
1

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

číslo 3/2014 ročník VI. ISSN 1338-4147



--

doc. MUDr. Izabely Makaiovej, 
CSc., Klinika Rádioterapie pod ve-
dením MUDr. Eleny Bolješikovej, 
CSc. a Klinika gynekologickej on-
kológie, ktorú zastrešil MUDr. Jozef 
Kállay.  Oddelenie chirurgie začal 
viesť MUDr. Jozef Knotek, oddele-
nie anesteziológie fungujúce v jed-
nej miestnosti viedol MUDr. Marián 
Fajbík. Laboratórne vyšetrenia sa 
robili pod vedením RNDr. Cecílie 
Belovičovej na oddelení Klinickej 
biochémie a onkomarkery sa vy-
šetrovali na Oddelení rádioimu-
nodiagnostiky, ktoré usmerňoval  
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Pri-
márom oddelenia rádiodiagnostiky 
sa stal MUDr. Augustín Ďurkovský. 
V krátkom čase bolo treba vybudo-
vať lôžkové a ambulantné priesto-
ry pre klinickú onkológiu, ktoré 
spočiatku viedol MUDr. František 
Ágh. Vytvorilo sa aj malé oddelenie 
patológie a cytológie pod vedením 
MUDr. Jozefa Maťošku, CSc. Novo-
vzniknuté oddelenie hematológie 
viedla MUDr. Jolana Nosková. Uve-
denými krokmi sa nemocnica stala 
plne funkčným zariadením. V tom 
čase v nemocnici pracovalo 430 za-
mestnancov.
Vybavenie prístrojovou technikou 
sa vylepšilo potom, čo sa podarilo 
zaobstarať kvalitný USG prístroj,  
simulačné zariadenie a rtg prístroj 
pre rádioterapiu. Už v prvých me-
siacoch fungovania novej nemoc-

nice sa rozbehli rekonštrukčné 
práce zamerané na vybudovanie 
nového operačného traktu a mo-
derného oddelenia ARO. Rozbehli 
sa aj rekonštrukčné práce týkajúce 
sa technických zariadení. V priesto-
roch budovy kláštora ale naďalej 
fungoval Ústav experimentálnej 
onkológie SAV.
Zariadenie Národného onkologic-
kého ústavu: Nemocnica sv. Alžbe-
ty fungovala pätnásť mesiacov. Už 
za ten krátky čas sa podarilo vede-
niu nemocnice stabilizovať situáciu 
a zabezpečiť plynulý chod zdravot-
níckeho zariadenia. Bol to len ďalší 
krok k vytvoreniu Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, ktorý začal fun-
govať ako neštátne cirkevné zaria-
denie od 1. januára 1996 a ktoré-
ho úlohou bolo nadviazať na vyše 
250 ročnú tradíciu Nemocnice sv. 
Alžbety.  
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Vedenie NOÚ chcelo vybu-
dovať komplexné onkolo-
gické centrum na Klenovej 

ulici a v prenajatých priestoroch 
na Heydukovej plánovali prevádz-
kovať paliatívne zamerané zaria-
denie. S týmito predstavami ne-
súhlasili sestry Rehole sv. Alžbety, 
ktoré chceli pokračovať v predtým 
násilne prerušenej činnosti ich 
nemocnice. Nesúhlasili s tým ani 
odborníci pracujúci na Heyduko-
vej ulici. Sestry Rehole sv. Alžbety 
sa za výraznej pomoci RNDr. Ing. 
Pavla Šveca, CSc. a JUDr. Daniely 
Švecovej obrátili v roku 1992 na Mi-
nisterstvo zdravotníctva (MZ) SR 
so žiadosťou o zriadenie Nemoc-
nice sv. Alžbety ako neštátneho 
cirkevného zariadenia.  Pracovníci 
na Heydukovej taktiež podporili 
vznik tohto onkologicky zamerané-
ho zariadenia. Vzhľadom na to, že v 

zariadení na Heydukovej sa zrušili 
viaceré ambulancie a oddelenia, 
vedenie Rehole sv. Alžbety na čele 
s generálnou predstavenou sestrou 
Alexandrou Mišákovou a za plnej 
podpory odborníkov sa opäť obrá-
tilo na MZ SR ohľadom vytvorenia 
štátnej Nemocnice sv. Alžbety ako 
samostatného právneho subjektu. 
K realizácii tohto kroku došlo dňa 
1. októbra 1994, kedy sa nemocnica 
na Heydukovej stala samostatným 
štátnym zariadením zameraným 
na diagnostiku a liečbu onkologic-
kých ochorení, pod názvom Národ-
ný onkologický ústav – Nemocnica 
sv. Alžbety. Riaditeľom sa stal doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. - autor 
tohto článku.
Toto novovzniknuté zdravotníc-
ke zariadenie sa začalo budovať 

za veľmi náročných podmienok. 
Bolo treba v prvom rade urýchle-
ne uzatvoriť zmluvné vzťahy s po-
četnými zdravotnými poisťovňami. 
V nedobrom stave bolo personálne 
obsadenie nemocnice. S výnimkou 
odborov nukleárnej medicíny a rá-
dioterapie, chýbala v nemocnici aj 
moderná prístrojová technika. Vo 
veľmi zlom stave boli rozvody ener-
gií. Aj pomocou delimitácie tech-
nicky a ekonomicky zameraných 
pracovníkov Národného onkolo-
gického ústavu, sa pod vedením Dr. 
Šveca začala budovať hospodársko-
-technická správa zariadenia.
Dôležitou úlohou vedenia novej 
nemocnice bolo doplniť chýba-
júce odborné činnosti. V zariade-
ní od počiatku fungovala Klinika 
nukleárnej medicíny pod vedením  

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., 
h. prof., riaditeľ a konateľ Onko-
logického ústavu sv. Alžbety.

