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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.

SLOVO NA ÚVOD

Plnú dodávku DHL účinných ochranných prostriedkov: desaťtisíc respirátorov KN95, 30 ochranných
okuliarov, sto ochranných oblekov a 500 párov
ochranných rukavíc darovala najnovšie pre Onkologický ústav sv. Alžbety Nadácia J&T.

Jeden zo symbolov boja proti koronavírusu sú rúška. Pomáhajú chrániť a umocňujú pocit, že spoločne pandémiu zvládneme. Spočiatku sa rúška ťažko
dali zohnať, pretože ich zásoby sa rýchlo minuli. Ľudia sa však vynašli, začali rúška šiť sami a posúvali ich ďalej. Ich dodávky Onkologickému ústavu sv.
Alžbety zabezpečovali aj mnohé firmy či inštitúcie.

Na „filtroch“ pôsobili, okrem
iných, viaceré zdravotné sestry
z Preventívneho centra a kliniky stomatológie Onkologického
ústavu sv. Alžbety.

Takto tým, vrátane zdravotníkov, ktorí sa najviac obetujú a pomáhajú, symbolicky ďakuje Google.

Príklad skromného darcu, s akými sa stretávame aj v dnešnej
dobe. Údaje o významnom dare,
ktorý ústavu poskytol, ani o svojej
osobe si neprial zverejniť. A s fotografiou súhlasil len v rúšku.

Darcom ochranných pomôcok poďakovala v mene zdravotníckych
pracovníkov, aj prostredníctvom
televízie, PhDr. Iveta Michalková,
MPH, vedúci pracovník ústavu
pre ošetrovateľskú starostlivosť.

číslo 2/2020
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Pri odovzdávaní daru ústavu
(sprava): Ing. Miroslava Šemberová, riaditeľka Nadácie J&T
a PhDr. Eva Massar, spoluorganizátorka viacerých aktivít počas
núdzového stavu.

SLOVO NA ÚVOD

Poďakovanie za vzácne dary, starostlivosť,
pomoc, podporu a pochopenie

O

nkologický ústav sv. Alžbety,
rovnako ako ďalšie nemocnice, prechádza zvlášť zložitým obdobím. Osobitne náročné boli prvé
týždne po vyhlásení núdzového
stavu, ktoré priniesli viaceré úplne
nové požiadavky, náročné opatrenia a vyžiadali si pohotovo zvládnuť aj nezvyčajné situácie. Napriek
tomu sa nám podarilo v úvodnej,
mimoriadne ťažkej, skúške obstáť.
Aj keď dnes nikto nevie jednoznačne predvídať čo nás ďalej čaká, nastáva zmiernenie viacerých obmedzení. Väčšina pracovísk ústavu už
poskytuje (v čase vydania toho čísla
časopisu) zdravotnícke služby, vrátane prevencie, v bežnom rozsahu.
Vzhľadom na to, že ústav je špecializovaný na onkologické ochorenie, aj v období od 15. marca do 30.
apríla sa onkochirurgické a onkogynekologické výkony vykonávali
v rozsahu 90 % výkonov a ožarovanie malígnych pacientov a liečba
chemoterapiou sa realizovali ako
v normálnom režime. Počet zobrazovacích výkonov bol na úrovni 65
% - 75 % a v súčasnosti nabiehame
na pôvodnú úroveň. Denne, aj v období núdzového stavu, bolo v našom zariadení okolo 900 pacientov
ambulantne a 150 na lôžkach.

PhDr. Iveta Michalková, MPH, ústavný infektológ MUDr. Ivan Vojtech
či krízový štáb ústavu, ktorý vedie
Ing. Juraj Slovák zabezpečujúci tiež
dodávky ochranných prostriedkov.
Sú to i všetci z tímov pri vchodoch
do našej nemocnice na „filtroch“,
kde pôsobí okrem iných časť zdravotných sestier z Preventívneho

„Bolo nám potešením
stretnúť sa s tak úžasnými
ľuďmi, ako má Onkologický
ústav sv. Alžbety. Nesmierne oceňujeme náročnú prácu vašich zamestnancov.
S o to väčšou radosťou sme
preto odovzdávali náš dar.
Prajeme pevné zdravie!“
Ing. Miroslava Šemberová,
riaditeľka, Nadácia J&T
centra a kliniky stomatológie Onkologického ústavu sv. Alžbety či
pracovníci Lekárne sv. Alžbety. Rovnako patrí uznanie i sestrám Rehole sv. Alžbety, ktoré v ústave aj počas tohto obdobia naplňujú odkaz
svojej patrónky pomáhať trpiacim
a chorým. Ako prezrádza generálna
predstavená rehole sr. Mgr. Mária
Ragulová, OSE, okrem služieb v Onkologickom ústave sv. Alžbety podporujú i ľudí bez domova. Rozdávajú im aj teplé jedlo. Z hygienických
a bezpečnostných dôvodov, aby neslúžili tie isté sestry jeden deň pri
výdaji stravy a ďalší deň v nemocnici pri chorých, alžbetínkam pri tom
pomáha, v súčinnosti s inštitúciami
mesta, Maltézsky rád...

a podporu v týchto pohnutých chvíľach, tiež najnovším darcom ústavu.
Čestné miesto medzi nimi zaujímajú napríklad: ADMASYS, s.r.o., Štúrova 848/29, Šaľa (darovali ochranné
štíty); Bratislavské dobrovoľnícke
centrum (rúška); Bratislavský samosprávny kraj (rúška, rukavice);
Dôvera ZP (respirátory); ETERNA,
s.r.o., Bánovce nad Bebravou (látky
na rúška, ktoré šili Mgr. Gabriela
Múdra a Natália Marková); GREEN
DAY, s.r.o., Bratislava (rúška); Iniciatíva Kto pomôže Slovensku (rúška,
okuliare a štíty); KLIMAMONTÁŽ,
s.r.o., Šterusy (rúška); Nadácia J&T
(respirátory KN95, ochranné okuliare, obleky a rukavice); Pharmacenter (bezdotykové teplomery);
Property Handling, s.r.o. (rúška);
REMPO, s.r.o., Bratislava (jednorazové rúška); Stanková Anna, Holíč
(rúška); Takeda Pharmaceuticals
Slovakia s.r.o. (respirátory a ochranné štíty); Union ZP (ochranné štíty
a vitamínové prípravky) ... a veľa
ďalších nemenovaných dobrovoľníkov a darcov. Ospravedlňujeme
sa, že aj vzhľadom na lehotu spracovania časopisu, to zďaleka nie sú
všetci.

V neposlednej miere ďakujeme za
pochopenie všetkým pacientkam
a pacientom i klientom Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorí nám
svojimi prístupmi a rozvážnymi postojmi umožnili zvládať náročnosť
situácie. Najmä za ich trpezlivosť
a porozumenie vzniknutej situácie. Ďakujeme všetkým tým, ktorí
zachovali rozvážnosť, slušnosť vo
vystupovaní, nenechali sa uniesť
Samozrejme veľmi pekne ďaku- emóciami a nepodľahli ani tlakom
jeme, za obzvlášť vzácnu pomoc sťažených okolností.

Podarilo sa to najmä vďaka nesmiernej obetavosti lekárov, zdravotných
sestier, všetkých pracovníčok a pracovníkov ústavu, ktorí sa tiež naďalej, napriek rizikám, starajú o trpiacich a chorých. Zaslúžia si za to našu
úctu a poďakovanie. V ich predných
líniách stáli a stoja tí, ktorí priamo
zabezpečujú ochranu pred vírusovou infekciou. Medzi nimi, okrem
viacerých iných, tí ktorí to najviac
ťahali ako ústavný hygienik MUDr. Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
Erika Böhmová, vedúci pracovník
vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety
pre ošetrovateľskú starostlivosť Foto: Peter Kresánek
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Slová ako “COVID-19”, “SARS-CoV-2” (pôvodca
ochorenia) sa v súčasnosti vyslovujú asi najviac. Už niekoľko týždňov s napätím sledujeme
koľko nových prípadov denne pribudlo, koľko
osôb bolo testovaných, koľko pacientov tejto
chorobe podľahlo.
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Poďakovanie za vzácne dary,
starostlivosť, pomoc, podporu
a pochopenie

Onkologický ústav sv. Alžbety, rovnako ako ďalšie
nemocnice, prechádza zvlášť zložitým obdobím.
Osobitne náročné boli prvé týždne po vyhlásení
núdzového stavu, ktoré priniesli viaceré úplne
nové požiadavky, náročné opatrenia a vyžiadali
si pohotovo zvládnuť aj nezvyčajné situácie.
Napriek tomu sa nám podarilo v úvodnej,
mimoriadne ťažkej, skúške obstáť. Aj keď dnes
nikto nevie jednoznačne predvídať čo nás ďalej
čaká, nastáva zmiernenie viacerých obmedzení.
Väčšina pracovísk ústavu už poskytuje (v čase
vydania toho čísla časopisu) zdravotnícke služby,
vrátane prevencie, v bežnom rozsahu.

Z HISTÓRIE ONKOLOGICKÉHO
ÚSTAVU SV. ALŽBETY

14

Dejiny gynekologickej
onkológie v našom ústave

História samostatného gynekologického oddelenia v našom ústave sa datuje od roku 1947 keď sa
jeho prvým primárom stal MUDr. Ernest Klauber.
Dr. Klauber bol žiakom prof. Ernsta Wertheima
vo Viedni. Prof. Wertheim je otcom radikálnej
hysterektómie, ktorá sa vykonáva dodnes a nesie
jeho meno. Primár Klauber začal vykonávať tieto
radikálne hysterektómie po príchode do Bratislavy. Keďže bol zručným operatérom, pod jeho
vedením sa od počiatku riešili otázky diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a predovšetkým
sa rozvíjali operačné výkony pre karcinóm krčka
a tela maternice. Prakticky to bolo prvé a jediné
oddelenie na Slovensku, kde sa vykonávala
radikálna operačná liečba karcinómu krčka maternice. Venoval sa aj prebioptickým vyšetrovacím metódam ako kolposkopia a cytológia sterov
buniek z krčka maternice. Oddelenie viedol od
jeho vzniku v roku 1947 do roku 1972.
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Špeciálna
ON KO LÓG IA

Juraj Kaušitz,
Dalibor Ondruš
a kolektív
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Epidémia je nekontrolovane a rýchlo sa šíriaca
choroba v určitej populácii, pandémia znamená
celosvetovo rozšírenú epidémiu. Väčšinou ide

Nové kompaktné, ucelené
a moderné dielo
Špeciálna onkológia

V posledných rokoch sme svedkami významných
pokrokov v diagnostike a liečbe
zhubných nádorov. Nové postupy v mnohých
prípadoch viedli k zlepšeniu výsledkov liečby
a k poklesu mortality a lepšiemu prežívaniu
pacientov s rôznymi malignitami. Spísanie
Špeciálnej onkológie bolo impulzom a
cieľom reagovať na tieto trendy.

o infekčné choroby, i keď v prenesenom slova
zmysle hovoríme aj napríklad o pandémii obezity. Infekcie, čiže choroby spôsobné mikroorganizmami, sú staršie ako ľudstvo. Vzniku infekčnej
epidémie a neskôr pandémie nahráva súčasná
doba otvorených hraníc.

NAŠE PRACOVISKÁ

8

Protiepidemické opatrenia
a disciplinovanosť

Súčasná epidemiologická situácia vo svete v súvislosti so šírením COVID-19 neteší nikoho z nás.
číslo 2/2020

Pandémia COVID-19
Infekcia, epidémia,
pandémia. Prečo sú tu?
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mnohých k veľkej solidarite, ktorá sa prejavila
v dobrovoľníckych činoch ľudí, ktorí cítili a cítia
v čase krízy potrebu pomôcť. Od šitia rúšok, cez
pomoc seniorom, po dobrovoľníctvo v prvej línii
v nemocniciach, pri testovaní....
UŽITOČNÉ ODPORÚČANIA

27

Ako potraviny nakupovať,
skladovať a užívať

RADY NAŠICH ODBORNÍKOV

22

Ako si pomôcť
v čase krízy

Ak sa ocitneme v situácii, na ktorú nie sme
pripravení, ktorá so sebou prináša náhlu zmenu,
napr. v našich vzťahoch, v životnom štýle alebo
kladie nároky na naše adaptačné mechanizmy,
vysporiadanie sa s touto zmenou môže výrazne
zasiahnuť naše fyzické a aj psychické kapacity.
Niekedy kríza zmobilizuje naše sily, inokedy nás
zvedie do stresu, úzkosti, pocitov tiesne, bezmocnosti či smútku.

Ľudia teraz spravidla nechodia každý deň do obchodu, tak nakupujú potraviny do zásoby. Viete
však dobre, ktoré potraviny sa dajú nakúpiť do
zásoby? Navyše bez rizika, že sa rýchlo, prípadne
v krátkom čase znehodnotia?
UMENIE

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

29

Pútnici za slnkom

25

Naša sila v ťažkých časoch

Predstavuje sa akademická maliarka Jitka
Bezúrová Mošková
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho
Preventívnom centre na Heydukovej ulici v
Bratislave sa koná už 77. výstava z voľného cyklu
„Umenie, ktoré lieči“. Výber vlastných malieb i
z tvorby svojich žiakov tu predstavuje poetka,
pedagogička a grafička - akademická maliarka
Jitka Bezúrová Mošková.

