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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

Mojej nemocnici na Heydukovej ulici.
Keď sa ocitol môj život na hranici,
zveril som ho mojej drahej nemocnici.
Po svätej Alžbetke meno má
a na Slovensku veľa znamená.
Lekári sú tu múdri a veci oddaní,
preto sa im veľa ľudí vyliečiť podarí.
Sestričky a personál — škoda reči,
ich úsmev na tvári, sám od seba lieči.
Onkologicky ústav nie je len pýchou hlavného mesta,
veď sa tu schádzajú chorí z celého Slovenska.
Verím v Boha, verím vo Vás,
že príde aj pre mňa lepší čas.
Rakovina mi v tom robí prieky,
ale verím, žemi pomôžu tie naj lepšie lieky.
Do osemdesiatky mi chýba iba krôčik,
rád bych sa dožil ešte dajaký rôčik.
Ku šťastiu a úspechu vedie veľa ciest,
pre Vás métou je uzdravený pacient.
Nespievam tu o Vás len oslavné ódy,
viem, že pri liečení používate najnovšie metódy.
Česky sa povie: „Za péči težko neco říci ... „,
ja to poviem po slovensky: „Ďakujem Vašej nemocnici‘“
Vďaka Vám buď veliká,
posielam Vám smejúceho sa smajlíka! 
Marcel Rybár zo Špačiniec
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SLOVO NA ÚVOD

Zaväzujúce ocenenie
Vážené čitateľky a čitatelia,

ti poistencov so správaním a sta- Pokračujúci trend popredných
rostlivosťou lekárov a sestier na umiestnení Onkologického ústaako je vám možno známe, vlani oddelení, s informovanosťou zo vu sv. Alžbety, ktorý má pre kvalitpacientky a pacienti Zdravotnej strany ošetrujúceho lekára o vyšet- nú zdravotnú starostlivosť všetky
poisťovne Dôvera vyhodnotili On- reniach a ochorení pacienta, kva- náležité akreditácie a certifikáty,
kologický ústav sv. Alžbety Bratislava ako jednu z troch najlepších
nemocníc na Slovensku z hľadiska zdravotnej starostlivosti či napríklad spokojnosti s lekármi a so
sestrami. V rebríčku tohto minuloročného hodnotenia, zostavenom
na názoroch od vyše 6,3-tisíca
poistencov Zdravotnej poisťovne
Dôvera, liečených v niektorej zo
slovenských nemocníc, sa zároveň náš ústav umiestnil na prvom
mieste medzi špecializovanými
nemocnicami. Pozíciu medzi tromi najlepšími špecializovanými
zdravotníckymi
zariadeniami
si udržal Onkologický ústav sv. litou ubytovania, stravy a uprato- preto aj tak chápeme: najmä ako
Alžbety aj v najnovšom o rok opa- vania na oddelení, poskytnutou záväzok naďalej zlepšovať našu
kovanom prieskume, do ktorého zdravotnou starostlivosťou, in- starostlivosť o trpiacich a chorých.
sa zapojilo viac ako 7,2-tisíca pa- formáciami ošetrujúceho leká- V duchu odkazu svätej Alžbety,
cientov zo Zdravotnej poisťovne ra a sestier o ďalšom postupe pri ktorej nasledovníčky pred vyše
Dôvera.
domácej liečbe a so zlepšením 280 rokmi založili na mieste nášO to viac si vážime, a zároveň zdravotného stavu poistenca po ho dnešného ústavu rovnomennú
nás zaväzuje, najnovšie uznanie prepustení z nemocnice. Poistenci nemocnicu...
tiež od našich pacientok a pa- sa mohli vyjadriť aj k tomu, či by Myslíme si, že na tomto mieste je
cientov – poistencov najväčšej liečbu v danej nemocnici absolvo- opäť vhodné poďakovať všetkým
Všeobecnej zdravotnej poisťovne. vali aj v budúcnosti a odporučili zamestnancom ústavu, ktorí sa
V najnovšom aktuálne zverejne- ju svojej rodine alebo známym.
vzorne starajú o našich pacientov
nom prieskume ich spokojnosti sa Úsilie pracovníčok a pracovníkov či už ako lekári, sestry, sanitári,
najlepšie umiestnil Onkologický Zdravotnej poisťovne Dôvera, servírky ale aj ostatní pracovníci.
ústav sv. Alžbety a to spomedzi Všeobecnej zdravotnej poisťovne Zostáva na nás všetkých snažiť sa
všetkých špecializovaných on- či Union zdravotnej poisťovne aj naše služby aj naďalej vylepšovať.
kologických nemocníc. Do tohto Inštitútu pre ekonomické a sociál- Či už zavádzaním moderných
prieskumu spokojnosti s ústav- ne reformy INEKO, zamerané na diagnostických a liečebných výnou zdravotnou starostlivosťou sa pravidelné získavanie názorov konov a postupov, poskytovaním
zapojilo vyše 6,4-tisíca poistencov, od samotných pacientov si zaslúži kvalitnej stravy, starostlivosťou
ktorí boli počas roku minimálne uznanie. O to viac, že subjektívna o hygienu a najmä pozitívnym
jeden deň hospitalizovaní v niek- spokojnosť pacientov je aj podľa prístupom k našim pacientom,
torom zo zariadení ústavnej zdra- nás jedným z dôležitých ukazova- ktorí to veľmi oceňujú, ako o tom
votnej starostlivosti na Slovensku teľov na ceste k ďalšiemu zlepšo- svedčia aj mnohé ďakovné listy,
(s výnimkou detských ústavov, vaniu úrovne poskytovania zdra- ktoré od nich dostávame.
psychiatrických nemocníc a od- votnej starostlivosti.
delení, stacionárov a väzenských
nemocníc). Dotazník zahrnoval Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
otázky, ktoré sa týkali spokojnoskonatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety
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aktinické keratózy (AK). Na bunkovej úrovni je
poškodenie DNA hlavnou udalosťou, ktorá sa
objaví po expozícii ultrafialového žiarenia (UVR).
Typ lézií, ktoré sa objavia, závisí na vlnovej dĺžke
a energetickom profile žiarenia s rozličnými
fotoproduktami, ktoré sa objavia ako výsledok.
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Zaväzujúce ocenenie

Vážené čitateľky a čitatelia,
ako je vám možno známe, vlani pacientky a pacienti Zdravotnej poisťovne
Dôvera vyhodnotili Onkologický ústav
sv. Alžbety Bratislava ako jednu z troch
najlepších nemocníc na Slovensku z
hľadiska zdravotnej starostlivosti či
napríklad spokojnosti s lekármi a so sestrami. V rebríčku tohto minuloročného
hodnotenia, zostavenom na názoroch od
vyše 6,3-tisíca poistencov Zdravotnej poisťovne
Dôvera, liečených v niektorej zo slovenských nemocníc, sa zároveň náš ústav umiestnil na prvom
mieste medzi špecializovanými nemocnicami.

UDIALO SA

Výročné XX. kvadrilaterálne
sympózium

15

Zaujímavé stretnutie
farmaceutov

V dňoch 15. - 17. marca 2019 mladí rádiológovia
zo Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska
mali možnosť prezentovať svoje vedecké výsledky, ako aj praktické skúsenosti na medzinárodnom kvadrilaterálnom rádiologickom sympóziu.
Sympózium zastrešovala Slovenská rádiologická
spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SRS
SLS) pod odbornou garanciou hlavnej organizátorky doc. et doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD,
prezidentky SRS SLS a hlavnej odborníčky MZSR
pre rádiológiu.
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Dejiny odboru nukleárnej
medicíny v našom ústave

Lekársky odbor nukleárnej medicíny vznikol až
po II. svetovej vojne, kedy sa výrazne začala využívať jadrová energia nielen v priemysle, ale aj
na medicínske účely. Na Slovensku sa prvé, skôr
experimentálne, využitie umelých rádionuklidov
v diagnostike ochorení začalo už v roku 1951 vo
vtedajšom Výskumnom onkologickom ústave,
ktorý fungoval v priestoroch Nemocnice sv.
Alžbety.
NAŠE PRACOVISKÁ
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V sieti pracovísk pre zriedkavé
onkogenetické ochorenia

Európska únia definuje zriedkavé choroby
(ZCH) ako ochorenia, ktoré postihujú menej ako
jedného z 2-tisíc jedincov. Zriedkavé choroby sú
chronické, progresívne, degeneratívne ochorenia, ktoré často vyžadujú celoživotnú liečbu. V
súčasnosti je známych okolo 6 až 8-tisíc zriedkavých chorôb, pričom až 80 % z nich má genetický
pôvod a niektoré z nich patria do skupiny dedične
podmienených onkologických ochorení.

Lekáreň sv. Alžbety a Slovenská lekárnická komora, jej miestna pobočka Bratislava Staré mesto,
pripravili koncom mája pre svojich pracovníkov,
členov a hostí v Onkologickom ústave sv. Alžbety
obsahovo zaujímavé poznávacie podujatie.
Účastníci stretnutia mali tiež možnosť oboznámiť
sa, i prostredníctvom odborného výkladu, s
priestormi historickej lekárne v areáli nemocnice,
respektíve kláštora, ktoré bežne nie sú verejnosti
prístupné.

DOBRÉ VEDIEŤ

12

vo svetle PRAVDY

Vývojové trendy a nové
stratégie vo fotoprotekcii

16

Chronická expozícia slnečnému žiareniu je
asociovaná so zvýšenou incidenciou rakoviny
kože celosvetovo, viac špecifická je táto súvislosť
pre nemelanómovú rakovinu kože (NMSC) a
číslo 2/2019

Súčasný človek v konfrontácii
s utrpením a smrťou

Jednou z charakteristík našej doby je mimoriadne rýchly rozvoj technológií, ktoré sa dotýkajú
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nielen medicíny a všetkých vedeckých oblastí,
ale aj každodenného života. Dnešná medicína,
okrem iného, umožňuje oddialiť smrť nevyliečiteľne chorých, avšak s použitím drahých a
zložitých prístrojov.

Depresívny a úzkostný pacient potrebuje skôr
individuálne sedenia.
DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

22

Rozhovor s koordinátorkou

Venovať sa dobrovoľníctvu tam, kde zohráva
úlohu vážna choroba, nie je vôbec jednoduché.
Vyžaduje si to vyrovnanú psychiku, odolnosť,
ale aj schopnosť komunikácie a empatie. Mária
Látalová je koordinátorkou dobrovoľníkov, ktorí
pravidelne trávia čas tiež s pacientmi v Onkologickom ústave sv. Alžbety. S Máriou sme sa
rozprávali o motivácii venovať sa dobrovoľníctvu,
o vďačnosti pacientov, ale aj o tom, prečo pri
výbere dobrovoľníkov nehrá zdravotná špecializácia žiadnu rolu.

PRE ZÁCHRANU TOHO
NAJVZÁCNEJŠIEHO

19

Neodkladná podpora
životných funkcií

Slovenská lekárska komora uskutočnila prostredníctvom svojich partnerov a v spolupráci
so Združením pre onkológiu v Onkologickom
ústave sv. Alžbety špecializovaný dvojdňový kurz
pre záchranu toho najvzácnejšieho – ľudských
životov. Kurz s odborným názvom Neodkladná
podpora životných funkcií (NPŽF) sa uskutočnil
ako akreditovaný študijný program sústavného
vzdelávania určený pre lekárov i zdravotné sestry.
POMOC ONKOPACIENTOM
A ICH BLÍZKYM

21

Psychológ v procese liečby

Onkologický pacient si môže vybrať či bude
navštevovať individuálne sedenia u psychológa,
alebo skupinové sedenia. Závisí to od toho,
čo pacient potrebuje a to mu odporučíme.
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Garant projektu AVON
za zdravé prsia

tohtoročného Dňa narcisov sa pritom celoslovensky zapojilo 786 spoluorganizátorov, ktorí
zastrešovali 15 493 dobrovoľníkov v uliciach a na
ďalších miestach Slovenska.
UMENIE

28

Tradícia pokračuje

V poradí ako sedemdesiatu tretiu z voľného cyklu
“Umenie, ktoré lieči”, pripravila v mesiacoch
február až apríl akademická maliarka Nora
Mitrová najnovšiu výstavu zo svojich diel, ktorú
nazvala „Momentky a meditácie“. Výstavu, ktorá
je štyridsiatou treťou verejnou prezentáciou tvorivej umelkyne, bezplatne sprístupnili v budove
Preventívneho centra v areáli Onkologického
ústavu sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej
ulici. Na výstave predstavila bezmála tridsať
obrazov stvárnených technológiami akrylu, tušu i
olejového pastelu.