JUDr. Daniela Švecová a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., konateľ Onko-
logického ústavu sv. Alžbety.

Sestra Alexandra Mišáková, generálna predstavená Rehole sv. Alžbety 
pred dvadsiatimi rokmi.

Proces zveľaďovania nemocnice 
pokračuje aj v súčasnosti. Po pre-
stavbe budú mať pacienti kom-
fortnejšie izby. Vynovuje sa tiež 
Preventívne centrum Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety.

Sestra Mária Ra gu lová, terajšia 
generálna predstavená Rehole 
sv. Alžbety. Takto sme ju poznali 
na jej pôvodnom pracovisku.

Udalosti pred 20-rokmi: 
ďalší krok k Onkologickému ústavu sv. Alžbety

Z histórie nemocnice sv. Alžbety
Celospoločenské zmeny, ktoré u nás nastali po roku 1989 sa 
výrazne premietli v slovenskom zdravotníctve aj pri odbore 
onkológia. V roku 1990 sa sestrám Rehole sv. Alžbety vrátili 
zoštátnené budovy ich kláštora a nemocnice na bratislavskej 
Špitálskej a Heydukovej ulici. V roku 1991 vznikol spojením 
Onkologického ústavu na Heydukovej a zrušeného Štátneho 
ústavu národného zdravia Národný onkologický ústav (NOÚ). 
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2      Z histórie  
Nemocnice sv. Alžbety

Celospoločenské zmeny, ktoré u nás nastali po 
roku 1989 sa výrazne premietli v slovenskom 
zdravotníctve aj pri odbore onkológia. V roku 
1990 sa sestrám Rehole sv. Alžbety vrátili 
zoštátnené budovy ich kláštora a nemocnice na 
bratislavskej Špitálskej a Heydukovej ulici. V roku 
1991 vznikol spojením Onkologického ústavu na 
Heydukovej a zrušeného Štátneho ústavu národ-
ného zdravia Národný onkologický ústav (NOÚ).   

UDIALO SA

6 Onkologický ústav sv. Alžbety - 
miesto tvorivého snaženia  

Keď sa dostala do užívania, podľa ohlasov aj na 
celoeurópske pomery unikátna publikácia - Juraj 
Kaušitz, Čestmír Altaner a kolektív autorov: 
Onkológia (Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied VEDA, Bratislava 2003), stala sa učebnicou 
pre študentov, odbornou knihou pre lekárov, 
prírodovedcov i ostatnú vedeckú pospolitosť. 
Poznatky, ktoré zovšeobecnila ďalej rozvíjajú vo 
svojej lekárskej praxi i publikačnej činnosti tiež 
odborníci, lekári a výskumníci Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. Nová tímová publikácia - Juraj 
Kaušitz a kolektív: Nádorové markery - získala 
priaznivú odozvu medzi renomovanými domáci-
mi i zahraničnými lekárskymi kapacitami.

9  Pacienti opäť hodnotili  

Za uplynulý rok 2013 ohodnotili pacienti 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne náš Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety ako najlepšiu spomedzi 
nemocníc a to najvyšším indexom spokojnosti 
(82,01 percenta). Oproti roku 2012, kedy sa ústav 
pri rovnakom hodnotení umiestnil na siedmom 
mieste je to ďalší pokrok v zabezpečovaní kvality 
poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.

NAŠE PRACOVISKÁ

10 Poliklinika Onkologického 
ústavu sv. Alžbety

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) je podľa 
organizačnej štruktúry zdravotníctva Nemoc-
nica s poliklinikou III. typu, so špecifickým 
zameraním. Ambulantná liečebná starostlivosť 
sa poskytuje v ambulanciách Polikliniky ústavu, 
Preventívneho centra a Pracovného preven-
tívneho centra ústavu, ďalej v ambulanciách 

nelôžkových klinických oddelení, napríklad 
Endokrinologickej kliniky ústavu, na Gastro-
enterologickom a ďalších oddeleniach našej 
nemocnice. 

NA AKTUÁLNU TéMU

14Zdravotnícka starostlivosť o 
starších pacientov  

Medzinárodná konferencia Súčasná biomedicína, 
zdravotníctvo a dôstojnosť človeka, o ktorej sme 
podrobne informovali v predošlom čísle časopisu 
Naša nemocnica, nastolila viaceré závažné 
otázky a vyvolala náležitý záujem. Teší nás, že 
Onkologický ústav sv. Alžbety bol aktívnym spo-
luorganizátorom a účastníkom tohto podujatia, 
pripraveného pod záštitou KBS a v spolupráci s 
UNsP Milosrdní bratia, s Pápežskou radou pre 
pastoráciu v zdravotníctve, ako aj s Európskou 
federáciou združení katolíckych lekárov a zdra-
votníkov.  Na konferencii sa pritom zúčastnili, či 
priamo vystúpili, zástupcovia z viacerých európ-
skych krajín. Popri Slovensku tu boli napríklad 
delegáti z Poľska, Česka, Maďarska, Talianska, 
Francúzska či Rakúska. Tiež na prianie našich 
čitateľov sa k tomuto významnému podujatiu 
opäť vraciame. 

OSOBNOSTI

17 Čo spája Mercy nemocnicu 
a Onkologický ústav sv. Alžbety?

