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SLOVO NA ÚVOD

3

Drahí čitatelia časopisu 
Naša nemocnica!
Na jeseni mám rada babie leto, nádhernú spleť rôznych odtieňov farieb zelenej, žltej, červenej
a hnedej, šušťanie napadaného lístia pri kráčaní pod stromami. 
Kalendár jesenných mesiacov pripomína niekoľko pre nás významných udalostí. V októbri si
pripomenieme svätého Františka z Assisi, ktorého nasledovníci – bratia kapucíni – zabezpečujú
v Onkologickom ústave sv. Alžbety duchovnú správu. Prvé dni novembra nás nabádajú spomínať
v modlitbe na zomrelých blízkych, príbuzných či známych, ktorí zostávajú v našich mysliach.
Sedemnásteho novembra si pripomíname život a odkaz sv. Alžbety Uhorskej, ktorej meno nesie
i naša nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety. Sv. Alžbeta je nám veľkým vzorom a učiteľkou
v službe chorým a trpiacim. Bola to mladá žena z kráľovského rodu, ktorá sa nebála obstáť
uprostred útokov kniežacieho dvora a zostať verná tomu, čo spoznávala, ako je správne a potrebné
žiť.  Bola milujúcou manželkou a matkou, po smrti manžela sa zasvätila Bohu. Venovala sa sta-
rostlivosti o chudobných a chorých v nemocnici, ktorú sama dala založiť. Jej odkaz žije v každom
zdravotníkovi i v každom z nás, ktorí pomáhame chorému, trpiacemu a opustenému človeku. 
Sv. Alžbeta a sv. František inšpirovali v roku 1622 v nemeckom meste Aachen zakladateľku
Rehole svätej Alžbety Apolóniu Radermecherovú  a my v tomto roku slávime 390. výročie
vzniku alžbetínok. Sestry alžbetínky sa v rôznych krajinách Európy a Ameriky venujú chorým,
nevládnym, trpiacim. V Bratislave pôsobíme v službe chorým od roku 1738. V našom Onko-
logickom ústave sv. Alžbety pracujeme pre chorých na viacerých oddeleniach.  
Jeseň nám môže pomôcť zamyslieť sa nad pestrosťou ľudských ciest a smerovaní. Naša púť na
zemi je síce konečná, ale môžeme dúfať v niečo, čo pretrvá večne. Môžeme sa tešiť zo života 
a zároveň skúsiť byť otvorení pre tajomstvo budúcnosti. Rozličné životné osudy osobností,
ktoré sú významné pre našu nemocnicu a ktoré si v najbližšie dni pripomíname, nás povzbu-
dzujú za každých okolností nachádzať spôsoby, ako žiť život v plnosti a vydávať svedectvo slú-
žiaceho života v prospech našich blízkych.  
Prajem čitateľom Našej nemocnice, aby si užívali nielen krásu jesennej prírody, ale i krásu 
a hĺbku našich jesenných sviatkov, ktoré nech nás naplnia radosťou, pokojom, nádejou a od-
hodlanosťou otvoriť sa jeden druhému a pomáhať si na našich spletitých a zároveň výnimočných
životných cestách. 
Pekné jesenné dni, veľa radosti zo života a požehnaný čas vám želá 
Sr. Viannea, MUDr. Bc. Mária Krasňanová, 
generálna predstavená Rehole svätej Alžbety
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SOCIÁLNE PORADENSTVO 

16Úloha sociálneho pracovníkapri liečbe onkologického pa-
cienta
Milí čitatelia, rodinní príslušníci, kolegovia, kolegyne,
všetci tí, ktorých náš časopis oslovil a radi získate ob-
raz o jednotlivých oddeleniach a možnostiach, ktoré
naša nemocnica ponúka. Jednou z nich je aj sociálne
poradenstvo, ktoré má v liečbe a starostlivosti o on-
kologického pacienta dôležitú, nezastupiteľnú úlohu.   
UDIALO SA

19Nový test predikcie toxicity
Pri výraznej podpore Ligy proti rakovine najnovšie
špičkoví odborníci v Onkologickom ústave sv. Alžbety
zintenzívňujú  uplatňovanie ďalších nových genetic-
kých metód pri zefektívňovaní indikácie a liečby on-
kologických chorôb.

LIGA PROTI RAKOVINE 

20Novinky Ligyv Centrách pomoci
O Centrách pomoci Ligy proti rakovine ste na strán-
kach Našej nemocnice už čítali. Liga proti rakovine
ich zriadila, prevádzkuje a plne financuje tri – v Brati-
slave (2008), Martine (2010) i Košiciach (2009). 

UDIALO SA

21blahoželáme!
Primár Lekárne sv. Alžbety OÚSA RNDr. Tibor Zon-
nenschein získal za zásluhy a rozvoj slovenského le-
kárenstva medailu PhMr. Jána Vladimíra Žuffu, ktorú
mu udelila Slovenská farmaceutická spoločnosť. 

EDITORIÁL

3 babie leto a jeseň...
V októbri si pripomenieme svätého Františka z Assisi,
ktorého nasledovníci – bratia kapucíni – zabezpe-
čujú v Onkologickom ústave sv. Alžbety duchovnú
správu... Sedemnásteho novembra si pripomíname
život a odkaz sv. Alžbety Uhorskej, ktorej meno nesie
i naša nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety.

NAŠE PRACOVISKÁ

6 Ústav laboratórnej medicínyOÚSA
Ústav laboratórnej medicíny Onkologického ústavu
svätej Alžbety a Slovenskej zdravotníckej univerzity
(ÚLM OÚSA a SZU) zabezpečuje jednak kompletnú
klinicko-biochemickú, hematologickú, onkologickú 
a klinicko-imunologickú diagnostiku v rámci ústavu 
a ako nadstavbové pracovisko aj pre iné pracoviská 
z celého Slovenska, a tiež pedagogickú pregraduálnu
a najmä postgraduálnu činnosť pre SZU.

NAŠE PRACOVISKÁ

14Nádorová tkanivová biobanka - 1. časť
Pri operáciách sa obvykle odstraňuje buď celý nádor,
alebo vo vybraných prípadoch len jeho časť, a takto
získaný materiál sa odosiela na oddelenie patológie
na jeho bioptickú analýzu...

ObSAh

číslo 3/2012 4
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SPOMIENKA 

28Osobnosť spájajúca ľudí dobrej mysle
Bol osobnosťou, ktorú prostredníctvom jeho tvorby
poznali vari všetci. V rozhovore sme ho pred časom
priblížili i čitateľom nášho časopisu. O to ťažšie je
zmieriť sa s tým, že nás zrazu Karol Kállay (* 26. apríl
1926 Čadca - † 4. august 2012 Bratislava) nená-
vratne opustil. 

UMENIE

3045. výstava a krst knihy
Nový výber olejomalieb a grafík, tentoraz najmä svo-

jich žiakov, vystavila ilustrátorka a poetka, aka-
demická maliarka Jitka Bezúrová v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety (OÚSA) na Heydukovej
ulici v Bratislave. Výstava ako 45. pokračovanie
voľného cyklu so spoločným motívom Umenie,
ktoré lieči, sa verejnosti bezplatne sprístupnila
vernisážou v areáli preventívneho centra OÚSA. 

UDIALO SA

34Farmácia v kontexte dejín
V Bratislave sa 19. – 22. júla 2012 konala IX. Letná
univerzita dejín farmácie, ktorú organizovala Ma-
ďarská spoločnosť pre dejiny farmácie (Magyar Gyó-
gyszerésztörténeti Társaság) z Budapešti a Katedra
organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fa-
kulty UK v Bratislave.

PREDSTAVUJEME

22Anestéziológ a narkóza
V minulom čísle sme vás oboznámili
so základnými druhmi anestézie 
a s tým, čo sa pod pojmom anestézia
rozumie. V nasledujúcich riadkoch
v tejto téme pokračujeme ďalšími za-
ujímavými a potrebnými informáciami.

UDIALO SA

24Úspešná cesta(Road)
S Mgr. Annou Hannikerovou ako klient-
kou Preventívneho centra OÚSA sme sa
už na stránkach nášho časopisu stretli.
Najnovšie si získala zaslúženú pozor-
nosť nezisková organizácia Road (z an-
glického cesta), ktorú od jej založenia
vedie. 

ZAUJALO NÁS

25Liečivé belianske Tatry
Jedinečná kombinácia prírodných krás, tiahnuca sa
na území v dĺžke 55 kilometrov, urobila z Tatier nie-
len jedny z najmenších veľhôr Európy a sveta, ale aj
jedno z najobľúbenejších miest návštev. Zvlášť to
platí o jednej z ich troch častí – Belianskych Tatrách
kde sa nachádza aj známa liečebňa v Tatranskej Kot-
line...

Šéfredaktor: Peter Kresánek 
Šéfeditor: Peter Škorňa
Vedúci vydania: MUDr. Martin Chorváth
Redakčná rada: Sestra M. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová, generálna predstavená Rehole svätej Alžbety, doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof., RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (vedenie OÚSA), Mgr. Martina Balážová, Marta Foltinovičová, Zuzana Gumbirová, MUDr. Alena Kállayová,
akad. arch. Karol Kállay, Dr. Peter Kresánek, CSc., doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., Mgr. Eva Massarová,
JUDr. Alžbeta Milková, MUDr. Eva Siracká, DrSc., RNDr. Ľubomír Špaček, RNDr. Tibor Zonnenschein, akad. mal. Stanislav Trepač, Peter Škorňa.
Tlač: CeTePe, s.r.o.
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa 
• Fotografia na titulnej strane:  Peter Kresánek. 
Liga opäť pomáhala
Ústav patológie OÚSA a SZU: prednosta doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., a lekárka MUDr. Katarína Macháleková, PhD., po založení nových vzoriek do
hlbokomraziaceho boxu Tkanivovej biobanky vytvorenej s významnou podporou Ligy proti rakovine.
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NAŠE PRACOVISKá

6číslo 3/2012

ÚLM nadväzuje na prácu Ústavu
laboratórnych vyšetrovacích me-
tód, ktorý vznikol v  r. 2006 na

pôde OÚSA v spolupráci s Lekárskou fa-
kultou UK v Bratislave pod vedením prof.
MUDr. Štefana Galbavého, DrSc. ÚLM
bol pôvodne zriadený na účely výučby v od-
bore klinickej biochémie na bakalárskom
i  magisterskom stupni štúdia, pričom vý-
učbu zabezpečovala RNDr. Katarína Rá-
cová. V októbri 2011 bol po organizačných
zmenách akreditovaný Ústav laboratórnej
medicíny Lekárskej fakulty SZU a OÚSA,
ktorého prednostom sa stal doc. MUDr.
Martin Hrubiško, PhD. Toto pracovisko
zabezpečuje teoretickú a praktickú špecia-
lizačnú výučbu v odbore celej laboratórnej
medicíny.

Dnes vám predstavíme niektoré z pracovísk
ÚLM - Oddelenie klinickej biochémie
(OKB), Oddelenie imunodiagnostiky

(OID) a Oddelenie klinickej imunológie 
a alergiológie (OKIA). Tieto oddelenia
spolu s hematologickým oddelením dnes 
a denne vyšetria stovky až tisíce vzoriek od
pacientov ústavu, ale aj z veľkej spádovej ob-
lasti, niektoré vyšetrenia sa vykonávajú aj 
v celoslovenskej pôsobnosti. 

Laboratórna medicína
Laboratórna medicína, resp. práca ľudí, ktorí
v medicínskych laboratóriách pracujú, je
väčšinou v tieni práce klinikov - lekárov a
sestier, ktorí ošetrujú chorých a sú tak v bez-
prostrednom kontakte s pacientom a jeho
rodinou. Laik si často ani neuvedomuje kaž-
dodennú mravčiu prácu pracovníkov labo-
ratórií a jej význam. Samozrejme, nie je
možné zostaviť poradie dôležitosti jednot -
livých medicínskych odborov, v medicíne
sa skutočne všetci navzájom potrebujú, ale
tak ako napríklad chirurg potrebuje anesté-
ziológa (tiež ostáva „v tieni“), internistu,
kardiológa, klinického farmakológa a ďal-
ších, bez ktorých účasti by operácia nemohla
zdarne prebehnúť, tak všetky klinické me-
dicínske odbory - spomínanou chirurgiou
počínajúc cez internú medicínu a povedzme

dermatovenerológiou (kožné) končiac - ne-
vyhnutne pre svoju prácu potrebujú labo-
ratórnu medicínu - či už hematologickú,

Ústav laboratórnej  
Ústav laboratórnej medicíny Onkologického ústavu svätej
Alžbety a Slovenskej zdravotníckej univerzity (ÚLM OÚSA 
a SZU) zabezpečuje jednak kompletnú klinicko-biochemickú,
hematologickú, onkologickú, genetickú a klinicko-imunologickú
diagnostiku v rámci ústavu a ako nadstavbové pracovisko aj pre
iné pracoviská z celého Slovenska, a tiež pedagogickú
pregraduálnu a najmä postgraduálnu činnosť pre SZU.

Hemokoagulačné laboratórium: Yveta Kováčiková, Mgr. Jana Letenayová, Mgr. Peter
Bartek, PhD. Eva Lacková. 

Laborantka Eva Lacková pri hemokoagulačnom analyzátore Sysmex CA1500.