Primár Mamologického oddelenia Onkologického
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Vladimír Bella,
PhD. a zároveň predseda SEKCAMA SOS SLS
dlhodobo pôsobí okrem iného tiež ako odborný
garant pri charitatívnom projekte AVON za zdravé
prsia.
LIGA PROTI RAKOVINE
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Rekordné výsledky
Deň narcisov 2019

Tohto roku sme už po dvadsiaty tretí krát, opäť
počas Dňa narcisov a to vo štvrtok 11. apríla,
vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom - najmä pripnutím žltého narcisu na odev a
finančnou podporou. Napriek nepriazni počasia
zbierka dosiahla rekordný výsledok: predbežný
hrubý výnos 1,06-milióna eur, z toho priamo v
Bratislave sa vyzbieralo vyše 223-tisíc eur. Do
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Dejiny odboru nukleárnej
medicíny v našom ústave
Lekársky odbor nukleárnej medicíny vznikol až po II. svetovej vojne, kedy sa výrazne začala využívať jadrová energia nielen v priemysle, ale aj na medicínske účely. Na Slovensku sa
prvé, skôr experimentálne, využitie umelých rádionuklidov
v diagnostike ochorení začalo už v roku 1951 vo vtedajšom Výskumnom onkologickom ústave, ktorý fungoval v priestoroch
Nemocnice sv. Alžbety.

Z

akladateľom odboru nukleárnej medicíny na Slovensku bol
doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc.,
ktorý bol nielen medicínsky, ale aj
technicky nadaný odborník, napríklad skonštruoval prvý pohybový
gamagraf v bývalom Československu. Doc. Hupka so svojou spolupracovníčkou Ing. Skupenovou
zostrojil tiež profilografické zariadenie, ktoré umožňovalo celotelovo detegovať vertikálne rozloženie
rádioaktivity v organizme. Pod vedením doc. Hupku sa od roku 1956
začali na Oddelení nukleárnej medicíny realizovať najprv funkčné
a neskôr aj gamagrafické vyšetre-

nia ochorení štítnej žľazy, obličiek
a pečene. V roku 1965 sa stal doc.
Hupka prednostom Kliniky nukleárnej medicíny LFUK, ktorá mala
na starosti pregraduálnu výučbu
medikov v tomto novom medicínskom odbore. Od roku 1967 začala
pod vedením doc. Hupku fungovať
aj Subkatedra nukleárnej medicíny
ILF (t. č. SZU), ktorá sa podieľala
na postgraduálnej výchove nových
odborníkov v odbore.
V roku 1967 sa podarilo získať na
kliniku prvú scintilačnú gamakameru na Slovensku, pomocou
ktorej sa výrazne skvalitnila zobrazovacia technika rôznych orgánov.

Kolektív Kliniky nukleárnej medicíny (druhá polovica 70-tych rokov)
horný rad zľava: Ing. Vladimír Pípa (1), doc. MUDr. Štefan Hupka (3),
MUDr. Marta Virodová (4), vedúca sestra lôžkového oddelenia Mária
Kállayová (5), MUDr. Juraj Kaušitz (6); dolný rad zľava: MUDr. Edita
Dibáková (3), MUDr. Izabela Makaiová (4).
číslo 2/2019
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V tom čase sa začala intenzívne
venovať klinickému využitiu gamakamery najmä MUDr. Edita Dibáková, MUDr. Marta Vivodová a doc.
MUDr. Izabela Makaiová, CSc., ktorá ako prvá na Slovensku zaviedla
moderné zobrazovacie vyšetrenie
skeletu a jeho metastáz. O niečo neskôr sa rozšíril prístrojový park aj
o ďalšie gamakamery a rozšírila sa
aj škála nových vyšetrení. Výrazne
pritom pomáhali aj rádiofarmaceuti (najmä Ing. Vladimír Pípa a Ing.
Soňa Skrášková) a rádiofyzici (najmä RNDr. Soňa Kováčová, CSc.).
V roku 1992 sa stala prednostkou
Kliniky nukleárnej medicíny doc.
MUDr. Izabela Makaiová, CSc.,
a primárom oddelenia MUDr. Jaroslav Veselý. V tom istom roku začal
viesť Katedru nukleárnej medicíny
SZU doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
V roku 2000 sa podarilo už v rámci
Kliniky nukleárnej medicíny LFUK
a Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA) zabezpečiť moderný prístroj pozitronovej emisnej tomografie (PET) a o niečo neskôr SPET-CT, čo boli prvé takéto zariadenia
na Slovensku. Tieto moderné prístroje pod vedením doc. Makaiovej
viedli k výraznému rozšíreniu škály
a kvality rádionuklidových vyšetrení u rôznych najmä onkologických
ochorení. V roku 2012 bola PET
kamera nahradená novou PET-CT
kamerou. V tom čase sa stala primárkou oddelenia MUDr. Zuzana
Tomišková a bola menovaná za
prednostku Kliniky doc. MUDr.
Soňa Balogová, PhD., ktoré zaviedli
viacero moderných diagnostických
postupov pomocou PET-CT.
Prvé liečebné aplikácie rádionuklidov sa začali realizovať na pôvodnom Ústave experimentálnej
onkológie už od roku 1952. Pod ve-
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dením MUDr. Štefana Šimka sa postupne rozbiehala liečba karcinómov štítnej žľazy s rádioaktívnym
jódom I-131, o niečo neskôr sa tento rádionuklid začal podávať aj pacientom s tyreotoxikózou. Ďalším
nádorovým ochorením liečeným
rádionuklidmi bola pravá polycytémia, u ktorej sa vo venopunkciách
aplikovala liečba rádioaktívnym
fosforom P-32. K výraznému rozšíreniu rádionuklidovej liečby došlo
v roku 1966 po otvorení prvého
lôžkového oddelenia nukleárnej
medicíny na Slovensku s piatimi
trojposteľovými izbami. Od roku
1973 mal na starosti rádionuklidovú liečbu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., ktorý rozvinul modernú
a veľmi účinnú liečbu malígnych
i nemalígnych ochorení štítnej
žľazy. Od roku 1978 pôsobila na
oddelení aj MUDr. Františka Borovičová, ktorá v rokoch 1993 – 2009
bola aj primárkou oddelenia. Od
roku 2009 je primárkou oddelenia
MUDr. Eva Takácsová, PhD., ktorá
opäť rozšírila škálu rádionuklidovej
liečby u malígnych i nemalígnych
ochorení. Okrem iného zaviedla aj
liečbu metastáz karcinómov prostaty alfa žiaričmi. Po rekonštrukcii
v roku 2010 je lôžkové oddelenie
nukleárnej medicíny moderným
zariadením so siedmimi jednoa dvojposteľovými izbami aj so samostatným hygienickým príslušenstvom na každej izbe.
Súčasťou odboru nukleárnej medicíny bol aj laboratórny úsek. Už
v prvých rokoch fungovania bývalého Ústavu experimentálnej onkológie sa venoval rozvoju nešpecifických laboratórnych postupov
u onkologických pacientov doc.
Hupka. Prielom v tejto oblasti laboratórnej diagnostiky nastal po roku
1958, kedy bola vyvinutá nová rádioimunoanalytická metóda (RIA),
pomocou ktorej bolo možné presne, kvantitatívne určovať koncentrácie rôznych látok v sére.
V roku 1973 poveril doc. Š. Hupka
MUDr. J. Kaušitza zavedením tejto

Časť kolektívu nukleárnej medicíny (v roku 1981): vedúca laborantka rádioimunológie Erika Görnerová (1), MUDr. Edita Dibáková (2),
MUDr. Štefan Šimko (4), vedúca laborantka diagnostickej časti Etela
Medvecká (5).

novej laboratórnej metódy do klinickej praxe. Podstatou tejto metódy bola súťažná reakcia špecifickej
protilátky so stanovovaným a rádioaktívne (I-125) označeným antigénom. Výsledky reakcie sa získavali meraním vzoriek v gamapočítači.
Laboratórny úsek Kliniky nukleárnej medicíny sa nachádzal v -2 suteréne bloku A. Na tomto pracovisku,
ako prvom na Slovensku, sa začali
v roku 1973 pomocou komerčných
súprav vyšetrovať sérové hladiny
tyreoidálnych hormónov a onkomarkerov HCG a AFP. Postupne
sa zaviedlo vyšetrovanie ďalších
onkomarkerov ako boli CEA, B2M,
TK, SCCA, PSA, Tg. Výrazný pokrok
v laboratórnej diagnostike nastal
po zavedení súprav s monoklonálnymi protilátkami (CA 125, CA 153, CA 72-4, CA 19-9).
V roku 1992 bol laboratórny úsek
vyčlenený z Kliniky nukleárnej
medicíny a pod vedením primára
doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc.,
začal fungovať ako samostatné rádioimunoanalytické oddelenie na
-1 posch. bloku B. Od roku 1998
zariadenie funguje pod názvom
Oddelenie imunodiagnostiky, lebo
väčšina vyšetrení sa už nerobí pomocou rádionuklidových súprav. T.
č. je oddelenie lokalizované v bloku

7

K. V roku 1994 bolo oddelenie posilnené RNDr. J. Mišianikom, CSc.
(†), ktorý rozšíril škálu vyšetrení
o ďalšie onkomarkery (napr. HE4,
CG-A), nové hormonálne parametre a zaviedol aj skríning vrodených
vývojových chýb u plodu pomocou
laboratórnych postupov.
Z uvedeného vyplýva, že náš ústav
bol kolískou odboru nukleárnej
medicíny na Slovensku, ktorý výrazne prispel ku skvalitneniu diagnostiky i liečby malígnych i nemalígnych ochorení. Ako na prvom
pracovisku na Slovensku sa tu už
v 50-tych rokoch minulého storočia zaviedli funkčné a lokalizačné
diagnostické metódy pomocou gamagrafu a gamakamery. Dlhé roky
v ústave fungovalo jediné lôžkové
zariadenie na Slovensku, na ktorom sa aplikovala rádionuklidová
liečba. Taktiež sa tu vybudovalo
prvé slovenské pracovisko, na ktorom sa v 70-tych rokoch minulého
storočia etablovalo vyšetrovanie
onkomarkerov a hormónov pomocou rádioimunoanalytických metód. Zároveň Onkologický ústav
sv. Alžbety bol a je aj dodnes bázou
pregraduálnej a postgraduálnej výchovy medikov a lekárov v odbore
nukleárna medicína.
Text: doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
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Oddelenie lekárskej genetiky onkologického ústavu sv. Alžbety

V sieti pracovísk pre zriedkavé
onkogenetické ochorenia
Európska únia definuje zriedkavé choroby (ZCH) ako
ochorenia, ktoré postihujú menej ako jedného z 2-tisíc jedincov. Zriedkavé choroby sú chronické, progresívne, degeneratívne ochorenia, ktoré často vyžadujú celoživotnú
liečbu. V súčasnosti je známych okolo 6 až 8-tisíc zriedkavých chorôb, pričom až 80 % z nich má genetický pôvod
a niektoré z nich patria do skupiny dedične podmienených onkologických ochorení. ZCH počas života postihujú šesť až osem percent populácie, v EÚ to predstavuje 27
– 36 miliónov ľudí. Až 95 % zriedkavých chorôb je neliečiteľných, pričom prejavy ochorenia môžu vyústiť do trvalej invalidity až smrti pacienta. Na Slovensku podľa tejto
štatistiky trpí ZCH až do 300-tisíc ľudí.

P

ri mnohých zriedkavých chorobách pozorujeme prvé príznaky už pri narodení alebo v detstve,
na druhej strane u 50 % pacientov
sa ochorenie prejaví až v dospelosti.
Existuje mnoho rôznych príčin
vzniku zriedkavých ochorení, väčšina z nich sa považuje za genetické, priamo spôsobené zmenami
v génoch alebo chromozómoch.
V niektorých prípadoch sa genetické zmeny, ktoré spôsobujú ochorenie, prenášajú z jednej generácie
na druhú, v iných prípadoch sa vyskytujú náhodne, prvýkrát u osoby, ktorá má byť diagnostikovaná.
Niektoré zriedkavé ochorenia,
vrátane infekcií a niektorých autoimunitných ochorení dedičné
číslo 2/2019

nie sú. Napriek výraznému pokroku v medicíne, genetike a laboratórnej diagnostike presná príčina
mnohých zriedkavých chorôb je
stále neznáma.
Od roku 2017 pôsobí na Slovensku Národná sieť pracovísk pre
zriedkavé choroby, ktorú tvorí
59 odborných pracovísk v univerzitných a fakultných nemocniciach, resp. národných ústavoch. Uvedené pracoviská majú
uľahčiť a najmä urýchliť cestu pacienta k odborníkom a tým optimalizovať diagnostický a terapeutický
proces, pričom práve diagnostický proces môže trvať aj niekoľko
rokov. Sedemnásť z 59 pracovísk,
s označením expertízne pracovisko bude mať možnosť zapojiť
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sa do Európskej referenčnej siete
pracovísk pre zriedkavé choroby.
Európske referenčné siete (ERN –
European Reference Networks) sú
virtuálne siete, do ktorých sa zapájajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z celej Európy. Prostredníctvom ERN budú môcť pacienti
so zriedkavými a komplexnými
chorobami využiť najlepšiu dostupnú liečbu a poradenstvo v EÚ
pre konkrétne ochorenie a lekári
budú mať prístup k vysoko špecializovanému zoskupeniu kolegov
z celej Európy.
Oddelenie lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA) bolo zaradené v roku 2017
do siete pracovísk so zameraním
na zriedkavé onkogenetické ocho-
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24

SPOZNAJTE Európske
referenčné centrá

Európskych
referenčných
sietí

24

skupÍN
zriedkavých
chorôb

>300
Nemocníc

24

spoločností
zastupujúcich
pacientov

Európske referečné siete sú virtuálne
siete, ktoré spájajú špecialistov na
zriedkavé choroby v Európe. Ich spájaním
umožňujú získať viac skúseností ohľadom
diagnostiky, starostlivosti a liečby
o pacientov bez ohľadu na nízke počty
pacientov v jednotlivých európskych
štátoch. V súčasnosti existuje
24 Európskych referenčných sietí, ktoré
pokrývajú 24 skupín zriedkavých chorôb.
Fungujú od 1. marca 2017.