Rímsko-katolícka Mercy nemocnica (založená 
roku 1873) írskej rehole Milosrdných sestier 

nachádzajúca sa v meste Iowa amerického 
štátu Iowa a kresťanský Onkologický ústav sv. 
Alžbety majú veľa spoločného. MUDr. Martin 
Izakovič, PhD., CPE, FHM, FACP, FACPE je v Mercy 
nemocnici námestníkom riaditeľa pre liečebno-
-preventívnu zdravotnícku činnosť. Zastáva i 
ďalšie funkcie, vrátane primára. Napriek krátkosti 
svojej návštevy v Bratislave stihol poskytnúť pre 
časopis Naša nemocnica exkluzívny rozhovor. Na-
šim čitateľkám a čitateľom v ňom tiež poodkrýva 
zaujímavosti z amerického zdravotníctva. 

BRACHYTERAPIA

21Ešte raz o brachyterapii pros-
taty

Ako sme informovali v predošlom čísle nášho ča-
sopisu, Onkologický ústav sv. Alžbety už poskytol 
vyše pol tisícke pacientov liečbu permanentnou 
implantáciou rádioaktívnych zŕn (brachytera-
piu prostaty). Liečbu plne uhrádza Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, Dôvera i Union.

LIGA PROTI RAKOVINE

22Predbežné rozdelenie výnosu 
zbierky Dňa narcisov 2014 

Na základe žiadostí zaslaných do Ligy proti 
rakovine z celého Slovenska, Generálna rada LPR 
predbežne rozdelila výnos verejnej finančnej 
zbierky Deň narcisov 2014 do jednotlivých 
oblastí.

a činnosť našich dobrovoľníkov niečím novým, 
nepoznaným, nevídaným a sú za ňu vďační. 
Potvrdzujú to aj vyjadrenia pacientov, ktoré vám 
náš článok prináša. 

POHYBOVé AKTIVITY

28Cvičenia na uvoľnenie celej 
chrbtice

Ďalšiu časť v našom seriáli uzavrieme cvičeniami 
na uvoľnenie celej chrbtice a na relaxáciu trapé-
zového svalstva

NA AKTUÁLNU TéMU

30 
Pohyb a rakovina

Možno sa to niekomu bude zdať málo uveriteľ-
né, ale pohybová a fyzická aktivita sa skutočne 
považuje za protirakovinový ochranný faktor. 
Existujú skutočne presvedčivé vedecké dôkazy o 
tom, že pohybová aktivita znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a konečníka (KRK); pohyb však 
veľmi pravdepodobne chráni človeka aj pred 
rakovinou prsníka (po menopauze) a materni-
ce. Výsledky vedeckého bádania naznačujú aj 
možnosť ochrany pred rakovinou pľúc, pankreasu 
a prsníka (pred menopauzou). 

PREVENCIA

24Nechty sú nielen ozdoba ale 
aj symbol zdravia

Pekné nechty na rukách sú ozdobou, choré 
a nevzhľadné nechty hendikepom. V našej mo-
dernej dobe sa síce dajú nepekné nechty prekryť 
umelými, avšak krása je v prirodzenosti. A tak je 
túžba po pekných a zdravých nechtoch samozrej-
má. Onychodystrofia (zjednodušene špecifická 
deformita nechtu, pozn. red.) má viacero podôb 
a je častým dôvodom konzultácie dermatológa. 
Vzhľad nechtov si niekedy nevšíma ani lekár, hoci 
zmeny na nechtoch môžu byť signálom viacerých 
kožných alebo systémových ochorení.

DOBROVOľNíCKA SKUPINA VŕBA

26Začiatok leta v znamení  
obľúbených týždňoviek

Pacienti dobrovoľníkom: „Je to od vás veľmi 
pekné...“
Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianske zdru-
ženie, ktoré sa venuje sprevádzaniu dospelých 
onkologických pacientov v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety. Uplynulé mesiace vo Vŕbe neboli a zá-
roveň boli výnimočné - robili sme to, čo robíme 
už niekoľko rokov... Ale vždy je to to „nové“ – noví 
ľudia vo Vŕbe, nové akcie a meniaci sa pacienti, 
pre ktorých je dobrovoľníctvo v nemocnici 
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Ďalší užitočný počin
V kontexte s tým sa javí ako nanajvýš 
užitočný publikačný počin vydanie, 
opäť pod taktovkou a za autorských 
vstupov riaditeľa ústavu, novej tímo-
vej publikácie - Juraj Kaušitz a kolek-
tív: Nádorové markery (Vydavateľstvo 
a nakladateľstvo SOLEN, knižná edícia 
MEDUCA, Bratislava 2014). Teší nás, 
že ešte väčší podiel ako pri prvej spo-
mínanej publikácii, majú na najnovšej 
knihe autorky a autori pôsobiaci 
v ústave.   
„Je to práve štyridsať rokov, čo sa na 
Slovensku v Onkologickom ústave svä-
tej Alžbety v Bratislave začali vyšetro-
vať sérové koncentrácie nádorových 
markerov. Rádioimunoanalýza bola 
prvou modernou laboratórnou me-
tódou, pomocou ktorej bolo možné 
získavať objektívne informácie o sprá-
vaní malígnych štruktúr v organizme.“ 
Konštatuje okrem iného v novej publi-

kácii riaditeľ 
Onkologic -
kého ústavu 
sv. Alžbety 
doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, 
CSc., h. prof. 
a dodáva: “Po 
počiatočnom 
nadšení z no-
vej metódy sa 
časom spresnili jej výhody i nevýhody. 
Dnes možno skonštatovať, že určova-
nie sérových hodnôt nádorových mar-
kerov nie je vhodnou metódou skrí-
ningu malignity. Je čiastočne užitočné 
pri diferenciálnej diagnostike nádorov. 
Naopak určovanie sérových hladín ná-
dorových markerov je jednoduchou, 
pacienta netraumatizujúcou metódou 
sledovania účinnosti protinádorovej 
liečby, ako aj kontroly pacientov v re-
misii.“ 

