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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.
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SLOVO NA ÚVOD

Obetavá starostlivosť pracovníčok a pracovníkov
Onkologického ústavu sv. Alžbety prináša ovocie

Výsledky, ktoré povzbudzujú
Čím sú nové ocenenia výnimočné?
Tretie storočie napĺňa nemocnica rehoľných sestier alžbetínok pri starostlivosti o trpiacich a chorých odkaz ich patrónky sv. Alžbety, vyjadrený okrem
iného slovami: „Musíme tu byť jeden pre druhého...“ Už vyše 25 rokov ako
moderné neštátne zdravotnícke zariadenie - Onkologický ústav sv. Alžbety.

U

plynulé štvrťstoročie ústav dosiahol viaceré úspechy pri diagnostikovaní a liečbe pacientov. Sprevádzajú
a dokumentujú ich viaceré ocenenia a
pozitívne hodnotenia, ktoré Onkologický ústav sv. Alžbety zaslúžene nadobudol. Najnovšie sa ústav zaradil medzi
zdravotnícke zariadenia dosahujúce
najlepšie hodnotenia nielen od pacientov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne ale tiež súkromnej zdravotnej
poisťovne Dôvera.
„Prvé miesta v rebríčkoch udelené
Onkologickému ústavu sv. Alžbety
v rámci príslušných hodnotených kategórií špecializovaných nemocníc
vnímame najmä ako prejavy vďaky za
preukázanú odbornosť, ľudský prístup
a obetavosť. Zároveň tiež povzbudenia
v ich náročnom poslaní všetkých pracovníčok a pracovníkov nášho ústavu.
Svojim spôsobom i pokračovateľov, aj
v súčasnej modernej dobe nanajvýš potrebného, tohto stále aktuálneho alžbetínskeho odkazu. Lekárov, zdravotných
sestier, technikov a ďalších zamestnancov i spolupracovníkov, ktorí aj počas
vlaňajšieho, zvlášť náročného roku,
poskytovali zdravotnú starostlivosť pre
naše pacientky a pacientov.“ Oceňujú
Mgr. Mária Ragulová, generálna predstavená Rehole sv. Alžbety, doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc., konatelia Onkologického
ústavu sv. Alžbety OÚSA. Dosiahnuté
výsledky sú výnimočné nielen popredným umiestnením ústavu u oboch najväčších poisťovní ale aj mimoriadne
číslo 2/2021

náročným rokom pandémie počas ktorého hodnotenie prebiehalo.
Ako prvá zverejnila výsledky hodnotenia prvého prieskumu spokojnosti
svojich pacientov s nemocnicami od
vypuknutia pandémie Dôvera zdravotná poisťovňa. Počas pandémie dostali
od jej pacientov lepšie známky najmä
detské nemocnice. Prieskum zároveň
priniesol historický prelom aj rekordné
skoky v rebríčku nemocníc.
Ako o výsledkoch informoval jej generálny riaditeľ poisťovne Martin Kultan,
ľudia anonymne v prieskume hodnotili spokojnosť známkami od 1 až do 5
v troch kategóriách. Priemerná dosiahnutá známka 1,53 je najlepšou za po-

Jedno z doterajších ocenení Onkologického ústavu sv. Alžbety.
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sledné roky. Nadpriemerné zlepšenie
zaznamenali v kategórii hospitalizácií
detí. Po prvý raz sa v meraniach poisťovne stalo, že muži udelili nemocniciam v priemere prísnejšiu známku ako
ženy. Najlepšie priemerné známky dávali pacienti Bratislavského, Žilinského
a Prešovského kraja, najhoršie dopadli
nemocnice v Trnavskom kraji.
Pacienti sa podľa neho najviac sťažujú
na stravu a druhou najhoršou hodnotenou kategóriou bolo ubytovanie a čistota v zdravotníckych zariadeniach.
Naopak, pacienti najlepšie ohodnotili
prístup lekárov, ako aj stredného zdravotného personálu.
„Odpovede na všetky otázky mali
v priemere lepšie hodnotenie ako vlani. Domnievame sa, že to súvisí s pandémiou. Nielen my, v Dôvere, ale aj pacienti si veľmi dobre uvedomujú, akým
náročným obdobím prechádza slovenské zdravotníctvo a obzvlášť slovenské
nemocnice,“ povedal generálny riaditeľ
Dôvery Martin Kultan.
V kategórii fakultných nemocníc pacienti najlepšie hodnotili Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok,
Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici a Univerzitnú
nemocnicu Martin. Na opačnom konci
rebríčka skončili Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Detská
fakultná nemocnica Košice a Fakultná nemocnica Nitra. Výrazný prepad
v kategórii univerzitných a fakultných
nemocníc utrpela Fakultná nemocnica
v Prešove, ktorá sa z prvého miesta prepadla na ôsme.
Z kategórie všeobecných nemocníc
boli z pohľadu pacientov najlepšie hodnotené Nemocnica AGEL Košice-Šaca,
Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník a Univerzitná nemocnica
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s poliklinikou Milosrdní bratia Bratislava. Najhoršie hodnotenie dostali
Nemocnica AGEL Zvolen, Všeobecná
nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
a Nemocnica s poliklinikou Revúca.
Najväčším skokanom tohto roka bola
Nemocnica s poliklinikou Myjava, ktorá
v kategórii všeobecných nemocníc doslova vystrelila z vlaňajšieho 33. miesta
na tohtoročné štvrté. Táto nemocnica
sa pritom v rebríčku dlhodobo umiestňovala na spodných priečkach. Na
druhej strane najvýraznejší prepad zaznamenali v hodnotení Ľubovnianskej
nemocnice, ktorá z vlaňajšieho druhého miesta spadla na 36. priečku z celkovo 44 hodnotených všeobecných
nemocníc.
Zo špecializovaných zdravotníckych
zariadení boli pacienti najspokojnejší
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety,
Bratislava, CINRE Bratislava a Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom v Ľubochni. Najhoršie
hodnotené boli v tejto kategórii Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela,
Pezinok, Psychiatrická nemocnica prof.
Matulaya, Kremnica a Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora.
Medzi ostatnými zdravotníckymi zariadeniami sa medzi najlepšie hodnotenými umiestnili Mammacentrum sv.
Agáty, Banská Bystrica, OFTAL, Zvolen
a Clinica Orthopedica, Bratislava. Najhoršie z tejto kategórie hodnotili pacienti Centrum pre liečbu drogových
závislostí Košice, Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce a Regionálnu nemocnicu
Sobrance.
So zdravotnou starostlivosťou, spokojnosťou s lekármi a so sestrami sú pacienti najviac spokojní v bratislavskom
Onkologickom ústave sv. Alžbety. Po
ňom nasleduje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Detské kardiocentrum a Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.
Naopak, najmenej boli spokojní s lekármi a so sestrami v Psychiatrickej
nemocnici prof. Matulaya v Kremnici,
v Psychiatrickej nemocnici Philippa
Pinela v Pezinku a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch.
Rebríček nemocníc zostavila Dôvera už

Priaznivé hodnotenia získava ústav dlhodobo. „Onkologický ústav sv.
Alžbety má rovnaké prístroje na skoré odhalenie a liečbu rakoviny aké
používame v Spojených štátoch“, ocenila americká lekárka Dr. Samia
Burton. Ústav s ňou navštívila manželka vtedajšieho veľvyslanca USA
v SR Kate W. Sedgwick a dcéra amerického kongresmana Ebony Meeksa.
po 15. krát. Dotazník vyplnilo takmer
6 500 pacientov, ktorí sa vlani liečili
v niektorej zo slovenských nemocníc.
Pacienti hodnotili kvalitu ubytovania,
prístup personálu a subjektívny pocit
zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času.
Dôvera výsledky hodnotenia zakaždým
komunikuje jednotlivým nemocniciam, aby mali prehľad o spätnej väzbe
od svojich pacientov aj mimo vlastných
prieskumov. Cieľom tohto rebríčka je
zvyšovanie transparentnosti v ústavnej
zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Hneď v tesnej nadväznosti na poisťovňu Dôvera zverejnila výsledky svojho
prieskumu aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Uplatnila pri tom o niečo odlišnejšiu metodiku, respektíve
kategorizáciu, hodnotených nemocníc.
V ankete tejto, na Slovensku najväčšej zdravotnej poisťovne, dostala zo
štátnych univerzitných a fakultných
nemocníc najvyššiu známku od poistencov Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave. Medzi všeobecnými nemocnicami
patrí prvá priečka Nemocnici svätého
Michala v Bratislave. „Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami
sa najlepšie umiestnil Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa, Národný ústav reumatických
chorôb a Národný ústav tuberkulózy,
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirur-
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gie Vyšné Hágy,“ informoval hovorca
VšZP Matej Neumann.
Zo špecializovaných ústavov srdcovocievnych chorôb sa všetky tri, bratislavský, banskobystrický aj košický,
umiestnili na najvyššej priečke. Z onkologických ústavov je najlepšie hodnotený Národný onkologický ústav Bratislava a Onkologický ústav sv. Alžbety.
V kategórii ústavných zdravotníckych
zariadení zaradených do prieskumu
získalo najvyššie hodnotenie poistencov Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici.
Najnižšiu známku spokojnosti dostala
v ankete Všeobecnej zdravotnej poisťovne strava a ubytovanie, najvyššie
celkové zlepšenie zdravotného stavu,
nasledovala poskytnutá zdravotná starostlivosť a správanie sestier. V rámci
otvorených odpovedí hospitalizovaní
pacienti pozitívne hodnotili aj prístup
lekárov, dostatočnú a zrozumiteľnú
informovanosť o svojom zdravotnom
stave, profesionálnu starostlivosť a zvládanie práce v tejto zložitej pandemickej
situácii. „Na druhej strane by prijali pestrejšiu stravu s možnosťou voľby bezlepkových výrobkov, často sa opakovala
aj požiadavka na viac jednoposteľových
izieb a teda viac súkromia,“ dodal Neumann.
Text a foto: Peter Kresánek,
šéfredaktor
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ŽIVOTNÉ JUBILEUM
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Čím sú nové ocenenia výnimočné?
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Tretie storočie napĺňa nemocnica rehoľných
sestier alžbetínok pri starostlivosti o trpiacich a
chorých odkaz ich patrónky sv. Alžbety, vyjadrený
okrem iného slovami: „Musíme tu byť jeden
pre druhého...“ Už vyše 25 rokov ako moderné
neštátne zdravotnícke zariadenie - Onkologický
ústav sv. Alžbety.

V nedávnych dňoch oslávila významné životné
jubileum - 95 rokov – čestná prezidentka Ligy
proti rakovine Slovenskej republiky MUDr. Eva
Siracká, DrSc.
DOBRE VEDIEŤ
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UDIALO SA
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MUDr. Evy Sirackej, DrSc.
- prvej dámy rádioterapie

Zdravý tanier“
a „Zdravá pyramída“

Aktuálna pandémia vírusovej choroby COVID-19
je celosvetovou hrozbou pre milióny obyvateľov
našej planéty. Choroba môže mať rôzny priebeh:
môže mať bezpríznakový, mierny, závažný, ale aj
kritický priebeh s hrozbou exitu. Zdravie a život
pacienta pritom neohrozuje len samotný vírus
SARS-CoV-2, ale aj vírusom spôsobená nekontrolovaná imunitná hyperreaktivita z oblasti
vrodenej nešpecifickej imunity, tzv. „cytokínová
búrka“, a zároveň aj nedostatočná špecifická
adaptívna imunitná odpoveď.

Zdokonaľovanie diagnostiky
a liečby ochorení

Počas vlaňajšieho, aj od začiatku tohto roka zabezpečoval Onkologický ústav sv. Alžbety pacientom z celého Slovenska zdravotnícku starostlivosť
v súhrne stabilne a v zvyčajnom rozsahu. Napriek
pandémii Covid-19 aj v roku 2020 plnil svoju
základnú úlohu - teda poskytoval kvalitnú včasnú
diagnostiku a liečbu neodkladných onkologických ochorení. Odzrkadľujú to okrem iného aj
počty v ústave novo diagnostikovaných pacientov
vybratých ochorení.
NAŠE PRACOVISKÁ
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Čo (asi) pacienti nevedia
Precíznosť ako pri F1

V každej nemocnici, vrátane Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA), pôsobia vysoko profesionálni odborníci na pracoviskách, ktoré sa bežne
nespomínajú a ani sa o nich veľmi nepíše. Pre
zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a liečby sú však
nevyhnutné. Osobitne to platí pre zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú špecializovanú liečebnú
starostlivosť. Až približne 40 - 60 % všetkých onkologických pacientov absolvuje počas svojej liečby
ožarovanie. Mnohí pritom asi ani netušia, že by to
nebolo možné bez toho, aby každý z nich svojim
spôsobom prešiel aj rukami klinických fyzikov.