>250

share. CARE. Cure.

pacientov
profitovalo
s centrami

>320

>300

odborných
skupín

150

Hlavných
sietí
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renia. Podľa výskytu sú zriedkavé
onkologické choroby charakterizované ako ochorenia s výskytom menej ako šesť prípadov na 100-tisíc
osôb ročne. Takmer všetky druhy
onkologických ochorení u detí
a dorastu patria medzi zriedkavé
ochorenia .
V súčasnosti je známych asi 186
rôznych zriedkavých nádorových
ochorení.
Dedične podmienené nádorové
syndrómy sú poruchy, pri ktorých
zdedené genetické mutácie výrazne zvyšujú vznik nádorových
ochorení počas reprodukčného
života jednotlivca. Celoživotné riziko vzniku rakoviny môže tak dosahovať až 100 %. Jednotlivci s týmito ochoreniami sa stretávajú vo
viacerých krajinách s podobnými
problémami: oneskorená diagnostika, nedostatočná prevencia u pacientov a zdravých príbuzných, nesprávny terapeutický manažment
pacienta resp. rodiny. V súčasnosti
bolo diagnostikovaných 20 – 30
% osôb s dedičnými nádorovými
syndrómami. V skupine pacientov
so zriedkavým onkogenetickým
ochorením je miera prežívania výrazne nižšia ako u pacientov s bežným druhom onkologického ochorenia.

nádorových ochorení by mala byť
odčlenená od rutinnej diagnostickej praxe a vyžaduje špecifický klinický ako aj finančný manažment.
Nástup masívneho paralelného
sekvenovania do diagnostiky dedične podmienených chorôb
podstatne zlepšil možnosť odhaliť genetickú podstatu ochorenia
u pacientov so zriedkavými chorobami. Masívne paralelné sekvenovanie poskytlo laboratórnym
diagnostikom výkonný diagnostický nástroj, ktorého výstupy môžu
klinickí pracovníci využiť hneď na
začiatku diagnostického postupu.
Umožňuje totiž identifikovať ochorenie pred tým, ako sa objavia prvé
symptómy. Pri analýze genetickej
podstaty zriedkavých chorôb je
možné v závislosti od analyzovanej
časti genómu uplatniť rôzne postupy: (sekvenovannie panelu génov, celoexómové sekvenovanie,
celogenómové sekvenovanie).

komplexný prístup sekvenovania
všetkých proteín-kódujúcich úsekov ľudského genómu - až 4500
génov v jednej analýze u jedného
pacienta. Sekvenovanie ľudského
exómu dokáže detegovať až 85 %
mendelisticky dedičných genetických ochorení. Celoexómové sekvenovanie predstavuje efektívnu
metódu získavania genomických
dát a predstavuje jeden z najkomplexnejších diagnostických prístupov v rámci laboratórnej genetickej diagnostiky zriedkavých
chorôb.
Oddelenie lekárskej genetiky
OÚSA má v oblasti molekulárnej
diagnostiky dedičných onkologických chorôb dlhodobé skúsenosti, disponuje odborným personálom a laboratórnym vybavením na
najvyššej úrovni, je akreditované
podľa medzinárodnej normy STN
EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá a má priznaný štatút flexibilného rozsahu akreditácie. To
umožňuje urýchlenie zavádzania
nových diagnostických postupov
do klinickej praxe aj v manažmente pacientov so zriedkavou onkologickou chorobou.

Analýza panelu génov má vysoké
pokrytie, čo zvyšuje pravdepodobnosť detekcie väčšieho množstva
patogénnych variantov, ako aj veľkých génových prestavieb. Uvedený metodický prístup výrazne
skracuje čas analýzy aj jej finančný
náklad, na druhej strane obmedzený výber génov zahrnutých do panelu, je vždy v asociácii len s vybra- Text: RNDr. Regína Lohajová BehuStarostlivosť o onkologického pa- nou skupinou ochorení.
lová, PhD.,
cienta so zriedkavou chorobou
primárka Oddelenia lekárskej gevyžaduje multidisciplinárnu spo- Oddelenie lekárskej genetiky netiky Onkologického ústavu sv.
luprácu rôznych špecialistov. Nie- OÚSA zaviedlo v rámci genetické- Alžbety, zástupca prednostu Ústaktoré z kľúčových problémov, kto- ho testovania pacientov so zried- vu genetiky a molekulovej medicíré ovplyvňujú manažment týchto kavou onkogenetickou chorobou ny LF SZU Bratislava.
ochorení sú nesprávna alebo ne- analýzu klinického exómu. Analýskorá diagnostika resp. obmedze- za klinického exómu predstavuje Foto: Peter Kresánek
ný prístup k diagnostike, absencia
centier s klinickými skúsenosťami
so starostlivosťou o pacientov so
zriedkavými onkologickými ochoreniami, menej účinné štandardné liečebné postupy, obmedzené
financovanie predklinických a klinických výskumných programov.
Diagnostika zriedkavých foriem
16B
číslo 2/2019
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Sociálny dopad zriedkavých chorôb

>6000

Odhaduje sa, že až 1 z 20 ľudí na svete bude v istej chvíli svojho
života čeliť zriedkavej chorobe. Zriedkavý neznamená v tomto
prípade vzácny, ale výnimočne, najmä sociálne, zaťažujúci.

95 % 7 z 10

Zriedkavých
chorôb

8 z 10

pacientov a
zriedkavých pacientov a
opatrovateľov opatrovateľov
chorôb
nemá žiadnu
dostupnú liečbu

obmedzilo alebo úplne
prestalo pracovať

70 %

ľudí so ZCh

nedokáže doma ukončiť
každodenné aktivity

žije na hranici
chudoby

50 %

37 %

28 %

37 %

so ZCh má nedostatok
financií kvôli chorobe
svojho dieťaťa

so zriedkavou
chorobou nemá žiadny
prístup ku vzdelaniu

potrebuje celoročne
pomoc sociálneho
pracovníka

potrebuje pomoc
pri voľnočasových
aktivitách

Rodín s deťmi

adolescentov

ľudí so zch

ľudí so ZCh

46 % 40 %
ľudí so zch

ľudí so zch

42 %

46 %

potrebuje pomoc
pri prácach doma

potrebuje pomoc
pri osobnej mobilite

potrebuje pomoc
pri presunoch a doprave

potrebuje
sociálne služby

ľudí so zch
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Užitočné informácie, najmä pred letným obdobím

Vývojové trendy a nové
stratégie vo fotoprotekcii
Ochrana kože pred ultrafialovým žiarením je dôležitá v prevencii
malígneho melanómu i nemelanómovej rakoviny kože.
Chronická expozícia slnečnému žiareniu je asociovaná so zvýšenou incidenciou rakoviny kože celosvetovo, viac špecifická
je táto súvislosť pre nemelanómovú rakovinu kože (NMSC )
a aktinické keratózy (AK). Na bunkovej úrovni je poškodenie
DNA hlavnou udalosťou, ktorá sa objaví po expozícii ultrafialového žiarenia (UVR). Typ lézií, ktoré sa objavia, závisí na vlnovej dĺžke a energetickom profile žiarenia s rozličnými fotoproduktami, ktoré sa objavia ako výsledok. Hoci endogénne
reparatívne mechanizmy sú čiastočne účinné v oprave DNA,
určité poškodenie DNA pretrváva a môže sa kumulovať s chronickou expozíciou ultrafialového žiarenia. Ochranné stratégie
pred UV žiarením (akými je aj používanie sanskrínov*), sú dôležité v obmedzení ďalšieho poškodenia DNA. Viaceré publikované štúdie dokázali ochranný vplyv sanskrínov voči kožným nádorom pri ich pravidelnom používaní.

N

MSC predstavuje viac ako 90 %
všetkých nádorov kože. Podľa
WHO recentne ide o 2 - 3 milióny
NMSCs, ktoré sa každoročne diagnostikujú vo svete.
Malígny melanóm je najsmrteľnejší spomedzi kožných nádorov
a jeho incidencia stúpa. Častejšie
sa diagnostikuje v mladšej populácii, je druhou najčastejšou malignitou u adolescentov a mladých
dospelých vo vekovej kategórii 15
- 29 rokov.

a mnohé kožné melanómy sú zapríčinené mutáciami v kľúčových
génoch a sú indukované ultrafialovým žiarením. Ochranu pred
slnečným žiarením odporúča aj
WHO, avšak benefity sanskrínov
v prevencii melanómu nie sú vždy
presvedčivé. Protirečivé výsledky
môžu prameniť aj z nedostatočného množstva aplikovaného sanskrínu. Väčšina používateľov si aplikuje približne štvrtinu odporúčanej
dávky 2 mg na štvorcový centimeter kože alebo jeho opakovanej
Vplyv poškodenia DNA na vznik aplikácie, rovnako používanie sanNMSC a malígneho melanómu skrínov môže zvyšovať motiváciu
Väčšina keratinocytových malignít zostať na slnku dlho, ak sa aplikuje
číslo 2/2019
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sanskrín stráca sa obava zo vzniku
malígneho melanómu.
Autori Olsen CM a spol., vo svojej
práci (Prevention of DNA damage
in human skin by topical sunscreens. Photodermatol Photoimunol
Photomed. 2017, 33:135 - 142) sledovali, či sanskríny dokážu predchádzať poškodeniu DNA v ľudskej
koži, ak sú aplikované pred expozíciou slnečného žiarenia. Boli identifikované vhodné štúdie. Napriek
heterogenite v metodologických
postupoch, včítane ochranných
faktorov v hodnotených sanskrínoch, rozsahu testovaných kožných fototypov, expozičnému
času a dávke UVR, načasovaniu
postradiačných biopsií a markerov
poškodenia DNA, ktoré boli sledované, všetky štúdie dokazovali
markantnú redukciu ultrafialovým