Onkologický ústav sv. Alžbety 
- miesto tvorivého snaženia 
o lepšiu pomoc chorým  

„Obdobná práca v poslednom čase 
nebola v Európe vydaná.“ Napísal vo 
svojej recenzii na margo tejto publiká-
cie námestník riaditeľa FN Plzeň pro 
vedu a výskum profesor MUDr. On-
dřej Topolčan, CSc. Známy je najmä 
ako vedúci imunoanalýzy Oddelenia 
nukleárnej medicíny FN Plzeň a Cen-
trálneho izotopového laboratória LF 
Plzeň. Pôsobí tiež na LF Karlovej uni-
verzity a Univerzity Komenského, ale 
aj vo Viedni, Paríži či Berlíne. Ako ve-
dúci tímov riadi výskumy v rámci EÚ 
i uskutočňované v spolupráci s USA. 
Ako ďalej okrem iného prof. MUDr. 
Ondřej Topolčan, CSc., uvádza, ná-
dorové markery sa už vyše 30 rokov 
používajú v bežnej rutinnej praxi. 
Nesplnili pôvodne do nich vkladané 
nádeje, že umožnia screening alebo 
včasnú diagnostiku malígneho ná-
dorového procesu. Napriek tomu 
však sú neoddeliteľnou súčasťou on-
kologickej praxe. Je nepredstaviteľ-
né, že by sa stanovenie nádorových 
markerov neuskutočňovalo. Preto 
poukazuje na obrovský význam tejto 
publikácie, ktorá podľa jeho vyjadre-
ní veľmi pekne komplexne ukazuje 
význam nádorových markerov v on-
kológii. Lekár v praxi sa totiž podľa 
neho potrebuje orientovať - čo, kedy a 
prečo môže vykonať. A kapitoly v kni-
he, podľa názoru profesora, dávajú na 
tieto otázky jednoznačnú odpoveď. 
Ich forma je plne vyhovujúca. Lekár sa 
dozvie, pri akom nádore má nabrať aký 
nádorový marker a ako interpretovať 
výsledok. Z toho vyplýva, že kapitoly 
plne vyhovujú účelu, ktorý pro širokú 
zdravotnícku verejnosť majú mať. Nie 
sú a nemôžu však byť jednoznačnými 
odporučenými postupmi, sú ale do-
konalou informáciou. Výhody, ktoré 
ich vydanie prináša, sú nasledujúce: 
povedú ku zvýšeniu záujmu o proble-
matiku nádorových markerov, zlepšia 
kvalitu indikovania nádorových mar-
kerov v praxi a zlepšia pochopenie 
interpretácie výsledkov. 
„Dá sa povedať: lekár si uvedomí, že 
pokiaľ chce nádorový marker indiko-
vať, musí mať jasnú otázku a markery 
mu dajú odpoveď. V knihe dostane na 

tieto problémy jednoznačné riešenie. 
Je to možné najmä preto, že autori 
majú dlhodobé skúsenosti s používa-
ním onkomarkerov v klinickej praxi.“ 
Oceňuje okrem iného pri novej knihe 
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Na pomoc aktívnym lekárom
Popredná slovenská odborníčka, doc. 
MUDr. Mária Wagnerová, CSc., z Vý-
chodoslovenského onkologického 
ústa vu v Košiciach zasa o tejto pub-
likácii konštatuje: „Autorom, so širo-
kým okruhom spolupracovníkov sa 
podarilo úspešne napísať mimoriad-
ne aktuálnu monografiu o postavení 
onkomarkerov v diagnostike a lieč-
be malígnych nádorov.... monografia 
bude roky slúžiť pri skvalitňovaní 
poznatkov aktívnych lekárov a to nie-
len onkológov. Pevne verím, že bude 
úspešne slúžiť aj pri výchove mladých 
kolegov. Onkológia, ako je v monogra-
fii zdôraznené, vyžaduje tímovú spo-
luprácu mnohých špecialistov.“ 
Onkológia, ako ďalej táto recenzentka 
pripomína, je jedným z najdynamic-
kejšie sa rozvíjajúcim odborom. Nové 
poznatky pribúdajú dennodenne, ale 
aj veľmi rýchle starnú, preto je dôle-
žité vstrebať čo najrýchlejšie novinky, 
ktoré nás môžu posunúť ďalej. Vyspelé 
informačné techniky nás zahlcujú no-
vinkami denne, nájsť však podstatné 
a klinicky významné informácie vyža-
duje skúsenosti, preto je vypracovanie 
tejto monografie, ktorá podáva uce-
lený pohľad na miesto nádorových 
markerov v diagnostike a liečbe malig-
nít, pre širokú onkologickú odbornú 
verejnosť, ako aj pre postgraduálne 
štúdium v odbore onkológia, význam-
ným prínosom. 
Novšie pohľady na využitie  nádoro-
vých markerov, zahrnuté v monogra-
fii približujú možnosti pre ich efek-
tívnejšie a ekonomickejšie využitie aj 
v bežnej praxi. 
Monografia „Nádorové markery“ je 
dielom niekoľkých renomovaných 
odborníkov, vzhľadom k rozsahu a ob-
sažnosti diela. Títo autori ju nielen na-
písali, ale aj redakčne upravili. 
Každá kapitola je obohatená citácia-

