepšia kamarátka blaho
želať na svadbu. Na svadbu sme sa
síce vybrali vysmiati, ale tam sme
už nedošli. Havarovali sme. Tra
gicky. Najlepšia kamarátka bola
číslo 3/2016
číslo
2/2018

na mieste mŕtva. Ja v bezvedomí
a s početnými zlomeninami. A tu
sa končí prvá etapa môjho života.
Šesť dní sa bojovalo o môj život
a na siedmy deň ma Pán Boh vrátil
na túto zem. Pochopila som, že mal
so mnou plán. Keď som sa prebra
la z bezvedomia naozaj sa začala
druhá etapa môjho života. Prečo?
Nevedela som kto som, kde som
a čo vlastne robím v nemocnici.
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Nikoho som nepoznala ani vlastnú
sestru. Keď ma prišla navštíviť, tak
som ju poslala preč. A hoci som
bola veriaca, aj tak som sa pýtala:
„Prečo ja, Bože?“
Čas v nemocnici to boli operácie,
infúzie, injekcie. Čas, kedy som
veľmi nevnímala. Tak ako moje
šance na prežitie boli minimálne,
tak aj chôdza pri zlomenej panve
a oboch nohách. Po dvoch mesia
coch ležania Pán Boh chcel, aby
som chodila a s pomocou sestri
čiek a bariel som vstala. To bol zá
zrak aj pre lekárov. Takto pomaly
som sa z toho dostávala. Keď po
roku prechodných pobytov medzi
nemocnicou a domovom som sa
síce postavila na nohy a pomaly sa
rozpamätávala na minulosť aj keď
ťažko, moja psychika začala trpieť.
Bola som psychicky na dne. V jed
nu májovú nedeľu keď som ležala
na neurológii prišla za mnou mam
ka, oco a otcov kolega z práce. Pre
čo za mnou prišiel? Z milosrdnej
lásky k blížnemu aj keď ja som si
zo začiatku myslela, že je to z dlhej
chvíle na ubytovni. Ale trvalo to
krátko. Keď som sa vrátila domov
z nemocnice a Ján začal k nám cho
diť a navrhol mi, že mi pomôže,
ak to budem potrebovať. Tak som
pochopila, že to, čo mi on ponúka,
je skutočné milosrdenstvo, lebo sa
venuje človeku, ktorý o to nežiada,
ale potrebuje to. Pri jednej zo svo
jich návštev mi doniesol brožúrku
o Božom milosrdenstve s modlit
bou Korunky Božieho milosrden
stva. Povedal, že ak si to náhodou
prečítam a nebudem niečomu
rozumieť, môžeme sa o tom po
rozprávať. Keď sa ma po krátkom
čase opýtal, či som to čítala, tak
mi navrhol aj spoločnú modlitbu
„korunky“. Po tomto stretnutí s Bo

vo svetle PRAVDY

Ilustračná maľba zo 41. výstavy Umenia, ktoré lieči, akad. mal. Martin Kellenberger: Posledná večera.

hom – práve počas modlitby ko
runky Božieho milosrdenstva - nás
Pán Boh nanovo začal viesť a riadiť
náš život. Nielen zdravotne, ale aj
citovo.
15. septembra mi Ján povedal, že
nepríde za mnou na návštevu,
lebo pôjde do kostola na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Ale
ak chcem, môžem ho prísť čakať
k robote a pôjdeme spolu. To bola
prvá skúška. Čakal a veril, že prí
dem. Tak sa aj stalo. Vtedy som bola
prvýkrát v katolíckom kostole,
keďže ja som bola evanjelička. Po
častejších návštevách v katolíckom
kostole sa vo mne objavila túžba
pristúpiť k svätému prijímaniu, ale
keďže som bola evanjelička, tak to
bola prekážka. Tak som sa v jedno
popoludnie vybrala na faru do blíz
keho mesta a pýtala sa ako sa mô
žem stať katolíčkou. Práve v tom
čase sa začínali náuky na prvé svä
té prijímanie a birmovku. Tak som
sa prihlásila a príprava trvala rok.
V máji 2002 som mala prvé sväté
prijímanie a birmovku. Keďže Ján

mi povedal, že mi bude pomáhať
dovtedy, kým to budem potrebo
vať, tak aj jeho práca skončila, keď
som bola v Bratislave na sociálnej
poisťovni z dôvodu invalidity. Keď
som sa vrátila domov z Bratislavy,
tak povedal, že tu sa jeho práca
končí a odchádza. Ako povedal tak
urobil. Odišiel. Ale vrátil sa späť.
Nedošiel ani ku vchodovým dve
rám a vrátil sa. V septembri 2002
sme sa zosobášili. Po svadbe sme si
uvedomili, že to, čo sa udialo dote
raz v našich životoch je vďaka milo
srdnému Ježišovi a preto sa stal aj
patrónom našej rodiny. A ako vďa
ku, za všetko, čo pre nás robí, sme
aj nášho prvého syna dali pokrstiť
na Sviatok Božieho milosrdenstva.
Naša druhá dcéra síce nie je po
krstená na Sviatok Božieho milosr
denstva, ale tiež je pre nás malým
zázrakom. Po rokoch spoločného
manželstva naša viera začala poma
ly upadať a dostali sme sa do každo
denného stereotypu. Dva roky som
odmietala pozvanie k saleziánom.
Po dvoch rokoch sme začali chodiť
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na tzv. rodinné skupinky, kde sa
nanovo náš vzťah s Bohom utužuje.
Spoznávame ľudí, ktorí žijú s Bo
hom. Denne zakúšame, aké veľké
je Božie milosrdenstvo voči nám.
Aj naše deti nás tomu učia. Spolu
s manželom sme začali chodiť aj na
duchovné cvičenia. Pochopili sme,
že ak chceme byť v živote šťastní,
tak musíme hľadať čo nás napĺňa.
Televízor a bulvár to určite nie sú,
preto to nepozeráme a nekupuje
me. Bolesť - na tú sa dá zvyknúť.
Nie je deň, aby ma niečo nebolelo,
ale s Božou pomocou sa všetko dá
zvládnuť. Na záver chcem povedať,
že v našom živote nebolo všetko
ľahké. Práve naopak - mali sme veľa
polien pod nohami, ale dvíhali sme
jeden druhého tým, že sme vedeli
Komu veríme a patríme. Modlitba
a čítanie Svätého Písma je našim
každodenným chlebom a mottom
dňa.
Veronika
Toto nevšedné posolstvo
poskytla redakcii alžbetínka
sestra Jana-Battista.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Precízny, dôsledný a spoľahlivý v klinickej i vedecko-výskumnej práci
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., narodený 14. júna 1953, je me
dzi odborníkmi a v širokej verejnosti vnímaný ako významná osob
nosť nielen slovenskej ale tiež európskej urológie a onkológie. „Život
a práca profesora Ondruša sú dôkazom a príkladom toho, ako tvr
dá, systematická a cieľavedomá práca môže priniesť nielen odborné
a spoločenské ocenenie, ale i radosť a potešenie“, píše o jubilantovi
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., z Urologickej kliniky LF UK a UN Bra
tislava a dodáva: „Profesora Ondruša charakterizuje precíznosť, dô
slednosť a spoľahlivosť v klinickej i vedecko-výskumnej práci.“

J

ubilant promoval na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenské
ho (1977) a následne pôsobil na
Urologickej klinike LF UK v ne
mocnici na bratislavských Kra
mároch ako žiak profesora Zvaru
a profesora Horňáka. Obaja ako
vynikajúce osobnosti slovenskej
medicíny nielen kontrolovali vý
sledky jeho klinickej práce, ale
usmerňovali ho v odbornom a aj
v jeho vedeckom raste.
Intenzívne pracoval a ďalej sa
vzdelával, pričom rýchlo získal
prehľad v klinickej problematike.
Postupom času sa prepracoval na
významného odborníka v prob

lematike urologickej onkológie,
najmä nádorov semenníkov. Po
získaní špecializácie z urológie
I. a II. stupňa a nadstavbovej špe
cializácie z klinickej onkológie sa
habilitoval a bol prezidentom SR
vymenovaný (1999) za profesora
v odbore onkológia. V roku 2001
získal vedeckú hodnosť doktora
lekárskych vied v odbore chirur
gia.

a konania na vymenovanie pro
fesorov v odbore onkológia na
LF UK v Bratislave. Významne sa
podieľa aj na odbornom raste le
károv Onkologického ústavu sv.
Alžbety. Výnimočný je tiež rozsah
jeho publikačnej činnosti, ktorý je
podľa rešerší vyše 500 odborných
a vedeckých článkov, monografií
či učebníc a takmer 1500 citácií.
Vážime si, že pritom patrí aj medzi
najaktívnejších spolupracovníkov
Počnúc rokom 2004 až podnes časopisu Onkologického ústavu
pôsobí ako prednosta I. onkolo sv. Alžbety: Naša nemocnica.
gickej kliniky LF UK a Onkologic Ad multos annos!
kého ústavu sv. Alžbety v Bratisla
ve. Je garantom doktorandského Spracoval: Peter Kresánek
štúdia, habilitačného konania Foto: autor

Hodnotenie
Zdravotnej poisťovne Dôvera
rostlivosť lekárov a sestier, infor
movanosť pacientov, ale aj kvalita
ubytovania či stravy. Rebríček ne
mocníc sa delil na štyri kategórie.
Spomedzi fakultných nemocníc sú
pacienti najviac spokojní s Detskou
fakultnou nemocnicou s poliklini
kou v Banskej Bystrici, Ústrednou
ankete pacienti dávali nemoc povede mali hodnotiacu stupnicu vojenskou nemocnicou SNP v Ru
nici, v ktorej ich nedávno ošet ako v škole (od 1 do 5). Kľúčový žomberku a Detskou fakultnou ne
rili známky za dané otázky. Na od mi kritériami hodnotenia bola sta mocnicou v Košiciach.

Zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predstavila
rebríček nemocníc, ktorý je postavený na hodnotení vyše
6,3-tisíca pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niek
torej zo slovenských nemocníc. Rebríček je tak zrkadlom
ich spokojnosti so zdravotníkmi, stravou či ubytovaním.