STRETNUTIE LEKÁRNE SV. ALŽBETY

20

PRIPRAVUJEME

13

Najnovšiu históriu Lekárne sv. Alžbety si pripomenuli na spoločnom stretnutí jej pracovníci,
vrátane sestier alžbetínok a pozvaní hostia.
Lekáreň sv. Alžbety na Hollého ulici v Bratislave
je otvorená od 1. februára 2001. Lekáreň má
k dispozícii okolo dvoch tisíc všetkých druhov
liekov, vrátane čo najširšieho sortimentu liekov
onkologických. Pôvodná rovnomenná historická
lekáreň v areáli kláštora alžbetínok fungovala od
roku 1753. Bežné lekárnické služby verejnosti už
dlhodobo neposkytuje.

82. výstava Umenia, ktoré lieči
Štetcom a srdcom II

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, na Heydukovej ulici v Bratislave pripravujeme už 82. výstavu
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber z
malieb (technikami olej a akryl) na nej pod
názvom „Srdcom a štetcom II“ predstaví insitný
umelec Rudolf Pavelský. R. Pavelský sa už opakovane prezentoval a získal ocenenia na viacerých
slovenských výstavách
číslo 2/2021

Vyše milióna receptov
Víziou je univerzitná lekáreň
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Za čo vďačíme našej skúsenosti s dobrovoľníctvom?

Naše dobrovoľníčky Veronika, Renáta, Lucia. Od
začiatku korona pandémie je ich pôvodná služba
v prospech pacientov a pacientiek pozastavená.
Niektoré z nich pomáhali v prvej vlne korona
pandémie usmerňovať pacientov prichádzajúcich
do nemocnice. Niektoré momentálne venujú svoj
čas v prospech služby „Telefonická linka laickej
podpory Vŕba“, kde môžu hospitalizovaní pacienti
a pacientky telefonovať, ak majú chuť či potrebu
kontaktu, podpory. Iné trpezlivo čakajú, kým
situácia dovolí a budú sa môcť vrátiť do svojej
pôvodnej služby. Či už navštevovať a sprevádzať
pacientov a pacientky na lôžkovom oddelení,
alebo ponúkať teplé nápoje – kávu či čaj, čakajúcim pacientom pred ambulanciami odborných
lekárov, alebo viesť tvorivé dielne, či zahrať si
spoločenské hry. Ako vnímajú svoju službu po
takej dlhej prestávke, takto z odstupu? Chýba
im? Čo si uvedomili a za čo sú vďačné? Na to sme
sa ich opýtali a prinášame Vám ich odpovede.
LIGA PROTI RAKOVINE
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Tohtoročný Deň narcisov
opäť v júni

Dobrovoľné antigénové testovanie aj rodinných
príslušníkov svojich zamestnancov vykonáva
už od tretieho marcového týždňa GRAFOBAL,
akciová spoločnosť, Skalica (Grafobal). Doterajšie
testovanie samotných kmeňových zamestnancov
sa tak rozšírilo aj na osoby žijúce s nimi v spoločných domácnostiach.
ZASLÚŽI SI SPOMIENKU

UMENIE
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Andrea Mázorová:
Prierez tvorbou

Ako v poradí už 81. výstavu voľného cyklu
„Umenia, ktoré lieči“ predstavujeme najnovšie
pod rovnomenným názvom „Prierez tvorbou“
výber z diel, ktoré vytvorila počítačová grafička
Andrea Mázorová. Návštevníkom Onkologického
ústavu sv. Alžbety, čitateľom nášho časopisu
ale aj širšej verejnosti je Andrejka dobre známa.
Najmä ako autorka už viackrát vystavujúca svoju
tvorbu v ústave. Stvárňujúca, okrem samotných
počítačových grafík, aj umelecké úžitkové predmety či elektronické pohľadnice - najčastejšie s
pozdravmi k sviatkom Veľkej noci a Vianoc.

Deň narcisov sa po prvý raz konal v apríli roku
1997 v šiestich slovenských mestách. Tohtoročná verejná zbierka ku Dňu narcisov má byť
vzhľadom na danú situáciu v mesiaci jún. Teda už
druhý rok za sebou to nebude, tak ako sme boli
zvyknutí tradične, jeden deň počas mesiaca apríl.
Deň narcisov sa počas štvrťstoročia stal najväčšou
verejnoprospešnou finančnou zbierkou na
Slovensku.
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Grafobal testoval rodiny
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Odišiel nestranný velikán
hodný nasledovania

Medzi osobnosťami, s ktorými sa svet tohto roku
rozlúčil, je velikán americkej mediálnej scény
slávny Larry King, dlhodobo pôsobiaci najmä ako
rozhlasový a televízny moderátor. Pred desiatimi
rokmi Larry King navštívil Slovensko na pozvanie
spravodajskej televízie TA3, ktorej predobrazom
sa stala americká CNN. Vtedy sme mali možnosť
sa s touto nevšedne nestrannou osobnosťou,
akých je aj v slovenskom mediálnom prostredí
málo ako šafranu, tiež stretnúť.
ZAUJÍMAVOSTI
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Dynamický rodinný bestseller
Liter na sto kilometrov

Nový športovo a pritom komfortne ladený
rodinný päťmiestny Across, japonskej značky, je
už dostupný aj na Slovensku. Výrazný, športový
dizajn nového SUV modelu dokresľujú Full-leštené disky. Prichádza ako plug-in hybrid (nabíjateľný aj z bežnej elektrickej zásuvky) vo vyhotovení
2,5 GLX s elektronickým systémom 4x4 E-Four.
Je výsledkom priamej spolupráce Suzuki s ďalšou
japonskou značkou Toyota.
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81. výstavu voľného cyklu „Umenia, ktoré lieči“ Onkologický ústav sv. Alžbety najnovšie predstavuje. Grafika na úvodnej stránke je súčasťou
uvedenej, už štvrtej samostatnej výstavy umelkyne v ústave. Text a foto: Peter Kresánek
Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa k 31.12. 2014: Rehoľa svätej Alžbety, Špitál
ska 21, 812 32 Bratislava, IČO: 585718 – jediný spoločník Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o.
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Onkologický ústav sv. Alžbety pôsobí bez obmedzení

Tiež počas núdzového stavu
Zdokonaľovanie diagnostiky a liečby ochorení
Počas vlaňajšieho, aj od začiatku tohto roka zabezpečoval Onkologický ústav sv. Alžbety pacientom z celého Slovenska zdravotnícku starostlivosť v súhrne stabilne a v zvyčajnom rozsahu.
Napriek pandémii Covid-19 aj v roku 2020 plnil svoju základnú
úlohu - teda poskytoval kvalitnú včasnú diagnostiku a liečbu
neodkladných onkologických ochorení. Odzrkadľujú to okrem
iného aj počty v ústave novo diagnostikovaných pacientov vybratých ochorení.

V

celoslovensky pôsobiacom
Onkologickom ústave sv.
Alžbety sa v roku 2020 iba krátkodobo, od polovice marca do konca apríla, pod vplyvom nábehu
opatrení proti ochoreniu Covid-19
mierne znížili zobrazovacie, onkochirurgické či onkogynekologické
výkony, pričom ožarovanie malígnych pacientov a liečba chemoterapiou sa vykonávali ako v bežnom
režime. Počas prvých troch mesiacov roku 2021 sa v ústave zriadilo
Oddelenie Covid-19, zamerané na
liečbu Covid-19 pozitívnych onkologických pacientov. Vyvolalo to
rovnako len mierny pokles výkonnosti, ktorú výrazne neznížilo ani

presunutie ďalších pracovníkov
pre novozriadené verejné Vakcinačné centrum Onkologického
ústavu sv. Alžbety na Kollárskej
ulici číslo 12. Predpokladáme, že
ústupom pandémie sa situácia vráti do normálu.
Pre korektnosť treba pri zverejňovaní či vyvodzovaní záverov uviesť,
že štatistika novo diagnostikovaných nádorov medziročne kolíše
a môžu ju ovplyvňovať viaceré faktory. Napríklad počty pacientov,
ktorí už boli diagnostikovaní pred
nástupom liečby v ústave (inými
špecialistami či zdravotníckymi
zariadeniami). Rovnako ako aj určitá sezónnosť záujmu pacientov

Počty novo diagnostikovaných pacientov*
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
rok 2020

rok 2019

malígne ochorenie prsníka

635

736

malígne ochorenie tráviaceho traktu

98

86

malígne gynekologické ochorenia

157

155

malígne ochorenia štítnej žľazy

144

139

*/Analýza dát z onkologických Hlásení zhubných nádorov pacientov
diagnostikovaných a liečených v Onkologickom ústave sv. Alžbety
a zasielaných do Národného centra zdravotníckych informácií.
číslo 2/2021
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o vyšetrenia. Ten je nižší (a tým
aj počty diagnostikových) začiatkom roka. Pre porovnávanie ako
najrelevantnejší vybratý rok 2019
pritom charakterizuje rast povedomia verejnosti o význame (tiež
preventívnych) vyšetrení pri účinnej liečbe onkologických ochorení
(okrem iného zásluhou skríningo-

UDIALO SA
vých programov).
Vo všeobecnosti platí, že diagnostika a liečba onkologických ochorení sa neustále, už za relatívne
krátke obdobie zdokonaľuje a tým
spresňuje a urýchľuje. Takýto vývoj
sa ani počas pandémie nedá zastaviť. Tiež v Onkologickom ústave sv.
Alžbety pokračovalo a pokračuje
hľadanie účinnejších, spoľahlivejších a samozrejme čo najrýchlejších metód diagnostiky a liečby.
Využívajú sa pri tom viaceré, aj
v uplynulom a tomto roku ústavom
uvedené do prevádzky moderné

diagnostické a liečebné zariadenia.
Zároveň tímy našich lekárov, špecialistov a ich spolupracovníkov
z ďalších nemocníc a inštitúcií zovšeobecňujú a vymieňajú si aj online tie najnovšie objavy a poznatky. Zhrnuli a šíria ich okrem iného
tiež v unikátnej, napriek a počas
núdzového stavu vydanej, takmer
700-stranovej publikácii Špeciálna
onkológia.
Denne, aj v období núdzového sta-

vu, sa v Onkologickom ústave sv.
Alžbety liečilo okolo 900 pacientov ambulantne a 150 na lôžkach.
Navyše okolo tristo osôb sa počas
pracovného dňa pripraví a zaočkuje vo vakcinačnom centre ústavu.
Všetku starostlivosť pacientom
ústavu, aj pri známych rizikách zabezpečujú zamestnanci a zamestnankyne ústavu počnúc od lekárov,
zdravotných sestier až po rehoľníčky alžbetínky či troch kňazov, ktorí

sa ako dobrovoľníci prihlásili pracovať na Oddelenie Covid-19 ústavu. Ale napríklad tiež pracovníci
Preventívneho centra ústavu, ktorí
zabezpečovali prehliadky a vyšetrenia pre pacientov a klientov aj
počas núdzového stavu. Všetci spomenutí, aj tí na ktorých sa v tomto
vymenovávaní nedostalo, si za to
zaslúžia našu úctu a poďakovanie...
Myslíme si, že kus užitočnej práce v tomto smere vykonáva pri
vykresľovaní a zverejňovaní aktuálneho diania, v objektívnom vecnom informovaní pacientov i širšej
verejnosti o najnovších užitočných
poznatkoch, významných osobnostiach či výsledkov ústavu aj časopis
Naša nemocnica.
Mgr. Mária Ragulová, generálna
predstavená Rehole sv. Alžbety,
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., konatelia Onkologického ústavu sv.
Alžbety.