DOBRÉ VEDIEŤ
žiarením (UVR) indukovaného poškodenia DNA na miestach, kde
bola koža chránená sanskrínmi.
Prehľad experimentálnych dôkazov podporuje ochranný účinok
lokálnych sanskrínov v prevencii
UVR indukovaného poškodenia
DNA v humánnych kožných bunkách in vivo.
UVR zapríčiňuje poškodenie DNA
v melanocytoch produkciou fotoproduktov akými sú cyklobután-pyrimidínové diméry (CPDs)
a 8-oxo-7-hydrodeoxyguanosín.
Produkcia voľných kyslíkových
radikálov vplyvom UVR indukuje
tvorbu prozápalových cytokínov,
čo spoločne s prirodzenými imunosupresívnymi účinkami UVR
podporuje karcinogenézu. Nicotínamid (vitamín B3) zlepšuje opravy DNA, moduluje zápalové prostredie vznikajúce pôsobením UVR
a redukuje UVR indukovanú imunosupresiu. Nikotinamid redukuje incidenciu aktinických keratóz
(AKs) a nemelanómovej rakoviny
kože (NMSCs) u vysoko rizikových
jedincov, zvyšuje aj opravy poškodenej DNA v melanocytoch, môže
byť preto sľubným agens v chemoprevencii melanómu vo vysoko rizikovej populácii.
Chemopreventívne stratégie voči
kožnej karcinogenéze budú veľmi
dôležité so zreteľom na starnutie
populácie a zvyšujúcu sa incidenciu malígneho melanómu i NMSC
celosvetovo .
Budúcnosť fotoprotekcie vyzerá
sľubne. Dostupnosť nových ingrediencií viedla k výraznému zlepšeniu textúry, fotostabilite, odolnosti
voči vode a účinnosti sanskrínov.
Stúpajúce množstvá nových sanskrínov ponúkajú komplexnejšiu
ochranu, včítane prídavných ingrediencií, akými sú antioxidanty
alebo prírodné molekuly ako rastlinné extrakty, lišajníky, biomolekuly - ako alternatíva zvyšovania
fotoprotekcie.
Extrakty planktónu, ktoré obsahujú DNA reparačné fotolyázové

enzýmy sú jednou z nových ingrediencií, ktoré sa začali inkorporovať do sanskrínov na posilnenie
intrinsic DNA opravy, a ktoré rozšírili fotoprotektívne účinky sanskrínov na fotoopravu.
V roku 2015 bola udelená Nobelova cena za chémiu Azizovi Sancarovi z Univerzity v Severnej Karolíne
za jeho prácu objasňujúcu mechanizmus opravy DNA fotolyázou.
Fotolyáza iniciálne nie je u ľudí prítomná, máme iné opravné mechanizmy DNA ako napr. excízna oprava nukleotidu (NER), ktorá bola
opísaná ako oprava UVR indukovaného poškodenia DNA. Možnosť
inkorporovať fotolyázu enkapsulovanú v lipozómoch a s ňou aj
schopnosť opraviť UVR indukované DNA poškodenie do sanskrínov
pridáva novú vzrušujúcu dimenziu
strategickému prístupu voči UVR
poškodeniu.
S narastajúcim varovaním o riziku
spálenia kože (fotostarnutie, rakovina kože) narastá aj používanie
sanskrínov. Boli vznesené obavy
z používania organických UV filtrov (oxybenzone, octocrylene,
octinoxate, ethylhexyl salicylate),
mnohé štúdie ich identifikovali vo
väčšine vodných zdrojov na svete.
Tieto filtre nie je jednoduché odstrániť bežnými čističkami odpadových vôd. Navyše v laboratórnom
prostredí bol oxybenzone považovaný za látku, ktorá môže prispievať k odfarbovaniu koralových
útesov (aj keď tento proces je multifaktoriálny a prispieva k nemu aj
otepľovanie morí a oceánov).
Mnohé UV filtre sa identifikovali
celosvetove aj v rozličných druhoch rýb, čo môže mať následky na
potravinový reťazec.
Pokračujúce vyluhovanie UV filtrov do životného prostredia
viedlo k hľadaniu ich odstránenia
z vody. Robili sa štúdie s Cyperus
alternifolius L, čo je bežná mokraďová rastlina, pričom dokáže absorbovať oxybenzone do svojho
koreňového systému a kumuluje
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túto chemikáliu vo svojich tkanivách. Rastlina nakoniec konvertuje
oxybenzone na chemické konjugáty s nižšou toxicitou. Tento mechanizmus bol vyhodnotený ako
možný spôsob odstránenia oxybenzónu zo životného prostredia
s varovaním, že predtým, než sa
rastliny prirodzene rozpadnú, treba ich vytrhať.
Používanie sanskrínov by nemalo
vyústiť do dlhších expozičných časov. Treba mať na pamäti, že hodnoty SPF deklarované na produktoch sú založené na koncentrácii 2
mg sanskrínu na jeden centimeter
štvorcový kože, čo je virtuálna hodnota, ktorá sa temer nikdy v praxi
nedosiahne. Reálne, zvyčajne aplikované množstvá sú 0,5 – 1 mg na
jeden centimeter štvorcový kože.
UVR ochrana preto exponenciálne
klesá s hrúbkou vrstvy aplikovaného sanskrínu.
Fotoprotekcia zostáva prvoradou
v prevencii NMSC i malígneho
melanómu. Zdá sa však zrejmé, že
s rastúcou váhou dôkazov o negatívnom vplyve organických UV
filtrov na naše životné prostredie
budeme aktívne objavovať alternatívne formy fotoprotekcie a nové
spôsoby filtrácie vody. V súčasnosti sa odporúčajú ako alternatíva vo
fotoprotekcii fyzikálne blokátory,
naďalej však zostáva dôležitou aj
edukácia populácie - vyhľadanie
tieňa, vynechanie expozície UVR
počas rizikových hodín, nosenie
okuliarov, fotoprotektívnych odevov i plaviek.
Text: MUDr. Katarína Poláková, PhD.,
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek
_______________________________
*/sanskrín (sunscreen) z angličtiny
sun: slnko; screen: tienidlo - zvonka pôsobiaci fotoprotektor s chemickým alebo fyzikálnym mechanizmom.

UDIALO SA

Výročné XX. kvadrilaterálne sympózium
mladých rádiológov Slovenska – Maďarska – Slovinska a Chorvátska sa uskutočnilo na Slovensku
V dňoch 15. - 17. marca 2019 mladí rádiológovia zo Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska
mali možnosť prezentovať svoje
vedecké výsledky, ako aj praktické skúsenosti na medzinárodnom kvadrilaterálnom rádiologickom sympóziu. Sympózium
zastrešovala Slovenská rádio-

logická spoločnosť Slovenskej
lekárskej spoločnosti (SRS SLS)
pod odbornou garanciou hlavnej
organizátorky doc. et doc. MUDr.
Viery Lehotskej, PhD, prezidentky SRS SLS a hlavnej odborníčky
MZSR pre rádiológiu. Záštitu nad
sympóziom prijala doc. MUDr.
Andrea Kalavská, PhD., minister-

ka zdravotníctva SR, ktorá poslala
účastníkom sympózia pozdravný
list a prof. MUDr. J. Šteňo, DrSc.,
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorý sa osobne zúčastnil na
otváracom ceremoniáli a v mene
akademickej obce pozdravil všetkých účastníkov akcie.

Skupinová fotografia účastníkov jubilejného quadrilaterálneho rádiologického sympózia.

N

a podujatí sa zúčastnili aj prezidenti národných rádiologických spoločností prof. Damir
Miletič za Chorvátsko, prof. Viktor
Bérczi za Maďarsko a doc. Maja Mušič za Slovinsko. Čestným hosťom
akcie bol aj prezident Európskej rádiologickej spoločnosti prof. Boris
Brkljačić. Pozvanie prijali aj prezident Izraelskej rádiologickej spoločnosti prof. Jacob Sosna, ktorého
sprevádzali štyria mladí izraelskí
rádiológovia s aktívnou účasťou
a dr. Andrzej Cieszanowski, viceprezident Poľskej rádiologickej
spoločnosti.
Quadrilaterálne rádiologické sympózium predstavuje aktivitu v rámci medzinárodného projektu „Invest into the Youth“, ktorý je zastrešený Európskou rádiologickou
číslo 2/2019

spoločnosťou (ESR- European Society of Radiology).
Mimoriadnou cťou a potešením
bola možnosť zorganizovať jubilejný 20. ročník podujatia práve na
Slovensku, ktoré sa k tejto iniciatíve zameranej prevažne na mladých
rádiológov pripojilo v roku 2015.
Sympózium sa uskutočnilo v malebnom prostredí Malých Karpát
v hoteli Zochova chata v Modre-Piesok. Celková účasť bola 110 mladých
rádiológov do 35 rokov spolu s ich
mentormi, ktorých zastupovali
predstavitelia prestížnych univerzít
zo zúčastnených krajín. Predniesli
celkovo 64 odborných a vedeckých
prednášok, ktoré boli zamerané na
zdieľanie výskumu a odborných
znalostí a zručností v diagnostickom zobrazovaní v onkológii a v in-
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tervenčnej onkológii. Rokovacím
jazykom bola angličtina.
Akcia sa stretla s mimoriadnym
úspechom. Počas jej priebehu boli
udelené aj ceny za úspešnosť v interaktívnom kvíze zameranom na
interpretáciu diagnostických obrazov, ako aj ocenenia za najlepšie
prezentácie.
Okrem kvalitného vedeckého
programu bol pre účastníkov pripravený aj bohatý spoločenský
program, vrátane komentovanej
prehliadky Bratislavy. Účastníci
mohli tak naďalej rozvíjať existujúce vzájomné kontakty a nadviazať
nové medzinárodné odborné vzťahy a osobné priateľstvá.
Text: Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Foto: archív autorky

UDIALO SA

Zaujímavé stretnutie farmaceutov
V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Časť účastníkov stretnutia v kláštornej záhrade.

Lekáreň sv. Alžbety a Slovenská lekárnická komora, jej miestna pobočka Bratislava Staré mesto, pripravili koncom mája pre svojich
pracovníkov, členov a hostí v Onkologickom ústave sv. Alžbety obsahovo zaujímavé poznávacie podujatie. Účastníci stretnutia mali
tiež možnosť oboznámiť sa, i prostredníctvom odborného výkladu,
s priestormi historickej lekárne v areáli nemocnice, respektíve kláštora, ktoré bežne nie sú verejnosti prístupné.

S

viacerými novými poznatkami
obohatený úvodný tematický
blok: „Pôsobenie Rehole sv. Alžbety v Bratislave od 18. storočia.
Zásobovanie a používanie liekov
v pôvodnom špitáli“, uviedol Mgr.
Tomáš Králik, PhD. Viacerí účastníci, pamätníci jej pôsobenia, rozvinuli svojimi vstupmi spomienkovo
ladené vystúpenie na tému: „Osobnosť lekárenstva v Bratislave RNDr.
PhMr. Anna Bandžáková“, ktoré
emotívne predniesla jej vnučka
PharmDr. Hana Sepová Kiňová,
PhD.
Hlavný referát „Pôsobenie lekárnikov a promovaných odborníkov
v Onkologickom ústave, používanie liekov v nemocnici v časoch
štátnej správy do r.1989„ prednie-

sol organizátor celého podujatia
RNDr. Tibor Zonnenschein. Podstatnú časť z jeho referátu zverejníme v budúcom čísle časopisu Naša
nemocnica v rámci nového cyklu:
Z HISTÓRIE ONKOLOGICKÉHO
ÚSTAVU SV. ALŽBETY, ktorého
prvá časť začína už v tomto vydaní.
Povzbudzujúci dojem u pamätníkov i ďalších účastníkov, aktívnych
farmaceutov, zanechala prezentácia praktikantov 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK. Perfektné
vystúpenie na tému „Výhody absolvovania šesťmesačnej praxe na
pôde nemocničnej lekárne“ v rámci prezentácie prítomným venovala praktikantka Monika Kapronczaiová.
Na záver sa účastníci podujatia,
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Úhľadne napísané recepty na lieky pred stáročiami.

Historické dózy na liečivá.

ako prví oboznámili s novým umeleckým dielom, ktoré pribudlo do
správy Lekárne sv. Alžbety a stalo
sa trvalou súčasťou jej priestorov
(expozitúry na prvom poschodí
pavilónu K).
Text a foto: Peter Kresánek

vo svetle

Pravdy

Súčasný človek v konfrontácii
s utrpením a smrťou
Jednou z charakteristík našej doby je mimoriadne rýchly rozvoj technológií, ktoré sa dotýkajú nielen medicíny a všetkých
vedeckých oblastí, ale aj každodenného života. Dnešná medicína, okrem iného, umožňuje oddialiť smrť nevyliečiteľne chorých, avšak s použitím drahých a zložitých prístrojov. Zdravotnícki pracovníci, na jednej strane, musia čeliť vážnym etickým
otázkam, ktoré sú s tým spojené a, na strane druhej, musia odolávať rôznym tlakom, ktorým ich vystavujú komunikačné prostriedky, často šíriace aj falošné a neopodstatnené informácie
o ľudskom živote a o pravých možnostiach medicínskej vedy.
/dokončenie z predošlého čísla, tiž základnou podmienkou, počiarozšírené kvôli nadväznosti/
točnou etapou a integrálnou časťou celkového jednotného procesu
resťanská vízia – Kresťanský ľudskej existencie. Tento proces
pohľad objíma celú stvorenú neočakávane a bez akejkoľvek zárealitu, celé ľudstvo i jednotlivého sluhy človeka prežaruje prísľub
človeka vo všetkých obdobiach a obnovuje dar Božieho života, ktojeho existencie. Život vníma ako rý sa v plnosti uskutoční vo večnosdar, ktorého pôvodcom je osobný ti (por. Jn 3,1-2). Toto nadprirodzeBoh. „Každý ľudský život – ako to né povolanie zároveň zdôrazňuje
opakuje Cirkev – od chvíle poča- relativitu pozemského života muža
tia až po smrť je posvätný, preto- a ženy. Nie je totiž „poslednou“, ale
že ľudská osoba je chcená pre ňu „predposlednou“ skutočnosťou. Je
samu na obraz a podobu živého teda posvätnou skutočnosťou, ktoa svätého Boha.“1 Smrť nezna- rá je nám zverená [...].“2 Tento dar
mená definitívny koniec, ale pre- je pozvaním pre každého človeka,
chod k inému, novému, večnému ktorý, na jednej strane, si ho má
životu, ktorý prisľúbil živý Boh. zodpovedne chrániť, dať ho k disPostoj celej Tradície i učiteľského pozícii pre službu Bohu i blížnym
úradu Cirkvi výstižne sumarizuje a, na druhej strane, má ho plne rešJán Pavol II. nasledovne: „Človek pektovať aj u iných.
je povolaný k plnosti života, ktorý Kresťan si uvedomuje, že opravdipresahuje rozmery jeho pozemskej vý význam utrpenia ho presahuje
existencie, pretože spočíva v účas- a má ho hľadať prostredníctvom
ti na samom živote Boha. Vzneše- viery na rovine teologickej a spirinosť tohto nadprirodzeného povo- tuálnej. Utrpenie ako tajomstvo nelania ukazuje veľkosť a nesmiernu súvisí iba s tajomstvom trpiaceho
hodnotu ľudského života aj v jeho človeka, ale odkazuje na tajomstvo
pozemskej fáze. Život v čase je to- samotného Boha. V osobe Ježiša
Krista Boží Syn niesol bolesti ce-

K

1

Katechizmus katolíckej Cirkvi, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1998, č.
2319.
číslo 2/2019

2

Ján Pavol II., Evangelium vitae, č. 2.
Kurzíva je v origináli.