mi najvýznamnejších publikovaných 
prác v súlade s témou. Okrem použi-
tej literatúry súčasťou monografie sú 
aj početné tabuľkové a obrazové prílo-
hy. Z veľmi bohatého zoznamu citácii 
je viac ako tri štvrtiny z obdobia po-
sledných päť rokov. 
Pre budúcich čitateľov je podstatné 
udržať krok s novými informáciami, 
ktoré v onkológii narastajú rýchlejšie 
ako v iných odboroch a získať prak-
ticky prehľad prínosu sledovania 
koncentrácie sérových onkomarke-
rov. Táto kniha prináša v niektorých 
kapitolách aj prehľadné prílohy. Táto 
skutočnosť významne zvyšuje praktic-
ký prínos publikácie. Monografia by 
mala byť dostupná každému odbor-
níkovi v oblasti klinickej onkológie. 
Nájde v nej odpoveď na otázky, ktoré 
ho zaujímajú a nejasnosti, ktoré ho na-
padnú v priebehu pracovného proce-
su. Zárukou spoľahlivosti údajov je aj 
to, že mnohé kapitoly spracoval viac 
členný kolektív autorov. 
V niektorých kapitolách sú veľmi 
precízne uvedené aj rizikové faktory 
a prognostické faktory z pohľadu sle-
dovanie onkomarkerov, od ktorých 
niekedy záleží správna stratégia navr-
hovanej liečby. 
Kapitoly sú napísané vhodne aj čo 
do rozsahu, dokumentované tabuľ-
kami a obrázkami na dobrej úrovni 
bez výhrad. Autori nevynechali ani 
prehľadné informácie o genetických 
zmenách. Text sa zaoberá možnos-
ťami využitia kombinácii rôznych 
markerov v diagnostike a hodnotení 
biologických vlastnosti jednotlivých 
malígnych nádorov. 
Neisté respektíve kontroverzné výsled-
ky sú dobre komentované. Prakticky 
návod na využívanie onkomarkerov 
v diagnostike a monitorovaní liečby je 
jasne a zreteľne formulovaný pre kli-
nickú prax. Len liečebné algoritmy za-
ložené na valídnych výsledkoch klinic-
kých štúdií preverených nezávislým 
hodnotením odborníkov regulačných 
agentúr, môžu priniesť prospech pa-
cientom. A takéto údaje tieto kapitoly 
obsahujú. Onkológ musí poznať mož-
nosti, ktoré mu vyšetrenie môže po-

V Európe nemá páru
Nová tímová publikácia - Juraj Kaušitz 
a kolektív: Nádorové markery - získala 
priaznivú odozvu medzi renomova-
nými domácimi i zahraničnými lekár-
skymi kapacitami.

„Obdobná práca poslednom čase 
nebola v Európe vydaná“, píše 
o tejto ďalšej tímovej publikácii 
profesor MUDr. Ondřej Topolčan, 
CSc.

Keď sa dostala do užívania, podľa ohla-
sov aj na celoeurópske pomery unikátna 
publikácia - Juraj Kaušitz, Čestmír Altaner 
a kolektív autorov: Onkológia (Vydavateľ-
stvo Slovenskej akadémie vied VEDA, Bra-
tislava 2003), stala sa učebnicou pre štu-
dentov, odbornou knihou pre lekárov, 
prírodovedcov i ostatnú vedeckú pospo-
litosť. Poznatky, ktoré zovšeobecnila ďalej 
rozvíjajú vo svojej lekárskej praxi i pub-
likačnej činnosti tiež odborníci, lekári 
a výskumníci Onkologického ústavu sv. 
Alžbety. 
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skytnúť. Autorom monografie úprim-
ne blahoželám. Uzatvára doc. MUDr. 
Mária Wagnerová, CSc.

Odbornosť 
zlepšuje
starostlivosť
Na prahu svojho životného jubilea si 
zasa prevzal od prezidenta SR meno-
vací dekrét na najvyššiu vedecko-pe-
dagogickú hodnosť - titul profesora 
MUDr. Peter Stanko, PhD., prednosta 
Kliniky stomatológie a maxilofaciál-
nej chirurgie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a Lekárskej fakulty UK na 
ktorej pôsobí ako prodekan.

Dôvera zavä-
zuje  
„Zaujala ma prezentácia Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety v médiách, na in-

ternete, či v nemocničnom časopise“, 
vysvetľuje voľbu témy svojej diplomo-
vej práce Mgr. Dana Nádaská. Práve 

ju úspešne obhájila na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Venovala sa 
v nej problematike mediálnej komu-
nikácie ústavu ako nemocnice, ktorej 
história sa začala písať pred dvesto se-
demdesiatimi šiestimi rokmi prícho-
dom Rehole sv. Alžbety do dnešnej 
Bratislavy. Zamýšľa sa v práci tiež nad 
tým, ako vo všeobecnosti dobré meno 
nemocnice vybudovať a dlhodobo či 
trvalo si ho udržať. 
Onkologický ústav sv. Alžbety sa teší 
dobrému menu a dôvere. Potvrdzujú 
to vyjadrenia viacerých osobností, od-
borníkov i prieskumy názorov širokej 
verejnosti. Dôvera však zaväzuje. Udr-
žať a znásobiť ju môže tvorivé snaže-
nie všetkých, takmer deväťsto zamest-
nancov a spolupracovníkov ústavu. 
Orientované najmä na čoraz lepšiu 
pomoc a starostlivosť trpiacim a cho-
rým. Aspoň niekoľko najaktuálnejších 
príkladov z tohto snaženia sme si tu, aj 
v našej rubrike Udialo sa, pripomenuli.