V

číslo 2/2018
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Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Vynikajúci odborník, úžasný človek, garant projektov AVON
Primár Oddelenia mamológie (Oddelenia pre ochorenia prsníko
vej žľazy) Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) doc. MUDr.
Vladimír Bella, PhD., sa narodil 21. júna 1953 v Bratislave. Absol
voval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1971
– 1977). V roku 1981 urobil prvú atestáciu z vnútorného lekárstva
a v roku 1985 nadstavbovú atestáciu z klinickej onkológie. Svoje le
kárske vzdelanie si popri pedagogických kurzoch (1979 – 1990)
v roku 2003 doplnil aj o špecializáciu v odbore zdravotnícky ma
nažment a financovanie.

P

o vysokoškolských štúdiách
krátko pôsobil na Rádiologic
kej klinike Fakultnej nemocnice
v Bratislave ako sekundárny lekár.
Po absolvovaní vojenskej služby
koncom roka 1977 nastúpil ako
sekundárny lekár na Rádioterape
utické oddelenie Ústavu klinickej
onkológie v Bratislave, kde bol do
novembra 1978. Následne takmer
12 rokov pracoval na Inštitúte pre
ďalšie vzdelávanie lekárov a farma
ceutov (ILF) v Bratislave ako od
borný asistent na Katedre klinickej
onkológie. Od 1. mája 1990 pôso
bil ako samostatný lekár v Prsníko
vej ambulancii NOÚ. Od februára
1999 do júna 2001 bol primárom
Polikliniky NOÚ, následne od júna
Medzi všeobecnými nemocnicami
bodovala najviac v očiach pacien
tov Nemocnica sv. Michala v Bra
tislave, Ľubovnianska nemocnica
a Nemocnica arm. generála L. Svo
bodu Svidník.
Medzi špecializovanými nemocni
cami sa podľa pacientov najlepšie
umiestnil náš Onkologický ústav sv.
Alžbety Bratislava, ktorý zároveň vy
hodnotili ako jednu z troch najlep
ších nemocníc na Slovensku vôbec
a to v kategórii: zdravotná starostli
vosť, spokojnosť s lekármi a so ses
trami. Hneď za najlepším Onkolo
gickým ústavom sv. Alžbety sa medzi
špecializovanými nemocnicami ako

2001 do apríla 2004 námestníkom
riaditeľa NOÚ Bratislava. Od 1.
apríla 2004 až do februára 2007
zastával post primára Polikliniky
NOÚ v Bratislave. Od 1. februára
2007 je primárom Oddelenia ma
mológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety v Bratislave. Na verejnosti,
rovnako ako čitateľkám a čitate
ľom časopisu Naša nemocnica, je
známy tiež ako dlhodobý odborný
garant projektov spoločnosti Avon
zameraných na boj za zdravé prsia.
„Je to úžasný lekár, mamológ, ku
ktorému chodím už asi 25 rokov...
práve on odhalil moju rakovinu
včas a nebolo treba prsník odstrá
niť, ani chemoterapia nebola nut
ná, len ožiare... Koľko pacientov
druhý umiestnil Stredoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb
a tretí Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb v Bratislave.
Dôvera do prieskumu zaradila aj ka
tegóriu Ostatné zariadenia. V tomto
pacientskom rebríčku dopadli naj
lepšie TETIS (špecializovaná detská
rehabilitačná nemocnica), Národný
ústav detskej tuberkulózy a respirač
ných chorôb v Dolnom Smokovci
a Mammacentrum sv. Agáty v Ban
skej Bystrici.
,,Žiadny z oslovených pacientov ne
hodnotil pre rebríček odbornosť
lekárov alebo použité liečebné me
tódy. Avšak, kvalitu ubytovania, prí

11

denne musí vyšetriť? A vždy bez
problémov vyšetrí všetky pacient
ky... Je dôsledný, pracuje v kuse bez
prestávky a je výborný diagnostik...
Je to vynikajúci odborník a takisto
človek, nemusí veľa rozprávať, cítiš
to z neho. A sestrička, jeho pravá
ruka, ovláda svoju profesiu výbor
ne. VYNIKAJÚCI ODBORNÍCI
a ÚŽASNÍ ĽUDIA.“ Takéto a podob
né priaznivé hodnotenia má od pa
cientok doc. MUDr. Vladimír Bella,
PhD. (Vybraté z príspevku pacient
ky Evy zverejneného na internete /
www.pluska/ 27. februára 2018).
Ad multos annos!
Spracoval: Peter Kresánek
Foto: autor
stup personálu a stav po prepustení
vie dobre posúdiť každý pacient,“
objasňuje metodiku hodnotenia
generálny riaditeľ Dôvery Martin
Kultan. Zároveň upozorňuje, že sub
jektívna spokojnosť pacientov je jed
ným z dôležitých ukazovateľov. Pre
to poisťovňa víťazov motivuje tak,
aby mohli ešte zlepšiť úroveň posky
tovania zdravotnej starostlivosti.
Pravidelné hodnotenie nemocníc
zisťujú aj štátna VšZP a súkromná
Union zdravotná poisťovňa. Okrem
nich vypracúva vlastný rebríček aj
Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO
Text: Peter Kresánek

NAŠE PRACOVISKÁ

Hematologické
a transfuziologické oddelenie
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Hematológia a transfuziológia – medicínsky odbor
Hematológia a transfuziológia (HaT) je odbor medicíny ktorý sa zaoberá analýzou, skú
maním, diagnostikou, prognózou a liečbou porúch a chorôb krvotvorného systému
(KTS). Hematológia vyšetruje a skúma krvotvorný systém v chorobe aj v zdraví.
ganizmus, a hoci určité ochorenia
ovplyvňujú primárne KTS, častej
šie spôsobujú poruchy/ochorenia
iných orgánových systémov sekun
dárne zmeny a poruchy v krvotvor
nom systéme. (obr. 2)

Odbor hematológia a transfuziológia

O

blasťami záujmu hematoló
gie sú krv a jej komponenty
(krvinky a zložky krvnej plazmy),
kostná dreň, slezina, lymfatické
uzliny a cievy. Hematológia skúma
krvotvorný systém, alebo jeho časti
v zdraví aj v chorobe. Pre množstvo
dôležitých funkcii KTS pre celý or

Odbor hematológie a transfuzio
lógie bol a je jedným z najprogre
sívnejších odborov tak v zmysle
Transfuziológia (transfúzna medi nových prístupov a poznatkov,
cína) sa zaoberá vlastnosťami krvi ako aj diagnostiky a liečby porúch
a jej komponentami, ich získava a ochorení KTS.
ním, výrobou, skladovaním, použi
tím a účinkom (efektom) pri trans Štruktúra Hematologickéfúziách pacientom.
ho a transfuziologického
oddelenia (HTO - OÚSA)
Aktivity HaT je možné rámcovo de Členenie HTO – činností, vybave
liť na 3 hlavné činnosti – diagnos nia, priestorov a personálu sleduje
tickú, klinickú a liečebnú.
koncepciu odboru HaT – a má teda
časti diagnostické (laboratóriá),
Oddelenie hematológie a trans klinické (ambulancie) a transfuzio
fuziológie poskytuje základné ale logické (krvnú banku). Detailnejšie
aj špecializované vyšetrenia pre sa člení na úseky – hematologický,
ambulantnú, nemocničnú a pre hemostazeologický, imunohema

Obr. 2. Špecifiká odboru HaT
číslo 2/2018

ventívnu zdravotnú starostlivosť
v každom medicínskom odbore/
špecializácii. (obr. 3)

Obr. 3. Integrované činnosti odboru HaT
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Obr. 5. Skupinová fotografia HTO (zľava): Alena Mrázová, Katarína Orgoňová, Yveta Kováčiková, doc.
MUDr. Tomáš Lipšic, PhD., primár HTO, Eva Lacková, Marianna Konečná, Mgr. Peter Bartek, PhD.

tologický, špeciálny imunologický, vaní a certifikovaní zdravotníc
ambulantný a konziliárny a na krv ki pracovníci s vysokoškolským
nú banku. (obr. 4)
a stredoškolským vzdelaním a s nie
koľkoročnou praxou – z toho päť
Prístupy (metodológia, techs vysokoškolským a osem so stre
nológie a organizácia)
doškolským odborným vzdelaním.
Prístupy a ich aplikácia sú predme (obr. 5, 6 a 7)
tom kontinuálnych úprav a inová Prístrojové vybavenie
cii v nadväznosti na najnovšie po HTO má na každom diagnostic
znatky a nové technológie.
kom úseku dva plne automatické
analyzátory (celkovo 8), a ďalšie
Personálne vybavenie
diagnostické špecializované zaria
V rámci HTO pracujú len atesto denia ako mikroskopy, centrifúgy,

termostaty, miešačky, chladničky
a mrazničky a iné prístroje – ktoré
sú cyklicky inovované, podľa no
vých technológií, poznatkov a po
trieb.
Časť diagnostická
Laboratórna/diagnostická časť vy
šetruje a hodnotí celkovo 446 pri
márne hematologických paramet
rov, Celkovo je to za rok rámcovo
350.000 diagnostických a 4500 kli
nických vyšetrení.
V prípade potreby sa požadujú do
plňujúce vyšetrenia biochemické,
imunologické histologické, imuno
histochemické a genetické, ako aj
zobrazovacie (RTG, USG, CT, PET..)
vyšetrované na iných diagnostic
kých oddeleniach a následne sú
všetky diagnostické výsledky kom
plexne korelované a hodnotené.
Diagnostická časť sa podieľa aj na
preventívnych zdravotných pre
hliadkach.
Časť klinická
Vykonáva a hodnotí – komplexne
klinické, diagnostické (laboratór
ne, zobrazovacie a funkčné) vy
šetrenia, analyzuje a lieči poruchy/

Obr. 4. Štruktúra HTO
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krvi a podieľa sa na detekcii nežia
dúcich potransfúznych reakcií.