16

lého ľudstva i každého jednotlivca
a zomrel za všetkých. Ako Kristus,
tak aj každý trpiaci a zomierajúci,
môže prežívať pocit odlúčenia od
Boha alebo „ticho Boha“. Ťažké
otázky o zmysle zla, utrpenia či
smrti si kladie nielen sebe, ale aj
samotnému Bohu. Kristov kríž je
koncentráciou všetkých možných
otázok o zmysle utrpenia a smrti, ale zároveň naznačuje aj odpoveď 3. Ján Pavol II. ohľadom toho
píše: „Kristov kríž vrhá veľmi prenikavo spásonosné svetlo na život
človeka a najmä na jeho utrpenie,
pretože pomocou viery ho zasahuje už aj so zmŕtvychvstaním: tajomstvo utrpenia sa včleňuje do veľkonočného tajomstva.“4
Veriaci človek v osobe Ježiša Krista nachádza odpoveď na otázku
o zmysle utrpenia a vzor, ako sa
k nemu postaviť. Kristus ani neodhalil tajomstvo utrpenia, ani ho
neodstránil, ale sa mu sám vystavil,
podelil sa s človekom o jeho utrpenie, aby poukázal na jeho spásnu
a výkupnú hodnotu. Svojou božskou prítomnosťou posvätil aj utrpenie aj zomieranie človeka. Preto
akákoľvek forma ľudského utrpenia a zomierania sú ním vykúpené
a nadobúdajú nový význam. V tomto zmysle, každému kto dokáže prijať utrpenie s Kristom a pre Krista,
3

4

Význam Kristovho kríža, jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania pre jednotlivca i celé ľudstvo súhrne vyjadruje svätý pápež Pavol VI. vo svojom
veľkonočnom príhovore z 29. marca
1964. Citované v: D. Casera, „Sofferenza“, In: S. Leone – S. Privitara (Eds.),
Nuovo Dizionario di Bioetica, Città
Nuova – Istituto Siciliano di Bioetica,
Roma – Acireale (CT), 2004, ss. 11041108, tu 1107.
Ján Pavol II., Salvifici doloris, č. 21.
(Prístup: 3. marca 2019).

vo svetle

sa naskytá príležitosť pre duchovný rast, pre svoje sebadarovanie
a pre rast v láske.5
Apoštolský list Salvifici doloris
O kresťanskom zmysle ľudského
utrpenia v tejto súvislosti poznamenáva: „Evanjelium utrpenia najskôr na mnohých miestach hovorí
o utrpení ,pre Krista‘, ,kvôli Kristovi‘ a to slovami samého Ježiša alebo
slovami jeho apoštolov. Učiteľ neskrýva pred svojimi učeníkmi a nasledovníkmi perspektívu utrpenia,
naopak, otvorene im o ňom hovorí
a súčasne poukazuje na nadprirodzené sily, ktoré im budú na pomoci počas prenasledovaní a súžení
,pre meno Kristovo‘. Tieto utrpenia budú aj osobitným overením
podobnosti s Kristom a spojenia
s ním.“6 Iba v zjednotení s Kristom
možno zvíťaziť nad utrpením i nad
smrťou.
Závery – Súčasná západná kultúrna a technokratická mentalita
prejavujú bezhraničnú dôveru vo
vedu a v neobmedzené technické
možnosti človeka. Silne ich podporuje, prehlbuje a šíri dnešná
dominantná individualistická antropológia. V konfrontácii s týmito
tendenciami, rozhodne možno súhlasiť s burcujúcou výzvou, ktorú
adresuje Matthew Fforde, profesor
anglickej kultúry a súčasnej histórie v Oxforde a Ríme: „Bezduchosť
nášho desocializovaného masového sveta by mala byť výzvou a nie
prekážkou“7. Na túto výzvu by
mala nadviazať misijná kreativita,
zdôraznená pápežom Františkom.
Podľa neho, veriaci v kontakte
„s morálnym a ľudským úpadkom“
5

6

7

Por. S. Cipressa, „Sofferenza“, ss. 475482.
Ján Pavol II., Salvifici doloris, č. 25.
(Prístup: 3. marca 2019).
M. Fforde, Desocializácia. Kríza postmodernity, (angl. orig.: Desocialisation. The Crisis of the Post-modern.
A spiritual critique, Aracne Editrice,
Rome 2000, slov. preklad: J. Matulník
– M. Minichová), Lúč, Bratislava 2010,
s. 359.

Pravdy

sa nemajú „zastavovať [...] pri rétorickom odsudzovaní súčasných
ziel“, akoby sa tak mohla dosiahnuť
nejaká radikálna zmena. Pápež zároveň pozýva, aby veriaci odpovedali tvorivou vernosťou, dôverou
v Božiu milosť a otvorenosťou voči
nej.8
To platí aj pre široké pole bolesti,
utrpenia, zomierania a smrti. Poslaním kresťanov a Cirkvi je a bude
povzbudzovať k nádeji, dôvere,
a láske, a tak dať účinný príspevok
pre formáciu v prospech života
a proti strachu a neistote, ktoré
šíri postmoderná mentalita. Keď
človek bude pokorný voči Bohu
(a klaňať sa iba jemu, a nie sebe
alebo modlám, ktoré si sám vyrobí) a rešpektovať jeho prikázania,
bude samotným Stvoriteľom požehnaný aj v tomto aj v budúcom
živote. Keď sa však odvráti od živého Boha ako garanta šťastia, vystaví seba chaosu, ktorý môže mať
veľmi vážne, ba tragické dôsledky
pre neho i pre budúce generácie.
Rešpektovať, podporovať a chrániť
ľudský život je morálnym imperatívom. Jeho realizácia môže prinášať
nepohodlie a nepopularitu kvôli
politickým a ideologickým záujmom niektorých kruhov, ale jediný predstavuje čestné, dôstojné
a zodpovedné konanie, ktoré nebude treba modifikovať a za ktoré
sa nebude treba hanbiť. Ani pred
históriou jednotlivého národa, ani
pred večným Sudcom.
Tradičný a klasický výraz ars moriendi – ars vivendi zdôrazňuje,
že kresťan svojím životom sa učí
zároveň aj zomierať. Alebo opačne:
Umenie zomierať sa prežíva a sa
učí aj v umení žiť. Aj napriek ťažkým a bolestným situáciam, kresťanský pohľad na bolesť, utrpenie
a smrť sa zameriava na život a na
veľkonočnú nádej, ktorá nad nimi
prevláda. Veľkonočná nádej je tým
svetlom, v ktorom kresťanská vie8

Por. Pápež František, Amoris laetitia, č.
35; por. aj čč. 36,37,57.
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ra prijíma život, bolesť, utrpenie
i smrť 9. Kristovým zmŕtvychvstaním každá bolesť, každé utrpenie
a každá smrť utrpeli definitívnu
porážku. Bolesť, utrpenie a smrť sú
integrálnymi zložkami ľudského
života. Prijať ich, keď sa im nedá
vyhnúť, a zmierňovať bolesť a utrpenie iných – to je hlboko ľudské
a kresťanské. Zabiť iných – či asistovanou samovraždou či eutanáziou
– sa protiví aj dobre sformovanému svedomiu, aj Božiemu zákonu.
Je to iba útek pred bolestnou skutočnosťou, a nie jej riešenie.
Spolucítenie s inými, hlavne slabými, chorými, starými a zomierajúcimi – to je ideál nielen dobrého
Samaritána z evanjelií, ale aj dobrého Samaritána dneška, ktorým sa
možno stať: „Milosrdný Samaritán
je každý človek, ktorý sa zastaví
pri utrpení druhého človeka, nech
je to akékoľvek utrpenie.“10 To je
ideál veriaceho človeka, ktorý sa
pokorne skláňa nad každým, ktorý
potrebuje jeho pomoc. Je si totiž
vedomý prísľubu svojho Majstra:
„Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ (Mt 25,40). Takým
prístupom sa radikálne postaví
k dehumanizujúcim, desocializujúcim a depersonalizujúcim tendenciám dnešnej západnej spoločnosti
a ponúkne alternatívu iného životného štýlu, ktorý sa díva ponad horizont míňajúceho sa pozemského
života.
Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ,
PhD.,
Pápežská univerzita Gregoriana,
Rím;
Teologická fakulta, Trnavská univerzita, Bratislava

9

Por. P. Giannoni, „Morte e morire“, In:
G. Cinà et al. (Eds.), Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria, Edizioni
Camilliane, Torino 1997, ss. 757-762.
10
Ján Pavol II., Salvifici doloris, č. 28.
(Prístup: 3. marca 2019).

Z výhodnej ponuky
Lekárne sv. Alžbety

číslo 2/2019
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PRE ZÁCHRANU TOHO NAJVZÁCNEJŠIEHO

Neodkladná podpora
životných funkcií
príhoda, ku ktorej môže dôjsť kdekoľvek a kedykoľvek teda doma, na
ulici, na pracovisku. Rovnako ako
samotná definícia prvej pomoci,
ktorú charakterizujeme ako súbor
jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia bezprostredne v poskytnutí tej prvej pomoci a musí ju
vedieť poskytnúť každý občan Slovenskej republiky ak tým neohrozí
seba či postihnutého. Pre občana
je to povinnosť a dokonca sa ukáteoretickej časti kurzu okrem kácia prvej pomoci ako náhle ohro- zalo, že ju vedia poskytnúť aj deti
iného odznela základná indi- zenie zdravia, ako neočakávaná počnúc vyšším vekom ako je 12 rokov, ktoré sa učia robiť resuscitáciu
už na školách.
Prvá pomoc sa má poskytovať tak,
aby boli následky pre postihnutého čo najmenšie, čiže treba ho
najprv dostať zo stavu priameho
ohrozenia (napríklad pri topení
vytiahnuť z vody), aby sa predišlo
komplikáciám a dosiahlo sa následne čo najrýchlejšie a najuspokojivejšie jeho vyliečenie. Kvalita
prvej pomoci závisí od dokonalých
teoretických znalostí základných
postupov, schopností a zručností
poskytnúť ju.
Významnou súčasťou kurzu boli
priame praktické nácviky poskytovania prvej pomoci, najmä z hľadiska mimoriadne dôležitej obnovy
troch základných vitálnych funkcií, ktorými sú vedomie, dýchanie
a krvný obeh. Akonáhle nám totiž
zlyháva jedna z týchto vitálnych
funkcií tak okamžite sa rúca aj
druhá. Ak sa zastaví krvný obeh,
ako odznelo na kurze podľa najnovších poznatkov veľmi rýchlo,
možno už za päť až desať sekúnd,
sa stráca svalový tonus a pacient
zostáva okamžite ležať bezvládne.
To následne spôsobuje odumiera-

Slovenská lekárska komora uskutočnila prostredníctvom svojich partnerov a v spolupráci so Združením pre onkológiu
v Onkologickom ústave sv. Alžbety špecializovaný dvojdňový kurz pre záchranu toho najvzácnejšieho – ľudských životov. Kurz s odborným názvom Neodkladná podpora životných funkcií (NPŽF) sa uskutočnil ako akreditovaný študijný
program sústavného vzdelávania určený pre lekárov i zdravotné sestry.