Situácia vyplývajúca z hroziacej pandémie a
následných opatrení na konci marca mobilizovala
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Nové kompaktné, ucelené a moderné dielo

Špeciálna onkológia
Prichádza v období výročí vzniku LFUK a OÚSA
V posledných rokoch sme svedkami významných pokrokov v diagnostike a liečbe zhubných nádorov. Nové postupy
v mnohých prípadoch viedli k zlepšeniu výsledkov liečby
a k poklesu mortality a lepšiemu prežívaniu pacientov s rôznymi malignitami. Spísanie Špeciálnej onkológie bolo impulzom a cieľom reagovať na tieto trendy.

zhubnými nádormi hematopoetického a retikuloendotelového
tkaniva, zhubnými nádormi kože,
zhubnými nádormi prsníka, zhubnými nádormi ženských pohlavných orgánov, zhubnými nádormi
mužských pohlavných orgánov,
zhubnými nádormi uropoetického

P

ri tvorbe autorského kolektívu
sme oslovili prevažne svojich
spolupracovníkov z Onkologického ústavu sv. Alžbety, pretože
mnohí z nich majú nielen bohaté
klinické, ale aj pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti. Práca na publikácii nebola jednoduchá, pretože multidisciplinarita
početného autorského kolektívu
prinášala určité riziká štylistickej
nejednotnosti a rozsahovej disproporcie, ktoré vyžadovali editorské
úpravy a usmernenia. Preto všetkých vyše 80 autorov, ktorí sa na
nej podieľali, zasluhujú veľké uznanie a poďakovanie za odvedenú
prácu, za vzájomnú tolerantnosť
a ústretovosť voči požiadavkám zostavovateľov.
Renomovaní slovenskí špecialisti
v jednotlivých odboroch medicíny sa zamerali na epidemiológiu,
etiológiu, patológiu, na princípy
diagnostiky, klasifikácie a rôznych
liečebných modalít malígnych
ochorení zoradených podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb v onkológii.
V prezentovanom diele sa v 14.
kapitolách stretneme s problematikou zhubných nádorov hlavy
a krku, zhubnými nádormi tráviaceho systému, zhubnými nádormi
dýchacieho systému a vnútrohrudníkových orgánov, zhubnými nádormi kostí a pohybového aparátu,
číslo 2/2020

Špeciálna
ONKOLÓGIA
Juraj Kaušitz,
Dalibor Ondruš
a kolektív

knižná ed í ci a
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systému, zhubnými nádormi oka,
mozgu a iných častí CNS, nádormi
endokrinných žliaz, nádorovými
ochoreniami detského veku a napokon aj nádormi neznámeho primárneho ložiska.
Zostavovatelia a jednotliví autori
si uvedomujú, ako rýchlo odborné publikácie a učebnice takéhoto rozsahu starnú a nestačia držať
krok s aktuálnymi klinickými poznatkami. Najmä oblasť liečby sa
v posledných rokoch veľmi rýchlo rozvíja. Jednotlivé kapitoly reflektujú stav poznania v čase ich
spracovávania, v priebehu 5 rokov
od výzvy písať a zostaviť túto publikáciu. Zostavovatelia aj jednotliví
autori sú si vedomí, že konkrétne
liečebné schémy môžu byť v súčasnosti alebo v krátkej budúcnosti
prekonané a nahradené novými,
účinnejšími postupmi. Keďže kontinuálne dopĺňanie kapitol o nové
informácie by viedlo k opätovnému predĺženiu vydania monografie, zostavovatelia sa rozhodli ďalšie aktuálne poznatky nepridávať.
Napriek zmenám v operačných
postupoch, ožarovacích technikách alebo režimoch systémovej
liečby ostáva v platnosti idea multi-

disciplinarity. Vzájomná previazanosť jednotlivých odborov ukazuje
cestu do budúcnosti.
Je známa skutočnosť, že úroveň
odborných publikácií rastie s kvalitnou recenziou. Pri výbere sme
mali šťastnú ruku na troch medzinárodne uznávaných odborníkov,
ktorými boli: prof. MUDr. Jindřich
Fínek, PhD., MHA, prof. MUDr. MiJuraj Kaušitz,
Dalibor Ondruš a kolektív:
Špeciálna onkológia.
Bratislava: SOLEN, s. r. o.,
knižná edícia MEDUCA,
2020, 712 s.
ISBN 978-80-89858-18-7.

voči požiadavkám autorov a zostavovateľov, dôslednosť a vysokú
profesionalitu, bez ktorej by táto
kniha neuzrela svetlo sveta.
Poďakovanie patrí aj farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom laboratórnej a prístrojovej techniky
a ďalším sponzorom, ktorí podporili vydanie tejto publikácie.
Predkladaná publikácia na vyše
700 stranách vyšla v období, keď
sme si pripomenuli 100. výročie
založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a 25. výročie zriadenia Národného
onkologického ústavu – Nemocnice s poliklinikou sv. Alžbety, neskoršieho Onkologického ústavu
sv. Alžbety v Bratislave. Dielo napĺňa odkaz zakladateľov univerzity
vzdelávať, vychovávať a prinášať
a rozvíjať najnovšie poznatky v medicíne na prospech medicíny, pacientov i spoločnosti.
Podľa vyjadrení viacerých recenzentov pôsobí dielo kompaktne,
ucelene a moderne, takže možno
dúfať, že nielen mladší kolegovia,
poslucháči lekárskych fakúlt, adepti onkologickej špecializácie a doktorandi, ale aj celá široká odborná
verejnosť uvíta túto publikáciu
umožňujúcu orientovať sa vo svojej klinickej praxi, a tým prispeje
k lepšiemu osudu mnohých onkologických pacientov.
Dúfame, že po úplnom zrušení
obmedzení vyvolaných pandémiou koronavírusu COVID-19 sa
budeme môcť tešiť na slávnostné
uvedenie Špeciálnej onkológie do
života za účasti vedenia Onkologického ústavu sv. Alžbety a Rehole
sv. Alžbety, čelných akademických
predstaviteľov LFUK, vydavateľstva Solen, rezortu zdravotníctva,
Ligy proti rakovine a ďalších významných hostí.

chal Mego, DrSc. a doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Všetkým trom
vďačíme za precízne preštudovanie rukopisu, za cenné rady, pripomienky a odporúčania, ktoré vychádzali z ich bohatých odborných
a publikačných skúseností a vďaka
nim prešla monografia podrobnou
a vysokofundovanou recenziou.
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Poďakovanie patrí aj vedeniu a pra- Foto: Peter Kresánek,
covníkom vydavateľstva SOLEN za obálka knihy: Solen
ich trpezlivosť, často zhovievavosť
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Boj s vírusovou infekciou zvládame dobre

Pre účinnú ochranu
Protiepidemické opatrenia a disciplinovanosť
Súčasná epidemiologická situácia vo svete v súvislosti so šírením COVID-19 neteší nikoho z nás. Slová ako “COVID-19”,
“SARS-CoV-2” (pôvodca ochorenia) sa v súčasnosti vyslovujú
asi najviac. Už niekoľko týždňov s napätím sledujeme koľko
nových prípadov denne pribudlo, koľko osôb bolo testovaných, koľko pacientov tejto chorobe podľahlo.

Ľ

udia, ale najmä zdravotnícki
pracovníci sú pod neustálym
tlakom. Máme strach, obavy. Bojíme sa o svoje zdravie, zdravie svojich blízkych. Avšak v porovnaní
s Talianskom, Španielskom, USA nateraz zvládame náš boj s COVID-19
veľmi dobre. Nemáme preplnené
nemocnice, nemáme plné jednotky
intenzívnej starostlivosti kriticky
chorých pacientov, lekári nemusia
rozhodovať koho môžu a koho už
nenapojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Napriek výrazne stúpajúcemu
počtu testovaných osôb v posledných týždňoch, nestúpa lineárne
počet pozitívne testovaných osôb.

číslo 2/2020

Zatiaľ sa môžeme pochváliť, že
v rámci Slovenska nebolo potvrdené komunitné šírenie vírusu
a máme v podstate len ohniská nákazy. Aktívnym vyhľadávaním chorých a ich kontaktov máme nateraz
vírus pod kontrolou. Za toto všet-
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ko vďačíme včasnému zavedeniu
účinných protiepidemických opatrení a disciplinovanosti ľudí, ktorí
dodržiavajú nariadené opatrenia.
S hrdosťou si môžeme povedať,
že nateraz patríme medzi krajiny
s najmiernejším priebehom pandémie COVID-19.
Keď sme boli ako malé dvojčlenné oddelenie prevencie infekcií
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
(v zložení ústavný hygienik a ústavný infektológ - čo v preklade znamená neskutočne zohraný tím)
oslovení, aby sme napísali článok
o COVID-19, uvedomili sme si, že

NAŠE PRACOVISKÁ

o COVID-19 bolo toho za posledné
obdobie popísané veľa. Nechceme sa opakovať a opätovne písať,
aké sú príznaky ochorenia, inkubačná doba, ako a kedy sa človek
nakazí. Rozhodli sme sa, že Vám
našim pacientom a čitateľom časopisu podáme sumárny pohľad
na všetky tie nesmierne dôležité
protiepidemické opatrenia, ktoré
sme v snahe chrániť najmä Vás - našich pacientov, ale aj personál nemocnice, v spolupráci s vedením
ústavu zaviedli. Mnohé z týchto
protiepidemických opatrení predstavovali zmenu zabehnutých koľají. Prinášajú so sebou obmedzenia,
sťažujú Vám pacientom ako i personálu podmienky, na ktoré sme
boli zvyknutí. Chceme Vás týmto
zároveň poprosiť o Vaše pochopenie a trpezlivosť. Mnohé z týchto
nepohodlných opatrení nás budú
pravdepodobne sprevádzať naďalej. Budeme sa s nimi musieť naučiť žiť, rovnako ako s ochorením
COVID-19.
Ale pekne poporiadku...
Prevencia šírenia akútnych
respiračných ochorení
Ešte pred potvrdením prvého
ochorenia na COVID-19 na Slovensku boli v Onkologickom ústave sv.
Alžbety prijaté opatrenia na zabránenie šírenia akútnych respiračných ochorení. Šírenie COVID-19
v krajinách EÚ začalo v období se-

zónneho výskytu chrípky a iných
respiračných ochorení. Teda príznaky ako kašeľ, bolesti hrdla, horúčka, bolesti hlavy, kĺbov, svalov,
únava nemuseli automaticky znamenať, že sa jedná o COVID-19.
Pacienti boli upozorňovaní, aby
v prípade, že trpia príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest, nenavštevovali odborné ambulancie
OÚSA, kontaktovali svojho lekára
telefonicky, konzultovali s ním svoj
zdravotný stav, prípadne si preobjednali náhradný termín vyšetrenia. Zdravotnícki pracovníci v špecializovaných ambulanciách mali
povinnosť priebežne zisťovať v čakárni prítomnosť pacientov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie. Týchto pacientov bolo nutné
vybaviť prednostne, v nevyhnutnom rozsahu, preobjednať a poslať domov, príp. do ambulancie
praktického lekára na doriešenie
akútneho ochorenia. Pri prijímaní pacienta na hospitalizáciu bolo
potrebné zisťovať podrobnú cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu (kontakt s chorým alebo podozrivým na dané ochorenie). Na
plánovanú hospitalizáciu (podanie
chemoterapie, plánovaný operačný zákrok) sa neprijímali pacienti
s príznakmi infekcie dýchacích
ciest. V prípade nutnosti akútnej
hospitalizácie - napríklad pri komplikáciách onkologického ochorenia, sa pacient s príznakmi virózy
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ihneď izoloval. Zabezpečili sa opatrenia na zabránenie šírenia infekcie. Rovnako by sa postupovalo, ak
by sa príznaky respiračnej infekcie
rozvinuli u pacienta počas hospitalizácie. Dôležitým opatrením bolo
vylúčenie chorých zamestnancov
z pracovného procesu. Vedúci pracovníci mali a dodnes majú povinnosť denne po príchode do práce
zisťovať aktuálny zdravotný stav
svojich zamestnancov, prípadne
merať im teplotu. Do budúcnosti
sa plánuje zaviesť meranie telesnej teploty termovíznou kamerou
hneď pri vstupe zamestnancov do
areálu Onkologického ústavu sv.
Alžbety.
Aj keď hlavný spôsob prenosu COVID-19 je prostredníctvom kvapôčok a infekčného aerosolu (vzniká
hlavne pri kašli a kýchaní), pričom
sa kvapôčky musia dostať na sliznicu úst, nosa, oka zdravého človeka,
je možný prenos COVID-19 aj kontaktom prostredníctvom rúk. Pri
tomto prenose sa sekréty nosa, dýchacích ciest, sĺz chorého dostávajú na povrchy. Vírus v kvapôčkach
sekrétoch pretrváva na povrchoch
a predmetoch rôzne dlhú dobu,
v závislosti od okolitých podmienok. K nákaze dochádza tak, že si
zdravý človek najprv kontaminuje
ruky dotykom znečistených povrchov a potom si zanesie infekciu
rukami do nosa, úst alebo očí. A tu
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sa dostávame k najdôležitejšiemu
opatreniu v prevencii šírenia infekcií v zdravotníckych zariadeniach k hygiene rúk a dodržiavaniu zásad
hygienicko-epidemiologického
režimu (dezinfekcia, sterilizácia,
upratovanie, nakladanie s bielizňou, odpadom).
Dôsledná dezinfekcia rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami
je alfou a omegou prevencie v zdravotníckych zariadeniach. Hygiene
rúk je v našej nemocnici venovaná
patričná pozornosť. V dezinfekčnom programe máme zaradené
kvalitné prípravky na hygienu rúk
(umývacie emulzie, alkoholové
dezinfekčné prípravky, ošetrujúce
krémy), máme zabezpečenú ich
dostupnosť. Alkoholové dezinfekčné prípravky boli ešte pred šírením
COVID-19 k dispozícii na každej
lôžkovej izbe pacienta, na každej
posteli a na všetkých miestach,
kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Hygiene rúk je venovaná
pozornosť aj v rámci edukačných
aktivít, pravidelných školení, ako
aj školení každého novoprijatého
zdravotníckeho pracovníka. Zdravotnícki pracovníci sú neustále
upozorňovaní na význam dodržiavania zásad dezinfekcie rúk, zvolenie správneho spôsobu hygieny
rúk (umývanie alebo dezinfekcia),
číslo 2/2020