Budeme aj v časopise?
V uplynulom období redakcia časopisu Naša nemocnica naďalej vytvárala svojim spôsobom svojráznu kroniku Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Zaznamenávala tiež obetavé, vysoko profesionálne
a ozvláštnené snahou o maximálne ľudský prístup,
pôsobenie pracovníkov ústavu... Často pri tom
medzi oslovenými, či fotografovanými vznikla tiež
otázka: „A budeme aj v časopise?“

Rastúcemu záujmu o zverejnenie v našom časopise
sme samozrejme radi vyhoveli - aj opublikovaním,
aspoň niekoľkých nových, fotografií na tejto dvojstrane. Chceme sa však ospravedlniť, že zďaleka nemáme dosť priestoru na to, aby vyšiel pre všetkých,
ktorí si to naozaj zaslúžia. Tak snáď až nabudúce...
Text a foto: Peter Kresánek
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Ústav klinickej fyziky Onkologického ústavu sv. Alžbety
a Slovenskej zdravotníckej univerzity

Čo (asi) pacienti nevedia
Precíznosť ako pri F1
V každej nemocnici, vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA), pôsobia vysoko profesionálni odborníci na pracoviskách,
ktoré sa bežne nespomínajú a ani sa o nich veľmi nepíše. Pre zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a liečby sú však nevyhnutné. Osobitne
to platí pre zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú špecializovanú
liečebnú starostlivosť. Až približne 40 - 60 % všetkých onkologických
pacientov absolvuje počas svojej liečby ožarovanie. Mnohí pritom asi
ani netušia, že by to nebolo možné bez toho, aby každý z nich svojim
spôsobom prešiel aj rukami klinických fyzikov.

K

oncom 19. storočia, 8. novembra 1895 nemecký strojný
inžinier a fyzik Wilhelm Conrad
Röntgen ako prvý produkoval a detegoval elektromagnetické žiarenie

v rozsahu vlnových dĺžok známych
ako Röntgenove lúče, čím získal
v roku 1901 Nobelovu cenu za fyziku (Wikipedia). Začiatok liečby
“neviditeľným“ röntgenovým žia-

rením sa datuje už pár rokov po
jeho objave. Spočiatku na technickej báze (RTG prístroj) alebo chemickej extrakcii rádioaktívneho
izotopu (226Ra). Už v ranom období
rádioterapie bolo úlohou fyzikov
definovať, zmerať, ale aj aplikovať
presnú dávku žiarenia, čím sa stali
neoddeliteľným článkom v liečbe
onkologických ochorení pomocou
ionizujúceho žiarenia.
Dlhé desaťročia tu boli iba hrubé
odhady, ako dlho sa má pacientovi
aplikovať konkrétny druh žiarenia,
aby sa dosiahol potrebný terapeutický efekt. Účinok žiarenia sa hod-

Kolektív Ústavu klinickej fyziky (zľava): RNDr. Jozef Zeman; Mgr. Mária Fribertová; Mgr. Jozef Grežďo,
PhD.; Mgr. Dagmar Fuggerová-Jatyová; Ing. Anna Križanová, PhD.; RNDr. Kristína Kontrišová, PhD.; RNDr.
Kristína Poláková, PhD.; Ing. Matej Česák; Mgr. Ján Ivančík; doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD.
číslo 2/2021
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notil vizuálne na základe kožných
reakcií (kožný erytém) na rozdiel
od súčasnosti, kedy sa používajú
veľmi presné prístroje na hodnotenie dodanej dávky žiarenia.
Koncom minulého storočia vďaka
prudkému vývoju výpočtovej techniky bolo možné začať v plnej miere využívať dostupné zobrazovacie
modality (CT, MR, SPECT/CT, PET/
CT, USG...) aj pre liečbu žiarením
s cieľom vytvoriť pacientovi individuálny plán, optimálne prispôsobený jeho konkrétnym anatomickým pomerom.
V radiačnej onkológii je dnes hlavným cieľom fyzika presná aplikácia
potrebnej terapeutickej dávky žiarenia. V tomto prípade už nestačí,
aby bol fyzik len dobrým znalcom
svojho odboru a vedel ionizujúce
žiarenie iba presne zmerať. S novou technológiou prišli aj nové
druhy špeciálnych programov,
ktoré je nutné nielen perfektne
ovládať, ale pre nich aj exaktne definovať vstupné dáta používaného
ožarovacieho prístroja. Pre minimalizovanie chyby je nutné pred
zavedením akejkoľvek novej radiačnej techniky, nového prístroja
či novej verzii softvéru spraviť dôkladnú kontrolu celého procesu,
aby bolo možné spoľahlivo dodať

pacientovi požadovanú a presnú
dávku žiarenia a pri tom maximálne chrániť okolité kritické orgány.
Stručne by sa dalo povedať, že jedna z neviditeľných úloh nás fyzikov
je na základe presných požiadaviek
lekára aplikovať neviditeľné žiarenie presne tam, kam potrebuje
konkrétny pacient. Platí to pre
všetky techniky, od implantácie
malých rádioaktívnych zŕn 125I do
prostaty až po ožarovanie niekoľkotonovými lineárnymi urýchľovačmi v externej rádioterapii.
Moderné ožarovacie prístroje
a programy dokážu úžasné veci, ale
sú tak veľmi zložité, že je absolútne
nevyhnutné stráviť pri ich spustení do klinickej prevádzky niekoľko
mesiacov zložitými, špeciálnymi
meraniami, kontrolou celého zariadenia a každého jednotlivého procesu. Nebudem ďaleko od pravdy,
keď tím Ústavu klinickej fyziky
OÚSA prirovnám k špičkovým
mechanikom formule F1, ktorí sa
starajú o bezchybný stav vozidla
a dolaďujú spolu s jazdcom auto
tak, aby nielen spoľahlivo prišlo do
cieľa, ale tiež zvíťazilo. V radiačnej
onkológií musia preto úzko spolupracovať tímy lekárov, fyzikov
aj rádiologických technikov. Predovšetkým pri vysoko precíznych

Pracovisko má dva nové úplne rovnaké ožarovacie
prístroje, urýchľovače TrueBeam s HDMLC s lamelami hrúbky 2,5 mm. Umožňujú okrem iného precízne tvarovať aj tie najmenšie lézie pri intrakraniálnej stereotaktickej rádiochirurgii.

a náročných ožarovacích technikách, ktoré je možné vykonávať len
na špičkových pracoviskách.
Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) je známy tiež tým, že vykonáva kvalitnú rádioterapiu a dlhé
roky patrí aj v tejto oblasti k špičkovým nemocniciam nielen na
Slovensku. Práve na pracoviskách
ústavu sa zavádzali viaceré nové
techniky vôbec ako prvé v krajine.
Už v roku 1992 sa na urýchľovači
Clinac2100C/D začalo v OÚSA, ako
na prvom pracovisku vo vtedajšom Československu, ožarovanie
v oblasti mozgu pomocou vysoko
precíznej techniky intrakraniálnej
stereotaktickej rádiochirurgie. Doposiaľ bolo týmto spôsobom ožiarených viac ako 2000 pacientov
a stále sme jediné pracovisko v SR,
ktoré takúto možnosť liečby poskytuje. V nasledujúcich rokoch sa
liečba v ústave rozšírila o techniku
celotelového ožarovania, vyžadujúcu náročné dozimetrické vybavenie a špecifické zariadenia.
Začiatkom
nového
tisícročia
(v roku 2002) v ústave nainštalovali prvý lineárny urýchľovač na
Slovensku s mnoholamelovým
kolimátorom. O pár rokov neskôr
spustili tiež techniku ožiarenia

Obidva sú nastavené na možnosť ožarovania maximálne precíznymi technikami, takže aj v prípade
odstávky jedného z nich dokážeme pre pacienta plnohodnotne zabezpečiť rovnakú liečbu na druhom
prístroji.
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odliečených takmer 1400 pacientov, naďalej ju poskytujeme ako jediné pracovisko na Slovensku. Môžeme sa tiež pochváliť tým, že pre
tento spôsob liečby rakoviny prostaty sme sa stali centrom excelentnosti a školiacim strediskom nemeckého výrobcu rádioaktívnych
zŕn pre východnú a strednú Európu. Dôvodom, prečo dostalo toto
privilégium práve naše pracovisko,
a nie niektoré renomované špičkové centrá v zahraničí, bola výborne
nastavená úzka kooperácia: radiačný onkológ - urológ - fyzik, ktorú
ohodnotili ako príkladnú.
Schvaľovanie plánov pre externú rádioterapiu (zľava): MUDr. Elena
Bolejšíková, prednostka Kliniky radiačnej onkológie OÚSA a SZÚ;
Ing. Anna Križanová, PhD., fyzik.

pomocou modulovanej intenzity
zväzku (IMRT). V tom čase to bola
veľmi sofistikovaná technika, ktorá
dnes patrí medzi úplný štandard
v liečbe nádorových ochorení. Skúsenosti ukazujú, že začínať s novou
technikou je vždy podstatne ťažšie,
ako si počkať, kým iné pracoviská
zrealizujú úvodné zložité procesy
a implementujú túto techniku do
bežnej praxe.

V priebehu ďalších rokov, keď sme
školili tímy z Česka, Maďarska, Bulharska a pobaltských krajín sme
mali možnosť stretnúť nielen ľudí,
ktorí navzájom úzko spolupracovali. Poznali sme aj takých, ktorí
oddeľovali prácu fyzika a lekára
podľa ich zodpovedností, čo potom bolo vidieť aj na výsledkoch
práce. Pri technikách, kde pracuje
viac profesií v tíme, neplatí jednoduchá matematika, že keď si každý
spraví svoj kus práce na 100 %, tak
aj výsledok spoločnej práce bude
stopercentný. Práve tá spolupráca
je spojivom, ktoré dokáže posunúť
výsledok práce na vyššiu úroveň.

pacientom tú najlepšiu dostupnú
liečbu a preto získal prvenstvá tiež
v oblasti zavádzania a využívania
brachyterapie. V rokoch 2007 až
2008 sa začalo v ústave s realizáciou 3D plánovania HDR brachyterapie (192Ir), ktorému sa v tých
časoch rutinne venovalo iba niekoľko pracovísk vo svete. V tomto
období sme taktiež začali s liečbou
karcinómu prostaty pomocou implantácie rádioaktívnych zŕn 125I do
•••
prostaty (LDR permanentná braV Onkologickom ústave sv. Alžbe- chyterapia prostaty). Dodnes bolo
ty bolo vždy cieľom poskytovať touto technikou liečby v OÚSA Ďalšou z veľmi dôležitých úloh fy-

Kooperácia lekárov a fyzika pri plánovaní brachyterapie prostaty pomocou 125I, ktoré prebieha on-line pri
celkovej anestézii pacienta (zľava): MUDr. Branislav Obšitník, PhD., urológ; MUDr. Pavol Lukačko, radiačný onkológ; Mgr. Jozef Grežďo, PhD., fyzik. Počas výkonu treba nielen rýchlo spraviť optimálny ožarovací
plán, ale aj s presnosťou do 1 mm umiestniť rádioaktívne zrná do prostaty.
číslo 2/2021
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Precízne nastavenie pacienta na urýchľovači pomocou CBCT. Aktuálna poloha sa konfrontuje s plánovacím CT a v prípade potreby sa automaticky nastaví do predpísanej polohy pomocou 6D stola.

zikov je mať každý ožarovací prístroj pod prísnou kontrolou. Denne je nutné robiť presné merania
a zistiť, či nenastala zmena parametrov ožarovacieho prístroja. Pre
ilustráciu: požadovaná presnosť celého procesu liečby využitím stereotaktickej rádiochirurgie u mozgových nádorov je podstatne menej
ako jeden milimeter od plánovania
ožarovania až po samotné ožiarenie pacienta. Znie to možno jednoducho, ale urobiť všetko pre to, aby
manipulácia s niekoľkotonovým
ožarovacím prístrojom vyústila do
submilimetrovej presnosti je naozaj ťažký oriešok. Vzdialenosť medzi dvomi susednými čiarkami na
milimetrovom pravítku je pre nás
totiž už hranica ďaleko za mierou
tolerancie.