Text a foto: Peter Kresánek
Anotácia v anglickom jazyku diplomovej práce, venovanej jednému 
z aspektov pôsobenia Onkologického ústavu sv. Alžbety a úspešne ob-
hájenej na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP Ing. Marcel Forai, 
MPH pri jednej zo svojich návštev Onkologického ústavu sv. Alžbety odo-
vzdal riaditeľovi ústavu doc. MUDr. Jurajovi Kaušitzovi, CSc., h. prof., dar 
pre našich pacientov: antidekubitné matrace. 
Foto: Peter Kresánek.
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Za uplynulý rok 2013 ohodno-
tili pacienti Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne náš Onkolo-

gický ústav sv. Alžbety ako najlepšiu 
spomedzi nemocníc a to najvyšším 
indexom spokojnosti (82,01 percen-
ta). Oproti roku 2012, kedy sa ústav 
pri rovnakom hodnotení umiestnil 
na siedmom mieste je to ďalší pokrok 
v zabezpečovaní kvality poskytova-
nia ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
Takéto priaznivé hodnotenie je vý-
sledkom najmä záslužnej obetavej 
a zodpovednej, vysoko odbornej a 
komplexnej starostlivosti našich pra-
covníčok a pracovníkov o všetkých 
pacientov, ktorí sa na ústav obracajú v 
nádeji o pomoc. Veríme, že sa nám 
spoločne podarí tento trend udržať. 
Pokračovať tak v už tretie storočie 
pokračujúcej príkladnej starostli-
vosti o trpiacich a chorých v duchu 
tradície našej nemocnice a pri napl-
ňovaní poslania Rehole sv. Alžbety. 
Ďakujeme všetkým našim pacien-
tom, klientom ako aj rodinným prí-
slušníkom za prejavenú dôveru. 
Budeme sa ju snažiť nesklamať. Oce-
nenie práce ústavu je pre jeho pra-
covníkov  povzbudením a zdrojom 
síl na ceste ďalšieho skvalitňovania 
zdravotnej starostlivosti v prospech 
vás - našich pacientiek a pacientov.  
Vedenie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety.

Pacienti opäť hodnotili

Časopis Naša nemocnica, dostupný aj na internete, je moc pekný. Odporúčam vytvoriť v ňom rubriku 
aj pre skôr narodených. Anna Loberg, Dánsko.

Časopis má príťažlivú grafickú úpravu, vychádza na kvalitnom papieri a je spracovaný v súlade s jazyko-
vou normou. Zaujal ma v ňom aj článok o unikátnej brachyterapeutickej liečbe, ktorú uskutočňuje na 
Slovensku iba Váš Onkologický ústav sv. Alžbety. Zaujímalo by ma tiež ako také rádioaktívne zrno vyzerá. 
Doc. PhDr. ľudovít Petraško, PhD., Filozofická fakulta Prešovská Univerzita.   

Prečítal som si najnovšie vydanie Vášho časopisu. Je to záslužná práca. MUDr. Ján Staško, viceprezident RKZL.

Profesor MUDr. Peter Stanko, PhD., sa na stretnutí Kliniky stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK, 
ktorej je prednostom potešil blahoželaniu aj od vedenia ústavu.

Vaše ohlasy a názory



renia pre hospitalizovaných pa-
cientov. Vyšetrujú sa tu a diagnos-
tikujú i pacienti privezení z ulice 
(infarkty, cievne mozgové príhody, 
hypertonické krízy). Raz sme diag-
nostikovali i meningokokovú me-
ningitídu, potvrdenú na I. neurolo-
gickej klinike. Po včasnej liečbe sa 
tak pacientovi zachránil život. 

Interná osteologická 
ambulancia
Popri všeobecnej internej proble-
matiky, ktorá je uvedená vyššie sa 
MUDr. Beáta Špániková, PhD., spo-
lu so zdravotnou sestrou Andreou 
Škultétyovou venujú v tejto ambu-
lancii diagnostike a liečbe primár-
nej a sekundárnej osteoporózy. 
Tá je ako progresívne systémové 
ochorenie skeletu charakterizova-
ná úbytkom kostnej hmoty s ná-
sledným zvýšením fragility kostí 
a zvýšeným rizikom zlomenín, kto-
rých počet v populácii neustále 
stúpa. Diferenciálna diagnostika, 
liečba a dispenzarizácia je tu za-
meraná najmä na onkologických 
pacientov, kde samotné ochore-
nie, prípadne liečba zvyšuje rizi-
ko fraktúr. Ako pri nádorových 
ochoreniach štítnej žľazy, prsníka, 
vaječníkov, prostaty, semenníkov 

ale i neonkologických pacientoch 
s metabolickými, endokrinologic-
kými a inými ochoreniami. Vyšet-
ruje sa tu tiež metabolizmus kostí 
a vykonávajú osteodenzitometric-
ké vyšetrenia. 

Kardiologická ambulancia I
Ordinuje v nej doc. MUDr. Rudolf 
Kohn, CSc., so zdravotnou sestrou 
Lýdiou Taričovou. Ťažiskom práce 
ambulancie spočíva jednak vo vy-
konávaní ECHO srdca. Osobitne 
pred začiatkom liečby, či už pred 
chirurgickou alebo neoadjuvant-
nou chemoterapiou kardiotoxický-
mi chemoterapeutikami s možnos-
ťou odporúčania kardioprotekcie. 
Tak, aby sa následkom liečby pre-
dišlo kardiálnemu zlyhávaniu v dô-
sledku sekundárnej kardiomyopa-
tie. Vykonávajú sa tu tiež vyšetrenia 
tlakovým i EKG Holterom pre po-
ruchy rytmu, EKG vyšetrenia u am-
bulantných i lôžkových pacientov, 
konziliárne vyšetrenia u lôžkových 
pacientov vrátane KAIM, komplet-
né kardiologické vyšetrenia a pod. 
Ambulancia súčasne uskutočňuje 
ECHO vyšetrenia pre potreby Pre-
ventívneho centra, Pracovného 
preventívneho centra a ďalšie am-
bulancie.