dodržiavanie indikácií dezinfekcie
rúk (pred a po kontakte s pacientom, pred aseptickým výkonom,
po kontakte s biologickým materiálom, po kontakte s okolím pacienta, po zvlečení rukavíc), ako aj zásad správneho používania rukavíc
a manipulácie s nimi. Takže sme len
doplnili dávkovače s alkoholovými dezinfekčnými prípravkami do
vestibulov, vstupných priestorov,
na chodby. Taktiež čistenie a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok,
povrchov a podláh sú v OÚSA vykonávané cielene a komplexne. Aj
v tejto oblasti sú realizované pravidelné školenia. Úsek hygieny vykonáva pravidelnú mikrobiologickú
kontrolu kontaminácie prostredia
(odber sterov zo zdravotníckych
pomôcok, povrchov), ktorou sa
kontroluje kvalita a účinnosť dezinfekcie. Hygienický štandard jednotlivých pracovísk ústavu je vďaka zodpovednému prístupu či už
zdravotníckych pracovníkov, ako
i pracovníkov prevádzkového oddelenia na vysokej úrovni. A toto
všetko sú naše bonusy!
Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach
Od 6. marca 2020 bol, až do odvolania, vyhlásený zákaz návštev na
lôžkových oddeleniach. Uvedené
opatrenie patrí z epidemiologické-
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ho pohľadu medzi vysoko efektívne
na ochranu hospitalizovaných pacientov. Realizuje sa pravidelne počas epidemických výskytov chrípky a iných respiračných ochorení.
V súvislosti s prijatými opatreniami bolo nevyhnutné prispôsobiť
chod lôžkových oddelení opatreniam na zabránenie šírenia nákazy.
Okrem zákazu návštev, bol vydaný
aj zákaz priepustiek. Ovplyvnilo to
najmä chod Kliniky radiačnej onkológie, kde sú pacienti hospitalizovaní dlhodobo a určite im chýba
kontakt so svojimi blízkymi. Je si
však nevyhnutné uvedomiť, že onkologickí pacienti sú vzhľadom na
svoju základnú chorobu vystavení
vyššiemu riziku infekcie i prípadným komplikáciám. Po prepustení
pacientov na priepustku je vyšší
predpoklad vzájomného navštevovania sa s príbuznými, známymi,
opúšťania domácností, vychádzok,
výletov. A vieme, že uvedenému
nie je možné zabrániť ani opakovaným poučením pacientov. Zrušil
sa voľný pohyb pacientov po areáli
Onkologického ústavu sv. Alžbety
(napríklad do bufetu), čo mnohí
pacienti ťažko znášali. S cieľom minimalizovania čakania pacientov
z lôžkových oddelení v čakárni,
resp. na chodbe, bolo zabezpečené ich prednostné vyšetrovanie
v ambulanciách a oddeleniach spo-
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ločných vyšetrovacích a laboratór- častí nemocníc na príjem pacien- dozrením na možnú infekciu COnych zložiek.
tov s podozrením na COVID-19.
VID-19 a minimalizovanie rizika
jej rozšírenia na ostatných pacienEpidemiologická situácia v kraji- Onkologický ústav sv. Alžbety tov. Pacient alebo sprevádzajúca
nách EÚ nás nútila byť obozretný- sa špecializuje na diagnostiku osoba môže do areálu OÚSA vstúmi, avšak zároveň bolo dôležité a liečbu onkologických ochorení. piť len s tvárovým rúškom. Vstup
nepodliehať zbytočnej panike. Nie V ústave však nedošlo, vzhľadom s doprovodom je možný len v nekaždé respiračné ochorenie bol na jeho zameranie, k výraznému vyhnutnom prípade, s maximálne
COVID-19. Pre vyslovenie podozre- redukovaniu poskytovania zdra- jednou osobou. Aj sprevádzajúca
nia na COVID-19 bolo nevyhnutné votnej starostlivosti. Poskytovanie osoba musí prejsť vstupným fildôkladne vyhodnotiť klinické a epi- zdravotnej starostlivosti onkolo- trom. Zdravotnícki pracovníci tu
demiologické kritéria ochorenia. gickým pacientom je prioritou. aktívne zisťujú príznaky respiračA to nebolo jednoduché - pri pani- Čiastočne sa zredukovali vyšetro- nej infekcie (kašeľ, ťažkosti s dýke, ktorá ovládla celú spoločnosť.
vania pacientov, ktorí nepotrebo- chaním, horúčka), odoberajú epivali akútnu diagnostiku a liečbu demiologickú anamnézu (kontakt
(po ukončení onkologickej liečby, s chorým, kontakt s ochorením
Prvý potvrdený prípad
COVID-19 na Slovensku
v remisii). Zrušili sa plánované pre- COVID-19, nariadená karanténa,
Po potvrdení prvého prípadu na- ventívne prehliadky. Pre pacientov príp. cestovateľská anamnéza).
bral sled udalostí rýchly spád. V sú- bol vypracovaný informačný mate- Vstup do filtra je jednotlivo s dodrvislosti s vyhlásením mimoriadnej riál o šírení a prevencii ochorenia žiavaním odporúčanej vzdialenosti
situácie a núdzového stavu Uzne- COVID-19. Materiál bol zverejnený medzi čakajúcimi pacientami. Persením vlády SR boli od 16. marca na webových stránkach, bola za- sonál vo filtri vyzýva, aby si pacien2020 zrušené všetky plánované bezpečená jeho dostupnosť pre pa- ti ihneď pri vstupe vydezinfikovali
preventívne prehliadky, plánované cientov na lôžkových oddeleniach, ruky alkoholovým dezinfekčným
operačné výkony. Poskytovala sa ambulanciách aj pri registrácii.
prípravkom a sú upozornení na dôlen neodkladná zdravotná starostsledné dodržiavanie hygieny rúk.
livosť. Pacienti boli vyzývaní, aby Vstupný filter pre pacientov
Súčasťou vstupného filtra je meranenavštevovali zbytočne lekárov, Významným protiepidemickým nie telesnej teploty. V začiatkoch
aby s lekármi komunikovali čo naj- opatrením bolo vytvorenie vstup- sa merala telesná teplota bezkonviac telefonicky, využívali možnosť ného filtra pre pacientov. Oddelil taktným teplomerom. Neskôr sa
predpisu liekov prostredníctvom sa vstup pre zamestnancov a pre zaviedlo meranie telesnej teploty
e-receptu s vyzdvihnutím si liekov pacientov. Vstup pacientov bol termovíznou kamerou. Pacient vypriamo v lekárni. Cieľom bolo zlep- a doteraz je možný len po pre- pisoval čestné vyhlásenie.
šiť pripravenosť zdravotníckych za- chode vstupným filtrom z ulice
riadení po stránke personálnej, ma- Heydukova 8 a 10. Cieľom filtra je Všetky tieto opatrenia prinášali so
teriálnej, zabezpečenia priestorov skorá identifikácia pacienta s po- sebou aj určité obmedzenia. Ne-
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vyhnutné dodržiavanie odstupov
medzi pacientami viedlo k dlhým
radom čakajúcich pred vchodom.
Našim cieľom bolo hľadať riešenia,
ako celý tento proces urýchliť pri
zachovaní jeho potrebnej funkcie.
Meraním teploty termovíznou kamerou a podpisovaním už vopred
vyplnených kontaktných údajov
v čestnom vyhlásení (automaticky
cez nemocničný informačný systém) sa nám to čiastočne podarilo.

COVID-19. Tu sú prísne izolovaní
(každý sám na izbe) a realizuje sa
im testovanie. V prípade nutnosti
intenzívnej starostlivosti je pacient
izolovaný a ošetrovaný v izolačnej
izbe Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. Stanovili sa presné
zásady ošetrovania v potrebných
osobných ochranných pracovných
prostriedkoch. Vypracovali sa
presné postupy manipulácie s použitými nástrojmi a zdravotníckymi
pomôckami, s odpadom, použitou
Vytvorenie izolačbielizňou, so stravou. Určené sú
nej miestnosti
i zásady dezinfekcie zdravotnícMy sme však povinní poskytnúť kych pomôcok, plôch a povrchov
zdravotnú starostlivosť aj pacien- ako i zásady upratovania.
tovi, u ktorého sa v rámci vstupného filtra zistí, že má prejavy in- Osobné ochranné pracovfekcie dýchacích ciest či horúčku. né pomôcky (OOPP)
Musíme byť pripravení poskytnúť Personál pri ošetrovaní pacientov
zdravotnú starostlivosť aj pacien- s podozrením na COVID-19 použítovi v prípade podozrenia na CO- va presne určené osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP).
VID-19.
V  súlade s platnou legislatívou sme
Z uvedeného dôvodu sme zriadili vypracovali postupy správneho
v rámci Onkologického ústavu sv. používania osobných ochranných
Alžbety izolačnú miestnosť, kde pracovných pomôcok. Pre zamestsú dočasne umiestnení a vyšetrení nancov bolo natočené aj inštrukaj takíto pacienti. Tieto kroky išli tážne video o používaní OOPP, bol
ruka v ruke s vypracovaním postu- vypracovaný kontrolný list správpov ošetrovania pacienta s podo- neho používania OOPP.
zrením na COVID-19. Zdravotnícki
pracovníci boli presne inštruova- V začiatkoch šírenia COVID-19 sme
ní, čo robiť ak sa pacient s podo- čelili nedostupnosti OOPP na trhu.
zrením zachytí v rámci vstupného Firmy nedisponovali ochrannými
filtra, v ambulancii alebo počas plášťami, ochrannými kombinézahospitalizácie na lôžkovom odde- mi. Bol problém zohnať ochranné
lení.
okuliare alebo štíty. Vyhlásením
povinného nosenia ochranných
Vyčlenenie časti lôžkorúšok v SR sa tieto stali zo dňa
vého oddelenia Internej
na deň nedostupným tovarom.
To spôsobovalo nervozitu medzi
onkologickej kliniky
Nie každý onkologický pacient zdravotníkmi, prispievalo k prehls podozrením na COVID-19 sa dá bovaniu paniky v rámci SR. Aj pre
vyriešiť ambulantne. Ďalším nevy- nás to bola najťažšia časť opatrení.
hnutným krokom bolo vyčlenenie Napriek intenzívnej snahe sme
časti lôžkového oddelenia pre on- nedokázali okamžite zabezpečiť
kologických pacientov s podozre- dostupnosť OOPP pre všetkých.
ním na COVID-19 vyžadujúcich S vďakou sme prijali ochranné štíhospitalizáciu. Do izolačných izieb ty vyrobené pracovníkom ústavu
sú umiestňovaní aj pacienti, u kto- Ing. Matejom Česákom (Oddelenie
rých sa počas hospitalizácie (napr. klinickej rádiofyziky) na 3D tlapo operácii) vysloví podozrenie na čiarni. Postupne, ako sa zlepšovala
číslo 2/2020
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dostupnosť ochranných pomôcok,
boli tieto distribuované na jednotlivé oddelenia, ambulancie, aby
boli k dispozícii v prípade potreby.
Záverom
Všetky protiepidemické opatrenia sa realizovali s jediným cieľom: poskytovať našim pacientom
bezpečnú zdravotnú starostlivosť
v čistom, bezinfekčnom prostredí - aj v čase pandémie COVID-19.
Pacienti s onkologickým ochorením majú oslabenú imunitu a vyššie riziko infekcií a ich komplikácií. Mnohé z týchto opatrení je
vhodné zachovať aj do budúcnosti
a významnou mierou tak prispieť
k zamedzeniu šírenia nielen respiračných infekcií, ale aj infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že pre
nás všetkých toto bola prvá skúsenosť so zabezpečovaním opatrení
v takom rozsahu, nie všetko išlo
hladko a bez problémov. Stálo nás
to veľa síl, napätia, nervozity a prebdených nocí. Učili sme sa v podstate za pochodu a častokrát aj na
vlastných chybách. Ale poháňal
nás vpred náš cieľ- ochrana našich
pacientov a ochrana personálu.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým tým, ktorí situáciu a obmedzenia chápali a boli ochotní za každej
situácie poskytnúť pomocnú ruku.
Mať vedľa seba ľudí, na ktorých sa
možno za každej situácie spoľahnúť, je to najdôležitejšie. Buďme
prosím k sebe milí, ohľaduplní,
lebo len spoločnými silami a spoluprácou dokážeme poraziť aj vírusové ochorenie s názvom COVID-19.
MUDr. Erika Böhmová, ústavný hygienik
MUDr. Ivan Vojtech, ústavný infektológ
Onkologický ústav sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek

NAŠE PRACOVISKÁ

10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1.

2.

3.

Zostaňte doma, nechoďte
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.
Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

6.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

7.

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

Ak je to možné, zostaňte
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí
vo vašej domácnosti. Mali by
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

9.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

4.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte,
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms.
K lekárovi nechoďte.

5.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

155

všetky povrchy, ktorých
10. Vyčistite
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy.

www.korona.gov.sk
www.standardnepostupy.sk
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Dejiny gynekologickej
onkológie v našom ústave
História samostatného gynekologického oddelenia v našom ústave
sa datuje od roku 1947 keď sa jeho prvým primárom stal MUDr.
Ernest Klauber. Dr. Klauber bol žiakom prof. Ernsta Wertheima vo
Viedni. Prof. Wertheim je otcom radikálnej hysterektómie, ktorá sa
vykonáva dodnes a nesie jeho meno. Primár Klauber začal vykonávať tieto radikálne hysterektómie po príchode do Bratislavy. Keďže
bol zručným operatérom, pod jeho vedením sa od počiatku riešili
otázky diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a predovšetkým sa
rozvíjali operačné výkony pre karcinóm krčka a tela maternice.
Prakticky to bolo prvé a jediné oddelenie na Slovensku, kde sa vykonávala radikálna operačná liečba karcinómu krčka maternice.
Venoval sa aj prebioptickým vyšetrovacím metódam ako kolposkopia a cytológia sterov buniek z krčka maternice. Oddelenie viedol
od jeho vzniku v roku 1947 do roku 1972.

V

roku 1972 sa na post primára gynekologického oddelenia prihlásili dvaja kandidáti. Doc.
MUDr. Ivan Maňka CSc., ktorý bol
asistentom na I. gynekologicko pôrodníckej klinike na Zochovej ulici
a MUDr. Ján Siracký, DrSc., ktorý
už pracoval v Onkologickom ústave. Primárom gynekologického
oddelenia sa stal doc. Maňka a Dr.
Siracký zostal pracovať v oblasti
onkologického výskumu, kde dosiahol uznanie nielen u nás ale aj
v zahraničí. Venoval sa aj uplatneniu cytológie v prevencii rakoviny
krčka maternice a zároveň jeden
deň v týždni operoval gynekologické pacientky. Doc. Maňka ďalej
rozvíjal operačnú techniku a zvyšovala sa radikalita operačných
výkonov z indikácie zhubných gynekologických nádorov. Okrem radikálnej operatívy gynekologické
oddelenie v tom čase poskytovalo
aj „lokálnu“ radiačnú liečbu. Vykonávala sa intrakavitárna rádioterapia pacientkam s karcinómom tela
i krčka maternice, ktoré nemohli
byť z rôznych príčin operované. Výkon sa realizoval v prvom suteréne
v priestoroch terajšieho oddelenia
číslo 2/2020

brachyterapie. U pacientok s karcinómom tela maternice sa výkon realizoval tak, že gynekológ sedel na
stoličke tvárou k jej vysokému olovenému operadlu, siahajúcemu po
jeho bradu, a tak si chránil hornú
polovicu svojho tela pred nechceným ožiarením. Jediná vyškolená
sestra pre prácu s rádioaktívnym
materiálom pani Mišianiková podávala lekárovi úzku „trubičku“, v ktorej bolo za sebou naukladaných 6
žiaričov v tvare úzkych valčekov
s izotopom rádioaktívneho rádia
(226Ra). Aplikujúci lekár pacientke
v narkóze po dilatácii krčka maternice zaviedol do dutiny maternice
dve takéto „trubičky“. Jednu smerom do pravého a druhú smerom
do ľavého rohu maternice, a potom
tento vodič vytiahol. Takýmto spôsobom sa vyplnila dutina maternice žiaričmi, ktoré mali zničiť karcinóm tela maternice. Podobne sa
ožarovali aj pacientky s rakovinou
krčka maternice, u ktorých sa za
rovnakých podmienok ako u predchádzajúcej skupiny pacientok zaviedol do krčka maternice valček
s rádiom (226Ra).
Veľký pokrok v rádionuklidovej
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liečbe rakoviny krčka maternice nastal v roku 1982, keď sa u nás ako na
prvom pracovisku v Československu, inštaloval prístroj Selectron.
Bol to prístroj na tzv. afterloadingový systém brachyterapie, ktorý
výrazne skvalitnil liečbu pacientok
a ochránil zdravotnícky personál
pred nechceným žiarením. Liečba
sa realizovala tak, že sa pacientke
v narkóze vložili aplikátory, aby žiariče samovoľne nevypadli. Vykonal
sa röntgenový snímok na kontrolu
uloženia aplikátorov v maternici,
pacientka sa potom vyviezla výťahom na gynekologické oddelenie
do špeciálnej izby, ktorej steny
a podlaha boli zhotovené tak, aby
rádioaktívne žiarenie neuniklo
mimo túto izbu, kde bol inštalovaný Selectron. Z riadiaceho panela,
ktorý bol umiestnený na chodbe na
stene sa spustilo ožarovanie a pomocou Selectronu sa umiestnili rádioaktívne guľôčky cézia (137Cs) do
tela pacientky. Týmto prístrojom
sa zaistilo individuálne ožiarenie
podľa veľkosti a uloženia nádoru
u každej jednej pacientky a takmer
sa vylúčilo ožarovanie zdravotníckeho personálu, ktorý sa o pacientky staral.
V období pod vedením doc.
MUDr. Ivana Maňku, CSc. pracovali na oddelení MUDr. Belo Belohorský, MUDr. Jozef Kállay, MUDr.
Daniel Keder, MUDr. Ladislav
Smyk, MUDr. Ladislav Masák, CSc.,
MUDr. Ivan Vážny a z onkologického výskumu z Ústavu experimentálnej onkológie prichádzali MUDr.
Ján Siracký, DrSc., a MUDr. Peter
Schreiner, CSc. Na gynekologickej
ambulancii pracovala MUDr. Ľubica Kováčová. Zdravotné sestry na
oddelení riadila prísna, ale spravodlivá vrchná sestra Ľudmila Or-
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sághová. Doc. Maňka progresívne
zavádzal nové prístupy v operačnej
liečbe a brachyterapii, snažil sa centralizovať onkologickú liečbu do
niekoľkých centier na Slovensku.
Oddelenie ako jediné pracovisko
v Československu, publikovalo dosiahnuté výsledky v liečbe pacientiek s gynekologickým karcinómami v Annual report on the results
of treatment in gynecological cancer. Podmienkou pre uverejnenie
výsledkov pracoviska bolo liečiť
minimálne 100 pacientiek ročne.
Pri porovnaní s inými pracoviskami z takmer celého sveta sme sa
veru nemuseli hanbiť. Doc. Maňka
okrem publikačnej činnosti v odborných časopisoch bol i zostavovateľom prvej učebnice Klinická
onkológia v Československu, ktorá
komplexne podávala informácie
o diagnostike a liečbe pacientov
s onkologickým ochorením. Dr.
Siracký zas prinášal poznatky z výskumu do praxe a mal prehľad
o publikáciách v zahraničnej tlači.
Učil nás pokore a vyrovnaniu sa aj
s neúspechmi v liečbe. Ďalšou osobnosťou na oddelení bol dr. Belohorský, ktorý bol skvelým operatérom
a mladí gynekológovia jemu vďačili
za to, že ich viedol pri prvých operáciách a dával im istotu, že operácia prebiehala hladko a bezpečne.
Doc. Maňka odišiel do dôchodku koncom roku 1991, od januára
1992 bol menovaný za primára
v tom čase najstarší kolega kolektívu MUDr. Jozef Kállay, ktorý sa