03_NasaNemocnica_2012:Layout 1  28.9.2012  0:39  Page 6



7

biochemickú, imunologickú alebo inú.
Pacient (a väčšinou aj klinik) to berie ako
úplnú samozrejmosť, že má vyšetrený krvný
obraz a povedzme „cukor v krvi“, ale nevidí
tú zodpovednú prácu laboratórií. Lekár kli-
nik sa spolieha na to, že výsledok, ktorý do-
stal, je správny. Zodpovednosť (ktorú nikto
nevidí) však za vyexpedovaný výsledok, za
jeho kvalitu a presnosť, nesú pracovníci la-
boratória. Kvalita výsledku pritom nezávisí
iba od práce laboratória, ale - a na to sa často
zabúda - aj od kvality odberu vzorky, kvality
jej uskladnenia, transportu a podobne. Ak
príde do laboratória znehodnotená vzorka,
nie je možné poskytnúť kvalitný výsledok.
Ďalším dôležitým faktorom je, aby lekár
posielajúci príslušnú vzorku na vyšetrenie,
vedel, čo od daného vyšetrenia očakáva.
Znie to samozrejme, ale žiaľ, často to tak
nie je. Je síce pravda, že v klinike sme často
postavení pred situáciu, keď jednoducho
celkom presne (najmä na začiatku vyšet -
rovacieho procesu) nevieme, čo chorému
je. Práve preto ordinujeme rôzne vyšetre-
nia. Nie je však možné vziať žiadanku a
„zaškrtnúť“ v zozname vyšetrení všetko,
„však nám z toho niečo vypadne“. Takýto
postup je neracionálny a odhliadnuc od

toho aj neekonomický. Pri ordinácii jed-
notlivých vyšetrení, resp. parametrov, musí
mať klinik predstavu, čo mu dané vyšetre-
nie, resp. jeho výsledok povie. Ak túto pred-
stavu nemá, získaný výsledok je iba „číslo“.
A toto číslo môže byť u niekoho normálne,
u iného už znamením choroby. Výsledok
vyšetrenia treba teda spojiť s konkrétnym
človekom, s konkrétnym zdravotným sta-
vom. Pri interpretácii výsledku v súčasnej
medicíne, ktorá disponuje čoraz väčšou šká-
lou najrôznejších vysoko sofistikovaných

vyšetrení, zohráva významnú úlohu aj la-
boratórny pracovník.

Oddelenie imunodiagnostiky 
Hlavnou náplňou oddelenia imunodiagnos-
tiky (OID) je určovanie sérových hodnôt
nádorových markerov (parametrov vyjadru-
júcich aktivitu onkologického ochorenia,
resp. jeho prognózu) a tyreoidálnych para-
metrov (hodnôt charakterizujúcich funkciu
štítnej žľazy). Na oddelení OID sa pred 40
rokmi začalo ako na prvom pracovisku na
Slovensku vyšetrovanie hodnôt nádorových
markerov a do konca 80. rokov minulého
storočia to bolo jediné centrum ich vyšetro-
vania. Zakladateľom oddelenia OID je doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.   – pri-
már oddelenia, ktorý so svojím kolektívom
zaviedol postupne vyšetrovanie všetkých vý-
znamných onkomarkerov, ako aj klinickú
interpretáciu ich výsledkov. Vzhľadom na
to, že OÚSA je aj významným centrom diag-
nostiky a terapie malígnych i nemalígnych
ochorení štítnej žľazy, je ďalšou dôležitou
činnosťou oddelenia OID aj vyšetrovanie ce-
lej škály parametrov charakterizujúcich jej
funkciu. Z hľadiska kvality je oddelenie ak-
reditované (ISO 17025) a zúčastňuje sa me-
dzinárodnej kontroly kvality.

 j medicíny OÚSA

Laborantka Mgr. Jana Letenayová pri
imunohematologickom analyzátore Galileo
ECHO.

Zdravotná sestra hematologickej ambulancie
Eva Rákoczová.

Laborantka Yveta Kováčiková pri hematologickom analyzátore Sysmex XT 2000i.
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Z personálnej stránky okrem primára pra-
cuje na oddelení aj RNDr. Ján Mišianik,
ktorý na tomto modernom pracovisku rea-
lizuje svoje dlhodobé skúsenosti z  labora-

tórnej praxe. RNDr. Mišianik sa okrem vy-
šetrení onkomarkerov a tyreoidálnej diag-
nostiky venuje aj diagnostike prenatálnych
porúch u plodov.

Vedúcou laborantkou oddelenia je Bc. Bla-
žena Puterová, kvalitne organizuje prácu la-
borantiek a úspešne pokračuje v práci svojich
predchodkýň pani Görnerovej a Šovčíkovej.
Okrem vedúcej laborantky na oddelení fun-
guje šesť skúsených laborantiek – Ľubica
Bobáľová, Eva Krawczyková, Anna Maškul-
ková, Mária Mlátiliková, Mgr. Miroslava
Rawská a Anna Vajdová, ktoré pri práci vy-
užívajú automatizovaný preanalytický sys-
tém prípravy vzoriek na vyšetrovanie, ako
aj moderné vyšetrovacie analyzátory.
Oddelenie OID v spolupráci s oddelením
klinickej biochémie prevádzkuje centrálny
zber vzoriek jednak z celého OÚSA, ako aj
z  externých pracovísk. Pri fungovaní cen-
trálneho zberu vzoriek sú nápomocné aj sa-
nitárky Renáta Baranyaiová a Eva Kozmo-
nová. Okrem toho pracujú na OID aj dve
administratívne pracovníčky Dagmar Gon-
dorová a Silvia Šoóšová, ktoré zabezpečujú
zasielanie výsledkov vyšetrení a komuniká-
ciu s  jednotlivými zasielajúcimi pracovis -
kami.
Možno konštatovať, že OID je významným
diagnostickým laboratórnym centrom
OÚSA, ktorého cieľom je presnosť a kvalita
výsledkov, včasnosť vyšetrovaní a plná spo-
kojnosť všetkých klientov.

Oddelenie klinickej 
biochémie OÚSA
Oddelenie klinickej biochémie (OKB) za-
bezpečuje kompletnú klinicko-biochemickú
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VŠ pracovník Mgr. Peter Bartek, PhD., pri prietokovom cytometri Beckton Dickinson
FACS CANTO II.

Hematologický analyzátor Beckman Coul-
ter DxH800 

Imunohematologický analyzátor Galileo ECHO

Hematologický
analyzátor Sysmex
XT 2000i 
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základnú a špeciálnu laboratórnu diagnos-
tiku zo séra, moču, likvoru (mozgovo-mie-
chovej tekutiny), stolice, výpotkov a iných
telesných tekutín.  Cieľom laboratórneho
vyšetrenia je získať na základe vybraných
metód analyticky spoľahlivý výsledok na po-
tvrdenie resp. vylúčenie klinického predpo-
kladu alebo stanovenia diagnózy, na vyslo-
venie prognózy a  určenie liečebných
postupov, na sledovanie priebehu ochorenia,
liečby pacienta a  jeho prognózy a v nepo-
slednom rade na skríning (záchyt) a preven-
ciu ochorení. Svoje služby poskytuje OKB
nielen klinickým pracoviskám a ambulan-
ciám v rámci OÚSA, ale aj lekárom exter-
ných pracovísk a ambulancií. Okrem toho
OKB participuje v spolupráci s klinickými
pracoviskami OÚSA aj na klinických štú-
diách liečiv podávaných onkologickým pa-
cientom.
Okrem základných biochemických vyšet-
rení OKB vykonáva tiež vyšetrenia špeci-
fických proteínov a  zápalových markerov
(parametrov), markerov kostného metabo-
lizmu, kardiálnych markerov, komplexnú
diagnostiku metabolizmu železa a  krvo -
tvorby, ďalej vyšetrenia rôznych hormónov,
vitamínov, ako aj diabetologickú diagnos-
tiku. Všetky metódy používané v rámci la-
boratórnej diagnostiky na OKB sú odpo-
rúčané medzinárodnými a  národnými
odbornými spoločnosťami a sú dostatočne
validované (odborne overené) pre in vitro
diagnostiku (= laboratórna diagnostika „v

skúmavke“). V  roku 2008 sa zriadil Cen-
trálny príjem vzoriek a zakúpila sa automa-
tická linka AutoMate800 na plnoautoma-
tizované predanalytické spracovanie
krvných vzoriek, čo značne uľahčilo a urých -
lilo roztriedenie a prípravu vzoriek na ďalšie
spracovanie na jednotlivých analyzátoroch
OID a OKB.
Laboratórne vyšetrenia sa realizujú na 
najmodernejšom prístrojovom vybavení
s  využitím spektrofotometrických a nefe -
lomet rických metód, metód enzýmovej
imunoanalýzy, elektroforetických a separač-
ných HPLC (vysokovýkonných chromato-
grafických) metód. Vysoká kvalita poskyto-
vaných laboratórnych vyšetrovacích metód
je zabezpečená zapojením do externého hod-

notenia kvality, a  tiež zavedením systému
manažérstva kvality pre medicínske labora-
tóriá na základe normy EN ISO/IEC 17
025, podľa ktorej je OKB akreditované už
od r. 2002. Laboratórium tak spĺňa požia-
davky kladené na systém riadenia kvality,
jej vyhodnocovania a  sledovania v  zmysle
medzinárodných noriem platných pre me-
dicínske laboratóriá.
Odborné a personálne riadenie, zabezpeče-
nie kvality vykonávaných činností, ako aj
kooperáciu s inými klinickými pracoviskami
zabezpečuje Ing. Darina Veličová – pri-
márka oddelenia od r. 2008. Dovtedy viedla
oddelenie RNDr. Cecília Belovičová, ktorá
na oddelení stále pracuje a zabezpečuje od-
bornú stránku a  analytickú kvalitu rutin-
ných biochemických vyšetrení. Za odbornú
úroveň a analytickú kvalitu na úseku imu-
nochemických a  separačných metód zod-
povedá RNDr. Katarína Rácová. Vedúcou
laborantkou na OKB je Jana Kružlíková.
Okrem nej na oddelení pracuje ešte 5 špe-
cializovaných laborantiek a 1 bez špeciali-
zácie. Na zabezpečenie pomocných a admi-
nistratívnych činností pracujú na oddelení
2 sanitári a 1 dokumentaristka. Všetci od-
borní pracovníci či už s VŠ alebo SŠ vzdela-
ním, si popri svojej praxi neustále dopĺňajú
odborné vedomosti účasťou na konferen-
ciách, seminároch a iných vzdelávacích ak-
ciách organizovaných odbornými spoloč-
nosťami a profesijnými komorami.
Prístrojové vybavenie OKB bolo z  väčšej
časti inovované v r. 2007 až 2008. Podstatná

9

Laborantky Jana Grausová a Mária Janošková, sanitár Pavel Zvonař, laborantka Dana
Kittnerová, primárka Ing. Darina Veličová, laborantka Zuzana Mészarosová, vedúca
laborantka Jana Kružlíková.

Laborantky OKB – Mária Janošková, Zuzana Mydlová v laboratóriu pre rutinné bio-
chemické vyšetrenia.
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časť laboratórnych skúšok sa vykonáva na
prístrojoch firmy Beckman Coulter – na 2
biochemických analyzátoroch DxC800, na
imunochemickom analyzátore DxI800 a na
nefelometrickom analyzátore Immage800
pre stanovenie špecifických proteínov a zá-
palových markerov. V tomto období sa zria-
dil aj Centrálny príjem vzoriek a zakúpila
sa automatická linka AutoMate800 na plno-
automatizované predanalytické spracovanie
krvných vzoriek, čo značne uľahčilo a urých -
lilo roztriedenie a prípravu vzoriek pre jed-
notlivé analyzátory OID a OKB. Z ďalšej
prístrojovej techniky sú na OKB automa-
tický ELISA analyzátor Gemini firmy Stra-
tec, 2 analyzátory D-10 firmy BioRad na
stanovenie glykovaného hemoglobínu kva-
palinovou chromatografiou, analyzátor Bio-
sen C-line na stanovenie glukózy z kapilárnej
krvi, kvapalinový chromatograf pre metódy
HPLC, ABR analyzátor CombiLine firmy
Eschweiler na stanovenie krvných plynov
a laktátu, ako aj močový analyzátor Cobas
U411 firmy Roche.
Od augusta 2011 je na OKB ako prvý na
Slovensku inštalovaný prístroj OC-Senzor-
μ od japonskej firmy Eiken Chemical, na
ktorom je možné zistiť okultné (skryté)
krvácanie zo vzorky stolice testami 3. gene-
rácie (testy FOB). Je to najnovšia metóda
detekcie okultného krvácania, ktorá pred-
stavuje kvantitatívne stanovenie ľudského
hemoglobínu, pričom zabezpečuje aj kvan-
titatívny odber vzorky stolice. Tieto kvan-

titatívne imunochemické FOB testy sa od-
porúčajú pre skríning nádorov hrubého
čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm)

vo väčšine krajín EÚ. Sú trikrát citlivejšie
ako doteraz používané testy a majú 90 – 95 %
spoľahlivosť, a tak pomáhajú zachytiť skoré,
liečiteľné štádiá kolorektálneho karcinómu.
Najnovšie sa na OKB v júni 2012 inštaloval
imunochemický analyzátor ISYS firmy IDS,
na ktorom sa stanovuje široká paleta kost-
ných markerov. 
V súčasnosti je na OKB zavedených 79 rôz-
nych vyšetrení a  metód. Ich sortiment sa
neustále dopĺňa a rozširuje podľa najnovších
poznatkov z  odboru klinickej biochémie,
ako aj podľa aktuálnych potrieb lekárov.
Pracovníci OKB denne vyšetria okolo 750
pacientskych vzoriek a vykonajú cca 6 000
analytických testov. Okrem odbornej čin-
nosti sa pracovisko podieľa aj na teoretickej
a praktickej výučbe odborníkov v oblasti la-
boratórnej medicíny.

Oddelenie klinickej 
imunológie a alergiológie
Oddelenie klinickej imunológie a alergio-
lógie (OKIA) vzniklo v Onkologickom
ústave svätej Alžbety v roku 2006 pod ve-
dením doc. MUDr. Martina Hrubiška,
PhD., nadväzujúc na dlhoročnú prácu
OKIA v zanikajúcej pľúcnej nemocnici 
v Podunajských Biskupiciach. Zameranie
OKIA sa odvíja od koncepcie klinickej imu-
nológie ako klinicko-laboratórneho odboru.
Oddelenie zabezpečuje špecializovanú diag-
nostiku a  liečbu pacientov s  poruchami
funkcií imunitného systému vrátane aler-
gických ochorení a poskytuje konziliárnu
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Na centrálnom príjme vzoriek laborantka OKB Jana Grausová a sanitárka Eva Koz-
monová.

Dokumentaristka Danka Gnipová.