použijeme na samotnom paciento- am s HDMLC s lamelami hrúbky
vi. S ich využitím simulujeme celý 2,5 mm. Umožňujú okrem iného
proces ožarovania od prípravy precízne tvarovať aj tie najmenšie
ožarovania až po samotné dodanie lézie pri intrakraniálnej stereotakdávky, akoby to bol reálny pacient. tickej rádiochirurgii. Obidva sú naTakéto testy robíme v pravidelných stavené na možnosť ožarovania ma(odporúčaných) intervaloch, aby ximálne precíznymi technikami,
sme zabezpečili vysokú presnosť takže aj v prípade odstávky jednéožiarenia, takže už pri veľmi malej ho z nich dokážeme pre pacienta
odchýlke sa môžeme v predstihu plnohodnotne zabezpečiť rovnakú
dohodnúť so servisom na doladení liečbu na druhom prístroji.
ožarovacieho prístroja podľa odporúčaných parametrov. Daňou za Naše pracovisko už dlhé roky zatakúto presnosť a jej dlhodobú udr- bezpečuje v rámci špecializačného
žateľnosť je v konečnom dôsledku štúdia aj školenia fyzikov pracujúnavýšenie práce fyzikov a údržby cich nielen v radiačnej onkológii,
servisu. Preto sa občas stane, že ale aj v nukleárnej medicíne či rápacienti musia na svoju liečbu poč- diodiagnostike. Fyzici, pracujúci
kať. Je nám to veľmi ľúto, ale našim v nukleárnej medicíne sa zaobecieľom je v prvom rade zabezpečiť rajú zabezpečením kvality pri lemaximálne presné ožarovanie, bez kárskom ožiarení, optimalizáciou
akýchkoľvek kompromisov. Sme dávky pacienta z ionizujúceho
Výrobcovia ožarovacích technoló- veľmi radi, že naše pracovisko má žiarenia pri diagnostike a liečbe
gií poskytujú mnohé, veľmi drahé dva nové úplne rovnaké ožarova- otvorenými žiaričmi. Zabezpečujú
riešenia na kontrolu konkrétnych cie prístroje, urýchľovače TrueBe- a kontrolujú kvalitu používaných
parametrov ožarovacích prístrojov. Ako ich ekvivalentnú plnohodnotnú náhradu už niekoľko rokov
naplno využívame na našom pracovisku vymoženosti 3D tlače, pomocou ktorej si dokážeme nielen
vyrobiť pomôcky pre pacientov
s milimetrovou presnosťou (napr.
bolusy, aplikátory pre brachyterapiu), ale aj veľmi špecifické pomôcky na kontrolu kvality ožarovania (fantómy). Vyrobené fantómy
s využitím 3D tlače nám umožňujú
v reálnych podmienkach otestovať Kontrola presnej registrácie obrazov z CT a MR pri špeciálne vyrobecelý proces ožarovania prv, ako ho nom fantóme s nehomogenitami, simulujúcimi reálnu situáciu.
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3D tlačiarne často využívame na zhotovenie pomôcok pre pacientov a špeciálnych dozimetrických fantómov.

zariadení na pracoviskách nukleárnej medicíny (SPECT/CT, PET/
CT), meracích prístrojov a ostatných zariadení. Vykonávajú akceptačné a rutinné testy kontroly kvality týchto zariadení, zaoberajú sa
dozimetriou, radiačnou ochranou
a likvidáciou rádioaktívneho odpadu vznikajúceho na pracoviskách
nukleárnej medicíny.
Ústav klinickej fyziky OÚSA a SZU
dlhoročne spolupracuje s Medzinárodnou atómovou agentúrou
(IAEA) a v rámci zabezpečenia
kvality ožarovania predstavuje referenčné centrum pre Slovenskú
republiku.
•••
Napriek nezastupiteľným úlohám
v liečbe žiarením a úspechom
uplynulých desaťročí ostane naše
pracovisko pre mnohých zrejme
naďalej «neviditeľné». Som však
presvedčený, že práca, ktorú robíme sa výraznou mierou premieta
do kvality onkologickej liečby, ktorú OÚSA svojim pacientom poskytuje. Za túto prácu svojim kolegyniam a kolegom úprimne ďakujem.
Text: Mgr. Jozef Grežďo, PhD.,
primár, Ústav klinickej fyziky
Onkologického ústavu sv. Alžbety
a Slovenskej zdravotníckej univerzity
Pracovníci na Klinike nukleárnej medicíny (zľava): Mgr. Žaneta Kan- Foto: Peter Kresánek
tová, odborný zástupca pre radiačnú ochranu a fyzici RNDr. Soňa Ko- a archív autora článku
váčová, CSc.; Ing. Peter Bánki.
číslo 2/2021
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PRIPRAVUJEME

82. výstava Umenia, ktoré lieči

Štetcom a srdcom II
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, na Heydukovej
ulici v Bratislave pripravujeme už 82. výstavu z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výber z malieb
(technikami olej a akryl) na nej pod názvom „Srdcom
a štetcom II“ predstaví insitný umelec Rudolf Pavelský. R. Pavelský sa už opakovane prezentoval a získal
ocenenia na viacerých slovenských výstavách (ktoré
pripravili napríklad Trnavská paleta, Výtvarné spektrum Dunajská Streda, Výtvarný klub v Piešťanoch či
KRUH Chtelnica). Diela, ktoré vytvoril sú tiež súčasťou zahraničných zbierok (Česká republika, Južná
Amerika, Kanada, Nemecko, Španielsko a USA).
Na olejomaľbe R. Pavelského: Františkánsky kostol
v Trnave.
Text: Peter Kresánek

NAPÍSALI STE NÁM
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MUDr. Evy Sirackej, DrSc.
- prvej dámy rádioterapie (nielen) na Slovensku
V nedávnych dňoch oslávila významné životné jubileum - 95 rokov – čestná prezidentka Ligy proti rakovine Slovenskej republiky MUDr. Eva Siracká, DrSc.

E

va Siracká, za slobodna Veselá sa
narodila 1. mája 1926 v Uherskom
Hradišti, na Morave, avšak krátko po
narodení sa s rodičmi (otec bol sudca,
neskôr predseda senátu Najvyššieho
súdu) presťahovala do Bratislavy. Po
maturite na Dievčenskom gymnáziu
v Bratislave v roku 1945 začala študovať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1951 promovala.

Už ako medička prišla do kontaktu
s onkológiou, keď počas povinnej
praxe stážovala u „alžbetíniek“ na
Onkologickom ústave v Bratislave. Po
prvých skúsenostiach s onkológiou
na chirurgickom oddelení sa oboznámila aj s problematikou onkologickej
gynekológie. Hoci po promócii chcela nastúpiť na bratislavskú onkológiu,
Povereníctvo zdravotníctva ju pridelilo na Oravu. Pol druha roka strávila
v nemocnici v Trstenej. Podľa jej slov
„bola to lekárska univerzita života.
Chodili sme so sanitkou za zranenými
pri krčmových bitkách, za ženami, čo
rodili doma na slame, ošetrovali sme
ťažké úrazy, ktoré sa stávali pri stavbe
Oravskej priehrady“.
číslo 2/2021

V roku 1953 sa ako mladá lekárka vrátila na Onkologický ústav do Bratislavy, kde začala pracovať na rádiologickom oddelení, ako vôbec prvá žena
na Slovensku, ktorá sa venovala rádioterapii. V roku 1956 získala špecializáciu z rádiológie I. stupňa a v roku
1958 špecializáciu z rádiológie II.
stupňa a následne aj špecializáciu
z onkológie. V roku 1964 získala doktorka Siracká vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied (CSc.). V rokoch 1961-1991 pracovala na Ústave
experimentálnej onkológie SAV, kde
sa na rádiobiologickom oddelení zameriavala na klinicky orientovaný
výskum, predovšetkým na problémy
rezistencie a citlivosti nádorov na
žiarenie. Počas svojej práce navštívila
viaceré zahraničné pracoviská, pracovala napr. aj na Rádiologickej klinike
Onkologického ústavu Nemeckej akadémie vied v Berlíne. V roku 1964 získala polročné štipendium na študijný
pobyt na Rádiobiologickom oddelení
Karolinska Institutet v Štokholme,
s ktorým naďalej spolupracovala na
výskumnom projekte. V roku 1977
získala doktorka Siracká po obhajobe práce „Rádiobiologické faktory
modifikujúce účinok žiarenia na nádorovú populáciu buniek“ hodnosť
doktora lekárskych a biologických
vied (DrSc.).
Mala významný podiel na založení
Československej spoločnosti pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku. Bola
členkou výborov viacerých odborných národných a medzinárodných
spoločností v odbore rádiológie a onkológie, doteraz je dlhoročnou člen-
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kou redakčnej rady medzinárodného
časopisu Neoplasma.
Meno doktorky Sirackej sa doteraz
spája predovšetkým s činnosťou Ligy
proti rakovine (LPR), ktorú založila
v roku 1990 v Československu ako
vôbec v prvom štáte bývalého socialistického bloku. LPR bola v tom istom roku prijatá za člena Európskej
asociácie líg proti rakovine (ECL)
i za člena Medzinárodnej únie proti
rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve.
Pravidelne sa zúčastňovala na Valnom
zhromaždení ECL i kongresov UICC,
kde sa určuje spoločná stratégia, do
ktorej je zapojená nielen celá Európa ale i celý svet. Koncom decembra
2020 ukončila po 30 rokoch pôsobenie vo funkcii prezidentky LPR.
Titul čestnej prezidentky jej právom
prináleží aj do budúcna. Neziskovú
organizáciu mnohí poznajú aj vďaka úspešnej zbierke „Deň narcisov“.
Z vyzbieraných finančných prostriedkov LPR podporuje rozvoj výskumu,
diagnostiky a liečby nádorov či vybavenie nemocníc a hospicov. Doktorka
Siracká bola zvolená za členku Výkonnej rady Európskej asociácie líg proti
rakovine. Spolupracuje na mnohých
projektoch programu kontroly rakoviny vyhláseného Európskou komisiou. Výsledkami LPR pod vedením
doktorky Sirackej, sa Slovensko zaradilo do medzinárodného programu
„Európa proti rakovine“.
Doktorka Siracká je laureátom mnohých domácich, zahraničných, resp.
medzinárodných pôct a vyznamenaní. V roku 1983 jej bola udelená Národná cena SSR za súbor objavných

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
prác týkajúcich sa fenoménu heterogenity bunkovej populácie ľudských
nádorov. Slovenská akadémia vied
jej udelila v roku 1986 Čestnú zlatú
plaketu Jána Jessénia za zásluhy v lekárskych vedách. Slovenská lekárska
spoločnosť jej udelila Čestné uznanie (1983), Zlatú medailu SLS „Propter merita“ (1991), Čestné členstvo
Slovenskej onkologickej spoločnosti
(1996), Čestné členstvo SLS (2001),
Čestnú plaketu T.R. Niederlanda
(2006), Strieborný odznak „Ľudský
život“ (2009). V júni 2016 bola v sídle
SLS slávnostne uvedená do Dvorany
slávy slovenskej medicíny a zároveň
jej bola udelená Medaila založenia
Společnosti lékařsko-slowanskej. Pri
príležitosti súčasného jubilea – 95
rokov jej bolo udelené Čestné členstvo Slovenskej spoločnosti radiačnej
onkológie. Slovenská lekárska spoločnosť jej na návrh Slovenskej onkologickej spoločnosti udelila Strieborný
odznak „Strom života“.
Doktorka Siracká patrí medzi prvých
laureátov Krištáľového krídla (kategória medicína a veda) (za rok 1997). Je
držiteľkou aj štátnych vyznamenaní
- Rad Ľ. Štúra III. triedy (2000) a Pribinov kríž I. triedy (2006) za významné zásluhy o rozvoj SR v oblasti zdravotníctva. V roku 2005 bola zaradená

Svetovou medicínskou asociáciou
(World Medical Association) medzi
65 popredných lekárov sveta, stala sa
tak členkou klubu elitných doktorov
z 58 krajín sveta. V tom istom roku
bola menovaná do Vedeckej rady
programu EU Eurocan Plus+, kde sa
zúčastňovala na výskume kvality života onkologických pacientov. V roku
2006 získala ocenenie Žena 21. storočia za celoživotný prínos pre zastupovanie slovenských žien vo svete
a v tom istom roku jej minister zahraničných vecí ČR spolu s rektorom UK
v Prahe a primátorom Prahy udelili
titul Významná žena sveta s českými
koreňmi. V roku 2008 získala poctu
Honour of Ekotopfilm za humánne
aktivity. V roku 2010 bola doktorka
Siracká vyhlásená za Slovenku roka.
Občianske združenie Ferdinanda
Martinenga a Paneurópska únia jej
v tom istom roku udelili Veľké krištáľové srdce za činy v duchu ľudskosti.
V roku 2011 počas 64. Valného zhromaždenia WHO v Ženeve dostala ako
prvá Európanka individuálnu cenu
„Sasakawa Health Prize“ za inovatívny
prístup a progres v onkológii. V roku
2014 sa stala laureátom Ceny európskeho občana, ktorú jej udelil Európsky parlament v Bruseli. „Porota ocenila jej odhodlanie, angažovanie sa

MUDr. Eva Siracká, DrSc., a jej manžel MUDr. Ján
Siracký, DrSc., F.R.S.C.