šírilo sa systematické odstránenie
lymfatických uzlín nie len z panvy
ale aj z paraaortálných oblasti. Ako
na prvom pracovisku na Slovensku
sa začalo u nás chirurgické odstraňovanie nádorom postihnutej pobrušnice a resekcia bránice.
V roku 2013 po výberovom konaní sa stal MUDr. Ladislav Masák,
CSc., prednostom kliniky a súčasne
sa stal aj garantom v odbore gynekologická onkológia na SZU, primárom sa stal MUDr. Peter Babala,
PhD., MUDr. Jozef Kállay zostal naďalej pracovať ako konzultant v gynekologickej onkológii, vrchnou
sestrou bola súčasná hlavná sestra
nášho ústavu PhDr. Iveta Michalková, MPH., aj vďaka ktorej je pre
oddelenie charakteristická kvalitná
starostlivosť o pacientky. Na klinike
sa naďalej udržuje vysoký štandard
v operačnej liečbe žien s nádorovým postihnutím ženských pohlavných orgánov, pri indikáciách
operačných výkonov sa riadime
odporúčaniami Európskej onkogynekologickej spoločnosti (ESGO).
V postgraduálnom vzdelávaní sa
venujeme gynekológom v príprave
na špecializáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Pripravujeme
budúcich onkogynekológov v subšpecializačnom odbore Gynekológia v onkológii, zároveň máme
na starosti udeľovanie certifikátu
v certifikovanej pracovnej činnosti Expertná kolposkopia. Po vzore
doc. Maňku a dr. Sirackého sa na
klinike pokračuje v publikačnej aj
prednáškovej činnosti na Slovensku ale aj v zahraničí. Lekári kliniky,
ktorých je v súčasnosti okrem prednostu a primára osem, (dr. Kállay,
dr. Klačko, dr. Mikloš, dr. Fekete, dr.
Počarovský, dr. Mikolášik, dr. Tarbajová, dr. Dvorecká) sa podieľali na
napísaní odborných textov v knižných publikáciach Všeobecná onkológia a Špeciálna onkológia.

zároveň stal aj prednostom Kliniky
onkologickej gynekológie – výučbovej základne Inšitútu pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov.
Od 01.12.1998 bol menovaný aj vedúcim Subkatedry gynekologickej
onkológie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM),
terajšej Slovenskej zdravotníckej
univerzity (SZU), ktorej úlohou je
venovať sa výchove mladých onkogynekológov. V tom čase na oddelení pracovali zástupca primára dr.
Masák, dr. Lengyel, dr. Babala, dr.
Klačko, dr. Mikloš, dr. Mladá, neskôr pribudla dr. Ferančíková.
Začiatkom 90-tych rokov dochádza k výraznému rozvoju radikálnej
operačnej liečby aj vďaka modernej
operačnej technike a zaviedli sa aj
moderné laparoskopické postupy.
Lekári sa mohli začať vzdelávať na
prestížnych onkogynekologických
pracoviskách vo svete. Získavali
nové informácie o moderných liečebných postupoch, ktoré sa postupne zavádzali v našom ústave.
V tom čase sa stal primárom oddelenia dr. Masák, a zároveň oddelenie
opustil dr. Lengyel, ktorý sa stal primárom gynekologického oddelenia
v Národnom onkologickom ústave
(NOU Bratislava, Klenova ul.) a dr.
Mladá, ktorá odišla do ambulantnej
sféry. Zaviedli sa aj nové operačné
výkony ako napríklad identifikácia
sentinelových uzlín kombinovanou
technikou použitím rádioaktívne- MUDr. Ladislav Masák, CSc.
ho technécia (99Tc) a modrého sfar- MUDr. Jozef Kállay
benia pomocou Patent Blue. Roz- Foto: archív
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Pohľad klinického imunológa

Pandémia COVID-19
Infekcia, epidémia, pandémia. Prečo sú tu?
Epidémia je nekontrolovane a rýchlo sa šíriaca choroba v určitej populácii, pandémia znamená celosvetovo rozšírenú epidémiu. Väčšinou ide o infekčné choroby, i keď v prenesenom slova zmysle hovoríme aj napríklad o pandémii obezity. Infekcie, čiže choroby spôsobné
mikroorganizmami, sú staršie ako ľudstvo. Vzniku infekčnej epidémie a neskôr pandémie nahráva súčasná doba otvorených hraníc,
intenzívny medzinárodný obchod, medzinárodná letecká doprava
a turizmus; infekcia potom môže „preskakovať“ aj medzi kontinentmi.

sme mohli vírusy prvý raz vidieť
„na živo“ a definitívne zistiť pôvod
rôznych infekcií, ktoré síce už ako
choroby boli známe, ale ich pôvodca nám stále unikal. Určite mnohé
z toho čo sa v minulosti pomenovalo ako morová epidémia, mohlo
byť v skutočnosti epidémiou nejakého vírusu. Z dobových dokumentov vieme, že napríklad na
pravé kiahne - o ktorých je v súčasnosti známe, že ich spôsobuje vírus variola - v starom Ríme zomrela
viac ako štvrtina populácie. Na tzv.
čierny mor, čo bola zase bakteriálna infekcia, zomrela v 14. storočí
takmer polovica európskej populácie! Z novodobejšej histórie je
dobre dokumentovaná španielska
chrípka ktorá dokázala za pol roka
usmrtiť až 100 miliónov ľudí!
Mnohí sa domnievajú, že od čias
španielskej chrípky nás už žiadna
vážnejšia pandémia nepostihla.
Nie je to však pravda. Od „objavenia“ choroby AIDS v 80. rokoch 20.
storočia sa vírusom HIV, ktorý ju
spôsobuje, nakazilo okolo 80 miliónov ľudí. Zomrelo už asi 40 miliónov ľudí. V súčasnosti sa ešte stále
nakazí okolo 1,5 milióna ľudí ročne. Na maláriu, ktorú spôsobuje prvok Plasmodium, ešte aj dnes ročne zomiera až 400-tisíc ľudí. A aby
to nebolo málo, tak na tuberkulózu, ktorú vyvoláva baktéria Mycobacterium tuberculosis, zomierajú
ročne až 3 milióny ľudí. To je viac,
než na maláriu a AIDS dokopy!

P

rávom sa preto možno pýtať:
prečo nebolo ľudstvo na pandémiu nejakej infekcie pripravené? I keď vznik pandémie bol iba
otázkou času, pandémia COVID-19
zastihla ľudstvo nepripravené.
A práve nepripravenosť bola žiaľ
jedným z dôvodov rýchleho šírenia infekcie.

do seba, vychutnávali sme si otvorený svet a blahobyt. Na základe fascinujúcich vedeckých poznatkov
o podstate života a výdobytkom
modernej medicíny sme mylne
predpokladali, že nás už nič nemôže zaskočiť. Pandémia koronavírusu nás však učí novej pokore. Znova si uvedomujeme, aká mocná je
príroda, akí sme oproti nej „malí“,
Infekcie, epidémie a pandémie
aj akou veľkou pravdou je, že stále
sprevádzali ľudstvo od nepamäti... toho mnohonásobne viacej nevieI keď rôzne epidémie a pandémie me ako vieme...
Tieto skutočnosti uvádzam preto
sú staré ako všetok živý svet na zeaby sme si uvedomili, že v boji voči
meguli, ostatných zhruba 100 ro- Vírusy sme spoznali až v priebe- mnohým infekčným chorobám
kov sme si mysleli, že nám už nič hu 20. storočia, po objavení elek- sme stále neúspešní – a to aj v stonehrozí. Ľudstvo ostalo zahľadené trónovej mikroskopie. Až vtedy ročí, keď máme k dispozícii vysoko
číslo 2/2020
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účinné antibiotiká či antivirotiká.
Na jednej strane sme od objavu penicilínu v 20. rokoch 20. storočia
dokázali vďaka liekom zachrániť
milióny ľudských životov, na strane
druhej – ani v ére vysoko účinných
proti-infekčných liečiv sme nedokázali nad infekciami definitívne
zvíťaziť. A pravdepodobne nikdy
celkom nezvíťazíme – mikroorganizmy sú totiž nesmierne „múdre“
a dokážu sa prispôsobiť tak, aby
im „naše lieky“ nebránili v živote
a v množení.
Prečudesná forma živej hmoty
Vírusy sa na rozdiel od všetkého živého na svete neskladajú z buniek,
preto nie sú v pravom zmysle slova živými organizmami. Kritérium
„živého“ spĺňajú iba tým, že sa vedia rozmnožovať. To však nedokážu bez bunkových organizmov.
Vírusy napádajú všetko živé - rastliny, baktérie, huby aj živočíchy.
Preniknú do ich bunkového jadra,
kde sa systém určený na množenie
vlastných buniek nechtiac postará aj o rozmnoženie vírusu, ktorý
pritom môže navodiť smrť bunky,
ktorú napadol. Nie všetky vírusy
však škodia všetkým organizmom.
Sú napríklad virózy rastlín, vtákov
či cicavcov, ktoré ľuďom nespravia
nič. A sú zase ľudské virózy, ktoré
neuškodia iným organizmom. Niektoré zvieracie vírusy však môžu
po kontakte s ľudským organizmom mutovať. Za istých okolností
tak získajú nové vlastnosti ktoré
zapríčinia, že pôvodne neškodný
vírus začne byť pre nás infekčný
a nebezpečný.
Ako nám vírusy škodia? Prečo
imunita niekedy nefunguje?
Vírus nám môže ublížiť priamo –
poškodením bunky ktorú napadol,
ale väčšinou to vykoná nepriamo
– prostredníctvom nášho imunitného systému. Vírusu sa totiž zbavíme iba tak, že bunky imunitného systému rozpoznajú vírusom
napadnuté bunky ktoré potom

začnú usmrcovať aby zároveň zničili aj samotný vírus. Väčšinou to
takto naozaj funguje – imunita nás
vylieči napríklad z vírusového prechladnutia. Ale pri niektorých chorobách spôsobených vírusmi to
celkom neplatí – tak napríklad herpesové vírusy v niektorých z nás
prežívajú celý život, imunita s nimi
hrá akúsi šachovú hru, výsledkom
je ale iba pat, nie mat, čiže definitívna porážka vírusu nenastane.
U niektorých ľudí je imunitná odpoveď dokonca taká slabá, že sa
množenie určitého vírusu nezastaví. A naopak, u niekoho je reakcia
imunity natoľko intenzívna, že zápal ktorý nás mal chrániť, nás začne poškodzovať. Toto sa vo veľkej
miere deje u ľudí so závažným priebehom infekcie COVID-19. Naša
imunita teda rozhoduje o tom, ako
sa s infekciou vyrovnáme.
Čo z uvedeného vyplýva? Normálne fungujúci imunitný systém je
dostatočne silný na to, aby nás každého vírusu skôr či neskôr bez následkov zbavil, vrátane COVID-19.
Žiaľ, nie vždy to ale funguje na 100
%. Pozrime sa na to bližšie.
Imunitný systém môžeme prirovnať k mnohočlennému orchestru.
Pozostáva z veľkého počtu hráčov
(rôzne biele krvinky) a hudobných
nástrojov (rôzne molekuly ktoré
krvinky tvoria). Od kvality výslednej skladby ktorú náš imunitný
orchester zahrá závisí, ako sa s tou-ktorou infekciou vysporiadame.
Vo väčšine prípadov hrá orchester
dobre aj bez dirigenta. Ale sú konkrétni jedinci, ktorých orchester
je veľmi slabý, takmer ho nepočuť,
alebo iní, ktorých orchester hrá
príliš nahlas a falošne veľmi dlhú
skladbu ktorú nie a nie skončiť
- potom nás hudba orchestra nelieči, ale nám škodí. Skutočne, na rôzne závažné vírusové infekcie ako
HIV, pravá chrípka či COVID-19,
zomierajú nielen ľudia s imunitnou nedostatočnosťou (slabý, ne-
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výrazný orchester), ale tiež ľudia
s nadmernou a nevyrovnanou imunitnou odpoveďou (falošne hrajúci orchester). V druhom prípade to
už nie je infekcia, čo nás poškodí,
ale – paradoxne – naša vlastná imunita.
Ak náš imunitný orchester hrá dobre, liečba vírusovej infekcie nie je
potrebná. Ak je však „hudba“ slabá,
skúšame hráčom orchestra (čiže
imunitným bunkám) pomôcť.
Ak hrá orchester prisilno, dlho
a falošne, musíme ho skrotiť. Žiaľ,
dobrých dirigentov - liekov ktoré
podľa aktuálnej potreby imunitu
buď stlmia alebo podporia - máme
pomerne málo.
SARS-COV-2
SARS-COV-2 (tak sa nazýva vírus
spôsobujúci chorobu COVID-19)
je vysoko nákazlivý vírus, napádajúci predovšetkým dýchacie cesty,
avšak pre svoje špecifické vlastnosti ohrozuje aj obličky, semenníky,
pečeň a srdcový sval. Šíri sa ako
všetky vírusové infekcie dýchacích
ciest tzv. kvapôčkovou cestou, čiže
pri dýchaní ústami, hlasnom rozprávaní (kriku), kašľaní a kýchaní.
Nakazíme sa tak, že aerosól infikovaných kvapôčok vdýchneme.
Najväčšie nebezpečenstvo nám
hrozí, ak sme od nakazenej osoby
vzdialení menej ako 2 metre. Môže
to byť však aj z väčšej vzdialenosti,
čo závisí od intenzity dychu – napríklad ak sme zadýchaní pri športe, vírus sa šíri až do 10-metrovej
vzdialenosti.
Kvapôčky obsahujúce živý vírus
sa môžu zachytiť aj na rôznych povrchoch. na ktorých môže v životaschopnej podobe prežiť rádovo
desiatky minút až niekoľko hodín.
Máme poznatky, že za priaznivých
okolností to môže byť aj viac dní.
V prípade, že sa daného povrchu
dotkneme, a následne si pretrieme oči, poškriabeme nos alebo
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chytíme ústa, môžeme sa nakaziť.
Z uvedeného vyplýva, prečo je také
dôležité používať rúška, dodržiavať
odstup od iných ľudí aspoň 2 metre, dbať o pravidelnú a dôkladnú
hygienu rúk (umývanie mydlom) a
vetrať miestnosti, v ktorých sa zdržiavajú ľudia.
Ohrozené sú najmä pľúca
Pre nový koronavírus SARS COV-2
je typické, že napáda predovšetkým dolné dýchacie cesty, pričom
hrozí zápal pľúc. Dobre fungujúca
imunita si so zápalom dolných dýchacích ciest poradí, avšak imunita starších ľudí na to nemusí stačiť,
začnú sa im v pľúcach množiť agresívne baktérie. Nastáva kritický
úbytok funkčného pľúcneho tkaniva, do tela sa nedostáva kyslík,
až sa začneme dusiť. V tej chvíli
nás môže zachrániť už iba napojenie na ventilátor (dýchací prístroj), ktorý prevezme dýchanie za
nás. Niekedy sa podarí pacienta aj
v tomto štádiu zachrániť, ale ak má
aj choré srdce alebo cukrovku, onkologickú, či inú závažnú chorobu,
organizmus to už nezvládne.
Všetkým rizikovým osobám preto
musíme venovať zvláštnu pozornosť, lebo práve oni zvládajú COVID-19 horšie, prípadne to nemusia zvládnuť vôbec. Týchto ľudí
musíme ešte starostlivejšie izolovať
od možných kontaktov. Každý, kto
žije s chronickým pacientom, by
mal odložiť odev, v ktorom prišiel
domov, už v chodbe, či predizbe.
Okrem samozrejmého umytia rúk,
by sa mal hneď osprchovať. Pri kontakte s rizikovým človekom treba aj
v domácnosti používať ochranné
rúško. Ideálne je, ak má takýto človek samostatnú miestnosť.