Kardiologická ambulancia II
Náplň práce MUDr. Kataríny La-
covej a zdravotnej sestry Martiny 
Mračnovej je zhodná ako na Kar-
diologickej ambulancii I. Vykonáva 
sa tu však i časovo náročná bicyk-
lová ergometria najmä pre potreby 
Preventívneho centra a Pracovné-
ho preventívneho centra. Uskutoč-

ňujú i kardiologické vyšetrenia pre 
lôžkové oddelenia kliník. Na Kli-
nike nukleárnej medicíny ústavu 
s tamojším tímom vykonáva MUDr 
Lacová záťažové táliové scintigrafie 
pre potreby kardiológov pracujú-
cich mimo ústavu. 

Uro-onkologická ambulancia
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, 
DrSc., ordinuje v uro-onkologickej 
ambulancii so zdravotnou sestrou 
Luciou Šípošovou. Vykonáva sa tu 
diagnostika, liečba a dispenzarizá-
cia urologických malignít, prevaž-
ne nádorov semenníkov. Zároveň 
tu prebiehajú konziliárne vyšetre-
nia pre pacientov liečených i mimo 
nášho ústavu s odporúčaniami na 
ďalší postup. V spolupráci s inter-
nou - osteologickou ambulanciou 
sa tu tiež zabezpečuje liečba se-
kundárnej osteopénie,  osteoporó-
zy u pacientov. A to po predchádza-
júcej onkologickej liečbe . 
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Viaceré tieto ambulantné pra-
coviská už boli v našom časo-

pise prezentované v rámci lôžko-
vých kliník. Niektoré ambulancie, 
ako napríklad tri ORL ambulancie 
sú súčasťou Preventívneho centra, 
Pracovného preventívneho centra 
a Kliniky stomatológie a maxilo-
faciálnej chirurgie. Preventívne 
centrum, Pracovné preventívne 
centrum majú tiež po jednej očnej 
ambulancii. Priamo na Polikliniku 
ústavu, ktorej primárom je  MUDr. 
Jozef Rukovanský a vedúcou ses-
trou polikliniky Eva Gellová, ktorá 
je súčasne hlavnou sestrou ústavu, 
tak pripadá dvanásť ambulancií. 
Ich zloženie je nasledujúce: 

Interná ambulancia I 
Ordinuje tu primár polikliniky 
MUDr. Jozef Rukovanský so zdra-
votnou sestrou Mgr. Erikou Raá-
bovou. Ide o všeobecnú internú 
ambulanciu so zameraním na di-
ferenciálnu diagnostiku a liečbu 
interných ochorení, ďalej sa tu vy-
konávajú interné predoperačné 
vyšetrenia so zreteľom na celkový 
zdravotný stav pacienta. Ten je dô-
ležitý najmä u starších pacientov, 
ktorí sú často polymorbídni, sú po 
transplantácii srdca, obličky, kost-
nej drene a podobne. Najmä  aby 
sa minimalizovalo perioperačné 
riziko a bol dokumentovaný vý-
chodiskový stav na ďalšiu následnú 

liečbu. Podľa potreby sú pacienti 
posielaní na doplňujúce vyšetre-
nia (ECHO srdca, spirometrické 
vyšetrenie a pod.), pokiaľ nie sú 
už dispenzarizovaní u príslušných 
odborných lekárov v rajóne (kar-
diológia, TaPCH, imunológia). Žia-
dame preto odosielajúcich lekárov 
o poučenie pacientov, aby si kom-
pletnú zdravotnú dokumentáciu, 
vrátane výsledkov z vysoko špecia-
lizovaných zariadení typu NÚSCH, 
NÚRCH, NEDÚ a podobne priniesli 
so sebou. Súčasne sa tu vykonávajú 
interné konziliárne vyšetrenia pre 
hospitalizovaných i ambulantných 
pacientov a diabetologické vyšet-

P O l I K l I N I K A
ONKOLOGICKéHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) je podľa organizačnej štruktúry zdravotníctva Nemocni-

ca s poliklinikou III. typu, so špecifickým zameraním. Ambulantná liečebná starostlivosť sa po-

skytuje v ambulanciách Polikliniky ústavu, Preventívneho centra a Pracovného preventívneho 

centra ústavu, ďalej v ambulanciách nelôžkových klinických oddelení, napríklad Endokrinolo-

gickej kliniky ústavu, na Gastroenterologickom a ďalších oddeleniach našej nemocnice. 

Interná ambulancia I, primár Po-
likliniky Onkologického ústavu  
sv. Alžbety  MUDr. Jozef Rukovan-
ský

Hlavná sestra Onkologického  
ústavu sv. Alžbety Eva Gellová,  
ktorá je zároveň vedúca sestra Po-
likliniky ústavu

Interná osteologická ambulancia 
MUDr. Beáta Špániková, PhD

Kardiologická ambulancia I,  
doc. MUDr. Rudolf Kohn, CSc., 
zdravotná sestra Lýdia Taričová  

Kardiologická ambulancia II,  
MUDr. Katarína Lacová

Interná ambulancia I, zdravotná 
sestra Mgr. Erika Raábová



ba je časovo i psychicky náročná. 
Lekárka a sestra musia priebežne 
sledovať psychický stav pacienta. 
Osobitne preto, aby sa predišlo 
možným skratovým jednaniam.