Obr. 6. Pri prietokovom cytometri

ochorenia krvotvorby (KTS).
Vyšetrenia majú byť, pokiaľ je to
možné, cielené na detekciu príči
ny ochorenia/poruchy KTS a na jej
liečbu (kauzálna diagnostika a te
rapia porúch krvotvorby.
Poruchy a ochorenia krvotvorné
ho systému môžu byť primárne, se
kundárne a vrodené alebo získané.
Najčastejšie ide o tieto skupiny:
• poruchy červených, bielych kr
viniek a doštičiek (anémie, leu
kopénie, trombocytopénie)
• poruchy zrážania krvi (koagulo
patie)
• hemato-onkologické ochorenia
• poruchy metabolizmu železa, vi
tamínov a iných látok
• ochorenia lymfatického systé
mu a uzlín (LAP)
• iné poruchy a ochorenia

starostlivosť, sleduje dynamiku
ochorenia, účinok liečby, poskytu
je odborné hodnotenie (konzília
a konzultácie. komentáre a odpo
ručenia). (obr. 8)

Časť transfuziologická
Pozostáva z imunohematologic
kého laboratória a z krvnej banky.
Vykonáva imunohematologickú
diagnostiku, ako určenie krvných
skupín a protilátok proti krvinkám
a skúšky kompatibility konkrét
nych krvných prípravkov (KP) pre
konkrétnych pacientov.
Krvná banka zabezpečuje dostatok
krvných prípravkov (krvinkových
a plazmatických), ich skladovanie,
bezpečnosť a kompatibilitu. V spo
lupráci s Národnou transfúznou
službou čiastočne zabezpečuje
autotransfúzie (darovanie vlastnej
Časť klinickej hematológie vykoná krvi), krvi od príbuzných a dobro
va ambulantné vyšetrenia a zdra voľných darcov krvi. Dohliada na
votnú starostlivosť, dispenzárnu bezpečné a efektívne transfúzie

číslo 2/2018
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Systémy kvality
Podľa noriem kvality Hematolo
gické a transfuzilogické oddele
nie má presne definované všetky
postupy/aktivity ako Štandardné
pracovné postupy (SPP) vrátane
administratívy,
dokumentácie,
skladovania údajov a pomocných
činností, v súlade s medzinárod
nými normami ISO a má zavede
né kontinuálne systémy vnútornej
kontroly kvality (VKK – IQCP), ex
terného hodnotenia kvality (EKKS
– EQAS) a diagnostické postupy
má akreditované v rámci Národné
ho akreditačného systému (SNAS,
ktorý je súčasťou medzinárodné
ho systému akreditácie). Systémy
kvality sú pravidelne kontrolované
a reakreditované.
Informačná technika (IT)
IT – všetky pracovné stanice a au
tomatické analyzátory (vrátane
ambulantnej činnosti) sú on-line
prepojené na celoústavné infor
mačné systémy OÚSA a na ústavnú
databázu. Postupne sú (od r. 2018)
prepájané na systém e-zdravie.
Pacienti a biologické
vzorky pacientov
HTO vykonáva vyšetrenia pre:
• interných pacientov OÚSA – am
bulantných a hospitalizovaných
• externých pacientov - z iných
zdravotníckych zariadení (leká
rov/žiadateľov a klientov)

NAŠE PRACOVISKÁ
• pre centrá preventívnej zdravot
nej starostlivosti
• vysoko špecializované vyšetre
nia – pre región Západosloven
ského kraja a ďalšie oblasti.
Indikáciou vyšetrenia je hodnote
nie zdravotného stavu, stavu kr
votvorného systému - u primárne
hematologických porúch ale aj
chorobných zmien KTS spôsobe
ných ochorením iných orgáno
vých a tkanivových systémov, lieč
bou (menovite chemoterapiou,
rádioterapiou, chirurgickou, hor
monálnou a inou terapiou). Preto
sú často okrem základných hema
tologických potrebné aj vyšetrenia
iných orgánových systémov (napr.
obličiek, pečene, metabolizmu, zá
palu, infektu imunity a iné).

Obr. 7. Krvinkové analyzátory.

diagnostických postupov sa zvyšu
je potrebnosť efektívnejšej integrá
cie medzi diagnostickou (výsledky
diagnostických vyšetrení) a klinic
kou informáciou (anamnéza, stav,
V súčasnosti pri komplexnosti pro liečba-lieky).
stredia zdravotnej starostlivosti, Nevyhnutné je vrátiť diagnostiku
jej dostupnosti a stále širšej palete a kliniku do spoločnej integrova

nej medicíny - realizovať adekvát
nu účasť oboch aktivít - klinickej aj
diagnostickej v procese komplex
nej starostlivosti o pacienta a to vo
všetkých častiach procesu.
Kľúčovým je komplexné, interak
tívne riešenie klinických a diag
nostických aspektov na dennej
báze.
Odbor Hematológia a Transfuzio
lógia to v rámci hematológie robil
a robí, ale je potrebný ešte inten
zívnejší kontakt a tímová spoluprá
ca s inými medicínskymi odbor
níkmi/lekármi vo všetkých fázach
diagnostiky, analýzy, liečby a ich
hodnotenia.
Text a grafické schémy: doc. MUDr.
Tomáš Lipšic, CSc., primár HTO
Foto: Peter Kresánek

Obr. 8. Ambulacia HTO
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Rakovina kože sa dá zbadať (na rozdiel od viacerých iných onkologických ochorení)

Chráňte si svoju kožu
Nastupuje letné obdobie

Riziko zhubného nádoru kože - malígneho melanómu zvyšuje opakované spálenie najmä v detskom veku a ná
razové opaľovanie čo je občasné intenzívne vystavovanie
sa slnku. Cieľom Európskeho dňa melanómu (EuroMela
nomaDay), bolo preto aj na Slovensku priblížiť verejnosti
problematiku kožnej rakoviny verejnosti, najmä jej najzá
kernejšej formy - malígneho melanómu. V súvislosti s tým
vám sprostredkujeme vybrané poznatky, ktoré pripravila
verejnosti v rámci Európskeho dňa melanómu MUDr. Ka
tarína Poláková, PhD., z Dermatovenerologickej ambulan
cie Onkologického ústav sv. Alžbety a ďalší špecialisti.

M

elanóm je zákerný v tom, že
je veľmi mnohotvárny. Môže
mať rôzne farby – odtiene hnedej,
čiernej, ako rastie, môže sa v ňom
objaviť červená, biela i modrá.
Jestvuje dokonca melanóm, ktoré
mu chýba pigment (tzv. amelano
tický melanóm). Melanóm často
charakterizuje nepravidelný tvar,
rozstrapkané, zubaté okraje a fakt,
že rastie, mení sa. Obyčajne má aj
priemer väčší ako bežné znamien
ko, čiže viac ako 5–6 mm. Melanóm
sa môže zriedkavejšie vyskytnúť na
oku, slizniciach či dokonca pod
nechtom. Podozrivá by mala byť
aj každá nehojaca sa lézia na koži.
Každý človek by mal poznať svoje
znamienka a niekoľkokrát do roka
si sám i s pomocou niekoho z rodi
ny prehliadnuť kožu doma pred zr
kadlom. Nezabúdať pritom na uši,
pokožku hlavy pod preriedenými
vlasmi, ale ani na plôšky nôh, do
konca genitálie.
U mužov sa tento rýchlo metastá
zujúci nádor vyskytuje najčastejšie
číslo 2/2018

na chrbte, u žien na dolných kon
čatinách, čiže na tzv. slnečných
terasách ľudského tela. Prevažná
väčšina melanómov vzniká práve
následkom UV-žiarenia. Melanóm
sa však môže vyskytnúť aj na tých
častiach kože, ktoré nie sú vystavo
vané slnku.
Väčšina laikov si myslí, že znamien
ka, ktoré sú v úrovni kože, nie sú
nebezpečné. Podozrievajú len tie
vyčnievajúce. Nie je to však pravda.
Niekedy je dôvodom na preventív
ne odstránenie znamienka jeho
umiestnenie, napr. v mieste, kde
ho môže dráždiť spodná bielizeň.
Ak sa znamienko nachádza na
mieste chronického dráždenia, je
lepšie ho preventívne vybrať v po
koji, kým nemá znaky bujnenia.
Časový úsek, v priebehu ktorého
tento agresívny typ kožnej rakovi
ny stihne vytvoriť metastázy, sa ráta
na mesiace. Často metastázuje do
mozgu, ale aj lymfatických uzlín,
pečene, kostí či pľúc. Spozornieť
by mali ľudia so svetlou pokožkou,
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plavovlasí, rusovlasí, so sklonom
rýchlo sa spáliť, osoby s mnoho
početnými a netypickými pigmen
tovými znamienkami. Melanóm
charakterizuje aj rodinný výskyt,
takže ak mal tento druh rakoviny
váš priamy príbuzný (otec, matka,
súrodenec), riziko stúpa až osem
násobne.
Skúsený odborník v kožnej ambu
lancii môže často už pohľadom, ale
najmä s pomocou špeciálneho kož
ného mikroskopu, tzv. dermatosko
pu, rozlíšiť, či na koži ide o zhubný
alebo neškodný kožný nádor. Vo
väčšine prípadov však treba určiť
presnú diagnózu histologickým
(mikroskopickým) vyšetrením od

Skúsený odborník v kožnej ambulancii môže niekedy už pohľadom, ale najmä s pomocou špeciálneho kožného mikroskopu, tzv.
dermatoskopu (na fotografii),
rozlíšiť, či na koži ide o zhubný
alebo neškodný kožný nádor.