očkovacia látka. V širšom meradle
však do praxe pravdepodobne príde až v priebehu roku 2021. Vývojom vakcíny sa na celom svete zaoberá viacero tímov, avšak každé
nové liečivo, vakcínu nevynímajúc,
je potrebné pred uvedením na trh
otestovať nielen z hľadiska účinnosti, ale aj bezpečnosti. Navyše
treba rátať s jednou nepríjemnou
črtou mnohých vírusov – dokážu
meniť svoje vlastnosti (hovorí sa,
že „zmutujú“). Tak sa môže stať, že
vyvinutá očkovacia látka nebude
už na zmutované kmene vírusu dostatočne účinkovať. Ostáva preto
len dúfať, že sa podarí vyvinúť univerzálne účinnú očkovaciu látku.
Máme na COVID-19 lieky?
Keďže ide o novú chorbu, špeciálne lieky na túto infekciu sme nemali pripravené. Nádej nám vlievajú niektoré liečivá známe z liečby
niektorých iných závažných vírusových chorôb (ebola, HIV - prvé
skúsenosti vyzerajú sľubne. Navyše, okrem starších, vyvíjajú sa aj
nové liečivá, špecificky cielené na
vírus SARS-COV-2. Treba dúfať, že
takto budeme vedieť zvrátiť závažné prípady. ). Spomínajú sa aj niektoré staršie lieky zo skupiny antimalarík, výsledky s nimi sú však
nejednoznačné.

Vráťme sa však k imunitnému systému a jeho primárnej úlohe v boji
s akoukoľvek infekciou, COVID-19
nevynímajúc. Hoci sa pod rôznymi
– viac, alebo skôr menej – zaručenými prostriedkami na podporu
imunity v lekárňach „prehýbajú
police“, kriticky zdôraznime, že
naozaj účinných prostriedkov na
bezpečnú stimuláciu imunity má
ľudstvo veľmi málo. Máme teda
k dispozícii lieky, ktorými by sme
Očkovanie proti COVID-19
mohli imunitný systém podporiť
až na budúci rok
tak, aby sa s novou chorobou vedel
Okrem epidemiologických opatre- lepšie vysporiadať?
ní, jedinou účinnou (a dúfajme, že
aj definitívnou) prevenciou choro- Bakteriálne lyzáty sú „staré, ale
by COVID-19 bude v budúcnosti osvedčené“ prípravky s viac ako
číslo 2/2020
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50-ročnou históriou ktorá overila
ich účinnosť a bezpečnosť. A ako
vlastne fungujú? Princíp vychádza
z poznatku, že bakteriálne bunky
obsahujú rôzne štruktúry, ktoré sa
počas historického vývoja na zemi
vyššie organizmy (najmä cicavce)
naučili vnímať ako „signál nebezpečia“. Takto sme si aj my ľudia
voči nim vytvorili rôzne receptory. Bakteriálny lyzát je teda akýmsi
koncentrovaným výťažkom z bakteriálnych buniek, ktorý stimuluje
spomenuté receptory na našich
bunkách. Máme ich v celom tele,
ale v najvyššej miere v dýchacích
cestách a v čreve, čiže na povrchu
slizníc, ktoré vytvárajú prirodzenú
bariéru voči všetkému škodlivému
z vonkajšieho prostredia.
Bakteriálne lyzáty podporujú plnú
funkčnosť tejto našej prirodzenej
ochrany. Sliznice sú dôležitou súčasťou imunitného systému, v čreve je dokonca najviac imunitných
buniek z celého tela. Slizničné
imunitné bunky, stimulované bakteriálnym lyzátom, neskôr cirkulujú celým telom, a tak učia ďalšie
bunky, ako bojovať s infekciou.
Dôležitý je najmä poznatok, že „vyškolené bunky“ stimulujú nie iba
antibakteriálnu, ale aj protivírusovú imunitu. Čo je najpodstatnejšie,
bakteriálne lyzáty možno užívať aj
preventívne, u inak zdravých ľudí.
Uprednostniť samozrejme treba
praxou aj klinickými štúdiami overené prípravky.
Okrem bakteriálnych lyzátov má
klinický imunológ k dispozícii ešte
niekoľko prípravkov. Ich predpísanie môže u človeka s narušenou
imunitou zvážiť. Ide o prípravky vyrábané z ľudských alebo prasacích
bielych krviniek, alebo o syntetické prípravky. Treba však zdôrazniť,
že nateraz ani jeden z týchto prípravkov nemá v boji s koronavírusovou infekciou overenú účinnosť.
Môžeme niečo pre seba
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Našťastie, iba okolo 5 % tých čo
prekonávajú koronavírusovú infekciu, má ťažký, potenciálne až život ohrozujúci priebeh. Ide najmä
o ľudí nad 65 rokov a pacientov so
závažnými chronickými chorobami.

urobiť aj my sami?
Dôležité je aj to, či môžeme pre
podporu imunity urobiť niečo my
sami. Odpoveď znie – „áno, môžeme“. Riešenia sú niekedy veľmi jednoduché. Väčšina z nás zabúda, že
najlepšie „dobíjače bateriek“ imunitného systému sú zdravý a dostatočný spánok a pohyb. Mali by
sme spať 6 – 8 hodín denne. Kto
má problémy so spánkom, mal by
sa poradiť so svojím lekárom, lebo
aj liekmi navodený spánok je lepší,
ako nekvalitný alebo žiaden spánok.
Čo sa týka pohybu, 5 dní v týždni
si doprajme hodinovú prechádzku
na zdravom vzduchu, tempom, ktoré nám trochu rozprúdi krv. V súčasnosti samozrejme individuálne,
tam kde je menej ľudí. Ideálny je
les. Tie 2 dni počas ktorých sa nedostaneme von si zacvičme, najlepšie pri otvorenom okne.
Môžu pomôcť vitamíny?
Pre imunitu je dôležitý vitamín D,
a preto si teraz doprajme viac slnečných lúčov. Koronavírus nás
však zaskočil v období, keď po
krátkych a menej slnečných dňoch
má väčšina z nás vitamínu D málo,
a tak si ho doplňme aj v podobe
výživových doplnkov. V boji s infekciou potrebujeme tiež dostatok
vitamínu C. Samozrejme, najlepší
je z prírodných zdrojov, ale v súčasnosti to nemusí stačiť – a preto
odporúčame prípravky s obsahom
vitamínu C, v gramáži 500 – 1000
mg. V takom prípade postačí 1 tabletka denne. Vyššie dávky, ale aj do
žily podávaný C-vitamín je sporný.
Môže to poškodiť obličky, a o účinnosti možno vysloviť istú pochybnosť – takú vysokú dávku vitamínu
C, podanú naraz, aj tak vycikáme
a minie sa účinku.

ňujme kvalitné prípravky s overenou účinnosťou.
Zdravá strava – čo by
sme mali jesť?
Samozrejme, imunitu si prirodzene posilníme aj zdravou výživou.
Nevymyslíme nič nové, ak spomenieme, že treba jesť častejšie
a v menších porciách. Strava má
byť pestrá, s dostatkom čerstvého
ovocia, zeleniny a vlákniny, mäsom
sa netreba prejedať. Konzervované
výrobky a údeniny by sme mali obmedziť.

Ťažší priebeh sa objavuje u ľudí
s takzvaným metabolickým syndrómom, t.j. obéznych, cukrovkárov, ľudí s vysokým krvným tlakom
a pridruženými srdcovo-cievnymi
chorobami. Rizikoví sú aj onkologickí pacienti, chorí s autoimunitnými chorobami (niektoré formy
zápalového reumatizmu, chronické črevné zápaly, niektoré kožné,
ale aj iné choroby). Uvedení pacienti majú viac alebo menej porušenú imunitu, čo podmieňuje
samotná choroba, ale neraz aj jej
liečba. U týchto pacientov sa totiž
v liečbe používajú lieky potláčajúce imunitu a ožarovanie, takzvané
imunosupresívne postupy ktoré
poškodzujú imunitu. Aj niektoré
najnovšie biologické liečivá nás liečia cieleným zásahom do imunity,
čo môže podnietiť zvýšenú vnímavosť k infekciám.
Špecifickú skupinu z pohľadu COVID-19 tvoria pacienti s vrodenou
poruchou imunity. Títo jedinci patria medzi najohrozenejších. Zo slov
vrodená porucha vyplýva, že ide
prevažne o deti a mladistvých.
Mnohí z nich sú trvalo odkázaní na
substitučnú liečbu ľudskými protilátkami. Doteraz vyrábané lieky na
báze ľudských protilátok sa však
vyrábajú z krvi zdravých jedincov,
ktorí sa s vírusom SARS-COV-2 ešte
nestretli, a preto nechránia pred
chorobou COVID-19. U mnohých
ľudí s vrodenou poruchou imunity
možno preto očakávať veľmi závažný priebeh choroby.

Čo sa týka tukov – olejov, treba
poznať ich vlastnosti. Pre dobré
fungovanie imunity je dôležité aby
sme v tele zabránili nadmernému
zápalu. A práve zdravé tuky a oleje
obsahujú protizápalovo pôsobiace
esenciálne omega-3 mastné kyseliny. Okrem rybacieho oleja má
vhodné zloženie olivový olej, či
oleje z rôznych semien a orechov,
najmä ľanové a orechové. Naopak,
obmedziť alebo celkom vylúčiť by
sme mali slnečnicový olej, ktorý
– a to vie málokto – vysokým obsahom omega-6 mastných kyselín
podporuje v tele zápal. Na druhej
strane, nie až taký populárny repZo stopových prvkov je pre imuni- kový olej má oveľa vhodnejšie zlo- Všeobecne je však asi najvýznamtu významný zinok, aj selén. Vhod- ženie pripomínajúce olivový olej.
nejším rizikovým faktorom vek. Je
né sú tiež probiotiká a prípravky
to dané tým, že rokmi náš imunits obsahom glukánov. Uprednost- Ktorí ľudia sú rizikoví?
ný systém prirodzene slabne a pri-
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búdajú rôzne chronické choroby.
Postupné oslabovanie imunity je
nezvratný proces, ktorým sa náš
život ohraničuje – inými slovami,
najmä imunita má na „svedomí“,
že nie sme nesmrteľní. Slabšie fungujúca imunita vo vyššom veku je
hlavným dôvodom prečo je zápal
pľúc jednou z najčastejších príčin
úmrtia „na starobu“. Aj keď dostaneme srdcový infarkt, mozgovú
porážku, alebo máme ťažkú cukrovku či rakovinu, bezprostrednou
príčinou smrti býva zápal pľúc –
a väčšinou je to kvôli mikroorganizmu, s ktorým sme všetci bežne
v kontakte, ale starecká imunita sa
už nedokáže adekvátne brániť. Aj
na priebehu choroby COVID-19
vidíme, že najviac zomierajú geriatrickí pacienti, neraz osemdesiatnici a starší. Sú to často ľudia,
ktorých životná púť sa „tak či tak“
blížila ku koncu, no koronavírus
tento proces urýchlil.
Dalo by sa predpokladať, že k rizikovým budú patriť aj ľudia s chronickými respiračnými chorobami,
čiže napríklad alergici, ktorí trpia
chorobami dýchacích ciest. Ukazuje sa však, že alergici a astmatici,
vrátane tých, ktorí užívajú lieky na
báze kortikosteroidov (do nosa,
alebo do priedušiek), či alergici liečení alergénovou imunoterapiou,
nie sú na nový koronavírus zvýšene vnímaví. Iná situácia môže byť
pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc – najmä starších pacientov
s touto chorobou musíme považovať za rizikových.
Môžu lieky užívané z dôvodu
chronickej choroby zhoršiť
priebeh infekcie COVID-19?
V súvislosti s chorobou COVID-19
sa mnohí pýtajú, či im nemôžu
ich dlhodobo užívané lieky zvýšiť vnímavosť k infekcii, prípadne
zhoršiť jej priebeh. Najčastejšie sa
spomínajú niektoré lieky na vysoký krvný tlak (tzv. ACE-inhibítory)
a lieky na báze kortikosteroidov, či
číslo 2/2020