V
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nie mozgových buniek. Ostatné
orgány zlyhávajú neskôr, pričom
dýchanie sa zastavuje asi za jednu
až dve minúty...
Ako zvládnuť obnovu základných
vitálnych funkcií si účastníci kurzu
mali možnosť tiež prakticky nacvičiť a otestovať svoje spôsobilosti na
najmodernejších fantómoch ľudského tela, s účinným vyhodnotením svojho zákroku tiež prostredníctvom elektroniky. Napríklad
dostatočnosť tlaku či správnu frekvenciu v kombinácii s vdychom
pri masáži srdca meral pri cvičnom fantóme počítačový program.
Rovnako sa dalo odskúšať správne
zdravotník musí vedieť poskytnúť
prvú pomoc, teda či lekár, či sestra
by to mal byť spôsobilý realizovať
v danej kvalite i nevyhnutne rýchlo. Práve z tohto dôvodu sa vykonávajú takéto školenia, kde sa prakticky a nielen teoreticky, získavajú
a prehlbujú potrebné znalosti, spôsobilosti a zručnosti.
Ako vyzdvihli organizátori i účastníci kurzu, Onkologický ústav sv.
Alžbety si zaslúži oceniť, že poskytol priestory a vytvoril podmienky
takéto užitočné školenia uskutočniť.
Text a foto: Peter Kresánek
použitie defibrilátora. Figurína na
nácvik uvoľnenia dýchacích ciest
zasa indikovala účinný (a dostatočne razantný) zákrok vypudením
z jej „útrob“ plastovej guľôčky.
Účastníci sa na záver zhodli, že
kurz naplnil svoj hlavný zámer: obnovenie vedomostí a praktických
zručností v neodkladnej podpore
životných funkcií v súlade s príslušnými legislatívnymi normami.
Európska resuscitačná rada pritom
odporúča, aby každý zdravotnícky pracovník povinne absolvoval
takýto typ certifikovaného kurzu
a sú dokonca krajiny kde to majú
povinné. Pritom platí, že každý
číslo 2/2019
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POMOC ONKOPACIENTOM A ICH BLÍZKYM

Zvládanie onkologického ochorenia
- čo môže okrem liečby pomôcť

Psychológ v procese liečby

O

nkologický pacient si môže
vybrať či bude navštevovať individuálne sedenia u psychológa,
alebo skupinové sedenia. Závisí to
od toho, čo pacient potrebuje a to
mu odporučíme. Depresívny a úzkostný pacient potrebuje skôr individuálne sedenia.
Na skupinové sedenia chodia pacienti, ktorí sa vzájomne podporujú a sú často aj pozitívne naladení
a ochorenie prijali. Sú tu aj pacienti
v recidíve či na začiatku diagnostikovania choroby. A to je dobre.
Pretože pacienti v remisii sú pozitívnym príkladom pre pacientov
v chorobe. Ukazujú im, že je to časť
životnej etapy, ktorú treba prekonať
a pacient môže žiť ďalej. Pozitívne
ich motivujú.
Liga proti rakovine ponúka aj skupinové sedenia
Je to otvorená skupina, takže nemáme limitovaný počet. Býva nás
tak do desať ľudí v skupine. Dozvedieť sa termíny skupinového sedenia môžu pacienti na stránke LPR,
v programe. Stretávame sa dvakrát
mesačne. Okrem toho na skupine
zvyknem aplikovať relaxačné cvičenia, kde sa pacienti môžu naučiť
uvoľniť sa, prísť na iné myšlienky.
Liga proti rakovine organizuje relaxačné pobyty, ktoré majú pozitívny
vplyv na zvládnutie ochorenia.
Treba povedať, že šok z diagnózy je
prirodzenou reakciou na stresovú
situáciu (chorobu). Po šoku, kedy
pacient nechce uveriť, že prečo
práve jemu sa to práve stalo, prichádzajú emócie. Sú u každého
pacienta individuálne, od hnevu,
strachu, úzkosti atď. K diagnóze onkologického ochorenia sa u niektorých pacientov pridružia aj problémy psychické. Úzkostné problémy,

depresívne nálady. Je vhodné, aby
pacient vyhľadal psychológa, prípadne psychiatra, pretože to komplikuje proces liečby. Psychoterapia a farmakoterapia sú užitočné
a vedia pacientovi výrazne pomôcť.
Prvým signálom, že niečo nie je tak
ako má byť, je spánok. Práve poruchy spánku signalizujú psychickú
nepohodu.
Onkologické ochorenie zasiahne
do života nielen pacienta, ale aj celej rodiny. Závisí od toho, v akom
vzťahu sme k pacientovi a akú dôležitú úlohu v našom živote zastáva.
Onkologické ochorenie mení dynamiku vzťahu, buď pozitívnym alebo negatívnym smerom. Sú rôzne
typy pacientov, niektorí sa izolujú
a uzatvárajú, iní zase majú potrebu
rozprávať. Je vhodné ak má pacient
v blízkosti, aspoň jedného dôverného človeka, s ktorým sa môže podeliť so svojimi ťažkosťami. Niekedy to
môže byť aj pacient s ktorým sa liečil alebo zoznámil na skupinových
alebo relaxačných pobytoch. Niektorým pacientom práve onkologické ochorenie prinieslo do života
nových a dôverných ľudí. Choroba
a ťažké životné obdobia prinášajú
svetlo do vzťahov.
Život v neistote
Naučiť sa žiť život v neistote je výzva
pre nás všetkých. V prípade onkologického ochorenia to máte tak, že
človek by sa mal nejakým spôsobom
s chorobou vyrovnať. V psychike
má zabudované obranné mechanizmy, ktoré sú úzko späté s priebehom vlastnej choroby. Každý pacient siaha po rôznych spôsoboch
zvládania choroby. V psychológii
rozoznávame pozitívne stratégie
zvládania stresu a negatívne spôsoby zvládania stresu. Pozitívnou
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stratégiou voči stresu je napríklad
aktívne vyhľadávanie informácií,
overovanie si informácií inými odborníkmi, komunikácia s pacientmi, ktorí ochorenie zvládli. Medzi
negatívne stratégie pri strese patrí
uzavretie sa do seba, nekomunikovanie s okolím, rezignácia, neustále
zaoberanie sa chorobou. Úlohou
psychológa je pacienta edukovať
o týchto stratégiách a pomôcť mu
nájsť správnu cestu na zvládanie
choroby. Rôzne zahraničné a domáce výskumy poukazujú na súvislosť
medzi pozitívnymi stratégiami stresu a uzdravením sa, teda ak ochorenie nie je v pokročilom štádiu. Dnes
našťastie poznáme veľa pacientov,
ktorí sú príkladom pre pacientov
ako sa zaradiť do života a dokážu si
ho aj napriek neistote užiť a tešiť sa
z maličkostí. Slnečné dni a prichádzajúce leto môže byť tiež zdrojom
lepšej nálady.
Text: PhDr. Andrea Križanová, PhD.
Foto: Peter Kresánek
Spolu 22 psychológov podporuje
v sieti tiež Liga proti rakovine. Na
Slovensku pôsobia prevažne v nemocniciach, alebo aj vo vlastných
priestoroch a poskytujú individuálne, ale niektorí aj skupinové poradenstvo, či už onkologickým pacientom, alebo ich príbuzným.

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

Rozhovor s koordinátorkou
Venovať sa dobrovoľníctvu tam, kde zohráva úlohu vážna
choroba, nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to vyrovnanú
psychiku, odolnosť, ale aj schopnosť komunikácie a empatie. Mária Látalová je koordinátorkou dobrovoľníkov, ktorí
pravidelne trávia čas tiež s pacientmi v Onkologickom ústave sv. Alžbety. S Máriou sme sa rozprávali o motivácii venovať sa dobrovoľníctvu, o vďačnosti pacientov, ale aj o tom,
prečo pri výbere dobrovoľníkov nehrá zdravotná špecializácia žiadnu rolu.
V organizácii Vŕba pracujete ako koordinátorka dobrovoľníkov. Čo všetko vaša práca obsahuje?
ráca koordinátorky dobrovoľníkov vo Vŕbe je rôznorodá a rozhodne sa nedá hovoriť o rutine. Mám
na starosti všetko, čo súvisí s prácou
dobrovoľníkov, s chodom kancelárie
či komunikáciou s okolím. Mojou úlohou je aj zásobovať sklady, organizovať
nábory nových dobrovoľníkov a technicky zabezpečiť školenie nových
dobrovoľníkov. Za 21 rokov fungovania sa z dobrovoľníckej skupiny Vŕba
stala profesionálna dobrovoľnícka
organizácia, ktorá si vyžaduje človeka
zamestnaného na plný úväzok.
Pomáhate onkologickým pacientom
v Bratislave. Môžete priblížiť, na čo
sa ako dobrovoľníci zameriavate?
Naši dobrovoľníci fungujú ako laická psychologicko-sociálna podpora.
Na oddelenia do nemocníc prichádzajú ľudia z rôznych odborov, s rôznym vzdelaním a v rôznom veku. So
zdravotníctvom väčšinou nemajú
nič spoločné. Prichádzajú ponúknuť
svoj čas, svoju prítomnosť a hlavne
svoju ľudskosť. Podľa potreby samotného pacienta.
Pacienti sú radi, že sa môžu s niekým
porozprávať, zahrať si karty alebo
„človeče“. S niekým, kto im možno
aspoň na chvíľu pomôže zabudnúť
na chorobu alebo komu môžu povedať aj o svojich trápeniach, ktoré
prežívajú. To sa deje väčšinou na
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oddeleniach pre hospitalizovaných
pacientov.
Ďalšia skupina dobrovoľníkov vedie
tvorivé dielne, kde si pacienti môžu
niečo pekné vyrobiť, prípadne len
tak posedieť. Obľúbenou aktivitou,
z ktorej sa pacienti tešia, je roznášanie kávy a čaju. Dobrovoľníci v doobedňajších hodinách chodia do čakárni a po chodbách nemocníc, kde
pacientom ponúkajú zadarmo kávu,
čaj, povzbudivé slovo a milý úsmev.
Možno sa zdá, že je to triviálna služba, ale niektorým pacientom sa až
tisnú slzy do očí z takéhoto prejavu
ľudskosti.
Hovoríte, že vaši dobrovoľníci sú ľudia z rôznych odborov. Je zameranie
na zdravotníctvo alebo psychológiu
výhodou?
Nie, skôr je to prekážkou. Princípom
Vŕby je, že sme laická psychologicko-sociálna podpora. A človek, ktorý
je zdravotník alebo psychológ, už
nie je laik. Naším cieľom je hlavne,
aby sa dobrovoľník a pacient mohli
stretnúť ako človek s človekom.
Máme dobrovoľníkov, ktorí pracujú
v rôznych oblastiach − IT, účtovníctvo, korporátny biznis sektor, študenti, seniori. Vo Vŕbe nie je dôležité byť odborníkom na psychológiu,
ale hlavne človekom so srdcom na
správnom mieste.
Je ťažké nájsť ľudí, ktorí sú motivovaní robiť prácu dobrovoľne?
Dobrovoľníctvo na onkológii je veľ-
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mi špecifická služba. Uchádzač musí
prejsť prísnym výberom. To nám trochu sťažuje výber uchádzačov, ale
sme radi, že sa ľudia hlásia. Aktuálne
je u nás 28 pravidelných dobrovoľníkov.
Nábory nových dobrovoľníkov
máme len dvakrát ročne, pretože
každý nábor má minimálne tri kolá.
Úvodné informačné stretnutie, osobné rozhovory a celodenné školenie.
Nábor je dlhší proces, v ktorom sa
selektujú skutočné motivácie uchádzačov. Ak chcú ľudia robiť dobrovoľníkov, ale nespĺňajú podmienky
nášho špecifického dobrovoľníctva
na onkológii, radi ich presmerujeme
do Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Nájdu tam ponuky, ktoré
by lepšie vyhovovali ich dobrovoľníckemu nastaveniu. Uchádzači sa
môžu o našom výbere viac dozvedieť na webovej stránke.
Čo pri tejto práci motivuje vás?
Potrebujem vidieť, že moja práca má
hlbší zmysel a pridanú hodnotu pre
spoločnosť. Aj ja mám niekedy ťažké chvíle, ale to prichádza v každej
práci. Onkologické prostredie, kde
sa pohybujem, je určite záťažové.
Napriek tomu, že moja práca je viac
manažérska a zameraná na administratívu, často chodím po chodbách
nemocnice alebo oddeleniach a s pacientmi komunikujem. Nemôžem si
v tvárach ľudí nevšimnúť zúfalstvo,
bolesť alebo inú formu utrpenia,

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA
ktoré rakovina so sebou prináša.
Čo je pre vás najťažšou výzvou v rámci vašej práce?
Z pohľadu koordinátora je to hlavne hľadanie nových individuálnych
a pravidelných darcov, ktorí by boli
ochotní nás pravidelne raz do mesiaca podporovať. Táto podpora je
možná aj cez našu webovú stránku.
Už darovaných 20 eur každý mesiac nám vie veľmi pomôcť. Dobrovoľníci pracujú síce bezplatne, ale
s vedením celého programu, s koordináciou a so zabezpečením materiálu máme spojené určité výdavky, na
ktoré musíme neustále hľadať zdroje.
Asi až postupne človek zistí, čo práca dobrovoľníka obsahuje. Ako sa
vyrovnávate so psychickým tlakom
a čo radíte iným dobrovoľníkom?
Každý má nejaký osvedčený spôsob,
ako sa s ťažkými situáciami vyrovnáva. My sa už pri nábore pýtame ľudí,
ako sa vyrovnávajú s ťažkými situáciami. Aby sme vedeli, či majú nejaký mechanizmus, ktorý im pomôže
zvládnuť alebo prekonať ťažké situácie.
Niekto číta knihy, niekto pracuje
v záhradke, niekto štrikuje. Je to
individuálne. Dobrovoľníkov však
nenechávame samých, keby sa im
niečo prihodilo. Raz za mesiac mávajú pravidelné stretnutia, kde sa
stretávajú ako skupinka so svojím supervízorom. Je to externý, platený,
certifikovaný odborník, ktorý im pomáha dohliadať na to, aby s niektorými emocionálne ťažkými situáciami
nezostali sami, aby ich vypovedali
a aby ich správne spracovali. Aby za
pacientmi na oddelenia nechodili
vyhorení dobrovoľníci, ktorí z dobrej vôle pomáhať môžu narobiť viac
škody ako úžitku.
Predpokladám, že dobrovoľníci to
robia nad rámec práce alebo štúdia.
Koľko času sa v priemere pacientom
venujú?
Máme interné pravidlo, že dobrovoľník prichádza na oddelenie len
raz v týždni v určený deň na jednu
až maximálne tri hodiny. Je to hlavne z psychohygienického hľadiska.