Odborná pracovníčka RNDr. Cecília Belovičová. 
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činnosť v celom ústave so zameraním na ap-
likáciu nových trendov v onkoimunológii.
Ako nadstavbové pracovisko poskytuje kon-
ziliárnu činnosť s celoslovenskou pôsobnos-
ťou a venuje sa tiež pregraduálnej a postgra-
duálnej výučbe lekárskej imunológie
a alergiológie.
Súčasťou oddelenia sú dve ambulancie –
jedna zameraná na detskú imunológiu a aler-
giológiu (MUDr. Júlia Michaličková), jedna
pre dospelých pacientov (doc. MUDr. Mar-
tin Hrubiško, PhD., klinik a pedagóg) a la-
boratórna časť (vedúca Ing. Mária Zuzu-
lová). Na práci oboch ambulancií sa
rovnocennou mierou podieľajú špecializo-
vané zdravotné sestry Edita Halászová a Zu-
zana Falbová. Obe ambulancie aj laborató-
rium už roky vykonávajú prácu školiaceho
pracoviska lekárov pripravujúcich sa na špe-
cializačnú skúšku v odbore klinickej imu-
nológie – alergiológie, pričom vychovali už
desiatky odborníkov špecialistov pracujú-
cich po celom území Slovenska. Prácu am-
bulancií, celý diapazón ochorení, ktoré sa 
v rámci klinickej imunológie a alergiológie
diagnostikujú, sledujú a liečia, sme priblížili

v našom časopise už v minulosti. Laborató-
rium klinickej imunológie a  alergiológie
poskytuje široké spektrum špecializova-
ných imunologických vyšetrení so zame-
raním na diagnostiku imunopatologických
stavov v nadväznosti na obe klinické am-
bulancie, celú nemocnicu, ako aj klientov
z imunologických, pneumologických, oto-
rinolaryngologických, dermatologických,
gastroenterologických, neurologických,
reumatologických a ďalších pracovísk z veľ-
kej spádovej oblasti. Široké spektrum diag-
nóz, ktoré diagnostické metódy pokrývajú,
zahrňujú rôzne poruchy imunity (pri-
márne a  sekundárne imunodeficiencie,
ktoré sa najčastejšie prejavia ako opako-
vané či chronické infekcie rôznych systé-
mov organizmu), autoimunitné a alergické
ochorenia a iné stavy s podozrením na po-
ruchy imunity.
Veľká pozornosť sa venuje diagnostike aler-
gických ochorení vyšetrovaním inhalačných
(vzdušných – vdychovaných), potravino-
vých, liekových, kontaktných, profesijných
a hmyzích alergénov. Do spektra vyšetro-
vacích metód patria konvenčné aj funkčné
vyšetrenia alergických reakcií. Vďaka po-
kroku v molekulovej biológii a zavedením
metód technológie mikropolí (microarray)
do rutinnej praxe OKIA, sa dajú vysvetliť
rôzne riziká senzibilizácie na určité mole-
kuly, čo umožňuje spresniť diagnostiku aler-
gie, odlíšiť viacnásobne precitlivených jedin-
cov od tých, čo trpia fenoménom skríženej
reaktivity alergických protilátok typu IgE,
a tak korigovať klinické odporúčania, res-
pektíve liečbu.
Laboratórium patrí k špičkovo vybaveným
pracoviskám v oblasti bunkovej imunológie,
vykonáva široké spektrum stanovenia po-

vrchových molekúl buniek periférnej krvi,
regulačných molekúl imunitného systému
a  cytokínov. Diagnostiku autoimúnnych
ochorení vykonáva imunofluorescenčnou
metódou a enzýmom značenými metódami,
ponúka skríning a konfirmáciu autoproti-
látok. Konziliárne služby poskytuje v celo-
slovenskej pôsobnosti. Je krajským centrom
laboratórnej diagnostiky hereditárnych an-
gioedémov a precitlivenosti voči jedu bla-
nokrídleho hmyzu (alergia na včelu, osu). 
Pracovisko OKIA je dobrým príkladom
spolupráce medicínskych laboratórnych pra-
covníkov s klinikmi – lekármi. Pri výsled-
koch, ktoré vyžadujú interpretáciu (aby sa
zadávateľ vyšetrenia z výsledku skutočne zo-
rientoval tak, aby to bolo prospešné pre pa-
cienta), laboratórni pracovníci konzultujú
predbežný výsledok s lekármi oddelenia 
a prípadne spoločne určia ďalšie „dovyšet-
renie“. Pri konkrétnych parametroch resp.
metódach tak laboratórium OKIA opúšťajú
komentované výsledky s odporúčaním. 
Odborný personál laboratória OKIA – Ing.
Mária Zuzulová, RNDr. Zuzana Dudášová
PhD, laborantky Bc. Eva Maschkanová (ve-
dúca laborantka), Mgr. Ingrid Kultánová,
Elena Jakubčová, Dana Mikóová, Petra
Denská, Bc. Veronika Gallovičová, Monika
Malá, Dana Kmeťová – je vysoko kvalifiko-
vaný, pracovníci sa zúčastňujú kontinuál-
neho medicínskeho vzdelávania a  aktívne
prezentujú výsledky svojej práce na domácej
aj zahraničnej odbornej pôde. Vedúcou la-
boratória je Ing. Mária Zuzulová. Jej dlho-
ročné skúsenosti v  klinickej laboratórnej
imunologickej diagnostike pomáhajú for-
movať smerovanie pracoviska. Imunolo-
gické laboratórium OKIA OÚSA je akre-
ditované podľa ISO 17025 a zapája sa do
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Zástupkyňa primárky OKB RNDr.
Katarína Rácová. 

Automatické biochemické analyzátory DxC800 Beckman
Coulter na rutinné analýzy v sére a moči.

Linka AutoMate 800 Beckman Coulter pre pred -
analytické spracovanie vzoriek na Centrálnom príjme.
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systému externej kontroly kvality SEKK,
medzilaboratórnej kontroly kvality a má cer-
tifikované všetky metódy, pre ktoré je tento
systém zavedený. Laboratórium používa
diagnostické súpravy a analytickú techniku
certifikovaných výrobcov.

Oddelenie hematológie 
a transfuziológie
Hematologické transfuziologické oddelenie
(HTO) je kmeňovým pracoviskom Onko-
logického ústavu svätej Alžbety (OÚSA).
V roku 2004 sa stalo časťou Kliniky labora-
tórnej medicíny (KLM) Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce, reorganizáciou
v roku 2006 samostatným oddelením 
v rámci Ústavu laboratórnej medicíny
(ÚLM) Lekárskej fakulty UK a v r. 2011
samostatným oddelením v rámci ÚLM Le-
kárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej uni-
verzity (SZU) a OÚSA. 
Hematologické a transfuziologické oddele-
nie poskytuje a zabezpečuje hematologickú

diagnostiku, bezpečnú a účelnú hemotera-
piu, diagnostiku, terapiu a starostlivosť o pa-
cientov s primárnymi a sekundárnymi he-
matologickými poruchami a ochoreniami. 
Komplexné aktivity zahrnujú diagnostické,
transfuziologické a klinické výkony: hema-

tologické, hemokoagulačné, imunohemato-
logické a  špeciálne laboratórne vyšetrenia,
zabezpečovanie kompatibilných a  bezpeč-
ných krvných prípravkov, ambulantnú, kon-
ziliárnu a dispenzárnu starostlivosť.
HTO vykonáva základné aj špecializované
vyšetrenia krvi, kostnej drene, lymfatických
uzlín a iných tkanív a telesných tekutín pre
viac ako 110 parametrov (priemerne 520
vyšetrení denne – monoparametrové a mul-
tiparametrové vyšetrenia), náročné morfo-
logické vyšetrenia a komplexné hodnotenia
laboratórnych nálezov, ako aj konziliárne
a ambulantné vyšetrenia a liečbu. 
Vyšetrenia sa vykonávajú pre všetky ambu-
lancie a lôžkové oddelenia a kliniky OÚSA,
ako aj pre externé pracoviská (ambulancie
a nemocnice) v rámci regiónu. 
Spolupráca s inými diagnostickými praco-
viskami OÚSA a  externými (klinickou
biochémiou, imunológiou, genetikou, pa-
tológiou a pracoviskami zobrazovacej diag-
nostiky) v reálnom čase zabezpečuje rýchlu
a komplexnú detekciu a diagnostiku pri-
márnych a  sekundárnych porúch krvo -
tvorného systému pri  sekundárnych
(iných) ochoreniach, potvrdzuje druh
a stupeň ochorenia. 
Štrukturálne má HTO dve časti – časť la-
boratórnu s úsekmi hematológie, hemosta-
zeológie, imunohematológie a krvnej banky
a  časť klinickú s  úsekom ambulantným
a  konziliárnym. Oddelenie je vybavené
a kontinuálne upgradované špičkovými prí-
strojovým vybavením. 
Personálne obsadenie HTO: vedúci odde-
lenie - primár, 1 sekundárny lekár – MUDr.
Zuzana Šimoníková, 3 vysokoškoláci nele-
kári – Mgr. Peter Bartek, PhD. - manažér
kvality, Mgr. Tatiana Železníková, PhD.,
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Laborantky Elena Jakubcová a Mgr. Ingrid Kultánová, vrchná laborantka Bc. Eva
Maschkanová, vedúca laboratória Ing. Mária Zuzulová, prednosta doc. MUDr. Martin
Hrubiško, PhD., mimoriadny profesor, RNDr. Zuzana Dudášová, laborantka Danka
Mikoová, laborantka Bc. Veronika Gallovičová, dokumentaristka Monika Malá.

Vedúca laboratória Ing. Mária Zuzulová.

Vrchná laborantka Bc. Eva Maschkanová. Dokumentaristka Monika
Malá a laborantka Elena
Jakubcová.
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Mgr. Jana Letenayová, 6 špecializovaných
(atestovaných) stredne zdravotníckych pra-
covníkov – Alena Mrázová - vrchná labo-
rantka, Libuša Baumanová, Iveta Kováči-
ková, Eva Lacková, Katarína Orgoňová, Jana
Rubintová a 1 atestovaná zdravotná sestra
– Eva Rákoczová. Traja pracovníci majú ve-
deckú hodnosť PhD.
Kvalita výkonov je zabezpečená systémami
internej a externej kontroly kvality, dosiah-
nutou a kontinuálne obhajovanou akredi-
táciou (Slovenský národný akreditačný sys-
tém - SNAS). HTO je súčasťou systému
medzinárodného externého hodnotenia
kvality v hematológii (International Exter-
nal Quality Assesment System pod záštitou
Svetovej zdravotníckej organizácie IEQAS
WHO). Všetky typy vyšetrení sú kontinu-
álne validované v súhlase so súčasnými no-
vými technológiami a znalosťami.
HTO zabezpečuje aj pre- a postgraduálnu
výučbu v rámci LFUK, JLF, SZU a VŠZaSP
vo forme kurzov, prednášok, školiacich
miest a praktických cvičení. Klinické a vý-
skumné práce sú publikované v rámci od-
borných podujatí a  v  odborných časopi-
soch.
Pretože primárne aj sekundárne poruchy
krvotvorného systému sa vyskytujú takmer
pri všetkých ochoreniach, je hematologická
diagnostika a monitorovanie porúch krvo -
tvorného systému základným predpokladom
správnej diagnostiky, včasnej a  efektívnej
liečby pri väčšine akútnych, chronických,
malígnych aj nemalígnych ochorení.

Záver
,,Nikdy som nemal rád, keď sa niektorý 
z medicínskych odborov glorifikoval, keď sa
ten alebo onen odbor nazýval kráľovnou
medicíny. Ľudstvo už je raz také, že si nie-
kedy viacej všíma (a niekedy aj viac hodnotí)
to, čo je vidno, a  to, čo je skryté pod po-
vrchom, nevidí, a preto aj neocení. Spo-
meňme len na rôzne televízne filmy či seriály
z lekárskeho prostredia. Kde sa odohrávajú?
Prezentuje sa chirurgia, ortopédia, kardio-
lógia, kardiochirurgia, urgentný príjem a po-
dobne. Je to asi prirodzené, pretože ‚tam sa
niečo deje‘, použijúc terminológiu súčas-
nosti, tam je to akčné, tam je adrenalín...
Koho by už len napadlo natočiť seriál z bio-
chemického laboratória?“ položil si na záver
komplexného predstavenia Ústavu labora-

tórnej medicíny OÚSA otázku doc. MUDr.
Martin Hrubiško, PhD., mimoriadny pro-
fesor. Ako ďalej uviedol: „Žiaden medicín-
sky odbor si však nezaslúži byť v úzadí, pre-
tože v medicíne každý každého potrebuje.
Chirurg internistu, otorinolaryngológa
alebo dermatológ alergiológa, internista psy-
chiatra či neurológa atď. atď., ale, samo-
zrejme, v každom z týchto príkladov to platí
aj naopak. A je neodškriepiteľnou pravdou,
že v medicíne všetci, počnúc povedzme psy-
chiatrom a končiac už toľko spomínaným
chirurgom, potrebujú laboratórnu medi-
cínu, ktorá je presná, spoľahlivá, vždy k dis-
pozícii, a keď treba, jej predstavitelia sú kli-
nikovi konzultantom, poradcom pri riešení
jeho problémov s pacientom. Som pyšný,
že v ÚLM OÚSA a SZU to takto funguje.
Celá súčasná medicína je tak vysoko a úzko
špecializovaná, že bez vzájomnej spolupráce
nemôže fungovať. Iba ak všetky kolieska, 
z ktorých sa súkolesie medicíny vytvára, do
seba dobre zapadajú a jedno o druhom vedia
na čo je a kde je jeho miesto, iba vtedy mô-
žeme mať spokojných klientov – pacientov.
Ústav laboratórnej medicíny OÚSA a SZU,
resp. všetci jeho pracovníci, sa dnes a denne
usilujú, aby spomenuté súkolesie nevŕzgalo,
neškrípalo, nezasekávalo sa, ale aby všetci
jeho klienti, t.j. predstavitelia jednotlivých
medicínskych odborov, a v konečnom dô-
sledku pacienti, boli spokojní.“
Text:Prednosta doc. MUDr. Martin Hru-
biško, PhD., mimoriadny profesor, doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. – pri-
már oddelenia, Ing. Darina Veličová – pri-
márka oddelenia, Ing. Mária Zuzulová -
vedúca laboratória, doc. MUDr. Tomáš
Lipšic, CSc. – primár
Foto: Peter Kresánek
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Laborantka Anna Maškuľková.

VŠ pracovník OID RNDr. Ján Mišianik, 
laborantka Mgr. Miroslava Rawská.