iné imunosupresíva. K tomu treba
uviesť 2 dôležité skutočnosti: 1)
svojvoľné vynechanie akéhokoľvek lieku môže viesť k zhoršenému
priebehu choroby ktorá sa týmto
liekom lieči - následne zhoršený
priebeh choroby môže byť tým,
čo zvýši vnímavosť ku COVID-19;
2) obavy z užívania liekov v súvislosti s COVID-om nie sú namieste
- pri spomínaných liekoch na krvný tlak ani pri kortikosteroidoch
užívaných v bežných liečebných
dávkach sa zvýšená vnímavosť
na COVID-19 nepotvrdila. Preto
v predpísanej liečbe treba pokračovať. Pri akejkoľvek pochybnosti
sa treba poradiť s lekárom. Neuvážené vynechanie pravidelnej
liečby môže viesť k strate kontroly
nad chorobou a to sa potom môže
stať tým (a nie COVID) čo človeka
ohrozí.
Máme teraz odložiť očkovania?
Mnohí sa pýtajú na iné očkovania – či tieto nemôžu negatívne
ovplyvniť našu vnímavosť k chorobe COVID-19. Treba dôrazne upozorniť, že nie je dôvod odkladať alebo posúvať tzv. očkovací kalendár
(očkovanie detí), ani odporúčané
vakcíny vo vybraných skupinách
obyvateľstva – napr. očkovania
proti chrípke, či pneumokokom.
V opačnom prípade riskujeme, že
vzniknú nielen vakcinačné diery,
ale aj nové prípady už prakticky
sa nevyskytujúcich chorôb, ktoré
potom môžu zvýšiť náchylnosť na
chorobu COVID-19, alebo skomplikovať jej priebeh. Samozrejme,
u akútneho (chorého) jedinca, pri
dokázanej COVID infekcii, resp.
bezprostredne v období rekonvalescencie, očkovanie odložíme.
V ambulancii detského lekára, kde
sa očkuje, treba zabezpečiť oddelenie zdravých detí (prichádzajúcich
na pravidelné očkovanie) od akútne chorých detí v čakárni. Ale toto
musí byť samozrejmosťou aj v prípade, keby tu žiaden koronavírus
nebol!
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Čo nás čaká?
Záverom treba zopakovať, že u väčšiny postihnutých prebieha infekcia COVID-19 mierne, u mnohých
dokonca bezpríznakovo. Odvrátenou stranou mince je však skutočnosť, že niektorí nakazení vôbec
nemusia vedieť, že prekonávajú infekciu, a tak šíria chorobu ďalej. Aj
preto potrebujeme robiť čo najviac
testov, aby sme podchytili čo najväčší počet infikovaných (optimálne by bolo celoplošné testovanie).
Najlepšou prevenciou je však zachovávanie všeobecne známych
protiepidemických zásad. Ich dodržiavanie nás ochráni lepšie, ako
všetko to, čo sme uviedli doteraz.
Veď väčšina nových prípadov bola
zistená tam, kde sa tieto zásady nedodržali.
Takže, snažme sa správať zodpovedne k sebe aj k nášmu okoliu.
Hýbme sa, doprajme si dostatok
spánku, zdravo sa stravujme. Buďme k sebe milí, ohľaduplní a vyzbrojme sa trpezlivosťou – táto epidémia bude ešte nejaký čas trvať.
Ako dlho, to nateraz nevieme, ale
pre istotu rátajme ešte mnoho mesiacov. Menšie epidémie sa možno budú vracať každým rokom,
podobne ako chrípka. Ako sme
povedali – vírusy sú podivuhodná
existencia živej hmoty – jednou
z ich vlastností je, že ak raz prídu,
tak už s vysokou pravdepodobnosťou nikdy neodídu. Neostáva nám
nič iné, iba sa s nimi naučiť žiť. Aj
o tom je kolektívna imunita. Jej budovanie však trvá roky.
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.,
Oddelenie klinickej imunológie
a alergológie Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA), prednosta
ústavu laboratórnej medicíny SZU
a OÚSA.
Foto: Peter Kresánek

Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.
Spoločnosť má hlavné sídlo a výrobné jednotky v tesnej blízkosti mesta Šaľa, neďaleko Nitry. Časť
výroby sa realizuje aj na pracoviskách v Bratislave (bývalý areál Istrochem) a v Strážskom (areál
Chemko).
Za naše hlavné úlohy a ciele považujeme:
 investície do rozvoja zamestnancov, líderstvo v odmeňovaní zamestnancov,
 znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie,
 investície do nových najmodernejších technológií šetrných k životnému prostrediu
 neustály vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníkov,
 finančná a materiálna podpora regiónov, v ktorých pôsobíme,
 intenzívna spolupráca so strednými a vysokými školami,
 podpora študentov formou brigád, odbornej praxe a štipendií.
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov:
 so stredoškolským vzdelaním v odbore:







chemik
elektrikár
obrábač kovov
strojný zámočník
železničiar

 s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania v oblasti:






chémia
strojárstvo
elektro
meranie a regulácia

Prax a odborné skúsenosti sú vítané, vo väčšine prípadov však nie sú nevyhnutnou podmienkou
prijatia.
V prípade záujmu stať sa členom našej „rodiny“, zašlite žiadosť a profesný životopis na e-mailovú
adresu personalne@duslo.sk alebo poštou na adresu: Personálny odbor, Duslo, a.s., 927 03, Šaľa.
Informácie o voľných pracovných miestach nájdete na stránke www.duslo.sk v sekcii „Kariéra“.
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Ako si pomôcť v čase krízy
Ak sa ocitneme v situácii, na ktorú nie sme pripravení, ktorá
so sebou prináša náhlu zmenu, napr. v našich vzťahoch, v životnom štýle alebo kladie nároky na naše adaptačné mechanizmy,
vysporiadanie sa s touto zmenou môže výrazne zasiahnuť naše
fyzické a aj psychické kapacity. Niekedy kríza zmobilizuje naše
sily, inokedy nás zvedie do stresu, úzkosti, pocitov tiesne, bezmocnosti či smútku.

O

be reakcie sú v poriadku, sú
normálnou reakciou na nenormálnu (záťažovú) situáciu.
Dôležité je, aby sme našu dušu nenechali bez pomoci a venovali jej
pozornosť. Ak sa konfrontujeme
so situáciou, ktorá v nás vyvoláva
výrazný stres, môžeme si, okrem
iného, pomôcť preskúmaním a korigovaním našich presvedčení,
myšlienok. Naše presvedčenia za-

sahujú do mnohých oblastí života
a sú často nevedomé. Preto je dôležité sa nimi zaoberať a skúmať ich
negatívny alebo pozitívny vplyv.
Uvádzame príklad, ako môže takéto skúmanie myšlienok vyzerať
a následne, ako sa dajú negatívne
presvedčenia premeniť na liečivé
myšlienky.
V čase krízy, vypätia a emočného
zaplavenia, sa nám ťažko dostáva
k racionalite a k rýchlemu, pružnému uvažovaniu nad tým, čo by nám
v záťaži mohlo pomôcť. Preto je
vhodné, ak sa nám podarí pripraviť

si vopred vlastný „duševný kufrík
prvej pomoci“. Do neho môžeme
vedome siahnuť v ťažkom období,
keď sa budeme potrebovať dostať
ku vlastným zdrojom, rezervám.
Ako na to?
• Napísať si všetko, čo nám v minulosti pomohlo v záťažovej situácii, čo nám robilo dobre, čo
z toho by sme mohli využiť vo
svojej súčasnej situácii.
• Existujú obrázky alebo predmety, ktoré v nás vyvolávajú príjemné spomienky, pocity, zlepšia náladu? Upriamiť na to pozornosť.

Protokol myšlienkovej analýzy
Krok 1: Preskúmanie nepríjemných myšlienok v záťažových situáciách:
Záťažová situácia
Napr. V televízii počujem
správu, že známy herec
podľahol chorobe (rakovina, Covid-19, atď...)

Moje myšlienky
Moje pocity
Moje správanie
„On zomrel, takže ja to Strach, úzkosť, bezmoc- Plač, stiahnutie sa, paralýrozhodne tiež nezvlád- nosť, depresia
za, otupenosť napr. alkonem“
holom...

Krok 2: Korekcia nepríjemných myšlienok a ich premena v liečivé myšlienky:
Nepríjemné
myšlienky
„On zomrel, takže ja to
tiež rozhodne nezvládnem.“

Liečivé
myšlienky
„Mnoho ďalších postihnutých toto ochorenie
prežilo, takže ja to môžem tiež zvládnuť.“

„Smiem mať radosť a uží- „Smiem si užívať, aj
vať si, len ak si to zaslú- keď som práve nepodal
žim, ak som niečo dosia- žiadny výkon“
hol...“
číslo 2/2020

Moje
pocity
Upokojenie, zníženie úzkosti a depresívneho ladenia

Moje nové
správanie
Stabilizácia psychiky, nič
nebráni vlastnej aktivite

Uvoľnenie napätia, ostraži- Aktivizácia organizmu,
tosti. Vymiznutie pocitov radostnosť, väčšia flexibihanby alebo viny. Prítomné lita, spontánnosť
pocity radosti, pôžitku.
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• Vyhľadať farby, ktoré máme radi
a obklopiť sa nimi.
• Obklopiť sa vôňami, ktoré sa nám
spájajú s príjemnými zážitkami,
spomienkami.
• Čoho sa radi dotýkame, čo je nám
príjemné na dotyk?
• Akú hudbu máme spojenú s príjemnými, peknými spomienkami? Vyhľadať si relaxačnú hudbu
alebo autogénny tréning.
• Spomenúť si, aké je naše obľúbené jedlo a ako vonia? Ak je to
v našich možnostiach, dopriať si
toto jedlo.
• Sú aktivity, ktoré priaznivo vplývajú na našu náladu? Skúsme ich
praktizovať. Napr. prechádzka,
čítanie knihy, šport, telefonát
s rodinou. Samozrejme, treba rešpektovať pritom svoje možnosti,
aby sme si nespôsobili ďalší zdroj
frustrácie, ak nám tieto zdroje
nie sú dostupné (Angenendt, et
al., 2010).
Ak sa nachádzame v záťaži, tieto
a podobné otázky nám pomôžu nachádzať zdroje, ktoré väčšinou vedome nevyužívame, ale môžu nás
v relatívne krátkej dobe stabilizovať. Pomôcť nám môže aj stanovovanie si nových cieľov, ideálne však
krátkodobých a realistických.
Súčasťou záťažových situácií,
chorôb, dlhodobého stresu, trvalých obmedzení v našich životoch,
býva neraz pocit vyčerpania. Tento
môže prerásť do chronickej únavy.
Chronickú únavu môžeme definovať ako stav výraznej únavy, ktorý
sa prejavuje ubúdaním energie
a zvýšenou, vzhľadom k vykonaným aktivitám neadekvátnou potrebou pokoja a odpočinku (Celle,
D., et al., 1998). Pri únave sa často
môžeme dostať do začarovaného
kruhu – cítime únavu, zdá sa nám,
že by sme nemali byť unavení, veď
sme toho tak veľa nespravili. Tento pocit nás začne znepokojovať
a frustrovať. Keďže nevnímame signály nášho tela a máme tendenciu
skôr k racionalizácii a premáhaniu
sa, ďalším krokom je naša snaha

prekonať únavu vykonávaním ďalších aktivít a činností, ktoré nám
ale v konečnom dôsledku zvýšia
energetický deficit a organizmus
sa ešte viac vyčerpá. Ku symptómom chronickej únavy patrí:
• únava, apatia;
• smútok, frustrácia, podráždenosť;
• depresívna nálada, pocit beznádeje;
• strata záujmu o život, duševné
vyčerpanie, niekedy aj prianie
zomrieť;
• strata telesnej výkonnosti, slabosť;
• poruchy spánku, zmeny v chuti
do jedla;
• poruchy koncentrácie;
• sociálna izolácia (odcudzenie od
rodiny, priateľov);
• pocity strachu, že sa človek nikdy nezotaví.
Na symptomatickej úrovni je dôležité naučiť sa šetriť s vlastnou dostupnou energiou. Zásadou, ktorú
by sme v takejto chvíli mali mať na
zreteli je „Dopriať si čas a vnímať
signály vlastného tela“. Nápomocným nám môže byť tzv. „energetický denník“ a prioritizovanie úloh.
Rovnako vedomie, že nemusíme
stihnúť všetko, vie priniesť úľavu.
Ak sme však príliš výkonovo orientovaní, dopriať si oddych a relax,
môže byť pre nás ťažko splniteľná
úloha spojená s výčitkami a pocitom mrhania času. Opak je však
pravdou. Ak svojmu telu a duši
doprajeme oddych (ak je potrebné, tak aj dlhodobý), vráti sa nám
neskôr táto investícia v našej opätovnej sile a energii. Rovnako je nápomocné aj v tejto oblasti pracovať
s vyššie spomínanými vlastnými
myšlienkami a reštrukturalizovať
ich.
Angenendt, G. et al. (2010) odporúčajú pri chronickej únave nasledovné:
• do svojho programu zaraďovať
krátke pauzy;
• rozdeliť si úlohy do niekoľkých
menších krokov;
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• zdriemnuť si, pokiaľ si to telo
pýta;
• zdravo a vyvážene sa stravovať
(ak je potrebné, vyhľadať výživového poradcu), piť dostatok
tekutín (tie sa často podceňujú);
• dodržiavať zásady spánkovej hygieny (aby sme počas spánku čo
najviac zregenerovali);
• dopriať si rozptýlenie (napr. príjemnou činnosťou);
• nepreťažovať sa;
• relaxačné techniky;
• šport s ohľadom na naše možnosti (napr. chôdza, plávanie, bicyklovanie, jóga, strečing). V súčasnosti je dokázané, že šport, napr.
už aj počas chemoterapie- signifikantne znižuje riziko nástupu
chronickej únavy (Angenendt, et
al., 2010).
Psychológ Guy Winch uvádza, že
pri opätovnom nabudení svojho
emocionálneho zdravia je užitočné naučiť sa pozorovať a chrániť
si vlastnú sebaúctu a sebaobraz.
„Keď máte pocit, že sa príliš
obviňujete a kritizujete, naučte sa „pestovať súcit“ so sebou
samým. Sebaobraz a sebaúcta
fungujú ako emocionálny imunitný systém, ktorý vás chráni pred
emocionálnou bolesťou a posilňuje vašu emocionálnu odolnosť.
Preto je veľmi dôležité naučiť sa
sledovať jeho funkčnosť a vyhýbať sa nadmernej sebakritike
a sebaobviňovaniu, najmä vtedy, ak už prežívate nejakú bolesť
a sklamanie. V takých situáciách
si začneme automaticky premietať všetky svoje chyby a neúspechy, začneme rozmýšľať nad tým,
akí by sme chceli byť, akí sme, ale
nechceme byť, nadávame si. Niekto vulgárnejšie, niekto menej, ale
všetci si nadávame. Zaujímavé na
tom je, že už aj bez toho nás niečo
trápi a bolí a náš sebaobraz trpí.
Prečo si napriek tomu ešte viac
ubližujeme? Fyzické zranenie väčšinou nikto z nás ešte viac nejatrí.
Keď sa porežeme, nevezmeme nôž

RADY NAŠICH ODBORNÍKOV
a nepovieme si: „Hm, skúsim zistiť ako hlboko by som tú ranu ešte
vedel rozrezať...“. A nezačneme sa
rezať ešte hlbšie. No pri duševných
šrámoch to robíme stále. Prečo?
Pretože máme mizernú psychohygienu, nepripisujeme jej dôraz
a nie sme k nej vedení. Naše psychické zdravie nie je našou prioritou. Z desiatok výskumov vieme,
že ak je naše sebavedomie na dne,
sme viac zraniteľní stresom a úzkosťou; zlyhania a odmietnutia
viac bolia a dlhšie sa z nich zbierame. Takže ak vás niekto odmietne, rozíde sa s vami, prvá vec, do
ktorej by ste mali investovať všetku svoju energiu je znovu vybudovanie svojho sebavedomia a sebaobrazu, a nie pridať sa do Klubu
bitkárov a skopať zvyšky svojho
sebavedomia do kocky a totálne
ho doraziť. Jeden zo spôsobov,
akým možno „vyliečiť“ poškodený
sebaobraz a sebaúctu je praktizovanie súcitu so sebou samým. Keď
sa nadmieru kritizujete, skúste
nasledujúce malé cvičenie: pred-

stavte si blízkeho priateľa, ktorého
máte radi, ako je mu zo seba na
nič, je zo seba znechutený..., pre
podobné dôvody ako vy. Napíšte
mu list alebo e-mail, v ktorom mu
vyjadríte svoj súcit a podporu. Potom si list prečítajte. Riadky, ktoré
budete čítať sú presne tým, čo by
ste mali adresovať sami sebe.“.
Záverom by sme chceli zdôrazniť, že vedomou prácou a fokusovaním pozornosti na našu dušu,
vieme posilniť náš vnútorný svet.
Ak sa nám nedarí, máme pocit, že
napriek veľkej snahe stojíme na
jednom mieste, nie je prejavom slabosti vyhľadať pomoc psychológa.
Psychológ nás vie v bezpečnom
a pokojnom prostredí psychoterapie láskavo a trpezlivo sprevádzať
naším vlastným procesom zrenia
a zvládania záťažových situácií.