a občiansky postoj v boji proti rakovine. Vo svojej dlhodobej práci dokázala zvýšiť spoločenské povedomie o rakovine a pomôcť mnohým pacientom
a ich rodinám v boji s touto zákernou
chorobou. Jej práca má význam a je
prínosom pre celú spoločnosť“.
S manželom MUDr. Jánom Sirackým,
DrSc. (1925-2017), ktorý bol gynekológom, uznávaným onkológom a vedcom (držiteľ mnohých ocenení vrátane Ceny britskej kráľovnej Alžbety II.
„Queen›s Award“ za výskum v oblasti
platinových protinádorových derivátov), mali spoločné záujmy, nielen
pracovné, ale aj v súkromnom živote.
Ako sama spomína: „Viedli sme natoľko plný život v oblasti medicíny,
že sme si povedali – doma už žiadna
onkológia. Radšej beletria, poézia,
hudba, tenis, turistika, záhradkárčenie. A venovali sme sa synovi Vladimírovi a jeho rodine“.
Vážená pani doktorka, pri príležitosti
Vášho významného životného jubilea
Vám v mene celej obce slovenských
onkológov želám ešte pevné zdravie,
neutíchajúci elán v práci pre dobro
každého pacienta, ale aj radosti a pohody v osobnom živote.
Ad multos annos
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Foto: Peter Kresánek a archív

Prvú slovenskú prezidentku Ligy proti rakovine prijal tiež 43. americký prezident George W. Bush.
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Vplyv výživy na vnímavosť, priebeh a dlhodobé následky COVID-19

Zdravý tanier“ a „Zdravá pyramída“
(nielen) počas COVID-19
Názorné pomôcky dodržiavania zdravej výživy
Aktuálna pandémia vírusovej choroby COVID-19 je celosvetovou hrozbou pre milióny obyvateľov našej planéty. Choroba
môže mať rôzny priebeh: môže mať bezpríznakový, mierny, závažný, ale aj kritický priebeh s hrozbou exitu. Zdravie a život
pacienta pritom neohrozuje len samotný vírus SARS-CoV-2,
ale aj vírusom spôsobená nekontrolovaná imunitná hyperreaktivita z oblasti vrodenej nešpecifickej imunity, tzv. „cytokínová búrka“, a zároveň aj nedostatočná špecifická adaptívna
imunitná odpoveď.

M

edzi faktory, ktoré zvyšujú
komunitné šírenie a individuálne riziko infekcie, ako aj hrozbu ťažkého až kritického priebehu a mortality COVID-19, okrem
vyššieho veku patrí predovšetkým

číslo 2/2021

obezita, diabetes mellitus, hypertenzia, bronchiálna astma, chronické choroby obličiek a chronické
choroby pečene – vrátane nealkoholovej tukovej choroby pečene.
Medzi rizikové faktory však patrí
aj neplnohodnotné a nevyvážené
stravovanie a nekvalitná nezdravá
výživa. Nesprávne stravovanie a ne-
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zdravá výživa patria medzi hlavné
príčiny obezity a cukrovky 2. typu,
čo predstavuje najvýznamnejšiu
cestu a väzbu, pomocou ktorej dokáže nevhodná strava a výživa (tzv.
„Západná“ strava – „Western Diet“)
významne zvyšovať vnímavosť na
COVID-19, ako aj riziko ťažkého
priebehu tejto infekcie. Nezdravé

DOBRE VEDIEŤ

stravovacie návyky však zvyšujú
riziká spojené s COVID-19 aj tak,
že podporujú v organizme procesy vedúce k chronickému zápalu
a k dysbalancii imunitného systému. Pokladá sa za potvrdené, že
„Západný“ štýl stravovania, ktorý je
bohatý na nasýtené mastné kyseliny, rafinované sacharidy a cukry, je
zároveň aj chudobný na vlákninu,
nenasýtené mastné kyseliny a antioxidanty. Excesívna a dlhodobá
konzumácia takejto stravy poškodzuje procesy adaptívnej špecifickej imunity a zároveň stupňuje
procesy vrodenej nešpecifickej
imunity – so všetkými negatívnymi hrozbami a následkami, čo
sa prejavuje aj zvýšeným rizikom
vnímavosti a závažného priebehu
COVID-19. Podľa EFSA (Európska
agentúra pre bezpečnosť potravín) existuje 10 základných esenciálnych mikronutrientov, ktoré
majú významný vplyv na správne
fungovanie imunity a u ktorých sa
sledoval potenciálny preventívny
účinok voči COVID-19. Medzi tieto mikronutrienty patrí vitamín
D, vitamín A, vitamín C, vitamín
B6, foláty (soli kyseliny listovej),

ďalej zinok, železo, meď a selén.
Z makronutrientov do tejto skupiny patria esenciálne polynenasýtené mastné kyseliny, predovšetkým
omega-3 mastné kyseliny. Momentálne sa sledujú účinky týchto látok
v oblasti prevencie i podpornej
liečby vírusových infekcií, vrátane
COVID-19.
Už mnoho rokov sa v záujme šírenia osvety o zdravom, vyváženom
a pestrom stravovaní na celom svete používajú Odporúčania zdravej
výživy – „Dietary Guidelines“. Odporúčania mienkotvorných zdravotníckych inštitúcií tvorí vždy
tím špecialistov, ktorých členmi sú
vedci, nutriční špecialisti, klinickí
i verejní zdravotníci. Oficiálne odporúčania sa opierajú o relevantné
výsledky vedy a výskumu a sú určené predovšetkým pre širokú a odbornú verejnosť. Návody a pokyny
sú zamerané na zdravú populáciu
detí, mládeže, dospelých i seniorov.
Niektoré odporúčania sa netýkajú
výlučne len stravovania a výživy,
ale zahŕňajú aj návody pre správnu
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aplikáciu pohybovej aktivity, prípadne aj rady o iných aspektoch životného štýlu. Cieľom týchto odporúčaní je podpora zdravia jedincov
i celej populácie, a to prostredníctvom zníženia nutrične podmienených rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení, ktoré
majú vplyv na chorobnosť, kvalitu
života, ako aj na celkovú i špecifickú úmrtnosť. Prvé oficiálne výživové odporúčania sa objavili už v 90.
rokoch minulého storočia a odvtedy sa niekoľko krát aktualizovali.
Ako príklad môžeme uviesť USA,
kde sa oficiálne výživové odporúčania Ministerstva pôdohospodárstva Spojených štátov amerických
(US Department of Agriculture
Dietary Guidelines for Americans,
https://www.dietaryguidelines.
gov/) aktualizujú každých 5 rokov a súčasné sú platné na roky
2015-2020. Koncom roka 2020 sa
očakáva ďalšia aktualizácia týchto
stravovacích a výživových odporúčaní, a to na roky 2020-2025. Na
podporu nutričnej osvety vznikli
informačné grafiky, ktoré prinášajú stručné texty posilnené o grafické zobrazenia v podobe „pyramídy
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zdravej výživy“ alebo „zdravého taniera“ s vyobrazením jednotlivých
skupín potravín.
Zdravý tanier je jednoduchý nástroj, ktorý má pomôcť bežnému
človeku správne sa rozhodnúť
a orientovať pri výbere jedál po-

číslo 2/2021

čas bežného dňa za účelom vhodne zvolenej kompozície stravy
s optimálnym zložením energie
a živín. Vo februári 2020 vznikol
z iniciatívy Potravinárskej komory
Slovenska projekt propagácie zdravej výživy pomocou edukačnej in-
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fografiky „Zdravý tanier“. Projekt
podporili svojou záštitou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekár-
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stva a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Slovenská
potravinárska komora pre tento
účel pripravila informačnú grafiku
s názvom: „Vyznajte sa v potravinách a žite zdravšie“.
Skupina odborníkov, ktorí spolupracovali na projekte „Zdravý
tanier“ sa zaviazala pokračovať
v kampani šírenia osvety o zdravej
výžive okrem iného aj propagáciou
myšlienky názorného a širokou verejnosťou ľahko pochopiteľného
semaforového označovania výživových hodnôt na obaloch potravín.
Vzhľadom na potrebu aktualizovať
stravovacie a výživové odporúčania na Slovensku zaradila skupina
zainteresovaných zdravotníckych
a ďalších pracovníkov „Slovenské odporúčania pre stravovanie
a zdravú výživu“ do projektu vývoja a tvorby štandardných preventívnych postupov Ministerstva
zdravotníctva SR. Cieľom návrhu
na Slovenské odporúčania pre
stravovanie a zdravú výživu (ďalej
SOS-ZV) je poskytnúť obyvateľom
Slovenskej republiky podporu a záštitu plnohodnotnému a pestrému

stravovaniu a zdravej výžive, ktoré
majú posilňovať zdravie, chrániť
pred všetkými formami podvýživy, znižovať riziká chronických
chorôb a dodávať do organizmu
v optimálnych dávkach a pomeroch všetky esenciálne a ďalšie
živiny, ktoré sú nevyhnutné pre
správne fungovanie organizmu.
Odporúčania by mali poskytovať
účelnú asistenciu pri formovaní
prospešných stravovacích návykov
u individuálnych jedincov a navyše by mali aj prispievať k vytváraniu priaznivých spoločenských
podmienok podporujúcich zdravú výživu a racionálne stravovacie
správanie ľudí na komunitnej a celospoločenskej úrovni. SOS-ZV sú
určené zdravotníckym pracovníkom a tvorcom zdravotnej politiky
ako zdroj informácií a odporúčaní,
založených na vedeckých dôkazoch. Odporúčania majú slúžiť ako
východisko a podklad pre kreovanie štátnej politiky zdravia, výživy
a prevencie chronických chorôb.
Mali by byť praktickou pomôckou
pri plánovaní, príprave a realizácii
následných programov, ktorých
cieľom bude implementácia tých-
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to odporúčaní do života a praxe.
Odporúčania (SOS-ZV) by sa mali
stať zdrojom účelných inštrukcií
pri projektoch zameraných na zvyšovanie zdravotnej, potravinovej
a nutričnej gramotnosti obyvateľstva na Slovensku. Globálnou ambíciou odporúčaní bude, aby sa stali
podkladom pre zdravotníckych aj
nezdravotníckych profesionálov,
ako aj pre orgány a inštitúcie zdravotnej, potravinárskej, agrárnej,
nutričnej, výchovno-vzdelávacej,
fiškálnej i mediálnej politiky, i pre
ďalšie orgány majúce zodpovednosť pri tvorbe účinnej legislatívy
a primeranej infraštruktúry v spojitosti so štátnou zdravotnou politikou a následnými stratégiami a realizačnými aktivitami. Momentálne
je projekt vo fáze prípravy a spracovania postupov a odporúčaní.
Text: Doc. MUDr. Peter Minárik,
PhD., Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety; Biomedicínske centrum, Slovenská
akadémia vied; Onkologický ústav
sv. Alžbety
Použitá literatúra: autora
Foto: archív autora

STRETNUTIE LEKÁRNE SV. ALŽBETY

Pre našich pacientov

Vyše milióna receptov
Víziou je univerzitná lekáreň
Najnovšiu históriu Lekárne sv. Alžbety si pripomenuli na spoločnom stretnutí jej pracovníci, vrátane sestier alžbetínok
a pozvaní hostia. Lekáreň sv. Alžbety na Hollého ulici v Bratislave je otvorená od 1. februára 2001. Lekáreň má k dispozícii
okolo dvoch tisíc všetkých druhov liekov, vrátane čo najširšieho sortimentu liekov onkologických. Pôvodná rovnomenná historická lekáreň v areáli kláštora alžbetínok fungovala od
roku 1753. Bežné lekárnické služby verejnosti už dlhodobo
neposkytuje.