Laborantka Anna Vajdová , sanitárka Eva Kozmonová, vrchná laborantka Bc. Blažena
Puterová, sanitárka Renáta Baranyaiová, dokumentaristky Danka Gnipová a Dagmar
Gondorová, laborantky Ľubica Bobáľová a Mária Mlátiliková.
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NAŠE PRACOVISKá
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Biologický materiál je možné zaslať
na bioptické vyšetrenie buď vo fi-
xovanom stave (najčastejšie vo for-

malíne), alebo ako nefixované (natívne)
tkanivo. Obe tieto možnosti majú svoje
výhody aj nevýhody. Fixáciou sa zabraňuje
autolytickým (samonatravujúcim) zme-
nám, ktoré nastávajú v bunkách po preru-
šení cievneho zásobenia. Fixované tkanivo
si zachováva svoje morfologické cha-
rakteristiky, ktoré sú predmetom sle-
dovania a hodnotenia patológom pri
bežnom bioptickom vyšetrení. Na
druhej strane fixáciou dochádza už
k spomínaným nezvratným zmenám
na molekulovej úrovni, a takto spra-
cované tkanivo nie je možné podro-
biť niektorým náročnejším moleku-
lovým analýzam. Preto sa čoraz
pálčivejšou stala potreba zasielania
biologického materiálu na patoló-
giu v natívnom stave, ktorý umož-
ňuje patológovi odobrať nefixované
vzorky z tkaniva nádoru a zmraziť
ich v hlbokomraziacom boxe.
Zmrazením sa tak zabráni autoly-
tickým zmenám nádorového tka-
niva. 

Čo sú to nádorové 
tkanivové biobanky?
Nádorové tkanivové biobanky predstavujú
vysoko organizovaný zdroj biologických

vzoriek s dôležitými sprievodnými infor-
máciami, ktorý je tvorený prepojením pro-
cesov zahŕňajúcich informovanie pacienta
a získanie jeho súhlasu, kolekciu dát o pa-
cientoch, odber ľudských tkanív alebo te-
kutín, ich zber, uchovávanie a uskladnenie,
kontrolu kvality, katalogizáciu, prístup-
nosť, spracovanie a  distribúciu biologic-
kých vzoriek.

Ide o spôsob, ktorý je nákladnejší z časovej
aj ekonomickej stránky, ale na druhej
strane je to moderná forma, ktorá posky-
tuje priestor a umožňuje využitie materiálu
z nádorového aj nenádorového tkaniva aj
do budúcnosti. 

Význam nádorových 
tkanivových biobánk
Význam nádorových tkanivových biobánk
je v hľadaní nových biologických ukazo-
vateľov diagnózy konkrétneho nádorového
ochorenia, ako aj v možnosti porovnávania
rôznych stupňov choroby alebo vplyvu
liečby na molekulovej úrovni. Identifikácia
molekulových mechanizmov zahrnutých
do začiatku a  progresie onkologického
ochorenia môže viesť k objaveniu nových
cieľových typov terapie. Je nesporné, že
tkanivová biobanka je zariadením, ktoré
uchováva biologický materiál vo forme,
ktorá umožňuje jeho opakované vyšetrenie
v budúcnosti metódami, ktoré sú síce v sú-
časnosti známe, ale ešte nie sú bežne do-
stupné alebo dokonca metódami a  tech-
nikami, ktoré ešte len budú objavené.

Hlavným cieľom projektu biobánk
tohto typu je teda dať nádej nielen
súčasným, ale aj budúcim onkolo-
gickým pacientom, a z tohto dôvodu
boli vedením OÚSA podporené ini-
ciatívy o vytvorenie takejto biobanky
pri Ústave patológie SZU a OÚSA
tak, aby ani slovenskí pacienti neboli
ochudobnení o túto možnosť. 

Vznik biobanky 
Tkanivová banka sa niekoľko rokov
pripravovala pod vedením prof.
MUDr. Štefana Galbavého, DrSc.,
a  do prevádzkovej formy bola uve-
dená v júni 2012 pod vedením súčas-
ného prednostu ÚP SZU a  OÚSA
doc. MUDr. Karola Kaju, PhD. Pro-

jekt tkanivovej biobanky bol oficiálne schvá-
lený na ministerstve zdravotníctva v marci
2012. Odborným garantom tkanivovej
banky je MUDr. Katarína Macháleková,
PhD., a technickým pracovníkom na úseku
tkanivovej banky je Mgr. Tomáš Laboš. 

Nádorová tkanivová biobanka
- budúcnosť výskumu a liečby
nádorových ochorení
Pri operáciách sa obvykle odstraňuje buď celý nádor, alebo vo
vybraných prípadoch len jeho časť, a takto získaný materiál sa
odosiela na oddelenie patológie na jeho bioptickú analýzu. Na
základe zhodnotenia zmien nádoru v mikroskopickom obraze je
možné postavenie správnej diagnózy a tiež získanie ďalších
doplňujúcich informácií, ktoré sú potrebné pre následnú liečbu
onkologického pacienta. 

I. ČASŤ

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., a MUDr. Katarína
Macháleková, PhD., pri hlbokomraziacich boxoch
tkanivovej banky.
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Prečo sú biobanky pri 
oddeleniach patológie?
Patológia je kľúčovým odborom pri orga-
nizovaní a spravovaní nádorových tkani-
vových biobánk. Medicínske odborné zna-
losti patológa a jeho skúsenosti sú potrebné
najmä v troch fázach realizácie tkanivovej
biobanky: a) patológ je schopný identifi-
kovať pôvod a  charakter tkaniva pre
uskladnenie v biobanke; b) patológ môže
rozhodnúť, aká časť tkaniva môže byť odo-
bratá do biobanky; c) patológ zohráva kľú-
čovú úlohu pri dizajne štúdií, v  ktorých
budú využité vzorky z biobanky a je kľú-
čovou postavou medzi klinickými lekármi
a výskumníkmi. Rozvoj tkanivových bio-
bánk ako esenciálny proces medzi moleku-
lovým (najmä translačným) výskumom
a  personalizovanou medicínou tak závisí
od práce patológa. Nespornou výhodou je
aj to, že paralelné vzorky z nádorových tka-
nív, ktoré boli fixované a spracované do pa-
rafínových bločkov, sú archivované bežným
spôsobom podľa zásad skladovania biop-
tického materiálu. 

Uchovanie biologického 
materiálu pre pacienta
Nádorové tkanivo je bohatým zdrojom in-
formácií o genetických zmenách v bunke.
Súčasný pokrok v  medicínskych vedách
nám umožňuje z  biologického materiálu
získať tieto informácie, ktoré budú využité
v diagnostike a identifikácii špecifík toho-
-ktorého nádoru. Poznaním individuálnej
povahy je potom možné vytvoriť cielenú
terapiu. Navyše pri progresii (t.j. znovuob-
javení) nádorového procesu je možné
spätne porovnať charakteristiky primárne
diagnostikovaného nádoru s  črtami dru-
hotných nádorových ložísk a získať prehľad
o zmenách, ktoré sa dejú pri nádorovej pro-
gresii. Mnohé z takto získaných informácií
môžu byť využité pri prevencii vzniku ná-
dorového ochorenia v ďalších pokoleniach. 

Informovaný súhlas pacienta
Pred uskladnením tkaniva v  tkanivovej
biobanke je pacient poučený o tomto spô-
sobe archivácie jeho biologického mate-
riálu, ďalej je informovaný, o aké vzorky
pôjde a je ubezpečený, že vzorky budú vy-

užité len na diagnostické a  vedecko-vý-
skumné účely. Podpísať informovaný sú -
hlas môže teda len osoba, ktorá bola riadne
poučená o tejto forme spracovania mate-
riálu a poskytnutý súhlas môže kedykoľvek
odvolať, čím budú vzorky biologického
materiálu zlikvidované. Tým je zaručená
maximálna ochrana práv pacienta. Bez
podpísaného informovaného súhlasu pa-
cienta nie je možný odber do tkanivovej
biobanky a tkanivo je spracované len bež-
nými bioptickými technikami.

Podmienky uskladnenia 
tkaniva v biobanke
Kľúčovým momentom celej tkanivovej
biobanky je časový faktor ischémie (nedo-
krvenia) odoberaného tkaniva. Odber vzo-
riek do biobanky sa odporúča realizovať
do 15 až 30 minút od prerušenia krvného
zásobenia, aby sa minimalizoval tzv. hypo-

xický fenomén. Ak by sa tento časový in-
terval ischémie presiahol, tak dôjde k ne-
zvratným zmenám na molekulovej úrovni,
a  tým k  poškodeniu kvality biomolekúl.
Pretože ide o krátky časový interval medzi
chirurgickou resekciou a zmrazením tka-
niva, vyžaduje si to dokonalú súhru a spo-
luprácu zainteresovaných pracovísk chi-
rurgie a skúsených trénovaných patológov. 

Platí sa za uchovanie 
tkaniva v biobanke?
Uskladnenie tkanivových vzoriek v tkani-
vovej biobanke je bezplatné a pre pacienta
z  uskladnenia vzoriek jeho biologického
materiálu nevyplývajú žiadne povinnosti.

Kapacity uskladnenia 
v tkanivovej biobanke
V  jednom hlbokomraziacom boxe je
možné uskladniť približne 6 000 vzoriek.
Ideálny rozmer odoberanej vzorky je 1 x
0,5 x 0,5 cm. Ak to veľkosť operačného
preparátu a nádorovej lézie umožňuje, je
možné odobrať aj viac vzoriek do  samo-
statných nádobiek. Každá vzorka je pat -
ričné označená, prehľadne umiestnená
v boxe a zaregistrovaná v elektronickej aj
klasickej „papierovej“ forme.

Obdobie uskladnenia
Uskladnenie je možné na dlhé obdobie a za-
tiaľ nie je limitované časovými hranicami.

(pokračovanie nabudúce)
Text: Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.,
MUDr. Katarína Macháleková, PhD. -
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Foto: Peter Kresánek

Prednosta ÚP SZU a OÚSA doc. MUDr.
Karol Kajo PhD.

Odborný garant tkanivovej banky MUDr.
Katarína Macháleková, PhD.

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., a Mgr.
Tomáš Laboš pri odbere tkaniva do
tkanivovej banky.
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SOCIáLNE PORADENSTVO

16číslo 3/2012

Oonkologickom ochorení sa
hovorí i píše pomerne často,
väčšinou v súvislosti so zdra-

votným stavom. Keďže zdravie je stav,
keď sú naplnené bio-psycho-sociálno-
-spirituálne potreby jedinca, pri nena-
plnení týchto potrieb vzniká nerovno-
vážny stav a prichádza k vzniku ocho-
renia. Sociálne poradenstvo je súčasťou
multidisciplinárneho prístupu a  stáva
sa jednou z  nevyhnutných súčastí po-
moci pacientom. 

Individuálny prístup
Každý z nás aj zdravý jedinec má svoje
potreby, iné rodinné zázemie, pracovné
podmienky, vek, iné štádium ochorenia,
preto aj poradenstvo v sociálnej oblasti
musí byť jednoznačne individuálne, a to
aj v prípade, že ide o rovnaké onkolo-
gické ochorenie. Onkologické ochore-
nie postihuje celého človeka, nie je to
len ochorenie niektorého orgánu.
Vplýva na jeho duševný život, na jeho
osobnosť, vyvoláva reakcie a zmeny rôz-
neho trvania, intenzity i charakteru.
Ochorenie zasiahne a naruší zabehnutý
životný rytmus človeka. Stavia pacienta
pred nové životné situácie, núti ho
mnohokrát prispôsobiť sa veľmi neoča-
kávaným podmienkam. 
V našom ústave poskytujeme individu-
álne sociálne poradenstvo pacientom

počas hospitalizácie i ambulantnej sta-
rostlivosti, a  to osobne alebo telefo-
nicky. S požiadavkou o pomoc sa na nás
môžu obrátiť aj rodinní príslušníci pa-
cienta. 
V  snahe byť nápomocní každému on-
kologickému pacientovi, ktorý radu
i pomoc potrebuje, v oblasti sociálneho
poradenstva spolupracuje náš ústav 
i s Ligou proti rakovine. 

Sociálny pracovník 
a potrebné rady
Sociálny pracovník sa zaoberá psychic-
kými a sociálnymi potrebami pacienta
a  reálnymi možnosťami ich uspokoje-
nia. Cieľom však nie je trvalá starostli-
vosť podporujúca klientovu pasivitu,
ale poskytovanie pomoci v krízovej si-
tuácii. Dôležitá je motivácia k vlastnej
zodpovednosti a  rozhodovaniu tak za
seba, ako i  blízkych. Poradenstvo vy-
chádza z platnej legislatívy. Pri posky-
tovaní sociálneho poradenstva sú dôle-
žité zákony - zákon č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení, zákon č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, zákon č. 448/2008 o sociálnych
službách, zákon č. 98/1995 o liečebnom
poriadku v  znení neskorších predpisov
a iné. 

Kompenzácia pri ochorení
Zákon č. 447/2008 Z. z. umožňuje ob-
čanovi s onkologickým ochorením po-
žiadať o posúdenie miery funkčnej po-
ruchy príslušný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v mieste svojho bydliska 
s následnými možnosťami kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravot-
ného postihnutia. V zmysle citovaného
zákona sa za sociálny dôsledok ťažkého
zdravotného postihnutia považuje zne-
výhodnenie, ktoré má občan s ťažkým
zdravotným postihnutím v porovnaní
so zdravým človekom rovnakého veku,
pohlavia a za rovnakých podmienok.
Kompenzovanie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia ne-
znamená poskytovanie výhod, ale
zmierňovanie, prípadne odstraňovanie
tých znevýhodnení, ktoré občanom 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
v spoločnosti vznikajú.
Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného
postihnutia sú kompenzované v oblasti:

mobility a orientácie,
komunikácie,
zvýšených výdavkov,
sebaobsluhy.

Jednotlivé formy peňažných príspevkov
sú podmienené príjmom občana a spo-
ločne žijúcich osôb v domácnosti, to
znamená, že nie každý občan s tým
istým ochorením môže získať napr. rov-
nakú výšku príspevku na opatrovanie 
a pod. Všetky príspevky majú svoju zá-
konnú podobu a obmedzenia, nie sú to
príspevky fakultatívne.
Konanie na účely kompenzácie sa za-
čína podaním žiadosti občana na úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste
svojho trvalého bydliska. Po skomple-

Úloha sociálneho
pracovníka pri liečbe
onkologického pacienta
Milí čitatelia, rodinní príslušníci, kolegovia, kolegyne, všetci tí,
ktorých náš časopis oslovil a radi získate obraz o jednotlivých
oddeleniach a možnostiach, ktoré naša nemocnica ponúka.
Jednou z nich je aj sociálne poradenstvo, ktoré má v liečbe 
a starostlivosti o onkologického pacienta dôležitú,
nezastupiteľnú úlohu.   
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tizovaní príslušnej zdravotnej doku-
mentácie prechádza táto žiadosť lekár -
skou posudkovou činnosťou (posud-
koví lekári), nelekárskou posudkovou
činnosťou (sociálni pracovníci posud-
kového tímu). Posudok je vypracovaný
spoločne odborníkmi z oboch uvede-
ných oblastí s následným vydaním roz-
hodnutia o konkrétnych formách kom-
penzácie. Príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny má zákonnú
lehotu na vydanie takéhoto rozhodnu-
tia, ktorá je 60, max. 90 dní od podania
skompletizovanej žiadosti občanom.
V prípade rozhodnutia o určení miery
funkčnej poruchy 50 % a viac je obča-
novi vydaný preukaz fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím (FO
ZŤP) alebo preukaz fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom. 