NAŠI ODBORNÍCI VÁM RADIA

Vystupujúci v rámci Európskeho dňa melanómu (EuroMelanomaDay) na Slovensku (zľava): doc. MUDr.
Dušan Buchvald, PhD., prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a NÚDCH Bratislava, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti; Onkodermatologička z Národného onkologického
ústavu MUDr. Desana Borecká; MUDr. Katarína Poláková, PhD., z Dermatovenerologickej ambulancie
Onkologického ústavu sv. Alžbety a pacientka Blanka Stuppacherová.

stráneného podozrivého ložiska.
Platí, že akýkoľvek pigmentový ná
lez by sa mal vyberať chirurgicky,
aby sa mohol odoslať na histológiu.
Ak raz znamienko spália laserom,
histológ v laboratóriu nemôže ur
čiť typ nádoru ani jeho biologické
správanie, čo je základ liečebného
postupu.
Malígny melanóm je veľmi zá
kerným nádorom pre svoju schop
nosť rýchlej tvorby metastáz, ktoré
sa navyše môžu objaviť aj niekoľko
rokov po jeho chirurgickom od
stránení. Vzniká z pigmentových
buniek (melanocytov). Výskyt me
lanómu narastá viac ako výskyt aké
hokoľvek iného zhubného ochore
nia! Objavuje sa u stále mladších
ľudí a hoci je v súčasnosti zvýšený
záchyt melanómov vo včasných
štádiách, úmrtnosť naň sa výraznej
šie nemení. V Európe sa vyskytne
takmer 81-tisíc novo diagnostiko
vaných melanómov a takmer 16-ti
síc úmrtí ročne. Najvyššia inciden
cia (výskyt na 100-tisíc obyvateľov
ročne) je vo Švajčiarsku, v Dánsku,
Nórsku, Holandsku a Švédsku. Me
lanóm je pritom spravidla úplne

vyliečiteľný v počiatočných fázach
nádorového rastu. Aj preto je zák
ladnou podmienkou úspešnej lieč
by rozpoznať ho včas!
V prípade ľudí mladších ako 40 ro
kov sa melanóm častejšie vyskytuje
u žien. Po veku 65 rokov sa dvakrát
častejšie vyskytuje u mužov, po
osemdesiatke u mužov až trikrát
častejšie. U žien sa zvýšil výskyt
tenkých melanómov, u mužov bol
najvýraznejší nárast hrubších lé
zií. Len jedna tretina melanómov
vzniká z pigmentových névov. Dve
tretiny melanómov vznikajú na kli
nicky normálnej koži! Dôležité je
povedať, že melanóm často nemá
priamy vzťah s množstvom slneč
nej expozície, ale je následkom
intermitentného, čiže občasného,
avšak intenzívneho vystavovania sa
slnečnému žiareniu, najmä v det
skom veku. Detská koža zachytí vo
veku 20 rokov až 80 percent celo
životnej dávky UV- žiarenia! Preto
treba ochranné prípravky (s vyš
ším SPF) používať tak, aby u nich
nikdy nedošlo ku začervenaniu
(čo je už vlastne spálenie) kože.
Melanóm vôbec nemusí vzniknúť
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v mieste spálenia, ale môže sa ob
javiť aj v lokalitách, ktoré neboli
vystavené slnku. Melanóm sa viac
objavuje u ľudí žijúcich v mestách
(práve pre občasné sa vystavova
nie slnku).
Nemelanómová rakovina kože
je najčastejším druhom rakoviny
kaukazského etnika. Počet novozis
tených ochorení v posledných ro
koch narastá každoročne o 10 per
cent. Tento trend je, zdá sa, trvalý
vďaka tomu, že populácia sa dožíva
vyššieho veku, vďaka včasnému
odhaleniu nádorov a rozličným
preventívnym kampaniam. Tento
druh rakoviny kože sa z historické
ho hľadiska vždy najčastejšie vysky
toval u farmárov, rybárov, lesníkov,
pracovníkov na stavbách. V posled
nom období však nastal presun do
mladších vekových kategórií a do
mestských aglomerácií, čo sa pri
pisuje lepšej diagnostike, ale aj ná
rastu voľnočasových aktivít, ako je
golf či tenis či iným športom, ktoré
znamenajú chronické vystavenie
sa slnečnému žiareniu.
Najčastejšou diagnózou, ktorú po
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akné stanovia dermatovenerológo
via, je aktinická keratóza. Je to naj
skoršie štádium skvamocelulárne
ho karcinómu (čiže spinaliómu).
Priamo súvisí s vystavovaním sa
slnečnému žiareniu (UVA, UVB žia
renie), častejšie sú postihnutí muži
(profesijné hľadisko) a pacienti po
orgánovej transplantácii (250-ná
sobne vyššie riziko aktinickej ke
ratózy a 100-násobne vyššie riziko
skvamoceluláreho
karcinómu).
Najčastejšie postihnutie aktinic
kou keratózou je v oblasti čela, ple
šiny, uší, tváre, predlaktí, chrbátov
rúk. Niektoré aktinické keratózy
spontánne miznú, iné pretrvávajú
a malá časť sa mení na skvamoce
lulárny karcinóm. Preto je dôležité
všetky ich liečiť včas!

fototypu, od celoživotnej kumu
lácie (nahromadenia sa) UV-žia
renia, od rozsahu imunosupresie
(u transplantovaných pacientov,
pretože tí užívajú lieky na potlače
nie imunity).
Bazocelulárny karcinóm (bazalióm) zvyčajne rastie veľmi poma
ly a zriedkavejšie metastázuje. Tvorí
viac ako 70 až 80 percent všetkých
nemelanómových nádorov kože.
Ak je však nerozpoznaný alebo ne
správne liečený, dokáže deštruovať
rozsiahle partie kože i štruktúry
pod ňou. Častejšie ho majú muži,
v pomere ku ženám 3:2. Podobne
ako melanóm súvisí s občasnou,
avšak intenzívnou expozíciou UV
-žiareniu a so spáleniami v detstve.
Takisto vplyv na jeho rozvoj môžu
mať niektoré kožné ochorenia lie
čené PUVA terapiou (terapia UVA
lúčmi plus psoralén) či ionizujú
ce žiarenie. Môže sa rozvinúť na
miestach chronického poškodenia
kože, z jaziev po popáleninách, pri
vystavení sa arzénu.

krku či hornej časti chrbta, ktorý
pripomína kopulovitý uzlík sklo
vitého vzhľadu s nepravidelne vi
nutými cievkami na povrchu. Má
aj svoj pigmentový variant (často
u tmavších fototypov). Cystický
bazalióm sa často nachádza na
mihalniciach alebo v hornej čas
ti tváre a pripomína modrosivý
uzlíček s drobnými roztrúsenými
cievkami a pripomína nezhubnú
léziu. Bazalióm však môže vyzerať
aj ako šupinaté ploché ložiská, kto
ré majú ružovú až červeno-hnedú
farbu s vláknitým okrajom, často
sa vyskytujú na trupe, pripomínajú
ekzém, ale zriedkavo metastázujú.
Agresívnou formou ochorenia je
sklerotizujúci bazalióm, ktorý pri
pomína žlto-belavú sklerotickú
jazvu, má málo viditeľných žiliek
a jeho ohraničenie sa nedá presne
určiť, pretože v skutočnosti býva
tento bazalióm väčší ako jeho vidi
teľné okraje. Ďalší, ulcerujúci baza
lióm môže postihnúť chrupavku aj
kosť. Tieto nádory sú nebolestivé,
takže pacient ich často ignoruje.

Skvamocelulárny
karcinóm
(spinalióm) vzniká z už spome
nutej aktinickej keratózy, ale aj
bez nej, či rozličných iných pre
kanceróz. Spinalióm je agresív
nejší ako bazalióm a má vyšší po
tenciál metastázovať. Je 2-3-krát
častejší u mužov ako u žien, najmä
vo vyšších vekových skupinách. Existuje viacero typov bazaliómu,
Riziko vývoja spinaliómu závisí od najčastejší je nodulárny na hlave, Foto: Peter Kresánek

Vaše ohlasy a názor y
.... ďakujem pekne. Nech Vás Pán žehná a odmení Vašu prácu pre nás.
sr. Mária Ragulová
Želám Vám veľa zdaru pri tvorbe ďalších čísiel časopisu, veľa tvorivej inšpirácie a Božej pomoci.
S úctou
Mgr. Andrea Eliášová PhD.
Prajem ďalšie úspechy a teším sa, že sa časopis stáva veľmi populárnym, dávam ho vždy mnohým
našim priateľom, aby vedeli, čo sa deje v takom uznávanom ústave.
S pozdravom
Eva Siracká
Práve sa vraciam z prehliadky u vás. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ste skvelý ústav všetka česť
celému vášmu zdrav. Teamu. Vsetci boli veľmi mili ústretoví no je to vidieť že u vás vládne iná
“štábna kultura” ako v ost. nemocniciach.
Velká vďaka
Mgr. Mária Abrahámová

číslo 2/2018
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Výnimočné probiotikum

Ako novinka na Slovensku
Vyše desať rokov skúmala dánska farmaceutická spoločnosť Bi
fodan škandinávske ženy, ktoré počas života netrpeli žiadnymi
vaginálnymi infekciami. Vyselektovala pritom dva kmene lakto
bacilov vysoko účinných v liečbe aj prevencii vaginálnych infek
cií: Lactobacillus Rhamnosus DSM 14870 a Lactobacillus Gasseri
DSM 14869. O pôsobení a účinkoch novo vyvinutého unikátneho
vaginálneho probiotika obsahujúceho oba kmene, ktoré je pod
názvom GYNIMUN Intim Protect dostupné už aj na Slovensku
informovali na tlačovej konferencii odborníci. Jedno z hlavných
vystúpení predniesol doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim.
prof., primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Onko
logického ústavu sv. Alžbety. Podstatnú časť z jeho prednášky pod
názvom „Relabujúce vulvovaginózy – porušený ekosystém pošvy,
nie porucha imunity!“ vám prinášame.

P

ríčinou opakovaných vulvo
vaginóz bývajú bakteriálne,
kvasinkové alebo aj zmiešané in
fekcie. Predpoklad, že ide o ženy
s primárnou poruchou imunity sa
nepotvrdil a prečo niektoré ženy
trpia na tento nepríjemný zdravot
ný problém sa podarilo upresniť až
pomocou výskumu génov baktérií
osídľujúcich vaginálny ekosystém.
Zistili sa kľúčové parametre, po
mocou ktorých je možné rozdeliť
vaginálne ekosystémy do 5 typic
kých skupín. To, aký dominantný
vaginálny ekosystém žena má, ju
robí odolnejšou alebo náchylnej
šou na opakované vulvovaginálne
infekcie.
Vaginálnemu ekosystému domi
nujú štyri selektívne vaginálne
druhy laktobacilov (Lactobacillus
Gasseri, Lactobacillus Crispatus,
Lactobacillus Jensenii a Lacotba
cillus Iners) špeciálne geneticky
uspôsobené na kolonizáciu vagíny,
pričom kmene produkujúce H2O2
a kyselinu mliečnu viac chránia
pred vznikom vaginálnej infekcie.
Piaty typ vaginálneho ekosystému
nemá dominantného laktobaci
la a ide o zmiešanú mikrobiálnu