Stretávame sa aj s nepochopením
tohto pravidla. Za 21 rokov existencie sa však ukázalo dobré a správne
určiť hranicu, pretože mnohí ľudia
si ju nedokážu určiť sami v úvodnom
dobrovoľníckom nadšení.
Máte aj vekovú hranicu?
Je to jednou z podmienok. Máme
len dolnú hranicu, teda vek nad 20
rokov, dobrý fyzický a psychický
zdravotný stav. Dobrovoľník sa tiež
nesmie nachádzať v procese vlastného smútenia, nemal by byť zasiahnutý úmrtím blízkeho človeka kratším
ako tri roky.
Ako reagujú pacienti? Sú vašej pomoci otvorení?
Podľa spätných väzieb dobrovoľníkov, ale aj samotných pacientov naše
dobrovoľnícke aktivity pacienti veľmi vítajú. Niektorí pacienti dobrovoľníkov už poznajú, dokonca sa na
nich tešia a ich príchod očakávajú.
Pri jednej službe roznášania káv a čajov som stretla na chodbe pacientku,
ktorá išla na nejaké vyšetrenie. Už
z diaľky mi hovorila, že je rada za
túto službu a že chodí aj do našich
klubov. Akurát ju mrzí, že už zajtra
ide domov, lebo ešte mala naplánovanú výtvarnú techniku a už ju nestihne. Vtedy som si uvedomila, ako
sú pacienti za to vďační.
Alebo sa stalo, že dobrovoľníci podali pacientke teplý čaj a ona sa rozplakala a povedala, že to pre ňu už
dávno nikto nespravil. Dojalo ju to.
Ak pacient nemá náladu na rozhovor
alebo akúkoľvek našu dobrovoľnícku snahu, plne to rešpektujeme a riadime sa naším mottom: Ja ťa budem
sprevádzať, ale ty mi ukáž cestu. A ak
aj v danej chvíli nemá náladu, dáme
mu aspoň vedieť, že sme tu preňho a keby sa niečo zmenilo, môže
s nami počítať.
Čo pacientom, s ktorými spolupracujete, chýba najviac?
Pacienti hodnotia naše služby ako
nadštandardné. Naozaj nie je štandardom, aby v nemocniciach boli
dobrovoľníci. Ale aj podľa slov samotných zdravotníckych pracovníkov v mnohých prípadoch má
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pôsobenie dobrovoľníkov v rámci
nemocnice veľký prínos. Pacienti sú
často pokojnejší, majú komu o svojich starostiach a trápeniach povedať, je tam niekto, kto ich počúva.
Čo prispieva aj k ich lepšiemu liečebnému procesu.
Z čoho majú podľa vás najväčšiu radosť?
Myslím si, že pacientov teší predovšetkým ľudskosť. Že sa za ten čas
hospitalizácie majú možnosť porozprávať s ľuďmi zvonku o úplne bežných témach, ako sú varenie, šport,
koníčky. A to im pomáha možno na
chvíľu zabudnúť na ťažké chvíle,
ktoré im choroba prináša. Často sa
pacienti dobrovoľníkom zveria, čo
ich trápi, čo prežívajú, čo je pre nich
ťažké. Dobrovoľníci často vedia veci,
ktoré nevedia ani príbuzní či zdravotnícky personál.
Niektoré príbehy sú plné smútku,
niektoré radosti, ale skoro všetky
majú niečo spoločné. Ľudskú vďačnosť. Veľmi často to spomínajú práve naši dobrovoľníci. Že vďačnosť
je to, čo spája skoro všetky príbehy.
Vďačnosť za to, že je tu niekto, kto
počúva a kto pacientov sprevádza
v tom, čo práve prežívajú. Každý jeden pacient alebo dobrovoľník tvorí
pomyselný lístok na našej Vŕbe.
Čo je vaším dobrovoľníckym snom
alebo ideálnou predstavou? Kam by
ste chceli posunúť dobrovoľníctvo
v rámci organizácie?
Keby sme mali dostatok dobrovoľníkov, chceli by sme sprevádzať aj rodinných príslušníkov pacientov, ktorí sa vyrovnávajú s chorobou svojho
blízkeho. Ideálne by bolo, keby pacienta sprevádzal jeden vyškolený
dobrovoľník a rodinu druhý. Proces
zvládania takej náročnej životnej situácie zvyčajne neprebieha u týchto
strán kompatibilne ani v čase, ani tematicky.
Celý rozhovor nájdete v online magazíne Nadácie VÚB na:
www.srdcovky.sk.
Foto: Peter Kresánek
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Garant projektu AVON
za zdravé prsia
Primár Mamologického oddelenia Onkologického ústavu
sv. Alžbety doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. a zároveň
predseda SEKCAMA SOS SLS
dlhodobo pôsobí okrem iného tiež ako odborný garant pri
charitatívnom projekte AVON
za zdravé prsia. Aj v súvislosti
s tohtoročným projektom pripomína: ,,Karcinóm prsníka
je najčastejším onkologickým
ochorením žien a predstavu-

O

svetu šíri docent Bella aj prostredníctvom
vzdelávacích
workshopov a seminárov zameraných na zvýšenie povedomia
o tomto ochorení a dôležitosti
prevencie. Mnohé ženy si podľa
neho po skončení realizovaných
podujatí prehodnotili svoj prístup
a rozhodli sa, že budú chodiť na
preventívne prehliadky a v prípa-

číslo 2/2019

je 20 až 25-percentný podiel
na novozistených onkologických ochoreniach žien. Na
Slovensku asi každá dvanásta
žena, ktorá sa dožije 80 rokov,
má predpoklad, že bude mať
rakovinu prsníka. Konkrétne
je to spolu do 3,5-tisíca novo
diagnostikovaných žien s rakovinou prsníka ročne. Pritom
každý rok stúpa počet karcinómov prsníka aj u mladých žien
vo svete ako i u nás.“
de rizikových príznakov pôjdu na
lekárske vyšetrenia.
Docent Bella poukazuje okrem
iného aj na tú okolnosť, že pohlavie je najrizikovejším faktorom pre
vznik rakoviny prsníka. Preto by si
ženy mali robiť pravidelné samovyšetrenie prsníkov a chodiť na pravidelné preventívne prehliadky.
Pri samovyšetrovaní prsníkov sa
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musia zamerať na príznaky ochorenia. Ak zistia nejaký príznak a to aj
v prípade, že chodia na pravidelné
preventívne prehliadky, nemali by
odkladať návštevu zdravotníckeho
zariadenia. Rakovina sama osebe
nezmizne, čím sa skôr zistí, tým je
lepšia prognóza.
Ako ďalej zdôrazňuje, netreba čakať na prvé príznaky ochorenia, ale
je nutné predovšetkým absolvovať
pravidelné preventívne vyšetrenia.
Medzi možné príznaky rakoviny
prsníka patria: hrčka v prsníku
alebo v podpazuší a nad kľúčnou
kosťou, tiež nehojaci sa ekzém bradavky, zápal kože prsníka, výtok
z bradavky, vťahovanie kože prsníka a vťahovanie bradavky. Tieto
príznaky sa nemusia pri rakovine
prsníka vždy objaviť. Ak sa však
objavia, netreba otáľať s návštevou
lekára.
Na Slovensku pritom podľa štatistiky chodí na preventívne gynekologické prehliadky niečo nad 30
percent žien a vyšetrenie prsníka
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mamografiou absolvuje len 25
percent v rámci preventívnej prehliadky. Podľa dotazníkov z realizovaných prednášok uskutočňuje
samovyšetrenie 61 percent žien.
Žiaľ, pri prezentácii správne samovyšetrenie vykonáva len šesť percent žien.
Pre včasné odhalenie onkologického ochorenia prsníkovej žľazy
je tak nevyhnutné, aby si ženy pravidelne samy vyšetrovali prsníky.
Samovyšetrenie prsníkov by mali
vykonávať všetky ženy už od veku
18 rokov každý tretí mesiac, ženy
nad 30 rokov každý mesiac. Ideálny čas je po skončení menštruácie,
keď sú prsia bez hormonálnych
vplyvov a ľahšie sa vyšetrujú. Ženy
v klimaktériu by si mali prsníky
prehmatať každý mesiac, najlepšie
prvý deň v mesiaci. Pri vyšetrení si
treba všímať každú zmenu v prsníkoch súmernosť, zhrubnutie kože,
vtiahnutie kože alebo bradavky,
ekzém bradavky, zápal kože, výtok
z bradavky či novoobjavenú hrčku
prsníka, ktoré pri predchádzajúcich vyšetreniach neboli prítomné.

Potešiteľné výsledky, stále úspešnejšia liečba
Po prednáškach realizovaných
s odstupom štyroch až piatich rokov pre obdobný počet žien sa
vyšetrenie u gynekológa podľa docenta Bellu zvýšilo zo 42 percent
na 72 percent, vyšetrenie prsníkov
z 13 percent na 54 percent, a vyšetrenie ultrazvukom alebo mamografiou sa zvýšilo z 21 percent na 59
percent.
Po diagnostike rakoviny prsníka
sa ukazuje ako najdôležitejšie počúvať rady lekára a spolupracovať
s ním. Bez liečby rakovina prsníka
sama neustúpi, iba sa zhorší, často
až do ťažko liečiteľného štádia. Aj
napriek stúpajúcemu výskytu rakoviny prsníka úmrtnosť žien vďaka
včasnej diagnostike a stále účinnejším možnostiam liečby klesá.
V súčasnosti patrí rakovina prsníka
medzi rakoviny, ktoré majú dobrú
prognózu liečenia, hlavne, ak sa
zistí vo včasných štádiách. Liečba
záleží od štádia ochorenia a aj od
iných prognostických faktorov
tohto ochorenia. Spočíva v kombi-

nácii jednotlivých metód: chirurgie, liečby žiarením, chemoterapie
a hormonálnej terapie.
Text a foto: Peter Kresánek

AVON Pochod za zdravé prsia
V poradí už 11. ročník AVON Pochodu za zdravé prsia sa konal 8. júna v Bratislave. Obsahovú náplň sprostredkoval myšlienkou: Nie je dôležité, čo máš na hlave, ale čo nosíš v srdci. Priniesol množstvo dobrej nálady
a bohatý celodenný program, ktorý mali možnosť stráviť rodiny s deťmi v krásnom prostredí Bratislavského
hradu v areáli Východnej terasy (v minulosti sa pochody konali tiež v centre Bratislavy). Organizátori návštevníkom tohto roku pripravili ako účinkujúcich Simu Martausovú, skupiny Desmod, S Hudbou Vesmírnou, Puding pani Elvisovej, Dana Heribana, bubnovú show Campanu Batacudu či Otta Weitera a ďalších.
Priamo na mieste bol k dispozícii aj odborný garant projektu doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., ktorý sa
venuje najmä prevencii a vzdelávaniu v oblasti rakoviny prsníka, názorne vysvetlí a naučí ženy správnemu
postupu samovyšetrenia prsníkov.
Vstupenkou na podujatie bolo Tričko 2019, vyhotovené v dámskom, pánskom aj detskom prevedení. Tričká
sa predávali v mene a na účet o.z. Zdravá žena. Podľa
dostupných informácií ich už pre začatím podujatia
úplne vypredali. Zisk z predaja zakúpených tričiek putuje na konto verejnej zbierky «AVON Pochod 2019»,
realizovanej občianskym združením Zdravá žena.
Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke
www.zdraveprsia.sk a na Facebookovom profile Avon
proti rakovine prsníka.
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Rekordné výsledky

Deň narcisov 2019
Tohto roku sme už po dvadsiaty tretí krát, opäť počas Dňa
narcisov a to vo štvrtok 11. apríla, vyjadrili spolupatričnosť
onkologickým pacientom - najmä pripnutím žltého narcisu
na odev a finančnou podporou. Napriek nepriazni počasia
zbierka dosiahla rekordný výsledok: predbežný hrubý výnos
1,06-milióna eur, z toho priamo v Bratislave sa vyzbieralo
vyše 223-tisíc eur. Do tohtoročného Dňa narcisov sa pritom
celoslovensky zapojilo 786 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali 15 493 dobrovoľníkov v uliciach a na ďalších miestach
Slovenska. Na viacerých stanovištiach zbierali počas Dňa
narcisov dobrovoľníci finančné dary do pokladničiek tiež
v Onkologickom ústave sv. Alžbety, pričom im asistovala podávaním občerstvenia tiež Dobrovoľnícka skupina Vŕba.