V

šetkých tých, ktorí sa na spoľahlivých,
zodpovedných
a neustále zdokonaľovaných
službách lekárne podieľajú na
stretnutí ocenili konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc. Osobitne
vyzdvihli podiel na vybudovaní,
rozvoji a zastabilizovaní vysokej
úrovne novodobej lekárne s pobočkami odborného zástupcu Lečíslo 2/2021

kárne sv. Alžbety a jeho manželky.
Obaja RNDr. Tibor Zonnenschein
i Katarína Zonnenscheinová si od
konca mája začínajú užívať zaslúžený odpočinok. K prianiu veľa
spokojnosti, pohody do ďalších
rokov i radosti pri vnúčatách a tiež
poďakovaniu za dlhodobú spoluprácu, vrátane prípravy u našich
čitateľov obľúbených príspevkov,
sa pripája i redakcia časopisu Naša
nemocnica.
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•••
„Manželia Zonnenscheinovi vyše
dvadsať rokov pracovali v tomto
ústave. Ako veľmi kvalitní odborníci pozdvihli lekárnickú starostlivosť na oveľa vyššiu úroveň“ ocenil na stretnutí doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc. Zároveň označil za
šťastie, že Tibora Zonnenscheina poznal nielen v mladosti ale
aj neskôr na internom oddelení
onkologického ústavu, ktoré vtedy viedol významný slovenský lekár a farmaceut MUDr. RNDr. Jozef Haľko, CSc. Neskôr, keď bolo
treba z výdajne liekov vybudovať
v Onkologickom ústavu sv. Alžbety plne funkčnú lekáreň, vybratý
bol Tibor Zonnenschein a s manželkou sa tejto úlohy obetavo zhostil. Spolu s ďalšími kvalitnými pracovníkmi vybudovali novú peknú
lekáreň a rozšírili ju o ďalšie. Podarilo sa im postupne v ústave rozvinúť lekárne a lekárenské služby
až do súčasného stavu. Dokázali
pritom pozdvihnúť poskytované
služby na oveľa vyššiu úroveň.
„Pripájam sa k tomuto poďakovaniu doktorovi Zonnenscheinovi
a jeho pani manželke, ktorá ho ako
hlavná opora, čo som si všimol,
celý čas držala. A výsledkom je to,
že je všetko v poriadku a všetko ide
krásne ďalej“, uviedol okrem iného
na stretnutí RNDr. Ing. Pavol Švec,
CSc. Zároveň ocenil vlastnosti
prvého odborného zástupcu lekárne, ktorými sú nesmierna húževnatosť, dôslednosť a pracovitosť.
Podľa potrieb, i cez soboty, nedele
a sviatky kedykoľvek bol stále k dis-

STRETNUTIE LEKÁRNE SV. ALŽBETY

pozícii lekárni a tým, čo ju potrebujú. Ukázalo sa, že to čo on robí,
robí zo srdca a robí s láskou. Nie
pre seba ale pre tých ostatných.
A jeho pani manželka, moc toho
nenarozprávala ale vždy sa úloh čo
najlepšie zhostila. Skutočne obom
patrí naša veľká vďaka. A taktiež
prianie pohodovo ísť ďalej životom, radovať sa z toho, čo je okolo
vás, rozdávať radosť ďalej ako ste to
robili doteraz.
•••
Prvý odborný zástupca lekárne
RNDr. Tibor Zonnenschein na
stretnutí predstavil aj jednotlivé
míľniky novodobej histórie Lekárne sv. Alžbety. Zároveň prehovoril
o svojej vízii. Spočíva v tom, že Le-

káreň sv. Alžbety sa má pozdvihnúť
na úroveň univerzitnej lekárne.
Vzhľadom na dosahované výsledky
a parametre to podľa neho nemusí
byť vôbec vzdialená budúcnosť.

„Snažíme sme sa tu byť pre naše
pacientky a pacientov a splniť im
ich požiadavky, najlepšie ako vieme. Patríme k tým, ktorí aj v pan-

Na záver vystúpenia doktor Zonnenschein vyzdvihol, že pracovníci lekárne sa mohli opierať vo svojej činnosti o pomoc či podporu
Rehole sv. Alžbety a vedenia Onkologického ústavu sv. Alžbety. Ťažili
aj zo schopnosti empatie, načúvania ich potrebám a požiadavkám
zo strany alžbetínok, konateľov
ústavu či ich asistentiek. Tiež vďaka tomu sa tímom lekárne doteraz
podarilo okrem iného zrealizovať
už vyše milióna receptov.
•••
demickom období pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti sú pacientom čo najbližšie“, pripomenula
prítomným PharmDr. Karolína Kimliková, MPH, ktorá sa ujíma funkcie odborný zástupca lekárne sv.
Alžbety. Neočakávaná a zložitá situácia si podľa nej vyžaduje vysokú
flexibilitu, schopnosť prispôsobiť
sa novým úlohám a podmienkam.
Napríklad pri zabezpečovaní celej logistiky prípravy vakcín pre
verejné Očkovacie centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Text a foto: Peter Kresánek
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Za čo vďačíme našej skúsenosti s dobrovoľníctvom?

Očami dobrovoľníčok DS Vŕba
Naše dobrovoľníčky Veronika, Renáta, Lucia. Od začiatku korona pandémie je ich pôvodná služba v prospech pacientov
a pacientiek pozastavená. Niektoré z nich pomáhali v prvej
vlne korona pandémie usmerňovať pacientov prichádzajúcich do nemocnice. Niektoré momentálne venujú svoj čas
v prospech služby „Telefonická linka laickej podpory Vŕba“,
kde môžu hospitalizovaní pacienti a pacientky telefonovať, ak
majú chuť či potrebu kontaktu, podpory. Iné trpezlivo čakajú,
kým situácia dovolí a budú sa môcť vrátiť do svojej pôvodnej
služby. Či už navštevovať a sprevádzať pacientov a pacientky
na lôžkovom oddelení, alebo ponúkať teplé nápoje – kávu či
čaj, čakajúcim pacientom pred ambulanciami odborných lekárov, alebo viesť tvorivé dielne, či zahrať si spoločenské hry.
Ako vnímajú svoju službu po takej dlhej prestávke, takto z odstupu? Chýba im? Čo si uvedomili a za čo sú vďačné? Na to sme
sa ich opýtali a prinášame Vám ich odpovede.
• Ako ste využili čas, keď našu pôvodnú dobrovoľnícku službu zastavila korona a čo Vám pomohlo
zvládnuť toto pandemické obdobie?
Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Tým, že sme boli viac doma, hlavne počas zákazu vychádzania, mala
som viac času na seba, na drobné
vylepšenia v domácnosti, na čítanie, písanie listov, telefonovanie,
premýšľanie o životných hodnotách a o živote vôbec... Nemusela
som sa nikam náhliť, nič „stíhať“...
Venovala som sa aj plánovaniu aktivít na pokoronové obdobie...
A čo mi pomohlo zvládnuť toto
obdobie? Asi najviac to, že som si
mohla dovoliť ten luxus - úplne
prestať sledovať médiá. Myslím si,
že tie narobili najviac škôd na psychike ľudí, predovšetkým starších,
pre ktorých sú rozhlas a televízia
jediní spoločníci. Uvedomila som
si to pri mnohých telefonátoch.
Dôležité informácie – čo, ako, kam,
číslo 2/2021

svojho onkologicky chorého muža
vo veľmi vážnom stave. Tá žena sa
nebála covidu, bola odvážna a pokojná.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Prostredníctvom telefonickej linky
laickej podpory Vŕba zriadenej pre
pacientov, sa aspoň malou mierou
zúčastňujeme na dianí v nemocnici a to mne osobne dáva pocit
kompenzácie. Obdobie korony
mi pomohol zvládnuť najmä šport
a samoštúdium v sociálnej oblasti.
• Na čo si radi spomínate z Vašej
dobrovoľníckej služby z čias pred
pandémiou? Ktorá spomienka je
pre Vás silná?

Lucia

Veronika

kedy... mi sprostredkovali deti.
(Som vďačná, že ich mám.)
Renáta (služba ponúkanie káv a čajov čakajúcim pacientom prichádzajúcim do ambulancií):
Mne veľmi pomohlo, keď som minulý rok v marci slúžila nejaký ten
čas a navigovala som pacientov pri
vstupe do nemocnice. Paradoxne
mi pomohlo, byť v priamom kontakte s covidom a so strachom. Najintenzívnejší obraz z tohto obdobia
mi zostal dodnes. Bol to moment,
keď som videla ženu vo vysokom
štádiu tehotenstva podopierajúcu

Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Tých spomienok je veľa, ale najviac asi stretnutie s paňou, ktorá už
bola vo veľmi pokročilom štádiu
choroby, nevládala sa hýbať a ťažko
jej už bolo aj hovoriť. Keď som sa
jej opýtala, či je niečo, čím by som
jej mohla poslúžiť, povedala mi, že
nech si k nej sadnem, chytím ju za
ruku a modlím sa za ňu. Rada som
jej to splnila a uvedomila som si
pritom, ako veľmi je pre ľudí potrebná blízkosť niekoho, v tých
najťažších chvíľach života. Ale bolo
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veľa aj radostných stretnutí, keď mi
napríklad pani, ktorá sa už lieči ambulantne, hovorila, ako sa potešila,
keď sa mohla porozprávať vo chvíli, keď jej bolo ťažko. Je to pre mňa
veľmi povzbudzujúce a radostné
uvedomenie si, že táto služba má
svoj zmysel.
Renáta (služba ponúkanie káv a čajov čakajúcim pacientom prichádzajúcim do ambulancií):
Počas mojej práce na vstupnom filtri do nemocnice som videla, ako
veľmi ľudia potrebujú blízkosť iného človeka, ako je pre nich liečivé,
keď sa môžu rozprávať. Mala som
pocit, že je to to najmenej, čo im
môžem darovať - keď ich počúvam.
Dnes vidím, že to nebolo málo,
lebo mať pri sebe človeka, nie je
samozrejmosťou. Doba nás dala do
izolácie. Je smutné vedieť, že ľudia
zomierajú osamotení.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Ja si spomínam na hru žolíka/sed-

Renáta

my s pacientmi na chodbe v nemocnici a ich srdečný smiech na
odľahčenie situácie.
• Za čo vďačíte Vašej skúsenosti
s dobrovoľníctvom?
Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Som vďačná, že aj vo vyššom veku
mám čo rozdávať a byť užitočná
nielen vlastnej rodine.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov)
Za veľa. Otvára mi to nové obzory vedomia a najmä prehlbuje to

u mňa pocit nadšenia zo „sprevádzania“ iných ľudí, že môžem byť
krátkou súčasťou na ich ceste pri
boji s chorobou.
• Čo Vás dobrovoľníctvo naučilo,
či učí?
Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Vážiť si zdravie, život a uvedomiť si,
čo v živote má skutočnú hodnotu.
Aká je fyzická krása prchavá.
Renáta (služba ponúkanie káv a čajov čakajúcim pacientom prichádzajúcim do ambulancií):
Naučila som sa aj ja nemať strach
tým, že som pred strachom neutekala. Aj keď sa strach vracia, viem si
ho spracovať. Nemať strach zo smrti bolo súčasťou mojej dobrovoľníckej činnosti. Som za túto moju
cestu veľmi vďačná. Byť prospešná
iným ľudom, mi prinieslo tento
veľký dar.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Dobrovoľníctvo ma naučilo pokore, rešpektu k životu a užívaniu si
každého jedného dňa. A taktiež
spolupatričnosti.
• Na čo sa najviac tešíte, keď sa budete môcť opäť do svojej služby k
pacientom vrátiť?
Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Na osobný kontakt s ľuďmi. Moderné technológie sú úžasné, umožňujú nám spájať sa s inými, ale ľudské
teplo nikdy nenahradia.
Renáta (služba ponúkanie káv a čajov čakajúcim pacientom prichádzajúcim do ambulancií):
Keby som sa vrátila do služby, tešilo by ma rozdávať úsmev a pár
milých viet, pozerať do očí ľuďom.
Viac ani netreba, si myslím. Počas
nosenia rúšok sme sa naučili čítať
si z očí.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Najviac sa teším na rozhovory s pacientmi, na „hranie“ žolíka:)
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• A nakoniec, čo prajete zdravotníkom a čo odkazujete pacientom?
Veronika (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov):
Zdravotníkom veľa, veľa fyzických,
ale predovšetkým psychických síl.
Iba vďačných pacientov a žiadnych, ktorí by ich žalovali za veci,
ktoré ani pri najväčšom úsilí nedokážu ovplyvniť. Dostatok voľna na
regeneráciu síl. Lepšie pracovné
podmienky. A v neposlednom rade
aj adekvátne finančné ohodnotenie ich práce. Pacientom uzdravenie, lásku, porozumenie a pomoc
blízkych. Potrebnú trpezlivosť
a dôveru k lekárom a všetkým zdravotníckym pracovníkom. Určite robia všetko, čo je v ich silách a možnostiach. Sú tiež len ľudia, ktorých
neobchádzajú bolesti, ťažkosti,
problémy, ani choroby ich, či ich
blízkych.
Lucia (služba sprevádzania hospitalizovaných pacientov)
Zdravotníkom prajem veľa síl
a energie a patrí im obrovská vďaka za ich služby. Myslím, že toto
obdobie bolo/je i pre zdravotníkov i pre pacientov náročné, najmä po psychickej stránke (čo je
náročné aj za „normálnych“ okolností). Avšak v tomto čase bez
návštev (a tu už píšem o pacientoch) to musí byť o to ťažšie. Prajem všetkým vieru, nádej a veľa
síl.
Renáta (služba ponúkanie káv a čajov čakajúcim pacientom prichádzajúcim do ambulancií):
Pacientom prajem pokoj, ktorý je
v chorobe dobrým spoločníkom.
Zdravotníkom prajem, aby ich
bolo viac a nemuseli pracovať tak
veľa hodín. A nám všetkým prajem,
aby sme robili to, čo nás baví a boli
radostní.
Za rozhovor ďakuje
Mgr. Lucia Kralovičová,
koordinátorka
dobrovoľníkov v DS Vŕba.
Archívne foto: DS Vŕba

LIGA PROTI RAKOVINE

Tohtoročný Deň narcisov opäť v júni
Vyše 30 rokov pomoci onkologickým pacientom
Deň narcisov sa po prvý raz konal v apríli roku 1997 v šiestich slovenských mestách. Tohtoročná verejná zbierka ku Dňu
narcisov má byť vzhľadom na danú situáciu v mesiaci jún. Teda
už druhý rok za sebou to nebude, tak ako sme boli zvyknutí
tradične, jeden deň počas mesiaca apríl.