Sociálne zabezpečenie 
pre chorého pacienta
V  pokročilejších štádiách ochorenia,
keď nie je možné vyliečenie a prichádza
k poklesu miery schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť po uplynutí tzv.
podpornej doby, upravuje zákon 
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom zabezpe-
čení, možnosť požiadať o  posúdenie
miery poklesu vykonávať zárobkovú
činnosť. Posudzovanie dlhodobo ne-
priaznivého zdravotného stavu občanov

na účely invalidného dôchodku vyko-
návajú posudkoví lekári sociálneho po-
istenia príslušných pobočiek a ústredia
Sociálnej poisťovne. Dlhodobo nepriaz-
nivý zdravotný stav ako objektívna so-
ciálna udalosť je stav, ktorý zbavuje
alebo obmedzuje poistenca v  jeho
schopnosti vykonávať doterajšiu alebo
inú zárobkovú činnosť v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou, je prirodzené,
že takýto poistenec odôvodnene oča-
káva, že bude hmotne zabezpečený pro-
stredníctvom invalidného dôchodku. 
Ak zdravotný stav onkologického pa-
cienta neumožňuje jeho návrat do pra-
covného procesu a jeho návrat lekár ne-
odporučí, je možné, aby požiadal
o invalidný dôchodok. V celom tomto
procese je dôležitá komunikácia pacient
- praktický lekár - posudkový lekár So-
ciálnej poisťovne. Len ich vzájomná

spolupráca umožní ľahšie zvládnuť
tento proces. Požiadať o invalidný dô-
chodok je však vhodné až vtedy, keď
ošetrujúci lekár bude môcť potvrdiť dá-
tum ukončenia dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, alebo pred uplynutím 52.
týždňa od vzniku dočasnej pracovnej
neschopnosti. Konanie o priznanie in-
validného dôchodku sa začína na zá-
klade písomnej žiadosti fyzickej osoby
- pacienta. Žiadosť o priznanie invalid-
ného dôchodku spisuje pracovník po-

bočky Sociálnej poisťovne príslušnej
podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
Zároveň občan dostane príslušné po-
učenie - zoznam dokladov potrebných
na spísanie žiadosti o  priznanie inva-
lidného dôchodku. Posudzovanie miery
poklesu vykonávať zárobkovú činnosť
vykonáva posudkový lekár na základe
prílohy č. 4 zákona 461/2003 Z.z.
Nádorové ochorenia zaberajú už dlho-
dobo jedno z prvých troch miest v počte
uznaných invalidít. V praxi nie sú ne-
obvyklé prípady, keď je nádorové ocho-
renie desať a  viac rokov stabilizované,
teda bez recidívy základného ochorenia,
bez dokázaných metastáz vo vzdiale-
ných orgánoch. V  takomto prípade
možno takúto osobu považovať za vy-
liečenú, vyžaduje naďalej len kontrolu
zdravotného stavu na špecializovaných
onkologických pracoviskách v pravidel-
ných intervaloch. Neuznanie invalidity
pri kontrolnej lekárskej prehliadke
a  návrat do pracovného procesu býva
zložitý a  problematický. Prevažuje is-
tota v  poberaní dôchodku nad situá-
ciou návratu do neistého pracovného
procesu. Je to riešenie závažného psy-
chologického problému - pomôcť zme-
niť pohľad pacienta na svoju chorobu.

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 o sociálnych služ-
bách a  o  zmene a  doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podni-
kaní (živnostenský zákon) v znení ne-
skorších predpisov. Tento zákon defi-
nuje sociálnu službu ako odbornú
činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu
činnosť alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociál-
nej situácie, riešenie nepriaznivej sociál-
nej situácie alebo zmiernenie nepriaz-
nivej sociálnej situácie fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj
schopnosti fyzickej osoby viesť samo-
statný život a na podporu jej začlenenia
do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmie-
nok na uspokojovanie základných ži-

Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom

Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím 
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votných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fy-
zickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fy-
zickej osoby a rodiny.

Proces posúdenia odkázanosti na so-
ciálnu službu v domove sociálnych slu-
žieb, špecializovanom zariadení, zaria-
dení podporovaného bývania,
rehabilitačnom stredisku. Posudkovou
činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým
zdravotným stavom na sociálnu službu
v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a na opatrovateľskú službu.
Žiadosť FO o  posúdenie odkázanosti 
s cieľom poskytnutia sociálnej služby
rieši oddelenie posudkovej činnosti pri
VÚC.
Lehota na vydanie komplexného po-
sudku - rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu je 30 dní.
Sprievodná dokumentácia k žiadosti
o uzavretie zmluvy o poskytovaní so-
ciálnej služby:

žiadosť o  uzatvorenie zmluvy o  po-
skytovaní soc. služby
sociálny, lekársky posudok
lekársky nález pre účely posúdenia
odkázanosti
posudok o odkázanosti
rozhodnutie o odkázanosti.

Povinné prílohy k  žiadosti o uzatvo-
renie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby:

kópia právoplatného rozhodnutia
o  odkázanosti na sociálnu službu
(v domove sociálnych služieb, špecia-
lizovanom zariadení, zariadení pod-
porovaného bývania, rehabilitačnom
stredisku)
potvrdenie o  príjme za predchádza-
júci kalendárny rok
doklady o  majetkových pomeroch
(čestné vyhlásenie)
popis RTG snímky pľúc (nie starší
ako 1 mesiac, výsledky vyšetrenia na
TT, TR, BWR doloží FO priamo za-

riadeniu)
iné doklady, ktoré sú podkladom na
uzatvorenie zmluvy

hospicová starostlivosť
Hospic je určený pre terminálne cho-
rého pacienta. V  zmysle zákona č.
578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizá-
ciách v zdravotníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov je hospic sa-
mostatné zdravotnícke zariadenia
určené na poskytovanie paliatívnej sta-
rostlivosti so sídlom v samostatnej bu-
dove. Paliatívnu starostlivosť poskyto-
vanú hospicmi označujeme ako
hospicovú starostlivosť. Myšlienka hos-
picu vychádza z úcty k človeku ako 
k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti
a z jeho potrieb - biologických, psycho-
logických, sociálnych a duchovných.
Hospic nesľubuje uzdravenie, ale rov-
nako neberie nádej. Paliatívnu starost-
livosť v hospici zabezpečuje tím lekárov,
sestier, sanitárov, ale aj sociálny pracov-
ník, duchovný a  dobrovoľníci. Denný
režim je iný ako v bežných zdravotníc-
kych zariadeniach, plne sa prispôsobuje
individuálnym potrebám a  stavu pa-
cientov. 
Starostlivosť o  nevyliečiteľne chorého
a zomierajúceho pacienta sa zameriava
najmä na zmierňovanie príznakov cho-
roby a bolesti, poskytovanie psychickej
pohody a napokon na zabezpečenie psy-
chickej, sociálnej, emocionálnej a  du-
chovnej podpory pacientovi a jeho blíz-
kym vo finálnom štádiu ochorenia, pri
úmrtí a v období smútku. 
hospic nevyliečiteľne chorému a zo-
mierajúcemu pacientovi garantuje, že: 

nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, 
vždy bude rešpektovaná jeho ľudská
dôstojnosť, 
v posledných chvíľach života nezos-
tane sám.

V  hospicovej starostlivosti dochádza
k  integrovaniu psychologických a spi-
rituálnych aspektov starostlivosti o pa-
cienta, poskytovaniu podporného sys-
tému, aby pacient mohol žiť čo

najaktívnejšie až do smrti, poskytovaniu
pomoci príbuzným, blízkym osobám
pacienta na zvládnutie problémov počas
jeho choroby a aj po jeho smrti v čase
smútenia.
Viac info na: www.hospice.sk

ADOS
Domáca ošetrovateľská starostlivosť
(ADOS) na Slovensku v systéme zdra-
votnej starostlivosti funguje od roku
1995 a je súčasťou mimonemocničnej
zdravotnej starostlivosti. Agentúra do-
mácej ošetrovateľskej starostlivosti je
zdravotnícke zariadenie, ktoré posky-
tuje komplexne domácu ošetrovateľskú
starostlivosť chorým a pôrodnú asisten-
ciu ženám, u  ktorých sa predpokladá,
že ich zdravotný stav si nebude vyžado-
vať nepretržitý pobyt v ústavnom zdra-
votníckom zariadení, a osobám, ktoré
poskytnutie ústavnej zdravotnej staros -
tlivosti odmietli.  Uzatvárajú zmluvu
o úhrade poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti so zdravotnými poisťovňami.
Ich činnosť je teda hradená z verejného
zdravotného poistenia. Je pravda, že
každá zdravotná poisťovňa má svoje
pravidlá, ak niektorý výkon nehradí, je
nutné o tom pacienta včas  informovať.
Zoznam hradených výkonov príslušnou
zdravotnou poisťovňou je prílohou kaž-
dej zmluvy.
Viac info na: www.lpr.sk, www.ados.sk 

Informácie a poradenstvo
Sociálny pracovník je v  našom ústave
k  dispozícii  každý  pracovný  deň    na
tel. č. 02/592 49 406. V rámci spolu-
práce s  Ligou proti rakovine sa môžu
onkologickí pacienti či ich blízki obrátiť
na Linku pomoci Ligy proti rakovine
sídliacu v Centre pomoci na Brestovej
6 v  Bratislave, a  to osobne vo štvrtok
od 9.00 do 13.00 hodiny alebo v  uve-
denom čase telefonicky na tel. č. 02/52
96 51 48.  Sociálny pracovník by mal
byť prítomný i v každom nemocničnom
zariadení v rámci SR. 
Text: Anna Baranová, sociálna sestra,
OÚSA Bratislava
Foto: Archív

SOCIáLNE PORADENSTVO

číslo3   /2012 18
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Napríklad v tíme Oddelenia le-
kárskej genetiky realizuje slo-
venská  talentovaná medi-

cínska vedeckovýskumná pracovníčka
RNDr. Zdena Bartošová, CSc., v  spo-
lupráci s Internou onkologickou klini-
kou ústavu, najmä MUDr. Vandou
Ušákovou, PhD., projekt zavedenia
testu na predikciu neželanej, niekedy až

smrteľnej toxicity na 5-fluorouracil (5-
FU). Na Slovensku sa zatiaľ reálne ta-
kýto test v  praxi neuplatňuje. Za po-
dobný test v  Spojených štátoch môže
pacient zaplatiť vyše tisíc dolárov. Pod-
stata slovenského riešenia spočíva v ori-
ginálnom kombinovaní takých analy-
tických prístupov, ktoré sú senzitívne
a rýchle, ale test zbytočne nepredražujú.
Pomocou analýzy polymorfizmov v gé-
noch DPYD a TYMS sa  vrodená pre-
citlivenosť zisťuje ešte pred podaním
lieku. Výsledky testu sa následne zohľad-
nia pri dávkovaní lieku (prípadne sa liek
nahradí iným liekom). To pomôže pa-
cientovi lepšie znášať liečbu. A v ojedi-
nelých prípadoch totálneho defektu
DPYD i  zachrániť život. Reakcia na 
5-FU totiž môže byť vtedy veľmi zá-
važná. A ako sa už stalo v zahraničí, na-
príklad v smutne známom prípade pa-

cientky Cheryl Britton z  USA,
i smrteľná. Pritom niekedy sa pacientovi
podáva 5-fluorouracil len ako zaisťova-
cia liečba. Výskumníčka RNDr. Zdena
Bartošová, CSc., už v minulosti vyvinula
vysoko senzitívny a  ekonomicky efek-
tívny test na detekciu mutácií v  géne
KRAS. V  Národnom onkologickom
ústave, v Onkologickom ústave sv. Al-
žbety a ďalších nemocniciach ním už vy-
šetrili niekoľko tisíc vzoriek pacientov
z celého Slovenska. Po detekcii mutácií
v géne KRAS tak bude test na predikciu
toxicity k 5-FU ďalší na Slovensku vy-
vinutý test, ktorým sa ušetrí prípadný
nákup podobných drahých zahranič-
ných komerčných testov. Podľa pred-
bežných kalkulácií pritom bude domáci
test na predikciu toxicity k 5-FU pri ob-
dobnej účinnosti až päťnásobne lacnejší.
Text a foto: Peter Kresánek

19

UDIALO SA

NOVÝ TEST 
predikcie toxicity
S výraznou podporou Ligy
proti rakovine najnovšie
špičkoví odborníci v
Onkologickom ústave sv.
Alžbety zintenzívňujú
uplatňovanie ďalších nových
genetických metód pri
zefektívňovaní indikácie a
liečby onkologických chorôb. 

Na oddelení lekárskej genetiky slovenskí talentovaní medicínski vedeckovýskumní pracov-
níci RNDr. Zdena Bartošová, CSc., a RNDr. Michal Konečný, PhD., úspešne aplikujú
vedecké poznatky do klinickej praxe. Vrátane etablovania testu na predikciu neželanej,
niekedy až smrteľnej toxicity niektorých liekov. Na snímke sú pri práci na genetickom
sekvenátore.

Onkologický  ústav sv. Alžbety,
novovybudované  oddelenie
lekárskej genetiky.
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Onkologickí pacienti a ich blízki
v  nich nájdu radu, podporu
i pomoc formou bezplatných

služieb.  Rovnako je v centrách vítaná aj
zdravá verejnosť, ktorá sa v  nich môže
poradiť o  zdravom životnom štýle, pre
mladých ľudí sú určené edukačné pred-
nášky realizované v spolupráci zo základ-

nými a strednými školami. Poskytované
služby pre pacientov, ich blízkych i  ve-
rejnosť, sú plne hradené Ligou proti ra-
kovine z výnosu jej jedinej verejno-pro-
spešnej finančnej zbierky – Deň narcisov,
ale i z 2 % dane z príjmu.
Z poskytovaných služieb môžu onkolo-
gickí pacienti využiť: 

rehabilitácie a relaxácie za asistencie 
diplomovaných fyzioterapeutov
pohybové kurzy
kreatívne kurzy a arteterapiu
besedy s odborníkmi z rôznych oblastí 
vzdelávacie kurzy
kultúrne podujatia
poradenstvo vo forme Linky pomoci. 