Z

akladateľka a prezidentka Ligy
proti rakovine doc. MUDr. Eva
Siracká, DrSc., v kontexte s tohtoročným Dňom narcisov prízvuku-

číslo 2/2019

je, že v boji so zákerným onkologickým ochorením možno víťaziť
len vtedy, keď budeme spolu na
tom pracovať. «Situácia je vážna.
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Na Slovensku registrujeme 34-tisíc nových prípadov ročne. Tých,
ktorí mali alebo majú rakovinu je
220-tisíc a oni potrebujú pomoc,»
pripomína a dodáva, že prevencia je jedna z priorít ligy, pričom
používajú všetky metódy, aby ľudí
naučili zdravo žiť a absolvovať preventívne prehliadky. Podľa zakladateľky ligy je takisto dôležité pomáhať ľuďom, ktorí mali rakovinu
a sú diskriminovaní.
•••
Dosiahnutý predbežný výnos Dňa
narcisov vyzbieraný do pokladničiek a poukázaný cez účet od anonymných prispievateľov doplnia
do 60 dní od konania zbierky ešte
výnosy z príspevkov prostredníctvom SMS či dary z on-line portálov a od produktových partnerov.
Prostriedky sa použijú počas roka
na veľa užitočných projektov pre
onkologických pacientov. Viaceré
z nich lige umožnia pokračovať
v realizácii priamej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.
Patria k ním napríklad: bezplatná
Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť
psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo,
Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených
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na rakovinu, Jednorazový finančný
príspevok v hmotnej núdzi a pod.
Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti
prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných
zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového
vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym
oddeleniam, hospicom; finančne
sú podporené i menšie občianske
združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti
onkológie.
Liga proti rakovine začala najnovšie tiež s novou aktivitou – zameranou na podporu pre pozostalých. Vychádza z toho, že napriek
značnému pokroku v medicíne je
rakovina stále vážnym ochorením,
ktoré v mnohých prípadoch končí
smrťou. Pre blízkych tak nastáva
čas vyrovnať sa so stratou zosnulého. Obvykle sú však odkázaní sami
na seba.
Najnovším projektom Ligy proti
rakovine, jediným svojho druhu na
Slovensku je preto podpora, tiež
formou zorganizovania spoločného sedenia príbuzných, či besedy
s psychologičkou, po strate blízkeho v dôsledku onkologického

ochorenia. V zahraničí sa podporné skupiny tohto typu organizujú
už dlho. Majú pozitívny efekt, pomáhajú ľuďom nájsť zdroje, ako
sa vyrovnať so stratou. Zároveň
sa buduje komunita ľudí s podobnou životnou skúsenosťou, kde je
možné zdieľať prežívanie. Pocit
spolupatričnosti a vedomie, že sa
v podobnej situácii neocitáte sami,

sníma z pliec pomyselné bremeno
osamelosti a ponúka tak podporu
a pomoc. Tieto stretnutia pod vedením psychologičky sú predbežne načasované na každý tretí utorok v mesiaci, od 17 hod. v Centre
pomoci ligy na Brestovej ulici číslo
6 v Bratislave.
•••
„Každý rok sme vďační za darovanú sumu peňazí nech je akákoľvek.
Aj tento rok sme vynaložili maximálne úsilie na organizáciu a komunikáciu našej jedinej zbierky,
ktorej výnos je určený primárne na
podporu onkologických pacientov
v rôznych formách. Napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu,
ktoré prevládalo celý deň, nás rekordne najvyšší výnos úprimne teší
a povzbudzuje. Ďakujeme všetkým,
ktorí vyjadrili svojím príspevkom
podporu onkologickým pacientom a prejavili ním i dôveru našej
práci. Ďakujeme úprimne a s veľkou pokorou.“ Uzatvára v súvislosti
s tohtoročnou zbierkou Ing. Eva
Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy
proti rakovine.
Text a foto: Peter Kresánek

Autoservis - pneuservis
-

klampiarske práce
mechanické práce
lakovnícke práce
diagnostika vozidiel

e - mail: Tomas.dlugos@gmail.com
Tel.: 0918 893 384
Savanah Pro s.r.o.
prevádzka - Vajnorská 89, Bratislava
129A
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73. výstava Umenia, ktoré lieči v OÚSA

Tradícia pokračuje
V poradí ako sedemdesiatu tretiu z voľného cyklu “Umenie,
ktoré lieči”, pripravila v mesiacoch február až apríl akademická maliarka Nora Mitrová najnovšiu výstavu zo svojich diel,
ktorú nazvala „Momentky a meditácie“. Výstavu, ktorá je štyridsiatou treťou verejnou prezentáciou tvorivej umelkyne,
bezplatne sprístupnili v budove Preventívneho centra v areáli
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej
ulici. Na výstave predstavila bezmála tridsať obrazov stvárnených technológiami akrylu, tušu i olejového pastelu.

P

oďakovanie vedeniu ústavu
a Reholi sv. Alžbety za možnosť
prezentovať verejnosti svoju tvorbu vyjadrila autorka výstavy, ktorú prijal konateľ Onkologického
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Ako okrem iného
pri tejto príležitosti vyzdvihol, najnovšia výstava umelkyne je už treťou, ktorú uskutočnila v ústave a to
po predchádzajúcich dvoch: prvej
nazvanej „Letný pozdrav“, konanej
v roku 2006 a „Obrazy“, sprístupnenej verejnosti o rok neskôr. Prijatia
a následnej besedy sa zúčastnila
tiež matka vystavujúcej maliarky
číslo 2/2019
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MUDr. Eva Mitrová, DrSc. Popri
pedagogickej práci sa venovala
hlavne štúdiu priónových chorôb
(neurodegeneratívne ochorenia).
K výsledkom jej dlhodobého úsilia patrí vybudovanie Národného
referenčného centra pre priónové
choroby a pomalé vírusové infekcie pri SZU, ako aj výskum a dôkaz
unikátneho výskytu genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby na Slovensku, najmä na Orave.
Je autorkou vyše sto odborných
publikácií, spoluautorkou piatich
odborných monografií a dvoch
encyklopédií. Je samozrejmé, že
si mali veľa čo povedať s rovnako
erudovaným vedcom, špičkovým
lekárom onkológom, publicistom
i zostavovateľom encyklopédií doc.
MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc.
•••
Podľa informácií, ktoré uviedla
v kontexte s najnovšou prezentáciou Umenia, ktoré lieči kurátorka
PhDr. Klára Kubíková, vystavovateľka: akademická maliarka Nora
Mitrová (narodená 7. októbra 1964
v Bratislave) študovala na brati-

UMENIE

29

UMENIE
slavskej Vysokej škole výtvarných
umení odbor reštaurovanie maľby
u docentky Iriny Meszárošovej. Po
ukončení štúdií sa niekoľko rokov
upísala nielen reštaurovaniu maľby ale tiež pedagogickému pôsobeniu na Základnej umeleckej škole
v Bratislave. Už začiatky jej voľnej
tvorby boli spojené s experimentovaním a hľadaním vhodných maliarskych prostriedkov a techník.
Objavila a osvojila si najmä svojskú,
charakteristickú techniku olejového pastelu, ktorý najlepšie vyhovoval jej predstave zobrazovať svet
s dôrazom na vnútorný svet štruktúr. Prehodnocovaním farebného
koloritu a vyvážením emocionálnej a racionálnej stránky sa autorka snažila obohatiť svoj výtvarný
prejav o dynamiku formy, usporiadaním farebných pásov do vertikál
a diagonál, čo demonštrovali tiež
jej prvé dve výstavy v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
V súčasnosti sa okrem olejového
pastelu a olejomaľby Nora Mitrová
venuje aj maľbe akrylovými farbami. Z tohto obdobia pochádza i najnovšia, tretia prezentácia umelkyne, ktorej podstatnú časť tvoria
obrazy z cyklu „Jeseň“. Široká škála
teplej žltej evokuje neskoré leto,
jeho slnečnú, pokojnú, radostnú,
optimistickú atmosféru. Meditatívny nádych sa odráža v cykloch „Zamyslenie“ a „Snívanie“, ale i týmito usiluje autorka pomocou farby

a štruktúry sprostredkovať krásu,
ale aj pozitívnu energiu.
•••
Nora Mitrová žije a tvorí v Bratislave a venuje sa komornej maliarskej tvorbe. Pôvodne sa zapojila do
Spolku výtvarníkov Slovenska a stále je členkou Spoločnosti voľných
výtvarných umelcov. V roku 2011
získala tvorivé štipendium Fondu
výtvarných umení na tému „Farebný labyrint“.
Doposiaľ sa prezentovala v rámci
štyridsiatich troch individuálnych
i spoločných výstav na Slovensku,
opakovane vystavovala tiež v Maďarsku v lokalitách tam žijúcich
Slovákov aj v Budapešti, a spoločnej výstavy sa zúčastnila tiež v Rakúsku.
Svoj prínos do cyklu výstav umenie, ktoré lieči, vidí umelkyňa najmä v tom, že aktivuje pozitívne
emócie, chce svojimi dielami prinášať radosť. Za ich silnú stránku
pri tomto sprostredkovanom pôsobení považuje inšpiráciu a priamu
spätosť so svetom okolo nás a prírodou.
•••
Najnovšiu, už 73. výstavu Umenia,
ktoré lieči opäť pripravili za účasti členiek Ružová stužka, n.f. a Eu-

ropa Donna Slovakia pod gesciou
MUDr. Aleny Kállayovej, ktorá prijala za jej čestné členky obe dámy
Mitrové. Na podujatí nechýbala ani
ukážka a literatúra k zdravej výžive. A kytica ruží sa tu ušla aj jednej
z najdlhšie pôsobiacich členiek
Ružovej stužky, jubilujúcej pani
Majke. Ku úprimným blahoželaniam a prianiam jej najmä zdravia
sa pripájame!
Text a foto: Peter Kresánek

Tvorba umelkyne prezentovaná na verejnosti
Samostatné výstavy 13 (z toho dve v Maďarsku).
Kolektívne výstavy 30 (z toho jedna v Rakúsku a dve v Maďarsku).
Diela z najnovšej výstavy
Trojvršie (olejový pastel), Zamyslenie nad minulosťou (akryl), Zamyslenie nad prítomnosťou (akryl), Zamyslenie nad budúcnosťou (akryl),
Drahé kamene I. - III. (akryl), Neha (tuš), Kone (tuš), Nočný New York
I. - II. (akryl), Jesenné tóny (akryl), Tanec pri vatre (akryl), Rozutekané myšlienky (akryl), Hadia koža (akryl), Ohňostroj (akryl), Kupola
(olejový pastel), Malý jesenný pozdrav (akryl), Na poliach (olejový
pastel), Morská pena (akryl), Labyrint lásky (akryl), Jesenný pozdrav
(akryl), Snívanie I. - II. (akryl), Východ slnka (olejový pastel), Jesenné
tóny (akryl), Podvečerné svetlá I. - II. (akryl), Jesenný pozdrav (akryl).

číslo 2/2019
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www.boneheadz.sk
info@boneheadz.sk
tel: 02/3266 1462
55A
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ROKOV
CHRÁNIME
VAŠE ZDRAVIE

Pre laickú verejnosť,

suplementy pre odbornú verejnosť

a chvíle pohody pre zrelých čitateľov.

objednávky: bedekerzdravi@bedekerzdravia.sk
redakcia@revue50plus.sk

Najnovšie číslo Bedekra zdravia
už pristálo vo vašom stánku
Objednávky na adrese: predplatné@slposta.sk
www.bedekerzdravia.sk
mail: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
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