Dostupné na <https://www.
modryanjel.sk/modry-blog/7-veci-ktore-by-ste-mali-vediet-o-dusevnom-zdravi-po-tragickom-nestasti>.
Modrý anjel (2020): 7 spôsobov,
ako praktizovať emocionálnu prvú
pomoc [online].
Text: Mgr. Lucia Alakšová, klinický
Dostupné na <https://www.modpsychológ, Onkologický ústav sv. ryanjel.sk/nasimi-ocami/7-sposoAlžbety
bov-ako-praktizovat-emocionalnuFoto: archív autorky
-prvu-pomoc>.
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Okamžitý predaj zo skladu
Nové Suzuki môžete mať prakticky ihneď. Stačí, keď si vyberiete z našich
skladových zásob a navštívite naše znovuotvorené predajne. Je to rýchle, bezpečné a výhodné. K vybraným modelom Vitaraa SX4 S-Cross teraz
získate aj program Easy Way a set zimných kolies.
Emisie CO2 131 – 172 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,7 – 7,6 l na 100 km.
Ilustračné foto.

www.suzuki.sk

číslo 2/2020
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Dobrovoľníctvo v čase korona

„Keď všetko zatemnila kríza, deti svetla zapália hviezdy.“
Phil Bosmans, belgický spisovateľ a kňaz 1922 - 2012

Naša sila v ťažkých časoch
Situácia vyplývajúca z hroziacej pandémie a následných opatrení na konci marca mobilizovala mnohých k veľkej solidarite,
ktorá sa prejavila v dobrovoľníckych činoch ľudí, ktorí cítili
a cítia v čase krízy potrebu pomôcť. Od šitia rúšok, cez pomoc
seniorom, po dobrovoľníctvo v prvej línii v nemocniciach, pri
testovaní....

J

e neuveriteľné pozorovať, ako
dokáže čas krízy s človekom jednak zamávať, zneistiť ho, niekedy
ho doslova paralizovať a na druhej
strane dokáže s človekom pohnúť
a vydolovať z neho to dobré v ňom,
aktivizovať ho k pomoci blížnym.
Toho všetkého sme boli svedkom
aj v Bratislave a na celom Slovensku. Vo výťahoch, či vchodoch bytových domov sa začali objavovať
nalepené ponuky ako napríklad:
„Ak potrebujete nakúpiť nechoďte
do obchodu, ja vám nakúpim volajte na toto číslo.... prinesiem vám
tašku s nákupom pred dvere - vaša
susedka Zuzana z piateho poschodia.“
Ochotní ľudia, susedia, dobrovoľníci si začali viac všímať potreby
blízkych v okolí, pomohli vybrať
lieky v lekárni, alebo zbehli babičke z vchodu oproti na poštu.
Dobrovoľnícka pomoc bola nevyhnutná, a mnohé inštitúcie začali
dobrovoľníkov zapájať do pomoci

v čase pandémie cielene. Vznikli aj
veľké zbierky a iniciatívy ako napríklad výzva: „Kto pomôže Slovensku“, kde tím ľudí doslova zmobilizoval obrovskú zbierku a následný
nákup a distribúciu ochranných
pomôcok, všetkým čo mali v tom
čase nedostatok - od nemocníc až
po domovy pre seniorov po celom
Slovensku.
Zásady zapojenia dobrovoľníkov
No aj práca s dobrovoľníkmi, ak
má byť organizovaná, efektívna,
bezpečná pre dobrovoľníkov ako
aj prijímateľov takejto pomoci,
potrebuje určité pravidlá a zásady
zapojenia dobrovoľníkov a v čase
korona vírusu treba dbať na prijaté
opatrenia ešte viac. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici preto
pripravila manuály a dokumenty
jednak pre samotných dobrovoľníkov a to - Kódex dobrovoľníka
v čase Covid -19 a Komplexný prehľad: zásady a odporúčania pre
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
v čase koronavírusu. Pre samosprávy a občianske organizácie vytvorili manuál - Ako organizovať
dobrovoľníkov počas pandémie
COVID-19. Najväčšou prioritou je
zachovanie zdravia všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ľudí
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zapojených do rôznych iniciatív
a programov, neustály prístup
k informáciám (keďže situácia sa
v tomto čase rýchlo mení) ako aj
prijímanie opatrení na znižovanie
rizík.
Oblasti dobrovoľníckej pomoci
V priebehu iba pár mesiacov sa
objavilo veľa pomáhajúcich projektov, od pomoci v susedstve, po
zapájanie dobrovoľníkov v rámci
obcí a samospráv, mimovládnych
organizácií až po projekty pôsobiace v rámci celého Slovenska.
Všetko to vznikalo na základe aktuálnej situácie a rýchlo vznikajúcich
potrieb a takmer všade boli do pomoci zapájaní dobrovoľníci. Často
bol v pozadí jeden cieľ a to čo najlepšie sa pripraviť pre prípadnú
vyššiu záťaž zdravotníckeho sektoru. Oblasti pomoci sú rozmanité,
dobrovoľníci pomáhajú napríklad
seniorom a iným rizikovým skupinám obyvateľstva s cieľom prevencie pred nakazením. V súvislosti
s opatreniami ostalo mnoho seniorov izolovaných a preto vznikla napríklad iniciatíva Hodina pre
seniora – telefonovanie seniorom
v zariadeniach sociálnych služieb.
Okrem toho mnohí dobrovoľníci pomáhajú pri rozvoze potravín
a liekov, pri prevádzke karanténneho mestečka pre ľudí bez domova
a iných. Potrebu pomoci v oblasti
duševného a psychického zdravia priniesol fakt, že ľudia odrazu
museli ostať doma dlhší čas ako si
mysleli, často s ťaživými pocitmi
ako neistota, strach z toho čo bude,
a preto na pomoc prišli mnohí
psychológovia či poradenskí pracovníci, ktorí ponúkali a ponúkajú
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svoje služby podpory aj dištančne
telefonicky, alebo v online priestore. Pre rodičov školákov postupne
vznikali v online priestore taktiež
rôzne iniciatívy, niektorí študenti
sa rozhodli pomôcť so starostlivosťou o deti a pod.
Ako pomáhajú mladí ľudia na Slovensku v čase koronavírusu zmapovala Rada mládeže Slovenska.
Mladí dobrovoľníci pomáhajú pri
aplikáciách slúžiacich na nákup
potravín pre seniorov a ohrozených, organizovaním šitia rúšok,
stavaní stanov pred nemocnicami
alebo pri tvorbe online vzdelávacieho, či zábavného obsahu pre
školopovinných (Zdroj: Golianová
in TASR, 2020)
Bratislavské dobrovoľnícke centrum zapojilo do iniciativy - Každý
potrebuje rúško viac ako 200 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí
pomohli pri výrobe a distribúcii
niekoľkých tisícok rúšok v rámci
bratislavského kraja. Výsledkom
iniciatívy je aktuálne 5 424 ušitých
rúšok, ktoré smerovali do rôznych
inštitúcií v Bratislave podľa potreby, medzi nimi aj do Onkologického ústavu sv. Alžbety. Pomoc
poskytli aj rôznym jednotlivcom,
ktorý sa im ozvali a poprosili o jedno či dve rúška.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum na svojej stránke uvádza zoznam aktuálnych dobrovoľníckych príležitostí (BDC tím, 2020)
DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
Vŕba v čase núdzového stavu
Už na konci februára, sme začali tušiť, že je tu hrozba epidémie,
no a 6. marca 2020 prišla správa,
že sa v nemocniciach v súvislosti
s opatreniami proti šíreniu tohto
vírusu zakazujú všetky návštevy.
Toto opatrenie sa týkalo a aktuálne týka aj nemožnosti vstupu našim dobrovoľníkom a pozastaveniu našej dobrovoľníckej činnosti
ponúkania teplých nápojov pred
ambulanciami, ako aj sprevádzaniu
číslo 2/2020

hospitalizovaných pacientov a pacientiek.
Nikto nevedel čo bude, všetci sme
čakali ako sa situácia vyvinie. Napriek tomu sme cítili, že by sme
chceli nejakým spôsobom v tomto
neistom čase nemocnici nejako pomôcť. No a potreba ako, sa ukázala
sama zo všeobecného nedostatku
zdravotníckeho materiálu, najmä
rúšok, ktoré bolo odrazu treba nosiť.
A tak sme našich dobrovoľníkov
vyzvali na pomoc ušiť pre nemocnicu rúška, a oslovili sme aj organizácie, ktoré začali spájať a organizovať dobrovoľníkov, ktorí šili
a stále ešte šijú a distribuujú rúška.
Takto sa nám podarilo zozbierať
591 rúšok, ktoré sme následne prerozdelili a odovzdali našim dobrovoľníkom a nemocniciam, kde
naši dobrovoľníci pôsobia a teda
Onkologickému ústavu sv. Alžbety
tu na Heydukovej ulici, ako aj do
Národného onkologického ústavu
v Bratislave.
A kto všetko nám rúška daroval?
Vďaka patrí Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, ktorého
dobrovoľníci naozaj ušili veľa rúšok, nie len pre nás, ale pre mnohé
organizácie v Bratislave, kde vznikla táto potreba. Ďalej ďakujeme
iniciatíve „Kto pomôže Slovensku“, ktorá vznikla práve preto,
aby dokázala zakúpiť a sprostredkovať ochranný materiál všade kde
ho bolo nedostatok. A samozrejme
aj individuálnym šikovným šičkám
menovite: Mirke, Simonke a babičke, Majke, Veronike, Martine a aj našim dobrovoľníčkam
Lucke a Marte. Ešte raz všetkým
zo srdca ďakujeme.
Máme nádej, že sa situácia postupne stabilizuje a že jej vývoj bude
priaznivý aj pre našu dobrovoľnícku činnosť. Našim dobrovoľníkom
už služba chýba a aj pacienti by si
možno už dali teplú kávičku, či čaj
a prehodili pár slov, no zatiaľ je
prvoradá bezpečnosť pacientov aj
zdravotníkov. No Dobrovoľnícka
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skupina Vŕba na Vás milí pacienti
a pacientky nezabúda, myslíme na
Vás a veríme, že sa budeme môcť
čoskoro stretnúť a pokračovať v našej činnosti.

Zatiaľ však zapaľujme svetlo
a robme dobro tam kde sme...
Aby naši dobrovoľníci mohli zapĺňať prázdne miesta na onkológii
a naďalej tak prinášať pacientom
svoju prítomnosť, schopnosť počúvať, hry, tvorivosť, knižky, závan
sviežeho vánku....Veríme, že po tejto kríze sa na oddelenia vrátime.
Máme tu tiež radostnú správu. Po
patričnom zaškolení už pomáhajú
dobrovoľníci z Vŕby tiež pri kontrolách pacientov na vstupných
filtroch Onkologického ústavu sv.
Alžbety.
Zdroje, odkazy:
Goliánová 2020, Zdroj: TASR: Mimovládne neziskové organizácie
pomáhajú ľuďom po celom Slovensku, online báza dát: https://www.
teraz.sk/najnovsie/socialne-mimovladne-neziskove-organi/455158-clanok.html; BDC tím, 2020:
Dobrovoľnícke aktivity v čase COVID-19, online báza dát https://
www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/dobrovolnicke-aktivity-v-case-covid-19/
Mgr. Lucia Kralovičová, koordinátorka dobrovoľníkov v Dobrovoľníckej skupine Vŕba, Onkologický
ústav sv. Alžbety
Foto: Archív DS Vŕba,
Peter Kresánek

UŽITOČNÉ ODPORÚČANIA

Aktuálne tipy, na čo najviac pamätať

Ako potraviny nakupovať,
skladovať a užívať
Ľudia teraz spravidla nechodia každý deň do obchodu, tak nakupujú potraviny do zásoby. Viete však dobre, ktoré potraviny
sa dajú nakúpiť do zásoby? Navyše bez rizika, že sa rýchlo, prípadne v krátkom čase znehodnotia?
vštevovať obchody s potravinami
príliš často.
V závislosti od veku a zdravotného
stavu by seniori nad 65 rokov alebo
pacienti s chronickými chorobami
mali nakupovať v iných denných
dobách (vo vyhradených hodinách
dopoludnia) ako ostatní obyvatelia. Ideálne je, keď im nákupy potravín robia zdraví ľudia určení pre
tieto služby.
Zachovať pestré stravovanie a primeranú nutričnú hodnotu potravy
aj v takom období, aké je momentálne môžu pomôcť nasledujúce
tipy:

V

äčšina ľudí si nemusí nakupovať nadmerné zásoby potravín
a vytvárať tak neúmerne veľké zásoby potravín. Tvorba väčších zásob potravín môže byť teoreticky
vhodná iba pre tých ľudí, ktorí sú
chorí alebo sociálne izolovaní, prípadne majú nariadenú povinnú karanténu. V poslednom prípade je
však vhodná donáška zásob potravín domov pri zachovaní izolácie
ľudí v karanténe od osôb, ktoré potraviny priniesli. Platba za donášku
potravín by mala byť formou „online“, čiže cez internet banking alebo mobil banking. Teda nie v hotovosti, kedy sa pri preberaní peňazí
nedajú dodržať prísne hygienické
ochranné opatrenia. Tí ľudia, ktorí môžu chodiť a nakupovať, by si
mali robiť iba nevyhnutné krátkodobé zásoby tak, aby nemuseli na-

Jesť treba predovšetkým čerstvú
stravu. Pokiaľ sa dá, treba čerstvú
stravu vždy uprednostniť pred spracovanými konzervovanými potravinami s dlhou dobou exspirácie.
Aj pri čerstvých potravinách
uprednostniť najmä tie, ktoré vydržia najdlhšie, resp. ktoré majú najdlhšiu dobu exspirácie. Pri škrobovej a neškrobovej zelenine sú to
najmä zemiaky, mrkva, petržlen, cibuľa, cesnak, kaleráb a mnohé ďalšie. Pri ovocí sú to napríklad jablká
alebo hrušky - vydržia určite dlhšie
než napríklad banány, jahody alebo maliny.

skladované, aby vydržali čo najdlhšie a nepodľahli predčasnej skaze.
Viacero druhov zeleniny vydrží
dlhšie, ak sa uskladňujú v nádobách - oproti uchovávaniu v nezakrytom stave.
Aby bol v chladničke dostatočný
priestor pre potraviny, ktoré vyžadujú, aby boli uskladnené v chladenom priestore, treba iné, tepelne
odolnejšie potraviny dať z chladničky von. Niektoré druhy zeleniny,
aj keď sú čerstvé, nevyžadujú, aby
sa uchovávali v chladničke (napr.
paradajky, papriky, uhorky, cibuľa,
zemiaky, kaleráby, mrkva, a pod.).
Za účelom zväčšenia úložných
priestorov v kuchyni alebo v špajzovej komore môže byť niekedy
účelné zbaviť sa niektorých dlhodobo skladovaných a dávno nepoužívaných predmetov - určených
na «horšie časy», z ktorých môžu
byť viaceré aj nepoužiteľné. Môžu
to byť staršie poháre, šálky, hrnce,
panvice, a pod. - ktoré už pravdepodobne nikto nikdy nebude používať. Všetko, čo sme posledné
roky nepoužili, ostane už asi trvalo
nepoužité aj v budúcnosti.