Blízki onkologických pacientov i zdravá
verejnosť môžu v centrách využiť pora-
denstvo na Linke pomoci, príp. besedy
a prednášky s odborníkmi.  
Sme tu pre všetkých, ktorých sa rakovina
akýmkoľvek spôsobom dotýka.  
V centrách nájdete odborníkov z radov
onkológov, fyzioterapeutov, psychológov
či sociálne sestry, stretnete ľudí s rovna-
kým osudom. Práve v nich zistíte, že život
má aj napriek chorobe svetlé stránky a nie
ste so svojimi problémami sami. 

Čo vám odporučia 
pacienti i lektori? 
Klaudia Duchoňová vedie kurz papiero-
vého pletenia: Vždy sa na kreatívne po-
poludnia veľmi teším, pretože sa v centre
stretáva niekoľko zanietených fanúšikov
tejto techniky. Pri pletení dokážeme aspoň
na chvíľu zabudnúť na svoje problémy, veď
pletenie je veľký relax. Naše stretnutia sú
o  rôznych „babských“ rozhovoroch či už
z bežného života, alebo si popri pletení od-

NOVINKY LIGY
v Centrách pomoci

20číslo3   /2012

LIGA PROTI RAKOVINE

O Centrách pomoci Ligy proti rakovine ste na stránkach Našej
nemocnice už čítali. Liga proti rakovine ich zriadila, prevádzkuje
a plne financuje tri – v Bratislave (2008), Martine (2010)
i Košiciach (2009). 

Zdravé varenie. Hodina angličtiny.

Pilates.
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poručíme dobrého lekára.  Z  každého
kurzu dievčatá odchádzajú so svojím ručne
upleteným košíkom. 
Jozef Frank, pacient i  lektor na zdravú
výživu: V martinskom Centre pomoci  ve-
diem hodiny zdravého varenia. Pred sta-
novením diagnózy som sa stravoval úplne
bežne. Potom som však vylúčil z jedálneho
lístka údeniny, vyprážané jedlá, stužené
tuky, sladkosti (mimo medu a čokolády).
Stanovil som si zásadu – nezjem nič, o čom
neviem kto, kde a z čoho navaril. Od sta-
novenia diagnózy je to už viac ako 2 roky,
som stále v aktívnom sledovaní onkológom
a môj zdravotný stav sa podstatne nemení.
Samozrejme, žiadna diéta ani superzdravé
potraviny rakovinu nevyliečia, ale pestrá
a vyvážená strava, fyzická kondícia a po-
zitívne myslenie môžu napomôcť. A  tieto

svoje vedomosti odovzdávam pacientom
pri hodinách varenia, počas ktorých si vždy
uvaríme niečo chutné a pritom zdravé.
Od septembra spúšťame nové zaujímavé
kurzy a aktivity. V bratislavskom centre
sa môžete tešiť na kurz výroby brošní či
výtvarné maľovanie formou arteterapie
i na kurz nemčiny. V martinskom centre
pomoci opäť po jednoročnej prestávke
začíname s kurzom cudzích jazykov a za-
cvičiť si môžete čchi-kung, tradičné
čínske cvičenie na zlepšenie imunity a od-
búranie únavy. 

Od októbra t.r. otvoríme zrekonštruo-
vané priestory košického centra pomoci,
ktoré bude lepšie a komfortnejšie prispô-
sobené pre potreby pacientov. 
Viac o Centrách pomoci a jednotlivých
aktivitách  sa dozviete na  centrumpo-
moci.blogspot.sk  - nájdete  tu  články,
rady,  rozhovory. Program centier po-
moci je dostupný i na www.lpr.sk.
Text: Ing. Mgr. Martina 
Myjavcová-Slušná
Foto: archív LPR, 
ilustračné fotografie z kurzov
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KONTAKTy NA CENTRá POMOCI
CENTRUM POMOCI bRATISLAVA – brestová 6, bratislava
Linka pomoci je vám k dispozícii od pondelka do piatka v čase od
9.00 – 13.00 a od 14.00 – 16.00 na telefónnom čísle 02/52 96 51 48
alebo v tom istom čase osobne v Centre pomoci.
CENTRUM POMOCI MARTIN – Kukučínova 2, Martin
Linka pomoci je vám k dispozícii od pondelka do štvrtka v popoludňajších
hodinách na telefónnom čísle 043/32 40 506 alebo v tom istom čase osobne
v Centre pomoci.
CENTRUM POMOCI KOŠICE – Paulínyho 63, Košice
Odborné poradenstvo: každý pondelok v čase od 15.30 do 17.30 na
telefónnom čísle 055/62 56 234

Papierové pletenie.

R
NDr. Tibor Zonnen-
schein pracuje v Onko-
logickom ústave sv.

Alžbety v oblasti lekárenskej
starostlivosti vyše 35 rokov.
Slovenská farmaceutická
spoločnosť udelením medaily
ocenila najmä viacročnú tú-
torskú činnosť RNDr. Tibora
Zonnenscheina pri  spolupráci
s Farmaceutickou fakultou

UK. Pri svojom pôsobení
vyniká ako odborník na mo-
tiváciu študentov i metodiku
tímovej reflexie študentov
počas šesťmesačnej praxe.
Orientuje praktikantov pri
zdravotníckej lekárenskej
starostlivosti, spolupracuje 
s nimi na príprave seminárov
a prezentácií. Realizuje tiež
prvé atraktívne stretnutia

študentov farmácie  s praxou v nemocničnej a
verejných pobočkách lekárne. Ich nové
priestory pritom vytvárajú dobré podmienky
pre prax farmaceutickej fakulty. Vysoko
odborné služby Lekárne sv. Alžbety, ktorú
vedie RNDr. Tibor Zonnenschein, respektíve jej
pobočiek, oceňujú tiež samotní pacienti. 
Text a foto: Peter Kresánek

Do vyše 250-ročnej kroniky Lekárne sv. Alžbety pribudol ďalší pozitívny
záznam. Primár Lekárne sv. Alžbety OÚSA RNDr. Tibor Zonnenschein
získal za zásluhy a rozvoj slovenského lekárenstva medailu PhMr. Jána
Vladimíra Žuffu (PhMr. Ján Vladimír Žuffa - 1. 6. 1893 Liptovský
Mikuláš – 1. 12. 1974 Liptovský Mikuláš - bol známy slovenský lekárnik,
filantrop), ktorú mu udelila Slovenská farmaceutická spoločnosť. 

BLAHOŽELÁME!
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Čoje nutné urobiť ešte pred
vyšetrením u  anestézio-
lóga a pred tým, ako bu-

dete kvôli operácii hospitalizovaní? 

Ak máte dlhodobý zdravotný problém
(chronické ochorenie), na  ktorý sa lie-
čite (vysoký krvný tlak, astmu, cuk -
rovku, choroby svalov, alergie a iné)
navštívte svojho špecialistu. 
Ak fajčíte, niekoľko týždňov pred ope-
ráciou obmedzte fajčenie. Podanie
anestézie tak bude pre vás bezpečnejšie,
zároveň znížite riziko rozvoja poope-

račných komplikácií dýchacieho sys-
tému. 
Ak máte nadváhu a dostatok času (me-
siace), skúste znížiť svoju hmotnosť.
Nerobte to však drasticky. 
Ak vám chýbajú zuby alebo korunky,
navštívte svojho stomatológa. Upozor-
nite anestéziológa na problémy s chru-
pom (kývajúce sa zuby), uľahčí to za-
bezpečenie dýchania počas operácie. 
Navštívte internistu (deti pediatra),
aby vyhotovil interné (pediatrické) pred -
operačné vyšetrenie (nesmie byť staršie
ako 14 dní).

7 až 10 dní pred hospitalizáciou je
potrebné prerušiť užívanie liekov
ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi
a funkciu krvných  doštičiek – pred-
tým sa poraďte so svojím praktickým
lekárom.
Navštívte anestéziológa (aby realizoval
anestéziologické  vyšetrenie). 

Anestéziologické vyšetrenie 
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo
vlastne je a čo všetko obsahuje anestézio-
logické vyšetrenie? Pokiaľ nie, nič to. Na-
sledujúce riadky vás uvedú do problema-
tiky.t

Vykonáva ho erudovaný anestéziológ
v špecializovanej ambulancii, najlepšie
cca 1 týždeň pred hospitalizáciou, teda
prijatím do nemocnice na operáciu. 
Pripravte si správy z vyšetrení u inter-
nistu (nie staršie ako 14 dní) a odbor-
ného lekára, u ktorého ste sledovaný
(posledná správa nie staršia ako 28
dní). 
Pripravte si zoznam liekov, ktoré uží-
vate, vrátane prípravkov, ktoré vám ne-
predpísal lekár, ale kupujete si ich. 
Anestéziológ vás podrobne vyšetrí
a  zhodnotí váš terajší zdravotný stav. 
Navrhne pre vás ten najvhodnejší typ
anestézie a vysvetlí vám jej postup 
a priebeh. 
Informujte anestéziológa o vašich aler-
giách (na lieky, potraviny, dezinfekčné
prostriedky...). 
Po podrobnom poučení anestézioló-
gom podpíšete formulár o informova-
nom súhlase s anestéziou. Bez tohto
dokumentu nie je možné anestéziu 
a operáciu absolvovať. 

ANESTÉZIOLÓG A NARKÓZA: 
aj keď sa na nás nepamätáte, 
bez nás to nejde...
V minulom čísle sme vás oboznámili so základnými druhmi
anestézie a s tým, čo sa pod pojmom anestézia rozumie. 
V nasledujúcich riadkoch v tejto téme pokračujeme ďalšími
zaujímavými a potrebnými informáciami.

Na II. klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA prednosta 
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. a sr. Anna MUDr. Natália Gallovičová.

II. ČASŤ
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Čo je potrebné dodržať 
v deň operácie? 

Deň pred operáciou dodržujte pitný
režim. Prijímajte o niečo viac tekutín
ako zvyčajne.
Pred komplikovanejšími operáciami
vám bude realizované napichnutie hru-
bej žily (na krku alebo pod kľúčnou
kosťou), tzv. „kaválny  katéter“ - slúži
na rýchle  podanie  transfúzií a liekov,
prípadne v   pooperačnom období na
podanie výživy, ak to bude nevyhnutné.
Najmenej 6 hodín pred plánovaným
operačným zákrokom nesmiete už nič
jesť ani piť! Počas anestézie  sa strava z
plného žalúdka môže dostať do pľúc 
a spôsobiť komplikácie.
Ráno pred operáciou len na odporú-
čanie anestéziológa môžete s hltom
vody prijať NIEKTORÉ lieky, ktoré
denne užívate. V takejto forme dosta-
nete aj liek na upokojenie. 
Ak sa necítite dobre, informujte o tom
vášho ošetrujúceho lekára. 
Zubnú protézu, šperky a „piercing“ dô-
kladne odložte, odlakujte si nechty na
rukách, dôkladne sa ohoľte (muži), vy-
konajte toaletu celého tela. 
Podľa vášho zdravotného stavu, typu
operačného výkonu a podľa typu anes-
tézie vám podajú premedikáciu. Pre-
medikácia („náladovka“) je podanie
kombinácie liečiv, ktoré navodia v or-
ganizme optimálny stav umožňujúci
nekomplikovaný priebeh narkózy a zá-
roveň slúžia na zníženie strachu. 
Na operačnú sálu vás bude sprevádzať
personál z oddelenia, na ktorom ste
hospitalizovaný. Rodič môže sprevá-
dzať svoje neplnoleté dieťa. 
V operačnom trakte sa stretnete s anes-
téziológom a anestéziologickou sestrou.
Oni vám zabezpečia prístup do žily,
ktorý bude slúžiť na podávanie infúzií
a liekov. V prípade, že to urobili na od-
delení, kde ste hospitalizovaní, ale prí-
stup do žily nevyhovuje požiadavkám
anestézie, urobí to anestéziologický tím
opakovane. 
Opakovane budete informovaní o pre
vás najvhodnejšom spôsobe anestézie. 
Pokiaľ podstúpite operáciu v regionál-

nej anestézii, anestéziológ vám presne
vysvetlí, ako bude prebiehať jej poda-
nie. Zároveň sa dohodnete na tom, či
chcete byť počas zákroku pri plnom ve-
domí alebo v spánku. 
Po príchode  na operačnú sálu budete
na operačnom stole napojení na prí-
stroj (monitor), ktorý bude zazname-
návať stav vašich životne dôležitých
funkcií,  anestéziológ bude pri vás počas
celého trvania operácie od začatia až
po ukončenie narkózy. 
Operačný výkon sa nezačne, pokiaľ ne-
dôjde k znecitliveniu operovanej ob-
lasti (pri regionálnej anestézii) alebo
kým  nezaspíte (pri celkovej anestézii). 
Stav celkovej anestézie sa dosiahne  po-
daním liekov do žily alebo dýchaním
anestetických plynov cez tvárovú
masku. Po uspatí vám anestéziológ za-

bezpečí dýchanie cez špeciálnu tru-
bičku (endotracheálnu kanylu), ktorú
zavádza do priedušnice a napojí vás na
dýchací prístroj. Počas operácie anes-
téziologický tím (anestéziológ a anes-
téziologická sestra) dôsledne sleduje
stav vašich životných funkcií a podľa
nich vedie anestéziu. 
Po ukončení operácie budete z operač-
nej sály prevezení do zobúdzacej miest-
nosti, kde sa o vás postará anestéziolo-
gický tím, až  kým sa úplne preberiete
a vaše životne dôležité funkcie (činnosť
mozgu, srdca, pľúc i obličiek) budú sta-
bilizované. Ak bude váš zdravotný stav
uspokojivý, prevezú vás na oddelenie,
kde ste boli hospitalizovaní. Po kom-
plikovaných operáciách ostanete určitý
čas na Klinike anestéziológie a  inten-
zívnej medicíny. 

Anestézia doktora Mortona. 