štúdie ako aj klinická prax v Západ
nej Európe ukazujú, že kombinácia
dvoch špecifických kmeňov Lac
tobacillus rhamnosus DSM 14 870
a Lactobacillus Gasseri DSM 14 869
vďaka svojím vlastnostiam spĺňa
kritériá na optimálne osídlenie po
švového prostredia.
Štandardné liečebné postupy zahŕ
ňajúce intímne výplachy, antibio
tiká alebo antimykotiká, v prípade
závažnej alebo opakujúcej sa in
fekcie aj celková liečba vedú síce
k zničeniu patogénov ale osídlenie
vaginálneho prostredia nechávajú
na náhodu...
Klinické štúdie potvrdili vhodnosť
používania selektívnych vaginál
nych kmeňov na liečenie a preven
ciu gynekologických infekcií, do
kázalo sa, že podaním selektívnych
vaginálnych kmeňov (či po liečbe
antiinfekčnou liečbou alebo bez)
sa zlepšuje pravdepodobnosť vy
liečenia a predlžuje sa čas do prí
padnej recidívy. Selektívne vaginál
ne laktobacily sa stali celosvetovo
uznávaným štandardom v riešení
vaginálnych infekcií.
Viac informácií nájdete na www.
gynimun.sk

flóru. Ďalším dôležitým zistením
bol fakt, že vlastnosti vaginálnych
laktobacilov sa od črevných lakto
bacilov významne líšia. Vaginálne
laktobacily majú schopnosť pri
ľnúť na vaginálny epitel, zhlukovať
sa s baktériami, produkovať H2O2,
kyselinu mliečnu a iné antibakte
riálne látky. Tieto zistenia, ako aj
ďalšie klinické štúdie vyvrátili mý
tus „správneho pH“ ktorý sa udáva
medzi 3,8 až 4,5 pH, donedávna
považované za kľúčové pre zdra
vý vaginálny ekosystém. Kľúčovú
úlohu zohráva práve osídlenie
„správnymi“ laktobacilmi. Klinické Foto: Peter Kresánek

Novinka účastníčky prezentácie zaujala.
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Martinská genetická
konferencia
Hotel Turiec v Martine privítal v dňoch 15. až 16. marca už po
štvrtý krát odborníkov z oblasti lekárskej ako i laboratórnej ge
netiky na podujatí s názvom Martinská genetická konferencia.
Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenskej spoločnosti lekár
skej genetiky, Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej
nemocnice v Martine.

P

odujatia sa zúčastnilo okolo
150 odborníkov zo Slovenskej
a Českej republiky i z Rakúska, čo
vysoko prekročilo minuloročnú
účasť. Prišli najmä klinickí genetici
a tiež genetici zaoberajúci sa mole
kulárnou a prenatálnou diagnosti
kou ale nechýbali ani zástupcovia
z iných špecializácií, napríklad gy
nekológovia, onkológovia a rádio
lógovia. Do predsedníctva konfe
rencie zasadli prof. RNDr. Ľudevít
Kádaši, DrSc., doc. MUDr. RNDr.
Juraj Šimko, PhD., MUDr. František
Cisárik, CSc., a RNDr. Michal Ko
nečný, PhD. Podujatie zorganizova
la a odborným garantom bola doc.
MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
Program konferencie obsahoval
štyri tematické celky: Molekulárna
diagnostika zriedkavých ochorení,
Molekulárna biológia, Klinická ge
netika a Molekulárna diagnostika
nádorových ochorení.

Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) patrí popri klinických od
boroch i k popredným slovenským
pracoviskám v oblasti genetickej
diagnostiky nádorových ochorení.
Je preto samozrejmé, že na takom
to podujatí nemohli chýbať ani
odborníci z nášho ústavu. V rámci
bloku Molekulárna diagnostika ná
dorových ochorení, ktorému spo
lupredsedala primárka Oddelenia
lekárskej genetiky OÚSA RNDr.
Regína Lohajová Behulová, PhD.,
odznela odborná prednáška RNDr.
Kataríny Závodnej, PhD., a kol.,
na tému Karcinómy endometria
ako súčasť nádorového spektra pri
Lynchovom syndróme. Nechýbala
ani prednáška od Mgr. Romany Va
lenčíkovej a kol., na tému Využitie
Liquid Biopsy v monitoringu mu
tačného statusu génov RAS a BRAF
u pacientov s mCRC. Nakoľko vý
skyt nádorov endometria má po

Zástupcovia oddelenia genetiky a marketingu na stánku OÚSA (zľava): Mgr. Romana Valenčíková, RNDr. Alica Šustáková, primárka RNDr.
Regína Lohajová Behulová, PhD., a RNDr. Katarína Závodná, PhD.
číslo 2/2018
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merne často súvislosť s Lynchovým
syndrómom, doktorka Závodná vo
svojej prednáške poukázala na dô
ležitosť správnej a komplexnej diag
nostiky nádorov endometria, a to
zisťovaním MSI pozitivity, imuno
histochemickej analýzy MMR pro
teínov a vyšetrením panelu génov
NGS analýzou, ktoré sú asociova
né s onkologickými hereditárnymi
syndrómami. Od výsledkov týchto
vyšetrení sa potom odvíja celkový
manažment pacienta a ďalšia lieč
ba. Rovnaký manažment momen
tálne zachovávajú na pracovisku
lekárskej genetiky OÚSA aj pri pa
cientoch s Lynch like syndrómom.
V rámci Martinskej genetickej kon
ferencie Oddelenie marketingu
OÚSA zabezpečilo vo výstavnom
stánku prezentáciu jednotlivých
genetických vyšetrení, ktoré po
núka Oddelenie lekárskej genetiky
OÚSA. Medzi nimi napríklad pub
likáciu Laboratórne služby s kom
plexnou ponukou vyšetrení Ústa
vu laboratórnej medicíny OÚSA
alebo materiály o dedičnosti a ge
netickom testovaní nádorov prsní
ka a vaječníkov v rodine (HBOC)
či odborné informácie týkajúce sa
preventívneho vyšetrenia na prí
tomnosť rakoviny hrubého čreva
a konečníka, t.j. skríning metylácie
génu Septín 9, ďalej skríningového
vyšetrenia mutácií v tzv. nádoro
vých supresorových génoch BRCA
pri nádoroch prsníka, ako i infor
mácie o možnostiach genetického
testovania výskytu nádorov hrubé
ho čreva, konečníka a sliznice ma
ternice v rodinách.
Tohtoročný ročník Martinskej
genetickej konferencie poskytol
odbornej verejnosti jednoznačnú
informáciu o tom, že Onkologický
ústav sv. Alžbety je schopný po
skytnúť nové kvalitné laboratórne
služby z lekárskej genetiky nielen
pre oblasť Bratislavy a západoslo
venského kraja, ale i pre celé Slo
vensko.
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Odd. marketingu OÚSA
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23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA
Multidisciplinárny prístup pri liečbe karcinómu prsníka
23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA sa konala 26. a 27. apríla tradične v Hoteli
Holiday Inn v Bratislave. Usporiadateľmi tohto ročníka bola Sekcia pre karcinóm prsníka Sloven
skej onkologickej spoločnosti (SEKCAMA), Slovenská onkologická spoločnosť (SOS), Slovenská
lekárska spoločnosť (SLS) a Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA). Na konferencii sa zúčastnilo
vyše 120 lekárov špecialistov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Srbska, Nemecka a USA.

Pri výstavnom stánku OUSA (zľava): doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.,
primár Oddelenia mamológie OÚSA, RNDr. Alica Šustáková, Oddelenie marketingu OÚSA, PhDr. Erika Zámečníková, Oddelenie mamológie OÚSA a RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci Oddelenia marketingu OÚSA.

T

ohtoročnú konferenciu otvoril
ako zvyčajne predseda SEKCA
MA a tradičný hlavný organizátor
podujatia doc. MUDr. Vladimír Bel
la, PhD., z Onkologického ústavu
sv. Alžbety. Odborný program bol
rozdelený do niekoľkých blokov:
experimentálna onkológia, diag
nostika - patológia, liečba - chirur
gia, rádioterapia, chemoterapia
imunoterapia a vária – kardiotoxi
cita liečby, osteoporóza, prognos
tické faktory. Celkovo na podujatí
odznelo vyše 60 odborných pred
nášok.
Jednotlivým blokom predsedali,
alebo spolupredsedali aj pracov
níci z OÚSA, ako napríklad doc.
MUDr. Vladimír Bella, PhD., MUDr.
Jaroslava Jozefáková, M.I.A.C.,
MUDr. Martin Sabol, PhD., MUDr.
Daniel Dyttert, PhD., MUDr. Ka
tarína Krajcsovics, PhD. a MUDr.
Gabriel Bognár, z ktorých viacerí
súčasne k téme karcinómu prsníka
prispeli i prednáškami z pohľadu
svojej profesie.

zdravých vysokorizikových jedin
cov z konkrétnych rodín s potvr
deným patogénnym variantom
pre tento typ ochorenia nadobúda
v súčasnosti čoraz väčší význam.
MUDr. Olívia Hamidová so spolu
pracovníkmi z Oddelenia lekárskej
genetiky OÚSA sa vo svojom vy
stúpení zamerala na využitie mul
tigénového sekvenovania novej
generácie (NGS) u pacientok s he
reditárnym karcinómom prsníka
a ovárií. Tento nový diagnostický
prístup umožňuje simultánne vy
šetriť celý panel génov a umožňuje
tak odhaliť kauzalitu viacerých gé
nov pri týchto ochoreniach, a tým
i novú možnosť interpretácie vý
sledkov – detekciu variantov s ne
známym klinickým efektom. V ne
poslednom rade výsledkom NGS
sú i odporúčané dispenzarizačné
programy, prípadne možnosti pro
fylaktických zákrokov pre nositeľ
ky patogénnych variantov.
Záverom možno skonštatovať,
že Onkologický ústav sv. Alžbe
ty - ako po minulé roky - i počas
tohtoročného ročníka sa odbornej
verejnosti prezentoval ako zdravot
nícke zariadenie schopné zabezpe
čiť vysoko kvalitnú komplexnú sta
rostlivosť pacientok s karcinómom
prsníka v rámci celého Slovenska,
a to od diagnostiky až po všetky
možnosti liečby, t.j. chirurgickú,
rádioterapeutickú ako i liečbu sys
témovú.