Ž

ltý narcis - živý alebo umelý
už 25 rokov vníma slovenská verejnosť ako symbol verejnej
zbierky na pomoc onkologickým
pacientom. Každoročne ju organizuje Liga proti rakovine (LPR).
Z vyzbieraných peňazí Liga podporuje rozvoj diagnostiky, liečby,
výskumu či vybavenie nemocníc
a hospicov. Organizuje tiež bezplatné relaxačné pobyty pre pacientov, vedie Centrá pomoci s poskytovaním bezplatných služieb
a financuje prevádzku Domov pre
rodičov detí liečených na rakovinu
v nemocnici.
Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom celkovo už
31 rokov. V roku 1990 ju založila
lekárka MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
(bližšie o nej píšeme na str. 14
a 15 tohto vydania časopisu Naša
nemocnica). Vyše tri desaťročia,
až do 31. decembra 2020, bola aj
prezidentkou tejto organizácie.
S onkológiou prišla po prvý raz do
kontaktu počas povinnej praxe na
Onkologickom ústave sv. Alžbety
v Bratislave, kde v roku 1951 promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr sa do
nemocnice vrátila ako mladá lekárka a bola prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala rádioterapii.
Deň narcisov sa počas štvrťstoročia
stal najväčšou verejnoprospešnou
finančnou zbierkou na Slovensku.
Premiéru mal už v roku 1997, počiatočne v šiestich slovenských
mestách. Už vtedy dobrovoľníci

chodili s pokladničkami, do ktorých ľudia vkladali príspevky, za
čo dostali žltý - živý alebo umelý
narcis a prípadne brožúrky a informačné letáčiky najmä o onkologických ochoreniach či možnostiach
prevencie.
Počet prispievateľov i vyzbieraná
suma sa každoročne zvyšuje. Výnimkou bol minulý rok, keď verejnú zbierku prerušila pandémia
nového koronavírusu. Finančná
zbierka sa z apríla presunula na
31. júla a v tento deň “Špeciál Deň
narcisov 2020” sa vyzbieralo 284-tisíc eur, čo bolo o približne 70 percent menej ako v roku 2019, kedy sa
vyzbieral viac ako jeden milión eur.
Pre pandémiu je súčasné obdobie
pre ľudí s rakovinou mimoriadne
náročné a rizikové. V rámci prispôsobených aktuálnych projektov
a aktivít sa môžu pacienti a ich blízki obrátiť na bezplatnú onkoporadňu (0800 11 88 11) či napríklad na
bezplatnú sieť onkopsychológov.
Aj takáto komunikácia je veľmi
prospešná, pretože v Európe pribudne každý rok 3,7 milióna nových prípadov a 1,9 milióna úmrtí
v dôsledku rakoviny.
V rámci Slovenska ochorie na rakovinu každý rok vyše 30-tisíc ľudí.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) patria
medzi najrizikovejšie diagnózy na
Slovensku zhubný nádor hrubého čreva, a to rovnako u mužov,
ako aj u žien. Najčastejšou diagnózou u žien je karcinóm prsníka,
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Na archívnej fotografii z tlačovej
konferencie Ligy proti rakovine
ku Dňu narcisov (sprava): MUDr.
Eva Siracká, DrSc., vtedajšia prezidentka ligy; doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., nový predseda
správnej rady ligy, primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety; Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka ligy.

nasleduje kolorektálny karcinóm
a karcinóm maternice. U mužov
je najčastejší kolorektálny karcinóm, nasleduje zhubný nádor pľúc
a prostaty. Nádorové ochorenia postihujú viac ženy ako mužov.
Žltý narcis ako symbol boja proti
rakovine sa vo svete po prvýkrát
objavil v roku 1987 v Írsku. Akciu
na podporu boja proti nádorovým
ochoreniam iniciovala Írska liga
proti rakovine s cieľom získať finančné prostriedky na zlepšenie
starostlivosti o onkologických pacientov. Odvtedy si podujatie získavalo presvedčenie a srdcia mnohých ľudí v mnohých štátoch sveta.
Aj v nich sa vyjadrením boja proti
rakovine stal žltý narcis. Akcia sa
stala pre mnohých symbolom jari
a nádeje do života.
Text a foto: Peter Kresánek
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Onkologický ústav sv. Alžbety predstavuje

Andrea Mázorová: Prierez tvorbou
81. výstava Umenia, ktoré lieči
Ako v poradí už 81. výstavu voľného cyklu „Umenia, ktoré lieči“ predstavujeme najnovšie pod rovnomenným názvom „Prierez tvorbou“
výber z diel, ktoré vytvorila počítačová grafička Andrea Mázorová.
Návštevníkom Onkologického ústavu sv. Alžbety, čitateľom nášho
časopisu ale aj širšej verejnosti je Andrejka dobre známa. Najmä ako
autorka už viackrát vystavujúca svoju tvorbu v ústave. Stvárňujúca,
okrem samotných počítačových grafík, aj umelecké úžitkové predmety či elektronické pohľadnice - najčastejšie s pozdravmi k sviatkom Veľkej noci a Vianoc.

A

ndrejka Mázorová pripravila, ako doteraz jeden z mála
umelcov, v rámci neformálnej tvorivej dielne „Umenia, ktoré lieči“,
pre Onkologický ústav sv. Alžbety
spolu s touto súčasnou už štyri samostatné výstavy. Najnovšia štvrtá
výstava, vytvárajúca do určitej miery prierez jej tvorbou, sa vzhľadom
na dané okolnosti prezentuje zatiaľ
len v tlačenej a elektronickej forme. Veríme, že tak ako predošlú,
aj túto výstavu po zmiernení opatrení sprístupníme tiež reálne za
číslo 2/2021

účasti prítomných hostí a v rámci v živote svoje predstavy a ideály.
oficiálnej vernisáže.
Ohraničenie fyzických telesných
zdatností jej v značnej miere zúžilo
Počítačová grafika ju
pre zdravých ľudí široké možnosti.
zaujala a uchvátila
Napriek tomu nadobudla vzdelaAndrea Mázorová sa narodila 12. nie v internátnych základných škojúna 1971 v Zlatých Moravciach. lách na Mokrohájskej a Dúbravskej
Prišla na svet s ťažkým zdravotným ulici v Bratislave. Od šestnástych
hendikepom - s diagnózou detská rokov žije v domácom prostredí
mozgová obrna. To ju od narode- v Nových Zámkoch. Jej mama, Ing.
nia pripútalo na vozík. Zákerná Klára Mázorová je známa v okruhu
choroba ju postihla rovnako na ru- novozámockého regiónu ako stakách ako aj nohách. Výrazne jej to vebná inžinierka, členka Františnarušilo možnosti uplatniť si plne kánskeho svetského rádu.
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Andrea svoju dráhu umelkyne grafičky zahájila na vyradenom počítači, ktorý dostala práve od svojej
mamy v roku 2004. Počítačová
grafika ju zaujala a uchvátila. Naplno sa jej už venuje a v tejto oblasti tvorí 17 rokov. Svoje predstavy
stvárňuje v obrazoch vytvorených
na počítači pomocou rôznych softvérov. Prvú samostatnú výstavu
mala v Nových Zámkoch v roku
2006 a odvtedy ich pripravuje pravidelne, až do súčasného obdobia,
poznamenaného
koronakrízou,
ktoré výstavy pre verejnosť značne
obmedzili.
„Svetlo je skutočne všade medzi nami, ale najmä tam, kde je
nádej. K tomu od nás nie je nič
potrebné, ono je samo v sebe.
Je ako prostý fakt, ktorý sa vie
zrodiť tam, kde nie je ani očakávané. Svedkov svojej existencie
očarí, rozosmeje aj rozplače. Je
to úkaz, ktorý sa zrodil na zázračnom poli…“
Andrea Mázorová,
o princípoch svojej tvorby
Prvé práce, ktoré Andrejka vytvorila, vychádzali z pevne ohraničených, takmer ako do žuly vytesaných elíps, kruhov, štvorcov,
obdĺžnikov, čiar a plôch. Najnovšie
diela sú však už úplne iné ako boli
v jej začiatkoch. Vnáša do nich s citom viaceré abstraktné kreácie,
ktoré potom vytvárajú farebne,
kompozične a čiastočne i priestorovo zaujímavé obrazy.

hendicapovaného vozíčkara v ďalekej Brazílii.

jej grafikami ale aj vyjadrenými
názormi. Rovnako ako aj archívne
fotografie z jej predošlých výstav,
ktorých sa zúčastnilo viacero známych osobností z ústavu i verejného života.

Pomocníci a spoluorganizátori
výstav umelkyne
Pri usporiadaní doterajších prezentácií podalo Andejke Mázorovej pomocnú ruku a pomohlo
najmä Regionálne osvetové stredisko v Nových zámkoch, Nitriansky samosprávny kraj či Termálne
kúpalisko Podhájska. Realizačný
tím predchádzajúcich troch výstav
umelkyne v Onkologickom ústave sv. Alžbety zastrešovala prvá
primárka preventívneho centra
ústavu MUDr. Alena Kállayová.
Na ich príprave sa podieľala tiež
Ružová stužka n.f., Europa Donna
Slovakia. Ako sprievodné podujatie výstav členky Ružovej stužky
zároveň okrem iného informovali
návštevníkov o zásadách správnej
životosprávy či prevencii rakoviny
prsníka. Pre záujemkyne uskutočňovali tiež nácviky samostatného
vyšetrenia prsníkov.

Odborníci o jej tvorbe dokonca
tvrdia, možno trošku nadnesene,
že kultivovaný farebný prejav, doslova ohňostroj farieb, ktorý z jej
grafík srší, nemá vo svete páru. Respektíve ak by sme chceli nájsť obdobu tvorby Andrejky Mázorovej,
museli by sme hľadať až u rovnako

Pripravené z lásky sa páči
„Medicína je umenie a umenie
môže byť medicínou“, uviedol
okrem iného pri vernisáži jednej
z prezentácií Andrejky v rámci cyklu výstav umenia, ktoré sprostredkovane lieči ich iniciátor, riaditeľ
a konateľ Onkologického ústavu

Zaslúžený obdiv a pozornosť
Andrea Mázorová opakovane vystavuje svoje diela tiež v Preventívnom centre Onkologického ústavu
sv. Alžbety, pričom získala zaslúžený obdiv a pozornosť nielen vďaka
prezentovanej tvorbe ale aj životným postojom. Potvrdzujú to viaceré priaznivé ohlasy návštevníkov
a čitateľov oslovených a zaujatých
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zorová a zároveň potvrdila svoje životné krédo: „Treba sa tešiť aj z mála
a žiť naplno ako sa dá.“ Zároveň vyjadrila vďačnosť za to, že sa nájdu ľudia, ktorí jej dokážu pomôcť, keďže
ju od detstva na vozíček pripútala
zákerná obrna.

sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Potvrdzuje sa, že
tomu tak naozaj môže byť. S odstupom rokov, ktoré sa handicapovaná
Andrejka Mázorová venuje tvorbe
počítačových grafík sa jej stav do
určitej miery zlepšil. Ako sme si pri
jednej z najnovších vernisáži Andrejky všimli, oproti minulosti už
pre ňu nebol napríklad veľký problém uchopiť a udržať prstami ruky
pohárik. Ukázalo sa tiež, že nielen
motorika ruky ale aj ústny prejav sa
jej zlepšil. Dozvedeli sme sa tiež, že
začala v tom čase dokonca navštevovať hodiny výuky angličtiny.
„Ľuďom sa digitálne stvárnené diela Andrejky naozaj páčia, sú skutočne dojatí, z vystavených obrazov akoby vychádzali lúče, celé sa

rozžiarili“, podelil sa okrem iného
o svoje dojmy z výstav Andrejky na
vernisáži zasa konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ing.
Pavol Švec, CSc.