Z hISTóRIE

Ľ udstvo  sa  od  nepamäti  usilovalo  o  zmiernenie  bolesti.  Preto  patrí  anestézia 
a narkóza k jedným z najväčších objavov medicíny. Chirurgia sa mohla posunúť do-

predu až potom, keď sa podarilo pacienta zbaviť bolesti. Najprv sa bolesť pri operačnom
zákroku tlmila chladom, alkoholom, ale aj rôznymi odvarmi šamanov. Prvopočiatky tl-
menia bolesti sú už v staroveku. V Egypte a Sýrii používali lekári odvary z ópia a man-
dragory  k potlačeniu bolesti.  Ešte pred 150  rokmi  lekári  operovali  bez umŕtvenia.
Pacienta na stole pridržali silní muži. K prvým anestetikám patril rajský plyn (oxid
dusný). Pokusné osoby sa po jeho užití smiali. Bolo dokonca veľkou módou usporadúvať
večierky s rajským plynom. Až neskôr, keď sa zistilo, že omamuje a potláča bolesť, začal
sa používať v medicíne. V roku 1842 robil uspávacie pokusy s éterom na sebe americký
lekár Ch. T. Jackson a v roku 1846 Američan T. G. Morton prvýkrát demonštroval v Bos -
tone celkovú anestéziu éterom pri operácii nádoru v sánke. Jeho dávkovanie sa riadilo
odhadom a citom. Pacient však bolesť necítil. O rok neskôr uviedol anglický pôrodník
J. Y. Simpson do pôrodníctva chloroform na utíšenie pôrodných bolestí. Na bojisku ako
prvý použil éterovú narkózu ruský chirurg N. I. Pirogov (1810 – 1881), zakladateľ mo -
dernej vojenskej chirurgie.
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Riziká anestézie 
Tie závisia od vášho momentálneho zdra-
votného stavu, vašich chronických ocho-
rení, typu, rozsahu a dĺžky trvania ope-
račného výkonu. 
Veľmi časté a časté komplikácie
Po anestézii sa môže vyskytnúť vracanie,
závrat, neostré videnie, bolesť hlavy, pro-
blémy s vyprázdňovaním, pooperačná bo-
lesť. Bezprostredne po operácii a zobu-
dení z anestézie môžete byť zmätení, ale
stav sa rýchlo upraví. Na celé obdobie
operácie si pravdepodobne nebudete pa-
mätať. Zabezpečia to lieky, ktoré sa počas
narkózy podávajú. 
Menej časté komplikácie
Väčšinou je to ľahké podráždenie dýcha-
cích ciest, bolesti svalov, pocit sťaženého
dýchania, poškodenie zubov alebo zhor-
šenie chronického ochorenia, na ktoré
ste sa predtým liečili. 
Zriedkavé a veľmi zriedkavé komplikácie 
Zriedkavo je to zápal spojiviek a poško-
denie rohovky, poškodenie periférnych
nervov, infarkt srdcového svalu, mozgová
mŕtvica, vážna alergická reakcia alebo
smrť.

Strach  pacienta 
Strach  pacienta z operácie a anestézie sa
môže zmierniť po rozhovore  s  lekárom
v anestéziologickej   ambulancii. Lekár
anestéziológ  pacienta poučí a informuje

o spôsobe a priebehu anestézie i poope-
račného obdobia, ako to bolo uvedené
vyššie. Mal by to robiť tak, aby tomu pa-
cient dobre rozumel. Súhlas s postupom
pacient písomne potvrdí. Ak nesúhlasí,

má nárok kedykoľvek  navrhovaný typ
narkózy odmietnuť.

Anestéziológ a strach 
Je lepšie, ak sa anestéziológ zodpovedne
bojí, ako keby bol ľahkovážne odvážny.
Strach je vlastne zodpovednosť za pa-
cienta. Anestéziológ si uvedomuje, že „ba-
lansuje na hrane noža a aby z hrany ne-
spadol“, v niekoľkých sekundách musí
správne zareagovať, vždy musí mať po-
ruke alternatívne riešenie. Musí byť pred-
vídavý, pretože ani pri maximálnej bez-
pečnosti narkózy nemôže vylúčiť
komplikácie i nepredvídateľnú  reakciu
a situáciu. Medicína je nevyspytateľná,
ale skúsený tím lekárov i sestier to takmer
vždy zvládne.

Text: MUDr. Iveta Džuberová, primárka
II. KAIM LFUK a OÚSA
Foto: archív

PREDSTAVUJEME
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Doc. MUDr. Tomáš KADLIC, CSc.,
nestor slovenskej anestéziológie

SLOVENSKá hISTóRIA

A nestéziu – narkózu  najprv robili chirurgovia alebo radové sestry – bola však veľmi
riskantná. Na Slovensku vznikol samostatný odbor anestézie až po druhej svetovej

vojne. Za jeho slovenského zakladateľa a priekopníka  sa považuje MUDr. Tomáš Kadlic,
pracujúci spočiatku na Klinike chirurgie v Bratislave. Samostatné oddelenie anestézie, pod
jeho vedením, vzniklo  až v roku 1960. Odvtedy sa anestéziológovia vzdelávajú vo svojom
odbore samostatne. V súčasnosti je to veľmi rýchlo sa rozvíjajúci, ale komplikovaný medicín-
sky odbor s bohatými informáciami, zložitým technickým i liekovým vybavením.

P
ri absolvovaní svojho najnovšieho viac-
stupňového programu resocializácie -
teda rekonštrukcie modelu spoločen-

sky pozitívneho správania - dosahuje Road
po piatich rokoch (aj vďaka dvojročnému 
piatemu programu) úspech až pri 98-per-
centách predtým drogovo závislých.
Prispieva k tomu tiež tím odborníkov, kolek-

tívna pracovná terapia,
dodržiavanie princípu
dob rovoľnosti účastníkov
a spolupráca s ich rodin-
nými príslušníkmi
a blízkymi. Terapiu usku-
točňuje Road už šestnásty
rok v pracovnom prostredí

na vidieku v  rodinnom dome osady Tomky
pri Borskom Jure na Záhorí. Účastníci sa tu
sami podieľajú na zabezpečení chodu
hospodárstva a bežných životných potrieb.
Od septembra 2001 sú na terapiu prijímané

tiež ženy. Road sídli v Bratislave
na Holíčskej ulici 30, kde posky-
tuje základné a špeciálne so-
ciálne poradenstvo v oblasti
užívania psychoaktívnych 
látok. Okrem využitia
resocializač ného strediska
Tomky realizuje nadstavbovú
časť programu v prenajatom
byte na Gwerkovej ulici
v bratislavskej Petržalke. 
Text a foto: Peter Kresánek

S Mgr. Annou Hannikerovou ako klientkou Preventívneho centra
OÚSA (na fotografii je s primárkou MUDr. Alenou Kállayovou) sme sa
už na stránkach nášho časopisu stretli. Najnovšie si získala zaslúženú
pozornosť nezisková organizácia Road (z anglického
cesta), ktorú od jej založenia vedie. 

ÚSPEŠNÁ CESTA (ROAD)
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Napriek tomu, že sú podstatne
nižšie ako Vysoké Tatry,
môžu sa pýšiť najvyšším ští-

tom Havran, ktorý dosahuje výšku 2152
m n.m. A nielen to - Široké sedlo(1830
m n.m.) rozdeľuje Belianske Tatry na
dve typické časti. Západnej, ktorá má vy-
sokohorské tvary, dominujú pôvabné
štíty akými sú napr. Muráň (1890 m ),

Nový (1999 m), Havran (2152 m) 
a Ždiarska Vidla (2146 m). Východnú
časť tvorí mierne zvlnený hrebeň s menej
výraznými vrcholmi – Hlúpi (2061 m)
a Bujačí vrch (1946 m). V Belianskych
Tatrách nie sú žiadne plesá, je to však
územie známe svojím botanickým bo-
hatstvom. Od roku 1978 sú Belianske
Tatry z ochranárskych dôvodov pre svoje
botanické bohatstvo pre turistiku uza-
vreté. Nachádza sa tu aj mnoho jaskýň,
avšak jedinou verejnosti prístupnou je
Belianska jaskyňa. 

Akustický a ozdravovací 
podzemný klenot Tatier
Belianska jaskyňa, ukrytá v bezpečí pod-
zemia na severnom svahu Kobylieho
vrchu, je jedinou v Tatrách sprístupne-
nou jaskyňou a zrejme aj preto patrí me-
dzi najnavštevovanejšie sprístupnené jas -
kyne na Slovensku. Okrem bizarných
skalných tvarov zaujme návštevníka aj
bohatým výskytom kalcitovej sintrovej
výplne. K jej vchodu vo výške 890 m sa

Liečivé Belianske Tatry
Jedinečná kombinácia
prírodných krás, tiahnuca 
sa na území s dĺžkou 55
kilometrov, urobila z Tatier
nielen jedny z najmenších
veľhôr Európy a sveta, ale aj
jedno z najobľúbenejších miest
návštev tiež vďaka ich
prírodnému prostrediu
s mimoriadnymi liečebnými,
ozdravujúcimi
i rehabilitačnými účinkami..
Zvlášť to platí o jednej z ich
troch častí – Belianskych
Tatrách, ktoré zostali oproti
iným lokalitám uchránené
i pred známou prírodnou
kalamitou....
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dá dostať za necelú polhodinu pokojnej
chôdze z Tatranskej Kotliny po asi kilo-
meter dlhom náučnom chodníku s pre-
výšením 122 m. Hoci celková dĺžka jas -
kyne je až 3 500 m s výškovým
rozdielom 168 m, v  súčasnosti je sprí-
stupnená necelá tretina vyše 1000 m) s
prevýšením 125 m. Žije v nej až 7 dru-
hov netopierov, ktorým vyhovuje 
teplota vzduchu od 5,0 až do 6,3 °C 
a relatívna vlhkosť 90 - 97 %.
Belianska jaskyňa je atraktívna aj pre
svoju takmer dokonalú akustiku a po-
sledné roky sa využíva aj na ozdravovacie
speleoklimatické pobyty. Spĺňa totiž naj-
prísnejšie kritériá kladené na liečebné
účely. Opodstatnenosť využitia týchto
priestorov pri terapii dýchacích orgánov
potvrdila aj vedecká expertíza vypraco-
vaná Ústavom geotechniky v Košiciach.

Liečebné účinky jaskyne spôsobuje viac
faktorov. V jaskyni je prakticky sterilné
prostredie - bez alergénov, s nízkym ob-
sahom baktérií a prachových častíc vo
vzduchu. Jaskynné prostredie má rovno-
mernú, relatívne vysokú vlhkosť, čo
priaznivo ovplyvňuje exkréciu. Aj preto
sú dýchacie cvičenia efektívnou liečeb-
nou metódou ochorení dýchacích orgá-
nov, pri ktorých sa využíva jaskynné pro-
stredie ako prirodzené inhalatórium, kde
základným liečebným prvkom je jas -
kynné ovzdušie.

Sanatórium
Vďaka objaveniu jaskyne vznikla na
ceste do Lendaku Tatranská Kotlina.
A hoci na tomto mieste existovala les-
nícka a  kamenárska osada Kotlina už
dávnejšie – až orientáciou na liečbu tu-

berkulózy po konci 1. svetovej vojny  za-
čala zažívať osada svoj rozmach. Od
roku 1991 využíva Sanatórium Tat -
ranská Kotlina jaskyňu na liečebné účely
svojich pacientov, pričom ju považuje
za doplnkovú pri terapii dýchacích or-
gánov. Ide najmä o pacientov s alergic-
kými rinitídami a ľahkou formou bron-
chiálnej astmy, eventuálne chronickej
alebo recidivujúcej bronchitídy. Pod-
statným prínosom tejto doplnkovej
liečby v jaskyni sú najmä pocity subjek-
tívneho zlepšenia, ako ústup dýchavič-
nosti, kašľa, expektorácie, väčšia prie -
chodnosť nosa, zvýšenie telesnej
vy konnosti. V jaskyni sa nachádza pri-
rodzený aerosol s obsahom iónov viace-
rých prvkov, najmä vápnika a magnézia.
Inhalácia ionizonovaného vzduchu zvy-
šuje mukocilitárnu aktivitu, a tým aj čis-
tiacu schopnosť dýchacích ciest. Pro-
stredie jaskyne má po celý rok
rovnomernú teplotu, prúdenie vzduchu
je tam zanedbateľné, pacienti nie sú vy-
stavení frontálnym zmenám počasia. Po-
byt pacientov v jaskyni trvá asi 45 mi-
nút. Rozsah poskytovanej komplexnej
lekárskej diagnostiky aj komplexné la-
boratórne vyšetrenia a súbor rehabili-
tačných procedúr, pre samoplatcov a aj
kúpeľných hostí, zabezpečuje ubytova-
nie – od apartmánov cez hotelové uby-
tovanie až po turistický štandard a rôz-
norodé služby, ktoré vytvárajú zo
sanatória skutočnú oázu zdravia a  po-
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hody. A  nielen to. Klienti majú k  dis-
pozícii aj relaxačný bazén, vonkajšie
multifunkčné ihrisko,  SPIDER PARK
v  blízkosti areálu sanatória, saunu, ví-
rivku, telocvične, posilňovňu, biliard,
požičovňu bicyklov a  cyklochodník
priamo z Tatranskej Kotliny do Spišskej
Belej v  dĺžke 12 km! V  zime sú atrak-
tívne neďaleké kvalitné lyžiarske stre-
diská v Bachledovej doline a Ždiari.

Rázovitý Ždiar
Jedným z  klenotov Slovenska a  Belian-
skych Tatier je aj neďaleká rázovitá obec
Ždiar, známa svojou špecifickou archi-
tektúrou goralských dreveníc, svojimi ty-
pickými tradíciami, zvyklosťami, folkló-
rom a kultúrou s vyše 1300 obyvateľmi.
Jej celé priľahlé územie je začlenené do
chráneného územia TANAP-u, prírodnej
rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie
Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. His-
torickým symbolom Ždiaru je cirkevný
motív, o ktorý sa obec začala uchádzať po
roku 1989. Biblický výjav stojacej Panny
Márie na pažiti s gloriolou okolo hlavy 
a vedľa nej sv. Alžbety bez glorioly je spo-
jený s tunajším kostolom, ktorý je zasvä-
tený Navštíveniu Panny Márie a používal
sa na pečatidle, ktoré obec používala až
do začiatku 20. storočia.
Text: Peter Škorňa
Foto: Peter Kresánek, INT

Pieta a v malebnej prírode postavený farský Kostol sv. Mikuláša v Lendaku sú iba niekoľko desiatok metrov od Sanatória Tatranská
Kotlina i vchodu do Belianskej jaskyne.
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Určite najťažšie túto stratu
nesú jeho najbližší. Manželka
Zdenka, synovia Karol

a Martin, nevesty Slávka a Janka i vnú-

čatá. Noblesného človeka, ktorý robil
cez svoje fotografie svet krajší a ktorý
ich dokázal ako málokto uviesť do sveta
- stratila aj naša krajina. 