Spomeňme aspoň niektoré – v ob
lasti liečby karcinómu prsníka
u gravidných žien odzneli profesij
ne a eticky veľmi zaujímavé pred
nášky od doc. MUDr. Vladimíra
Bellu, PhD., a spolupracovníkov
– Gestačný karcinóm; od chirur
ga MUDr. Daniela Dytterta, PhD.,
a kol., prednáška na tému Možnos
ti chirurgickej liečby karcinómu
prsníka u gravidných žien či od
MUDr. Kataríny Krajcsovics, PhD.,
prednáška Chemoterapia karcinó
mu prsníka v gravidite.
Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) na konferencii prezento
vali svojimi prednáškami aj odbor
níci z oblasti patológie a cytológie
(MUDr. Gabriel Bognár, MUDr. Ja
roslava Jozefáková, MUDr. Csaba
Biró, PhD. a ich spolupracovníci),
ako i z oblasti chemoterapie MUDr.
Bibiana Vertáková Krakovská,
PhD., a podpornej liečby MUDr.
Beáta Špániková, PhD.
Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú
Výskyt dedičného karcinómu prs ci Oddelenia marketingu OÚSA
níka a ovárií, resp. identifikovanie Foto: Peter Kresánek
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Povery neplatia

Úspešný Deň narcisov
Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na odev ako
symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou,
pripadol tento rok na aprílový piatok trinásteho. To, že
povery neplatia a piatok trinásteho nie je nešťastný, sme
spolu s vami - šľachetnými darcami dokázali (rovnako ako
pri zbierke v piatok 13. apríla 2012) a urobili tiež tohto
ročný Deň narcisov nanajvýš úspešným.

P

redbežný hrubý výnos zbierky
vo výške 1 020 000 eur, evido
vaný ako výsledok 22. ročníka Dňa
narcisov bude v priebehu roka po
užitý na mnoho užitočných projek

tov, ktoré pomôžu meniť mnoho
vecí k lepšiemu. Keďže na Sloven
sku pribúda ročne 34-tisíc ľudí
s diagnózou rakovina, je dôležité
mať možnosti a prostriedky mno

Dobrovoľníci Ligy proti rakovine mali tradične stanovištia počas Dňa
narcisov tiež v Onkologickom ústave sv. Alžbety, kde mali pre ušľachtilých
darcov nielen symbolické žlté narcisy ale aj tlačoviny Ligy proti rakovine
a časopis Naša nemocnica. Text a foto: Peter Kresánek.
číslo 2/2018
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hým z nich pomôcť.
Vďaka zapojeniu 769 spoluorgani
zátorov, ktorí zastrešovali takmer
viac ako 15-tisíc dobrovoľníkov
v uliciach Slovenska, sa do poklad
ničiek vyzbierala suma 966 357,72
eur. Rozdiel medzi predbežným
hrubým výnosom a sumou vy
zbieranou do pokladničiek tvoria
finančné prostriedky získané: od
anonymných darcov zaslané na
účet Dňa narcisov – 5 928,49 eur;
z kúpy virtuálnych narcisov pros
tredníctvom portálu ZľavaDňa.sk
– 629 eur a z darov získaných on
line platbami cez portál darujme.
sk – 4 673,08 eur. Predbežná suma
zo SMS príspevkov od všetkých šty
roch mobilných operátorov pred
stavuje 40 000 eur. Do 60 dní od
ukončenia mobilnej zbierky bude
operátormi finálne upresnená.
Po získaní presných čísiel zo SMS
zbierky Liga proti rakovine sfinali
zuje oficiálny hrubý výnos 22. roč
níka Dňa narcisov.
Výnosy podľa krajov (v eurách)
„Aprílový piatok trinásteho bol aj
vďaka vašej podpore, nielen tej fi
nančnej, ale i morálnej, dňom, kto
rý sme urobili lepším. Takéto dni
na Slovensku potrebujeme nielen
v piatky, ktoré padnú na trináste
ho. Potrebujeme ich všetci a každý
deň. Ak sme týmto piatkom histó
riu lepších dní na Slovensku začali
a vy ste nám v tom pomohli, okrem
vďaky prijmite i našu výzvu, aby
sme vytrvali a každý deň menili na
lepší... Každý z nás má príležitosť
robiť dni lepšími, veci lepšie, byť
lepší sami na seba. Ďakujeme vám.“
Uzatvára výkonná riaditeľka Ligy
proti rakovine Eva Kováčová.

LIGA PROTI RAKOVINE

Ako použije lpr výnos zbierky?
Finančné prostriedky vyzbierané
počas Dňa narcisov používa Liga
proti rakovine na realizáciu dlho
ročne fungujúcich psychosociál
nych projektov, ktoré sú určené
na priamu pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám a sú plne
hradené a organizované Ligou.
K takýmto projektom patria:
• Bezplatné poskytované služby
a programy v Centrách pomoci
v Bratislave, Martine a Košiciach:
- rehabilitácie, jazykové, pohybo
vé, kreatívne kurzy, či prednášky
a workshopy na rôzne užitočné
témy i individuálne osobné pora
denstvo,
• Bezplatná Onkoporadňa,
• Sieť psychológov – bezplatné
služby a poradenstvo psycholó
gov naprieč Slovenskom,
• Rodinná týždňovka určená rodi
nám s deťmi, kde má onkologic
kú diagnózu rodič,
• Relaxačné pobyty pre individu
álnych onkologických pacientov,
• Bezplatné ubytovanie v ubyto
vacích zariadeniach pre rodičov
detí hospitalizovaných počas
liečby,
• Jednorazový finančný príspevok
v hmotnej núdzi,

• Vzdelávanie zdravotníckych pra dane z príjmu a z individuálnych
covníkov v oblasti komunikácie darov FO a PO.
s onkologickým pacientom a pod.
Deň narcisov sa koná jediný deň
Z výnosu Dňa narcisov Liga pravi v roku, no z tohto malého–veľkého
delne podporuje aj aktivity v ob dňa čerpajú v konečnom dôsledku
lasti prevencie a informovanosti onkologickí pacienti obrovskú po
verejnosti o predchádzaní onko moc a zdravá populácia prospech
logickým ochoreniam. Vzhľadom počas ďalšieho roka. A to vďaka
na záujem o brožúrky k jednotli vám všetkým – prispievateľom,
vým onkologickým diagnózam, ale dobrovoľníkom, partnerom Ligy
i iným témam súvisiacim s ocho proti rakovine. Všetkým tým, ktorí
rením či letákom s preventívnymi ste nám už 22. rok pomohli zmeniť
informáciami plánuje LPR pub tento deň v roku na lepší a násled
likačnú činnosť rozširovať a pra ne umožnili počas celého roka byť
videlne aktualizovať. Informácie prospešný a užitočný pre všetkých,
obsiahnuté v brožúrkach sú často ktorí potrebujú našu pomoc.
krát jediným sprievodcom na ceste
ochorením, či cennou radou v sta Liga proti rakovine srdečne všet
rostlivosti o zdravie a v predchá kým ďakuje.
dzaní ochoreniu. V neposlednom Foto: Peter Kresánek
rade Liga proti rakovine prispieva
na nevyhnutné materiálne a prí Výnosy z jednotlivých krajov
strojové vybavenie nemocničným, (v eurách)
zdravotníckym zariadeniam, palia
Bratislavský
255 663,58
tívnym oddeleniam, hospicom; fi
Z toho hl. mesto BA
201 867,58
nančne podporuje menšie občian
Nitriansky
110 674,37
ske združenia či výskum v oblasti
Trenčiansky
99 988,18
onkológie.
Všetky projekty a služby poskyto
vané onkologickým pacientom sú
pre nich bezplatné. Liga proti rako
vine ich hradí predovšetkým z vý
nosu Dňa narcisov, z asignácie 2%
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Košický
Žilinský
Trnavský
Prešovský
Banskobystrický
Spolu

105 580,79
109 205,31
115 810,39
92 162,53
77 272,57
966 357,72

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

Pätnásť (a viac) rokov s pacientmi
V apríli tohto roku oslávila Dobrovoľnícka skupina Vŕba ofi
ciálne pätnásť rokov svojho pôsobenia ako občianske združe
nie. V skutočnosti jej korene siahajú v čase ešte trochu hlbšie
a ďalej do minulosti. Dobrovoľnícka skupina Vŕba totiž fun
govala už päť rokov pred tým, ale ako neformálna skupina
nadšencov, ktorí chceli pomáhať onkologickým pacientom.

Z

a uplynulé roky Vŕba podrástla
a stala sa z nej profesionálna
dobrovoľnícka skupina s pevnou
štruktúrou, zázemím a pre viace
rých pacientov sa stala neodmys
liteľnou súčasťou a pomocníčkou
pri liečbe. Na to ako Dobrovoľníc
ka skupina Vŕba rástla si spomína
me s Mgr. Alžbetou Frimmerovou
– koordinátorkou celého progra
mu DS Vŕba, ktorá stála pri Vŕbe
takmer od jej začiatku.
Ako si spomínate na vznik a začiatky Dobrovoľníckej skupiny
Vŕba?
Bolo to dva roky potom, ako som
nastúpila do Vŕby ako dobrovoľníč
ka. Oslovil ma zakladateľ, Martin Ta
káč, ktorý vnímal spolu s vedením
Onkologického ústavu sv. Alžbety
nielen potrebu oficiálneho právne
ho štatútu a zmluvy s nemocnicou,
ale aj profesionalizáciu Vŕby. Ja som
bola úplným nováčikom v treťom
sektore. Pomohli nám vtedy odbor
níci naslovovzatí – preškolil nás Jiří
Tošner z Národného dobrovoľníc
keho centra v ČR, ktorý sa v tom
čase venoval rozbehu dobrovoľ
níctva v pražských nemocniciach.
Získali sme vzor zmluvy pre dobro
voľníkov, Martin pripravil stanovy,
a o niečo neskôr sme spolu s Má
riou Hatokovou, supervízkou a psy
chologičkou DS Vŕba, a Miriam
Prášilovou, vtedy nemocničnou
duchovnou, pripravili nový systém
výberu, vzdelávania a starostlivosti
o dobrovoľníkov.