Pre prípad choroby a zníženej
dispozície i fyzickej a psychickej
kondície je dobré mať predpripravené a dobre uskladnené niektoré
pokrmy - napríklad teplé obedy,
večere a pod. Vopred pripravené
jedlá sa po ich uvarení nechajú
schladiť a následne sa môžu zmraziť. V prípade núdze ich vytiahnete
Zeleninu treba dobre umyť, usu- a veľmi rýchlo ich môžete - napríšiť, vložiť do suchých nádob a skla- klad v mikrovlnnej rúre - rozmraziť
dovať v chlade. Je dôležité, aby aj a zohriať.
ďalšie druhy potravín boli správne
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DOBRE VEDIEŤ
Z dlhotrvajúcich potravín, ktoré
možno dlhodobo skladovať bez
obáv, že by sa skazili, sú to cestoviny, ryža, mrazené, sušené a konzervované potraviny. Pri ich kúpe
kontrolujte odporúčanú dobu
spotreby. Mrazené potraviny majú
obvykle vyššiu nutričnú hodnotu
než potraviny v konzervách.
Pri kúpe a skladovaní potravín,
ako aj pri príprave pokrmov treba
dodržiavať všetky všeobecné odporúčania bezpečnej manipulácie
s potravinami a bezpečnej prípravy stravy. Týka sa to predovšetkým
dôkladného umývania a dezinfekcie rúk, kuchynských nástrojov
i pracovných plôch, na ktorých sa
ukladajú potraviny a pokrmy. Surové mäso a ryby treba dôsledne
oddeľovať od varených a všetkých
ostatných potravín.
Na posilnenie imunity sú vhodné
čerstvé potraviny, ktoré sú bohaté
na vitamín A a karotenoidy, vitamíny skupiny B - najmä vitamín B6
(pyridoxín), vitamín C, vitamín D,
z minerálnych látok je najmä zinok. Osobitne vhodné sú fermentované potraviny s obsahom živých baktérií mliečneho kvasenia
(laktobacily, bifidobaktérie) - napríklad kyslé mlieko, kefír, jogurty, kyslá kapusta, kvasené uhorky
a ďalšie druhy kvasenej zeleniny
alebo zeleninových štiav. Imunitu
podporuje aj rozpustná fermentovateľná rastlinná vláknina, ktorá
sa nachádza v obilných vločkách,
otrubách, naturálnej ryži, celozrnných cestovinách, chlebe a pečive,
ako aj vo väčšine druhov zeleniny
a ovocia. Osobitný podporný význam pre imunitu majú beta glukány, ktoré sa vyskytujú v hubách
(napríklad hliva ustricová, alebo
ázijské huby mitake, šitake).
Ideálne spektrum zdravých potravín na prirodzenú podporu imunity by malo obsahovať čerstvé
ovocie a zeleninu všetkých farieb
číslo 2/2020

a druhov, celozrnné obilné potraviny všetkých druhov (vrátane
celozrnnej ryže a celozrnných cestovín), čerstvé strukoviny, všetky
druhy orechov a rastlinných semiačok, kyslé mliečne nápoje a ďalšie
fermentované mliečne výrobky,
čerstvé i sušené huby, cibuľovú
zeleninu všetkého druhu (cibuľa.
cesnak, šalotka, pór). Kto ich má
rád môže konzumovať aj koreniny
bohaté na antioxidanty, ako zázvor,
škoricu, tymian, oregano, kurkumu, a ďalšie. Zo živočíšnych potravín sú vhodné najmä ryby a rybí
tuk kvôli obsahu omega-3 mastných kyselín a vitamínu D.

Podporiť imunitu možno aj suplementáciou vybraných druhov vitamínov a / alebo minerálnych látok
(vitamíny A, C, D, zinok).
Zásoby vitamínu D v tele pomáhajú
zvýšiť aj slnečné lúče. Pri opaľovaní, podobne ako pri športovaní, odporúčame dôslednú a zodpovednú
spoločenskú izoláciu, nosenie rúšok na tvári a šetrnú expozíciu slnečným lúčom v rámci prevencie
solárneho podráždenia pokožky,
ako aj prevencie rakoviny kože.
Fajčiari by mali úplne zanechať fajčenie – patria totiž do rizikovej skupiny ľudí ohrozených závažným až
kritickým priebehom ochorenia.
• POKIAĽ NIE SÚ FAJČIARI ZÁVISLÍ OD NIKOTÍNU a patria medzi
tzv. „sviatočných fajčiarov – odporúčame absolútnu abstinenciu
od fajčenia!
• POKIAĽ IDE O FAJČIAROV
S PREJAVMI ZÁVISLOSTI OD NIKOTÍNU a nedokážu úplne zanechať fajčenie bez abstinenčných
príznakov, odporúčame aspoň
znížiť množstvo vyfajčených cigariet na najnižšie možné minimum!

Netreba zabúdať ani na dobrý pitný režim: vhodná je pitná, pramenitá a nízko mineralizovaná voda
s nižším obsahom sodíka (nátrium)
a s vyšším obsahom vápnika (kalcium) a horčíka (magnézium).
Denne treba vypiť 6-8 stredne veľkých pohárov vody, alebo 30-40 ml
nekalorických tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti. Jedna až dve porcie denného pitného režimu môžu
pokryť prírodné ovocné alebo zeleninové šťavy bez dodatočne pridaných cukrov. Spravidla sa jedná
o 150-300 ml. Za účelom podpory
pitného režimu sa šťavy môžu zrie- NEZABUDNITE však dať všetkým
diť s vodou.
jasnú správu, že:
• ŽIADNE POTRAVINY, ANI TIE
Imunitu a dobrú fyzickú i mentálZDRAVÉ, NECHRÁNIA PRED INnu kondíciu podporí každodenný
FEKCIOU KORONAVÍRUSOM.
výdatný pohyb a cvičenie. V dobe • KAŽDÝ BY SA MAL V MAXIMÁLobmedzených sociálnych kontakNEJ MOŽNEJ MIERE CHRÁNIŤ
tov sa dá cvičiť aj doma, kto má
podľa známych a často opakovak dispozícii, tak aj vo vlastnej záných zásad:
hrade, na balkóne, terase, alebo as- • AKTUÁLNE POTREBNÁ SOCIÁLpoň pri otvorenom okne. NeodpoNA IZOLÁCIA
rúčame, aby sa v súčasnej závažnej • OCHRANNÉ RÚŠKA A ZAKRÝdobe stretávali priatelia, susedia,
VANIE NOSA A ÚST
spolupracovníci, a pod. za účelom • DÔSLEDNÉ UMÝVANIE A DEZspoločného športovania, a to ani
INFEKCIA RÚK A PREDMETOV
s použitím ochranných masiek
a rúšok. Ideálne je cvičiť o samote, Doc. MUDr. Mgr. Peter Minárik,
alebo iba v úzkom kruhu členov PhD., MSc., gastroenterológ a obezitológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
jednej domácnosti.
Foto: Peter Kresánek
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77. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“

Pútnici za slnkom
Predstavuje sa akademická maliarka Jitka Bezúrová Mošková
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho Preventívnom centre
na Heydukovej ulici v Bratislave sa koná už 77. výstava voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber vlastných malieb tvorby
svojich žiakov tu predstavuje poetka, pedagogička grafička akademická maliarka Jitka Bezúrová Mošková.

V

ernisáž 77. výstavy sa uskutočnila ešte pred zavedením
sprísnených opatrení ohľadom
možnosti návštev a spoločenských
podujatí v ústave. Členky Ružovej
stužky, n.f. Europa Donna Slovakia
tak ešte mali možnosť návštevníčky a návštevníkov zároveň v rámci
vernisáže výstavy poinformovať
o zásadách prevencie a uskutočniť
tiež nácvik samovyšetrenia prsníkov či predviesť i dať ochutnať
ukážky racionálnej výživy. Pripravovaná 78. výstava Umenia, ktoré
lieči, s vernisážou naplánovanou
na 21. mája, už toľko šťastia nemala
a musela byť odložená. Výnimočná
umelkyňa zo zahraničia - brazílska
výtvarníčka Giselle Guanaes, predstaví v rámci tejto ďalšej výstavy
svoje diela podľa okolností v inom

termíne. Zvažujeme tiež možnosť
prezentácie jej tvorby a uskutočnenie vernisáže elektronicky - prostredníctvom internetu. Ružová
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stužka, n.f. Europa Donna Slovakia
však vo svojich aktivitách pokračuje aj v tomto náročnom období.
Najnovšie podnecuje v domácich
podmienkach telesné aktivity pre
zníženie rizika vzniku onkologických a kardiovaskulárnych ochorení či elimináciu stresu (bližšie:
www.ruzovastuzka.sk). Účastníčky
cvičenia motivuje tiež súťažou vyhlásenou k tohtoročnému Dňu pre
zdravé prsia (Breast Health Day).
xxx
Svoju najnovšiu, aktuálne stále
prebiehajúcu výstavu v Onkologickom ústave sv. Alžbety, nazvala akademická maliarka Jitka Bezúrová
Mošková „Pútnici za slnkom“. Použila pri tom pomenovanie triptychu obrazov, ktoré vytvorila v roku
2017.
„Pre výstavu, ktorá završuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety dve
desaťročia nepretržitého konania
cyklu „Umenie, ktoré lieči“ a počiatočne sa uskutoční počas obdobia
Veľkého pôstu som vybrala meditatívne práce, väčšinou vyhotovené
technikou olej a akryl. Dúfam, že

UMENIE
diváka naladia k vnútornému stíšeniu a dajú mu dávku energie, ktorú
som do obrazov vložila.“ Vyznáva
sa akademická maliarka Jitka Bezúrová Mošková.
Jitka Bezúrová absolvovala (v rokoch 1979 – 1984) Vysokú školu
výtvarných umení na oddelení
u profesora Albína Brunovského.
Žije a tvorí v Senci, kde v roku
2003 zriadila “Galériu Poetika Obraz a slovo“. Pripravila, či zúčastnila sa desiatok samostatných
i spoločných výstav na Slovensku
a v zahraničí. Vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ zverejnila
v roku 1999 zbierku poézie Svetlo.
Do prostredia ústavu sa opätovne
vracia nielen so svojimi dielami ale
tiež ako pravidelná účastníčka preventívnych prehliadok.
Cyklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom najmä
z predpokladu, že umenie podnecuje harmóniu a môže tak podporiť i proces liečby. Prvú výstavu
cyklu „Umenie, ktoré lieči“ otvoril
ústav pre pacientov i ďalších záujemcov vo februári 2000. Výstavy
v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety pripravuje
realizačný tím vedený MUDr. Alenou Kállayovou v spolupráci s Ružovou stužkou, n.f., Europa Donna
Slovakia.
„Poetka, pedagogička a grafička
- akademická maliarka Jitka Bezúrová Mošková má teraz v našej
nemocnici svoju štvrtú výstavu,
takých sa v rámci cyklu Umenia,
ktoré liečia celkovo za uplynulých dvadsať rokov už uskutočnilo sedemdesiatsedem“, vyzdvihol
na stretnutí s výtvarníčkou doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Zaujímal
sa tiež o jej tvorbu, ktorá vznikla
z nevyhnutnosti po zranení určitú
dobu maľovať ľavou rukou, pričom
je napríklad kresba o to ťažšia. Výsledok pritom môže ovplyvniť podľa neho tiež skutočnosť, že určité
číslo 2/2020

„Pokoj leží v záhyboch mäkkých látok
teplo spánku ma jemne drží v objatí
slnko je na špičkách zrodila sa nedeľa“
Jitka Bezúrová Mošková

centrá mozgu riadia iné centrá ako
pri maľbe pravou rukou. Pri maľbe
ľavou rukou tak môže byť akcent
na iné vyjadrenie. „V konečnom
dôsledku však človek, najmä ak je
to skutočný umelec, vyjadrí to čo
má v duši aj svojou tvorbou“, uviedol doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
bohatými skúsenosťami podložený
názor. Ako pri tom okrem iného
spomenul, je už vyše pol storočia
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lekárom a z tohto polovicu, rovnako ako RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.,
vedú Onkologický ústav sv. Alžbety... Na záver stretnutia doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., tiež ocenil, že
výtvarníčka má už aj veľa žiakov,
ktorých osobnosti rozvíja a ktorým
odovzdáva svoje tvorivé zručnosti
i vedomosti.
Text a foto: Peter Kresánek
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ný komplexný projekt poskytovania
vstupov na založenie úrody vybraným
pestovateľom a obchodným partne-

teľmi repky i v rámci odborných seminárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

nej činnosti založenej na pevných dlhoročných obchodných vzťahoch dosiahla spoločnosť Arimex Bratislava spol.

chodu s poľnohospodárskymi produktmi a stáva sa významným stavebným
prvkom agrokomplexu EU.

Export - Import

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.
zabezpečuje:
 nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
repka olejka, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

 nákup a predaj komponentov kŕmnych zmesí
sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,
sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

 predaj hnojív
LAD, močovina, amofos, síran, NPK

 komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody
ARIMEX Bratislava spol. s r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
tel.:02/5477 4982, 5477 2345, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk
45C

Ponúkame
viac možností účinnej inzercie v časopise

55A

www.boneheadz.sk
info@boneheadz.sk
tel: 02/3266 1462
106A

73C

82B

Váš partner pre:



nákup a predaj poľnohospodárskych produktov



nákup komponentov krmných zmesí



dovoz komponentov krmných zmesí



komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody



sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi
produktami

repka olejná, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

repkový šrot, slnečnicový šrot, cukrovarnícke rezky granulované,
sladovnícky kvet, lucernové úsušky, repkové výlisky
sójový šrot, rybacia múčka

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
tel.: 02/5477 4982, 5477 2345, 5477 1937; fax.: 02/5477 4994
www.arimex.sk

váš sprievodca
na ceste
za zdravím

Nové čeísdlo
i!
j
a
r
p
v
už

v každom dobrom stánku
www.bedekerzdravia.sk
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

KRÁSNE LETO
S NAŠOU REVUE
PRE ZRELÝCH ČITATEĽOV

www.facebook.com/zrelycitatel

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.
predplatne@slposta.sk
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