Velikáni však nikdy neodchádzajú
úplne. Karol Kállay tiež medzi nami
ďalej zostáva. Najmä cez odkaz svojej
tvorby. Tiež ako nedosiahnuteľný vzor
a učiteľ tých, čo sa snažia cez objektív
o  zachytenie okamihov v  zábleskoch
času či už amatérsky, alebo profesio-
nálne. 
Nielen tým, ktorí ho poznali bližšie, je
tiež príkladom striedmosti, dobrej ži-
votosprávy a činorodosti. Pamätám sa,
ako v jednom z rozhovorov priznal, že
preferuje pravidelnú doma pripravenú
i  konzumovanú stravu v  striedmych
dávkach. Jeho krédom bolo, že šetriť
sa v práci určite netreba. Lebo práca je
povznášajúcim a hnacím motorom ne-
vyčerpateľnej energie človeka. Sám pra-
coval aktívne i vo veku 86 rokov, keď
ešte stihol dokončiť návrh a  maketu
svojho celoživotného diela Photorepor-
ting.

Karol Kállay († 86) nám zanechal päťdesiatku
kníh s fotografiami a uskutočnil viac ako 
80 osobných výstav na Slovensku aj v zahraničí.
Na snímke s manželkou Zdenkou. 

Bol osobnosťou, ktorú prostredníctvom jeho tvorby poznali vari
všetci. V rozhovore sme ho pred časom priblížili i čitateľom
nášho časopisu. O to ťažšie je zmieriť sa s tým, že nás zrazu Karol
Kállay (* 26. apríl 1926 Čadca - † 4. august 2012 Bratislava)
nenávratne opustil. 

Osobnosť spájajúca
ľudí dobrej mysle
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Exkluzívne pre náš časopis poskytnutý
výber fotografií z pripravovaného diela
pod pracovným názvom Photoreporting,
pri ktorom ešte stihol Karol Kállay
dokončiť návrh a maketu.

Majster Kállay je nám aj príkladom
osobnosti spájajúcej ľudí dobrej mysle
naprieč rôznorodosti názorov a zame-
rania. Spečatila to i rozlúčka s ním, pri
ktorej pred stovkami smútiacich ako
Karolovi kamaráti vystúpili majster li-
terárnych žánrov Ľubomír Feldek či
kňaz Marián Gavenda. Jeho pamiatku
si prišiel uctiť aj 90-ročný nestor slo-
venského monumentálneho sochárstva
Tibor Bártfay a  77-ročný publicista,
ktorý robil prvý ponovembrový rozho-
vor s Alexandrom Dubčekom, zaklada-

teľ nadácie Slovak Gold, Jozef Sitko.
Geniálny Karol Kállay zostáva pre nás
ako vzor excelentného umeleckého vy-
jadrovania sa nielen obrazom, ale tiež

majstrovstva narábania slovom. 
Česť jeho pamiatke... 
Text: Peter Kresánek
Foto: Karol Kállay, Peter Kresánek
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J.
Bezúrová pripravila výstavu 
v OÚSA už tretíkrát. Prvá
autor kina autorská výstava pod

názvom Zvestovanie sa tu uskutoč-
nila ako v poradí trinásta. Tridsiata
tretia z uvedeného cyklu mala názov
Počúvanie ticha. Autorka na nej pre-
zentovala najmä svoje olejomaľby ko-
mornejších formátov z rokov 2008 a
2007 doplnené grafikami. Na aktu-
álnej výstave v Preventívnom centre
OÚSA tvorí ťažisko výber prác žia-
kov, ktorých pripravuje Súkromná
základná umelecká škola, ATELIÉR
zo Senca. Škola vznikla v Galérii Po-
etika, mieste pôsobiska akademickej
maliarky Jitky Bezúrovej, a funguje

aj pod jej vedením. Od za-
čiatku sa na výučbe po-
dieľa tiež jej dcéra Mgr.
Barbora Rojčeková. „Vy-
tvorili sme ateliér s tvori-
vou a rodinnou atmosfé-
rou, kde deti rady chodia
a rozvíjajú svoje nadanie
a tvorivú fantáziu,“ vy-
svetľuje J. Bezúrová. Ako
ďalej informuje, súčasťou
ateliéru naďalej zostali aj
jej obrazy, čo pozitívne
vplýva na deti, ktoré tak
vidia i aktuálnu tvorbu
svojej učiteľky. „Na hodi-
nách veľa pracujeme s in -
špiráciami z dejín výtvar-

Nový výber olejomalieb a grafík, tentoraz najmä svojich žiakov, vystavila ilustrátorka a poetka,
akademická maliarka Jitka Bezúrová v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) na Heydukovej
ulici v Bratislave. Výstava ako 45. pokračovanie voľného cyklu so spoločným motívom Umenie, ktoré
lieči, sa verejnosti bezplatne sprístupnila vernisážou v areáli preventívneho centra OÚSA. Otvorená
je v pracovné dni od 9. do 15. h. Súčasťou vernisáže bol krst knihy: Ing. Mária Lokajová – akad. mal.
Jitka Bezúrová Liečivé bylinky pre telo a dušu. Knihu vydal neinvestičný fond Ružová stužka, pričom
bude bezplatne, až do vyčerpania zásob, poskytovaná účastníkom preventívnych prehliadok.   

Umenie, ktoré lieči -
45. výstava a krst knihy
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ného umenia, no i z iných odborov
umenia, najmä s hudbou, ktorá je
trvalou súčasťou našich vyučovacích
hodín. Aj takto chceme rozšíriť obzor

vnímania umenia u detí.“ Objasňuje
ďalej umelkyňa a dodáva: „Taktiež
niekoľkokrát v roku navštívime vy-
brané galérie u nás alebo v blízkom

zahraničí, aby sa deti zoznámili aj 
s aktuálnymi výstavami. S podnetmi
z týchto výstav ďalej pracujeme, de-
batujeme o nich. Našu školu navšte-

Lenka Šemrincová, 7 rokov, Noemova archa Sofia Štefánková, 6 rokov, Noemova archa

Veronika Murgašová, 7 rokov, Ja a zvieratko

Maťko Blaho, 6 rokov, Letný deň Lucka Sečanská, 10 rokov, Ružový deň

Ľubka Rajková,12 rokov, Kytica Adrianka Pinterová, 8 rokov, Ja a žirafa
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vujú deti od piatich rokov až po do-
spelosť.“ Hneď v prvom roku vzniku
školy dosiahli krásny úspech na me-
dzinárodnej súťaži  Žitnoostrovské
pastelky v Dunajskej Strede, kde zís -
kali hneď dve ocenenia v zlatom
pásme. Škola sa prezentuje nielen na
súťažiach, ale tradične aj výstavami 
v hoteli Senec, ktorý  vytvára prie-
story prezentovať takmer 60 výtvar-
ných detských prác. Tieto výstavy
Vianočná a Letná sa konajú dva razy
ročne. Stretli sa tiež s priaznivým
ohlasom u detí, rodičov i ďalších náv -
števníkov. Po úspešnom predchádza-
júcom pôsobení bola škola od 1. sep-
tembra roku 2011 zaradená do siete
Ministerstva školstva SR. 

Súčasťou najnovšej výstavy je aj nie-
koľko originálnych ilustrácií – akvare-

lov, ktoré vznikli ako spolupráca ma-
liarky Jitky Bezúrovej s fondom Ružová

32

Nikolka Furdová, 6 rokov, Tváre v dave Mirko Botek, 7 rokov, Kytica

Originálne vystavené ilustrácie – akvarely, ktoré vznikli ako spolupráca maliarky Jitky Bezúrovej s fondom Ružová stužka. 

UMENIE
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stužka. Tieto ilustrácie a krátke básne
o liečivých bylinkách vznikli uplynulé
leto, keď väčšina byliniek, ktoré sa 
v nich spomínajú, aj reálne rástla a
kvitla. Autorky tak vyjadrili svoj vzťah
k prírode i zázračnej sile liečivých byli-
niek. Kniha, ktorá má inšpirovať a pri-
nášať radosť, tak je už na svete. Ako
hovorí J. Bezúrová, jej technika je v ole-
jomaľbe lazúrna, náznaková, necháva
diváka obrazne povediac vstúpiť do ob-
razu. I pri názvoch obrazov zámerne
len naznačuje tému, necháva diváka
nájsť svoj význam. 
Jitka Bezúrová absolvovala Vysokú
školu výtvarných umení u profesora Al-
bína Brunovského. Žije a tvorí v Senci.
Pripravila viac ako dve desiatky samo-
statných a zúčastnila sa bezmála 30 spo-
ločných výstav na Slovensku i v zahra-
ničí. Vo vydavateľstve Slovenský
spisovateľ zverejnila roku 1999 zbierku

poézie Svetlo. Do prostredia ústavu sa
opätovne vracia nielen so svojimi die-
lami, ale tiež ako pravidelná účastníčka
preventívnych prehliadok.

bližšie informácie na stránkach:
www.bezurova.sk, 
www.szus-atelier.sk
Text a foto: Peter Kresánek 

Lipského 11, 841 01 Bratislava
IČO: 36077 887 

číslo účtu: 262 383 6399/1100 
www.ruzovastuzka.sk

Neinvestičný fond Ružová stužka, n.f. podporuje plnenie všeobecne prospešného 
účelu v oblasti ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka. 

Cieľom Ružovej stužky, n.f. je výrazne zvýšiť povedomie žien o význame prevencie 
a samovyšetrovania prsníkov na včasné zistenie počiatočných štádií rakoviny prsníkov  

a o možnostiach pozitívne ovplyvniť vlastné zdravie.

Súčasťou prevencie je i správna životospráva. 
O tom, že správna výživa je v prevencii rakoviny prsníkov  

veľmi dôležitá, dnes už niet pochýb. 

Autorka Ing. Mária Lokajová svojou publikáciou rozširuje  
vedomosti verejnosti o zásadách správnej výživy.

Táto publikácia je financovaná z prostriedkov  
neinvestičného fondu Ružová stužka, n.f.

Ružová stužka je symbolom  
boja proti rakovine prsníka.
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Celý program IX. Letnej
univerzity dejín farmá-
cie v roku 2012 v Bra-

tislave bol zameraný na dejiny far-
mácie a zdravotníctva v Bratislave
v širšom kontexte kultúrnych de-
jín stredoeurópskeho regiónu.
Približne 50 účastníkov podujatia
zo Slovenska, Maďarska, Ru-
munska a Srbska sa počas prvého
dňa zúčastnilo  komentovanej prehliadky
historického centra Bratislavy, kde sa oboz-
námili s jej všeobecnými dejinami. Počas
druhého dňa univerzity absolvovali účastníci
prednášky na tému Bratislava v dejinách far-
mácie a zdravotníctva, pričom medzi pred-
nášajúcimi nechýbali Tünde Ambrus (Far-
maceutická fakulta UK), Miroslav Morovics
(Historický ústav SAV), László Kiss (Spo-
ločnosť pre dejiny vied a techniky), Katalin
Kapronczay (Semmelweisovo múzeum de-
jín medicíny, Budapešť), Károly Kapronczay
(Semmelweisovo múzeum dejín medicíny,
Budapešť), Ágota Nagy (Maďarské poľno-
hospodárske múzeum, Budapešť) a Mária
Péter (Univerzita lekárskych a farmaceutic-
kých vied, Targu Mures, Rumunsko). Zá-
roveň nasledovala návšteva Farmaceutickej
fakulty UK, v rámci ktorej boli predstavené
dejiny a súčasnosť fakulty v súvislosti so 60.
výročím jej založenia. Nechýbala ani náv -
števa historickej Lekárne sv. Alžbety pri
OÚSA, jej prezentácia zo strany Mgr. To-
máša Králika, informovanie o pripravovanej

internetovej stránke Lekárne sv. Alžbety,
ale aj následná návšteva Bratislavského
hradu a tiež aj komentovaná prehliadka his-
torického centra Bratislavy, v rámci ktorej
boli predstavené jej zdravotnícke dejiny. Po-
sledné dva dni patrili výletu do Trnavy a na
hrad Červený Kameň, ako aj návšteva hradu
Devín  a mesta Šamorín.
Letná univerzita dejín farmácie má putovný
charakter, predchádzajúce ročníky sa konali
vo významných mestách na území Ma-

ďarska, ale aj mimo neho. Ako uvie-
dol RNDr. Tibor Zonnenschein 
z Lekárne sv. Alžbety OÚSA: „Pri-

márnym cieľom podujatia bolo pred-
staviť študentom a  mladým absolventom
farmácie dejiny farmácie, medicíny, zdra-
votníctva v kontexte regionálnych a európ-
skych dejín a prispieť tak k formovaniu ich
stavovskej hrdosti a súdržnosti.“ Okrem po-
slucháčov farmácie a mladých farmaceutov
tradičnými účastníkmi letnej univerzity boli
aj historici, knihovníci, muzeológovia, vy-
sokoškolskí učitelia, venujúci sa tejto či prí-
buznej problematike. 
Text: Peter Škorňa
Foto: Peter Kresánek
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V Bratislavesa 19. – 22. júla
2012 konala IX. Letná
univerzita dejín farmácie, ktorú
organizovala Maďarská
spoločnosť pre dejiny farmácie
(Magyar Gyógyszerésztörténeti
Társaság) z Budapešti a Katedra
organizácie a riadenia farmácie
Farmaceutickej fakulty UK
v Bratislave.

Farmácia v kontexte dejín

Pobočku lekárne sv. Alžbety
v Bratislave na Špitálskej ulici
požehnala aj jeho eminencia Mon-
signour ICDr. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup a metropolita.

Pôvodný zreštaurovaný nábytok v lekárni je zapísaný 

do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.
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Štúdium na strednej škole 
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Štipendium od InterStudy!
www.highschool.sk

Vysokoškolské štúdium v zahrani í
Bakalárske a magisterské štúdium 
v európskych krajinách
Možnosti bezplatného štúdia i 
financovania vládnou pôži kou
www.univerzityEU.sk
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