číslo 2/2018

Čo vás motivovalo pridať sa
k dobrovoľníkom, ktorí navštevovali onkologických pacientov?
Do Vŕby som prišla ako 21-ročná
študentka. Po čase hľadania mož
ností dobrovoľníckej práce, z kto
rých sa mi nič nevidelo ako vhod
né pre mňa, keďže dovtedy som sa
dlhodobo venovala najmä mladým
a deťom vo farnosti a chcela som
sa posunúť ďalej, som našla inze
rát Vŕby priamo na fakulte školy,
kde som študovala. Predtým som
sa síce nestretla s onkologickým
ochorením u blízkych či v rodine.
Ale cítila som, že možno budem
vedieť niekomu pomôcť už svojou
prítomnosťou, že dokonca aj moja
neskúsenosť môže niekoho viesť
k tomu, že sa mi napríklad na začia
tok zdôverí či vyžaluje.
Ako dlho sa venujete téme dobrovoľníctvo?
Profesionálne sa tejto téme venu
jem práve od roku 2003. Neskôr
ma Vŕba priviedla k ďalšej profesio
nálnej ceste, na ktorej som dodnes.
Venovala som sa už zavádzaniu dob
rovoľníckych programov v zdravot
níckych, sociálnych a kultúrnych
zariadeniach, pracovala som na zá
kone o dobrovoľníctve, spolu s ko
legyňami sme založili Bratislavské
dobrovoľnícke centrum a Platfor
mu dobrovoľníckych centier a or
ganizácií s ktorými Vŕba spolupra
cuje. Dodnes školím Manažment
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je
to moja srdcovka.
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Mgr. Alžbeta Frimmerová, koordinátorkou celého programu DS
Vŕba, ktorá stála pri Vŕbe takmer
od jej začiatku.

Máte s dobrovoľníctvom za
pomerne dlhý čas bohaté skúsenosti. Môžete uviesť prežité
chvíle, na ktoré si spomínate
ešte aj po rokoch ?
Už dávno nesprevádzam na odde
leniach, pretože to sa dlhodobo
nedá. Okrem toho svoje sily vkla
dám do práce s dobrovoľníkmi
a profesionálmi, ktorí sa venujú
dobrovoľníkom. Ale spomienok
na sprevádzanie je viac. Sú to spo
mienky na konkrétnych pacientov,
na ktorých nezabudnem rovnako
ako na pocity s nimi súvisiace. Na
príklad na pocity, ktoré zažívate,
keď vidíte ako depresívnu pani na
lôžku rozžiari už len to, že si k nej
na chvíľku sadnete a prečítate si

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA
s ňou jej obľúbený časopis. Ona
nevie hovoriť, iba ukazuje, kto
ré z kvetov má vo svojej záhrade.
Dodnes mám z toho zimomriavky.
Spomínam si na pána, ktorý dlho
dobo pravidelne cestoval na liečbu
z východného Slovenska a čakal, že
prídete, aby si s vami mohol vypiť
kávu a pohovoriť. Pamätám si na
známu právničku, ktorá rada po
spomína všetky svoje náročné prí
pady, o ktorých som mohla čítať
len v novinách. Na mladého muža,
ktorý si chcel vypočuť, čím žije za
múrmi nemocnice mladé dievča.
A tiež na zopár ďalších...
Čo vás v dobrovoľníckej službe
onkologickým pacientom najviac obohatilo?
Všetci pacienti a pacientky, aj tí,
ktorí moju pomoc odmietli. Aj to
bola škola. A zároveň dobrovoľní
ci – ich postoje, skúsenosti, boje,
úspechy, to ma dodnes obohacuje.
Rovnako ako kolegov a kolegyne.
Cítim sa obohatená spoznávaním
veľmi silných a odvážnych ľudí,
zároveň citlivých, empatických
a otvorených sa učiť. Títo sú pre
mňa podnes inšpiráciou do každo
denných bojov.
Veľa ľudí nechápe, že dobrovoľníctvo sa vykonáva bezplatne a vo svojom voľnom čase.

Ako to vidíte vy?
V niečom sa dá s týmito ľuďmi sú
hlasiť. Dobrovoľníctvo sa nedá vy
konávať stále. Sú životné obdobia,
kedy to proste nejde a voľný čas na
to nie je. Sú tiež určité dobrovoľ
nícke činnosti, ktoré každý robiť
nemôže – a to je napríklad dobro
voľníctvo u nás, vo Vŕbe. Dobrovoľ
níctvu sa môže venovať každý, ale
potrebuje mať na to priestor, čas,
určité schopnosti a postoje a jeho
potreba sa musí stretnúť s potre
bou organizácie. Ale späť k otázke.
Myslím, že všade na svete je tento
typ ľudí – možno je to výchovou,
že neboli k dobrovoľníctvu vedení,
možno nemajú dostatok času, ale
bo nevidia, čo všetko môžu z dob
rovoľníctva získať. V súčasnosti
sa vedú diskusie aj o tom, či dob
rovoľnícka činnosť supluje štát,
samosprávu, atď. Na to neexistuje
podľa mňa jednoznačná odpoveď.
Ale je isté, že určité dobrovoľnícke
činnosti sa zaplatiť ničím nedajú.
A Vŕba je toho príkladom.

a sociálne zariadenia – nech je po
dobných iniciatív v nemocniciach
na Slovensku stále viac. Je síce
skvelé, že sme tu pätnásť rokov, ale
v našej krajine je stále veľa pacien
tov, ktorí takúto službu nepoznajú.
Dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam,
kolegyniam a kolegom ďakujem za
ich krásnu činnosť. Prajem naďalej
veľa síl a obohacujúcich chvíľ vo
Vŕbe.
Ďakujeme za rozhovor.

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme chceli tiež
poďakovať každému jednému
dobrovoľníkovi, ktorý nás na tejto viac ako pätnásťročnej púti nejaký ten čas sprevádzal, vedeniu
nemocnice a Reholi sv. Alžbety,
personálu, pacientom, predchádzajúcim koordinátorkám, kolegom bývalým aj súčasným a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
priložili ruku k dielu. Každý z vás
je práve ten pomyslený lístok na
našej Vŕbe. Práve vďaka vám všetkým, je dnes Dobrovoľnícka skuČo by ste zaželali dobrovoľní- pina Vŕba tým, čím je.
kom a Dobrovoľníckej skupine
Vŕba do ďalších rokov ?
To, čo si želám každý deň. Vŕbe pra Text: Ing. Mária Látalová, koordiná
jem veľa kvalitných, citlivých a au torka dobrovoľníkov Dobrovoľníc
tentických dobrovoľníkov a dob kej skupiny Vŕba
rovoľníčok. Aby rástla a aby žiarila Foto: Peter Kresánek a archív
ako príklad pre ďalšie zdravotnícke

Z aktivít Dobrovoľníckej skupiny Vŕba.
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UMENIE

70. výstava z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči

Andrejka Mázorová: Moja digitálna tvorba
Na 70. výstavu z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“ poskytla svoje počítačové grafiky pod ná
zvom „Moja digitálna tvorba“ handicapovaná Andrejka Mázorová. Na vernisáži dňa 3. mája, kto
rej sa zúčastnilo viacero osobností, vystúpil i konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc. Autorke blahoželal aj za regionálne osvetové stredisko Nové Zámky Bc.
Zoltán Mátyua či umelecký fotograf Peter Balík, rovnako ako jej najbližší a ďalší hostia.

„Ľ

uďom sa digitálne stvárnené
diela Andrejky naozaj páčia,
sú skutočne dojatí, z vystavených
obrazov akoby vychádzali lúče,
celé sa rozžiarili“, podelil sa okrem
iného tiež o svoje prvé dojmy z vý
stavy na vernisáži RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc.
„Obrazy autorky sú krásne kompo
zične aj farebne vyvážené, zaslúžia
si ocenenie aj z profesionálneho
odborného hľadiska“, vyzdvihol
Peter Balík.
„Obrazy na výstavu som pripra
vovala z čistej lásky k jej návštev
níkom, budem rada ak ich príde
čo najviac a moja tvorba sa im aj
na mojej tretej výstave v Onkolo
gickom ústave sv. Alžbety zapáči“,
zdôverila sa Andrejka Mázorová
a zároveň vyjadrila svoje životné
krédo: „Treba sa tešiť aj z mála a žiť
naplno ako sa dá.“ Zároveň vyjadri
la vďačnosť za to, že sa nájdu ľudia,

číslo 2/2018

ktorí jej dokážu pomôcť, keďže ju
od detstva na vozíček pripútala zá
kerná obrna.
Už 70. výstava z voľného cyklu na
zvaná „Moja digitálna tvorba“ je
v Preventívnom centre Onkologic
kého ústavu sv. Alžbety na Heydu
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kovej ulici v Bratislave sprístupne
ná bezplatne verejnosti v pracovné
dni od 9 do 15 h až do 30. septem
bra 2018.
Cyklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ a konateľ doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pri
tom najmä z predpokladu, že ume
nie podnecuje harmóniu a môže
tak podporiť i proces liečby. Prvú
výstavu cyklu „Umenie, ktoré lieči“
otvoril ústav pre pacientov i ďal
ších záujemcov vo februári 2000.
Cyklus výstav v Preventívnom
centre Onkologického ústavu sv.
Alžbety dlhodobo organizuje rea
lizačný tím vedený MUDr. Alenou
Kállayovou v spolupráci s Europa
Donna Slovakia.
Text a foto: Peter Kresánek

UMENIE

Na vernisáži 70. výstavy umenia, ktoré lieči. Viacerí účastníci vernisáže sa s autorkou výstavy chceli vyfotografovať, čomu sme radi vyhoveli.

Z prác počítačovej grafičky Andrejky Mázorovej na výstave pod názvom

„Moja digitálna tvorba“
S

vetlo je skutočne všade medzi
nami, ale najmä tam, kde je ná
dej. K tomu od nás nie je nič po
trebné, ono je samo v sebe. Je ako
prostý fakt, ktorý sa vie zrodiť tam,
kde nie je ani očakávané. Svedkov
svojej existencie očarí, rozosmeje
aj rozplače. Je to úkaz, ktorý sa zro
dil na zázračnom poli…

Andrea Mázorová sa narodila 12.
júna 1971 v Zlatých Moravciach.
Narodila sa s ťažkým zdravotným
hendikepom s diagnózou detská
mozgová obrna a od narodenia je
pripútaná na vozík. Jej postih je
rovnako v nohách, ako i v rukách.