Napriek nepriazni osudu,
má život rada
„Som telesne handicapovaná od
narodenia. Napriek tomu, že som
odkázaná na pomoc iných a vozík,
mám život rada.“ Vyznala sa nám
Andrejka, rovnako ako jej diela plná
životného optimizmu. Ako o sebe
prezradila, okrem práce na počítači rada číta knihy s lekárskou tematikou i kuchárske, sleduje najmä
komédie a romantické filmy, ľúbi
nakupovať či kibicovať pri varení.
Má tiež rada prírodu a zvieratá. Jej
obľúbenými spevákmi sú Marika
Gombitová, Iveta Bartošová, Petr
Muk, Sting, Phil Collins, Lucie Bílá
a ďalší.

„Obrazy autorky sú krásne kompozične aj farebne vyvážené, zaslúžia
si ocenenie aj z profesionálneho
odborného hľadiska“, vyzdvihol na
dôvažok umelecký fotograf Peter Blahoželáme autorke štyroch výBalík.
stav
Andrejka Mázorová je jedinou
„Obrazy na výstavu som pripravova- umelkyňou, ktorá v rámci neforla z čistej lásky k jej návštevníkom, málnej tvorivej dielne Umenia,
budem rada ak si ich prezrie čo ktoré lieči sprístupnila prostrednajviac ľudí a moja tvorba sa im aj níctvom Onkologického ústavu
v rámci na mojej štvrtej prezentácie sv. Alžbety už štyri samostatné výOnkologickým ústavom sv. Alžbety stavy... Tým viac nás teší, že zverejzapáči“, zdôverila sa Andrejka Má- nenie najnovšej výstavy nevšednej
tvorby a osobnosti Andrejky Mázorovej sa nám podarilo načasovať
práve k jej životnému jubileu...
Úprimne Andrejke k nemu, aj
v mene všetkých osobných priaznivcov či obdivovateľov jej tvorby,
tých čo jej venujú pozornosť a starostlivosť či len držia palce - želáme
všetko najlepšie. Nech jej aj počítač ďalej pekne a úspešne slúži pri
jej tvorbe. Tak, aby sa, parafrázujúc
jej životné krédo, mohla tešiť: zo
všetkého čo život prináša a žila naplno ako sa dá!
Text:Peter Kresánek
Archívne foto: autor

číslo 2/2021
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Z vystavených diel Andrejky Mázorovej: počítačová grafika, bez názvov, roky 2013 a 2014.
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GENETICKÉ VYŠETRENIE PRE ENDOKRINOLÓGOV
INDIKUJÚCI LEKÁR ENDOKRINOLÓG
SOMATICKÉ MUTÁCIE:

Genetické vyšetrenie punktátov z tyroidných uzlov – preplach tenkoihlovej biopsie malým množstvom
fyziologického roztoku do 1,5 alebo 2 ml skúmavky. Vyšetrenie sa uskutočňuje v závislosti od cytologického
výsledku v prípade výsledku Bethesda III a horšie. Vyšetrujú sa bodové mutácie v génoch BRAF, KRAS, NRAS
a HRAS.
V prípade záujmu je možné zrealizovať vyšetrenie prestavieb RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARG (zatiaľ
poisťovňa neuhrádza).

INDIKUJÚCA ODBORNOSŤ KLINICKÝ GENETIK
prehľad diagnóz, na základe, ktorých môže endokrinológ posielať pacientov do genetickej ambulancie
OÚSA, (t.j. výmenný lístok s odporučením na genetickú konzultáciu)


Pacienti s diagnózou medulárny karcinóm štítnej žľazy bez ohľadu na vek – vyšetruje sa gén RET
(syndróm MEN2)



Pacienti suspektní na MEN1 syndróm (podmienené prítomnosťou 2 a viac neuroendokrinných
tumorov asociovaných s MEN1: prištítné telieska, pankreas, hypofýza , pľúca, priedušky, týmus,
nadobličky…) – vyšetruje sa gén MEN1



Pacienti s adenómom hypofýzy ak je suspekcia na hereditárny syndróm (familiárny výskyt,
prítomnosť iných tumorov u pacienta) – vyšetruje sa panel génov



Pacienti s feochromocytómom alebo paragangliómom – vyšetruje sa panel génov



Pacienti s adrenokortikálnym karcinómom v detskom veku – vyšetruje sa gén TP53
(Li-Fraumeni syndróm). V dospelom veku treba zvážiť vyšetrenie MSI a IHC MMR proteínov
(Lynchov syndróm).



Pacienti so suspekciou pre VHL syndróm (hemangioblastómy retiny a centrálnej nervovej sústavy,
feochromocytóm, neuroendokrinné tumory alebo cystadenómy pankreasu, nádory
endolymfatického vaku…) – vyšetruje sa gén VHL



Pacienti s primárnou hyperparatyreózou, ak je podozrenie na hereditárne ochorenie (v rodinnej
anamnéze neuroendokrinné tumory alebo zvýšený výskyt primárnej hyperparatyreózy)



Pacienti s iným typom karcinómu štítnej žľazy ako medulárny, ak majú mladý vek a/alebo pozitívnu
rodinnú anamnézu.

Kontakt: RNDr. A. Alemayehu, PhD. - lab. diagnostik, aster.alemayehu@ousa.sk, 02/ 3224 8587 alebo
RNDr. R. Lohajová Behulová, PhD. - primár Odd. lek. genetiky, regina.behulova@ousa.sk, 02/ 3224 8574
IČO: 35 681 462
DIČ: 2020812343

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7034 8026

IČ DPH: SK2020812343

BIC: GIBASKBX

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo: 10184/B

Z FIRIEM

Rozšírené testovanie

Grafobal testoval rodiny
Dobrovoľné antigénové testovanie aj rodinných príslušníkov
svojich zamestnancov vykonáva už od tretieho marcového
týždňa GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica (Grafobal).
Doterajšie testovanie samotných kmeňových zamestnancov
sa tak rozšírilo aj na osoby žijúce s nimi v spoločných
domácnostiach.

„B

ezplatné, už celorodinné testovanie, vnímame ako nový
benefit pre naše obetavé pracovníčky a pracovníkov. Premyslene
organizačne zabezpečené priamo
v Grafobale, poskytuje vyšší komfort a zvyšuje účinnosť predchádzania možných rizík nakazenia.
Chceme ním prispieť k zachovaniu
kolektívneho zdravia i neprerušenej kontinuity výroby.“ Objasňuje
Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
spoločnosti Grafobal.

Bezplatné antigénové testovanie,
počiatočne len zamestnancov,
spustil Grafobal priamo vo svojich
priestoroch už začiatkom roka, ako
jedna z prvých firiem na Slovensku. Pre novozavedené testovanie
rodinných príslušníkov sú v Grafobale vyhradené štvrtky a vykonáva
sa oddelene od testovania zamestnancov.
Odberné miesto využíva pre zamestnancov, aj pre rodinných príslušníkov, automatizovaný proces
registrácie a poskytovania výsled-
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kov, vrátane posielania príslušných certifikátov e-mailom.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu regiónu sa v Grafobale v čase uzávierky tohto vydania
časopisu zatiaľ všetky antigénové
testy uskutočňovali v týždennej
periodicite.
Text: Ing. Richard Kohút,
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
spoločnosti Grafobal
Foto: archív Grafobalu

ZASLÚŽI SI SPOMIENKU

Odišiel nestranný velikán
hodný nasledovania K
Medzi osobnosťami, s ktorými sa svet tohto roku rozlúčil, je
velikán americkej mediálnej scény slávny Larry King, dlhodobo pôsobiaci najmä ako rozhlasový a televízny moderátor.
Pred desiatimi rokmi Larry King navštívil Slovensko na
pozvanie spravodajskej televízie TA3, ktorej predobrazom
sa stala americká CNN. Vtedy sme mali možnosť sa s touto
nevšedne nestrannou osobnosťou, akých je aj v slovenskom
mediálnom prostredí málo ako šafranu, tiež stretnúť.

ing
(pôvodným
menom
Lawrence Harvey Zeiger) sa
narodil 19. novembra 1933 a začínal v 50. rokoch uplynulého storočia ako miestny floridský novinár
a autor rozhovorov pre rozhlas.
V rokoch 1985 až 2010 vystupoval
v rozhovoroch nazvaných Larry
King Live pre spravodajskú televíziu CNN. Z relácie odišiel v roku
2010, pričom vyspovedal tisícky
bežných i známe osobnosti ako
John F. Kennedy Jr., Madonna, Paul
McCartney, Margaret Thatcherová, Vladimir Putin, či zo Slovenska
Mikuláš Dzurinda. V 2012 založil
spolu s mexickým magnátom Carlosom Slimom produkčnú spoločnosť Ora TV, ktorá vysielala jeho
šou Larry King Now.
King tak pôsobil v rozhlase a televízii celých 63 rokov. Získal si ocenenie Emmy za celoživotné dielo
a uznanie predovšetkým ako nestranný, pohotový a vtipný moderátor. Známy je aj odpoveďou na
otázku, čo by chcel mať na náhrobnom kameni: „Tu spočíva najstarší
človek na svete.“

Prezident Ivan Gašparovič s manželkou a Larry King počas návštevy
Slovenska.

Účastníci priameho prenosu vystúpenia, ktoré pre
slovenských divákov pripravil Larry King.
číslo 2/2021
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Text a foto: Peter Kresánek

Larry King a moderátor TA3.

ZAUJÍMAVOSTI

Po meste na batériu

Dynamický rodinný bestseller
Liter na sto kilometrov
Nový športovo a pritom
komfortne ladený rodinný
päťmiestny Across, japonskej
značky, je už dostupný aj na
Slovensku. Výrazný, športový
dizajn nového SUV modelu
dokresľujú Full-leštené disky.
Prichádza ako plug-in hybrid
(nabíjateľný aj z bežnej elektrickej zásuvky) vo vyhotovení
2,5 GLX s elektronickým systémom 4x4 E-Four. Je výsledkom
priamej spolupráce Suzuki
s ďalšou japonskou značkou
Toyota.

N

ovinka využíva benzínový
štvorvalec 2,487 litra a dva
elektromotory: predný i zadný.
Všetky tri spoločne dávajú úctyhodný systémový výkon 225
kW/306 k a v režime „sport“ úctyhodné zrýchlenie: z 0 na 100 km/h
už za šesť sekúnd. Naopak, využitie režimu „eko“ umožňuje jazdiť
výrazne hospodárne. Podľa testu
WLTP, udávaného výrobcom, vykázal Across kombinovanú spotrebu
adekvátnu 1 litru paliva na 100 km.
Štvorvalec novinky pracuje, oproti

bežným motorom, v energeticky
účinnejšom Atkinsonovom cykle.
Popri spomínaných japonských
značkách ho využíva napríklad
americký Ford. Akumulátor (18,1
kWh//50,9 Ah) sa dá za noc aj
z bežnej zásuvky naplno nabiť. Pri
optimálnych podmienkach umožňuje, pre hybridy značný, až 75-kilometrový čisto elektrický dojazd.
Spotrebu energie vozidla znižuje
tiež tepelné čerpadlo na vyhrievanie kabíny. Across je vybavený, bez
príplatku, množstvom doplnkov

Koncept nazvaný S-cross, predstavila Suzuki už
koncom roku 2012.

Nový Across.
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a inteligentných bezpečnostných
a pomocných systémov.
Neustále vylepšovanie a ústretovosť zákazníkom sa značke Suzuki
vypláca. V marci tohto roku dosiahla na zahraničných trhoch vyše
80-percentné zvýšenie predaja. Na
Slovensku zaujímala táto japonská
značka (v čase uzávierky časopisu)
siedme miesto v rebríčku najpredávanejších vozidiel (podľa ZAP).
Text: Peter Kresánek, foto archív
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