V rámci svojich fyzických telesných
zdatností nemala veľa možností
uplatniť v živote svoje ideály. Vzde
lanie nadobudla v internátnych zá
kladných školách na Mokrohájskej
a Dúbravskej ulici v Bratislave. Od
šestnástych rokov žije v domácom
Andrea sa začala venovať počíta
prostredí v Nových Zámkoch.
čovej grafike a v tejto oblasti tvorí
Jej mama, Ing. Klára Mázorová je už 14 rokov. Svoje predstavy stvár
známa v okruhu novozámockého ňuje v obrazoch vytvorených na
regiónu ako stavebná inžinierka, počítači pomocou rôznych softvé
členka Františkánskeho svetského rov. Prvú samostatnú výstavu mala
rádu. Andrea svoju činnosť na po v Nových Zámkoch v roku 2006
čítači zahájila na vyradenom počí a odvtedy ich pripravuje takmer
tači práve od svojej mamy v roku každoročne.
2004.
Jej prvé práce vychádzali z pevne
ohraničených, takmer ako do žuly
vytesaných elíps, kruhov, štvorcov,
obdĺžnikov, čiar a plôch. Dnešné
práce sú úplne iné ako boli v jej za
čiatkoch. Vnáša do nich abstraktné
kreácie, ktoré vytvárajú zaujímavé
obrazy.
Andrejka Mázorová pripravila
a sprístupnila v Onkologickom
ústave sv. Alžbety pred touto sú
časnou už dve výstavy. Najnovšia,
tretia výstava opäť demonštruje jej
tvorbu.
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XVI. Martinské dni imunológie
Tohtoročné Martinské dni imunológie (11. až 13. apríla) sa
opäť konali v priestoroch Jesséniovej lekárskej fakulty UK na
Malej Hore, v Aule Magna a v Martinskom centre pre biome
dicínu. Privítali množstvo odborníkov zo Slovenskej a Českej
republiky, prevažne klinických imunológov, alergológov, pne
umológov a pediatrov. Celkovo 413 registrovaných účastníkov
potvrdilo vzrast záujmu o toto odborné podujatie.

Mimoriadny prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., v predsedníctve konferencie (uprostred).

V

ysokú úroveň podujatia ga
rantovalo už zloženie čestné
ho predsedníctva: m. prof. MUDr.
Martin Hrubiško, PhD., prezident
Slovenskej spoločnosti alergológie
a klinickej imunológie (SSAaKI),
m. prof. MUDr. Peter Pružinec,
CSc., hlavný odborník MZ SR pre
klinickú imunológiu a alergológiu,
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.,
predseda Spoločnosti alergológie
a klinickej imunológie o.z., doc.
MUDr. Marta Hájková, CSc., hl. od
borníčka MZ SR pre pneumológiu
a ftizeológiu, doc. MUDr. Ivan Ma
jer, CSc. prezident Slovenskej pneu
mologickej a ftizeologickej spoloč
nosti, doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,
člen České společnosti alergologie
a klinické imunológie, prof. MUDr.
Ján Danko, CSc., dekan JLF UK
v Martine, MUDr. Dušan Krkoška,
PhD., MBA, riaditeľ Univerzitnej
nemocnice Martin, doc. MUDr.
Miloš Jeseňák, PhD., MBA, vedúci
Centra pre vrodené poruchy imu
nity JLF UK UN v Martine a prof.
číslo 2/2018

MUDr. Július Mazuch, DrSc., pred
seda Spolku lekárov v Martine. Po
slávnostnom otvorení zaznela z úst
prezidenta SSAaKI m. prof. MUDr.
Martina Hrubiška, PhD. z Onkolo
gického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)
úvodná prednáška na tému Alergé
nová imunoterapia- chlieb náš kaž
dodenný.
Počas troch dní konferencie odzne
li prednášky, ktoré sa týkali okru
hov: alergénovej imunoterapie,
alergie a astmy, imunodeficiencií,
alergie, atopie a anafylaxie, autoi
munitných chorôb, reprodukčnej
imunológie a ďalších aktuálnych
otázok v odbore. Abstrakty predná
šok a posterov uverejní v časopis
Klinická imunológia a alergológia.
Zástupcovia OÚSA aktívne parti
cipovali na odbornom programe
podujatia a boli zastúpení v pred
sedníctvach jednotlivých blokov
a sympózií. M. prof. M. Hrubiško
okrem úvodného sympózia pred
sedal aj sympóziám Astma za hra
nicou pľúc a Pre a Pro-biotiká pre
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zdravie človeka. Ing. Mária Zuzulo
vá spolu predsedala bloku Imuno
deficiencie III.
Odborný program oživili pred
nášky m., prof. MUDr. Martina
Hrubiška z OÚSA (Dlhodobá účin
nosť SLIT v reálnej klinickej praxi,
Štandardné postupy v alergénovej
imunoterapii, Relabujúce vaginó
zy: narušený vaginálny ekosystém
a nie porucha imunity a Ako lieči
akútnu a chronickú rinosinusití
du alergológ). Nechýbali ani pred
nášky pracovníkov Laboratória
Oddelenia klinickej imunológie
a alergológie OÚSA prim. Ing. Má
rie Zuzulovej a Mgr. Veroniky Mrá
zovej a spolupracovníkov, v kto
rých prezentovali nové skúsenosti
s laboratórnou diagnostikou IgG
anti-IgA protilátok (IGAD) a s labo
ratórnou diagnostikou autoimunit
nej formy chronickej spontánnej
urtikárie s využitím bazofil aktivač
ného testu (CAIU).
Pozornosť lekárov venovaná no
vým vyšetreniam sa prejavila aj
návštevnosťou v našom stánku, kde
sa im venovali pracovníci OMKT.
Účastníci podujatia prejavili znač
ný záujem jednak o aktualizovanú
brožúru Laboratórne služby Kli
nickej imunológie a alergológie
OÚSA, ako i o konkrétnu spoluprá
cu v oblasti laboratórnych vyšetre
ní. Podstatnú časť záujemcov tvo
rili predovšetkým lekári z regiónu
severného (Považská Bystrica, Čad
ca, Dolný Kubín, Martin) ale aj vý
chodného (Košice, Bardejov a Sni
na) Slovenska. Lekári z uvedených
regiónov už dobre poznajú kvalit
né služby a široké portfólio, ktoré
im ÚLM OÚSA môže ponúknuť.
Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú
ci Oddelenia marketingu OÚSA,
RNDr. Alica Šustáková, odborná
konzultantka Odd. marketingu.
Foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.

ZAUJÍMAVOSTI

Prvý fínsky lev na Slovensku
Rad fínskeho leva (Order of the Lion Finland) získal, vôbec ako prvý občan Slovenska,
Ing. arch. Karol Kállay. Rad, ktorý patrí medzi tri najvyššie vyznamenania jej krajiny mu
odovzdala fínska veľvyslankyňa Hellena Tuuri.

Prvý Rad fínskeho leva na Slovensku.

S

lávnostného aktu sa tiež zú
častnili: manželka oceneného
Slávka Kállayová, za slovenské mi
nisterstvo zahraničia štátny tajom
ník Ivan Korčok, jeho predchodca
Milan Tajcnár a vedúci služobného
úradu Pavol Sýkorčin ako aj generál
ni honorárni konzuli v SR, inžinieri
Andrej Glatz (Peru), Igor Junas (Ma
lajzie) a Michal Lörincz (Dánska).
Významný súčasný architekt Karol
Kállay niekoľko desaťročí pôsobí
ako generálny honorárny konzul
Fínska v Bratislave. S jeho otcom,

Fínska veľvyslankyňa Hellena Tuuri a ocenený Ing. arch. Karol Kállay. V pozadí portrét fotografa Karola Kállaya, ktorého autor je Maňo
Štrauch týždenník TREND.

svetoznámym slovenským foto
grafom Karolom Kállayom (†86)
sme v časopise Naša nemocnica
priniesli rozhovor (číslo 3/2010),

Účastníci slávnostného aktu na Fínskom konzuláte v Bratislave.
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v ktorom prezradil aj svoj návod
ako byť čo najzdravší i v pokroči
lom veku.
Text a foto: Peter Kresánek
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Na slovenskom trhu od roku 1992
Pobočky v 25 mestách Slovenska
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Ponúkame Vám garantovaný servis
Využívame najmodernejšiu triediacu techniku
Naši zákazníci si môžu vybrať
zo širokého portfólia služieb
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Žiadate o úver
na podnikanie?

Vezmite si
jednoduchý a výhodný

úver alebo lízing

na financovanie Vašej úspešnej firmy.
V najväčšej nezávislej lízingovej
spoločnosti na Slovensku.
Teraz až do výšky 80%.
Viac na www.bptleasing.sk alebo 02/48705011
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Špeciál

2,50 €

júl - august 2018

Poznáte neinfekčné chronické ochorenia?
Koľko percent našej populácie je chorých?
Aká je ich liečba?
Ako im môžeme predchádzať?
Ochorenia sa týkajú iba dospelých, alebo aj detí?
Pomáhajú prevencia a zdravý životný štýl?

Odpovede nájdete v špeciálnej prílohe
najnovšieho čísla Bedekra zdravia
V predaji od 28. júna 2018
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TA3, TV7, TV8, TV Karpaty, TV KOŠICE:DNES, TV Oravia, TV Panoráma, TV Pezinok, TV Reduta, TV Ružinov, TV Senior,
TV Severka, TV Turiec, TV Vega
Rádio Aktual, Rádio Best Fm, Rádio Europa 2, Rádio Jemné, Rádio KISS, Rádio Lumen, Rádio Vlna
www.beauty.sk, www.egoodwill.sk, www.euractiv.sk, www.funradio.sk, www.hnonline.sk, www.imhd.sk,
www.infospravy.sk, www.lekari.sk, www.mamatata.sk, www.medicc.eu, www.operaslovakia.sk, www.refresher.sk,
www.shmu.sk, www.webnoviny.sk, www.zones.sk, www.zoznam.sk, www.zlavadna.sk, www.zzz.sk
boomerang smartmedia, s.r.o., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., eČasenka,
s.r.o., Eduinfo, s.r.o., FRAMEHOUSE, GoUP s.r.o., IDS Health Media Slovakia, spol. 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
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Nájdete
v každom dobrom stánku
www.bedekerzdravia.sk
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Nová Trieda A so službami

Jedinečná ako ty
Nová Trieda A sa hodí do tvojho života – od športového
dizajnu po intuitívny používateľský zážitok Mercedes-Benz
(MBUX) s hlasovým ovládaním, inovatívnym dotykovým
poľom a novým dotykovým displejom. A vďaka bezproblémovému pripojeniu smartfónu si vždy spojený s tým, čo
je dôležité. Nová Trieda A. Presne ako ty.
www.mercedes-benz.sk/trieda-a

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 8,5 – 4,5/5,4 – 3,9/6,5 – 4,1 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 149 – 108 g/km