Psychologická ambulancia I. a II
Odbornú starostlivosť v jednotli-
vých ambulanciách zabezpečujú 
PhDr. Andrea Križanová a Mgr. Lu-
cia Alakšová. Ambulancie vznikli 
v účinnej spolupráci s Ligou proti 
rakovine. Veľa liečených a vylieče-
ných onkologických pacientov to-
tiž potrebuje práve psychologickú 
pomoc. Osobitne preto, aby sa do-

kázali vyrovnať s ťažkou životnou 
situáciou a s vedomím onkologic-
kého ochorenia. Obe odborníčky 
pomáhajú pacientom vo formou in-
dividuálnych pohovorov, vedú ko-
lektívne sedenia, kde pacienti, kto-
rí prešli liečbou, povzbudzujú novo 
diagnostikovaných. Pripomínajú 
im, že nič nie je stratené. Pouka-
zujú súčasne na význam boja proti 
ochoreniu. Okrem onkologických 
sa v týchto ambulanciách venujú i  
pacientom s inými ochoreniami, či 
osobám v krízových životných si-
tuáciách v osobnom i pracovnom 
živote. Vykonávajú sa tu napríklad 
aj hodnotenia psychotestov pri 
vstupných pohovoroch budúcich 
zamestnancov nášho ústavu. Pre-
dovšetkým, aby sa vylúčilo zamest-
nanie osôb, ktoré by nezvládli 
psychický stres, spojený s prácou 
s ťažko chorými pacientmi.

Reumatologická ambulancia
Ordinuje v nej MUDr. ľubica Čá-
pová s Mgr. Emíliou Kadnárovou 
(ambulancia funguje tiež na čias-
točný úväzok). Ťažiskom ich práce 
je diagnostika, diferenciálna diag-
nostika a liečba chorôb spojivové-
ho tkaniva. Na tomto pracovisku sa 
vyšetrujú onkologickí i neonkolo-
gickí pacienti, lôžkoví i ambulant-
ní. A to s využitím  špičkových cer-
tifikovaných pre EÚ laboratórnych 
vyšetrovacích metód našej nemoc-
nice (RIA a ďalšie).

Ortopedická ambulancia
Ordinuje v nej MUDr. Tomáš Török 
so zdravotnou sestrou Annou Mol-
nárovou (obdobne ambulancia pô-
sobí na čiastočný úväzok). Kmeňo-
vým pracoviskom tohto ortopéda 
je II. Ortopedicko-traumatologická 
klinika LF UK a UNB, na ktorej rieši 
komplikované stavy našich onkolo-
gických pacientov ako sú patolo-
gické fraktúry a pod. Súčasne sa 
na ambulancii okrem našich lôžko-
vých a nelôžkových onkologických 
pacientov liečia i ambulantní ne-
onkologickí pacienti, zamestnanci 

nášho ústavu a pacienti odporuče-
ní z Preventívneho centra, Pracov-
ného preventívneho centra i z os-
tatných ambulancií nášho ústavu. 
Pri diagnostike sa rovnako uplatňu-
je rádiodiagnostika našej nemocni-
ce, vrátane RTG, CT a MR.

Distribúcia biologického 
materiálu 
Súčasťou Polikliniky Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety je i praco-
visko distribúcie biologického ma-
teriálu. Pracovisko prijíma, triedi 
a následne distribuuje biologický 
materiál do príslušných laboratórií 
(aj mimo ústavu, napríklad do HPL 
apod.). Za jeho správnu adjustáciu 
a manipuláciu s materiálom zodpo-
vedá sanitárka Angela Takácsová.

Záver
Ambulancie polikliniky úspešne 
zvládajú požiadavky na modernú 
diagnostiku a diferenciálnu diag-
nostiku onkologických ochorení, 
čím umožňujú lôžkovým oddele-
niam Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v plnej miere sa venovať 
ich liečbe.

Text: MUDr. Jozef Rukovanský
Foto: Peter Kresánek
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Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, 
DrSc., tiež vykonáva rozsiahlu pe-
dagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť. Pôsobí ako prednosta I. 
onkologickej kliniky OÚSA a LF 
UK, člen Vedeckej rady LF UK, člen 
akademického senátu LF UK, člen 
medzinárodnej pracovnej skupiny 
European Germ Cell Cancer Con-
sensus a ďalších. Pravidelne pub-
likuje v domácich i zahraničných 
odborných časopisoch.

Onko-dermatologická 
ambulancia
Zabezpečuje diferenciálnu diag-
nostiku, diagnostiku, liečbu a dis-
penzarizáciu kožných nádorových 
ochorení a prekanceróz s využitím 
digitálnej dermatoskopie s mož-
nosťou archivácie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych zmien vo vývoji 
kožných morf. Ako členka  melanó-
movej komisie zabezpečuje v tejto 
ambulancii MUDr. Lujza Sabolová, 
PhD., spolu so zdravotnou sestrou 
Annou Hudecovou aj komplexnú 
starostlivosť o pacientov s malíg-
nym melanómom. Vykonáva sa tu 
konziliárna činnosť pre pacientov 
ambulantných i lôžkových, posie-
laných z Preventívneho centra a 
Pracovného preventívneho centra 
i z dermatologických ambulancií 
mimo nášho ústavu.

Neurologická a algeziologická 
ambulancia
MUDr. Zuzana Turčániová spolu so 
zdravotnou sestrou Andreou Krem-
skou zabezpečujú v tejto ambulan-
cii diagnostiku a diferenciálnu 
diagnostiku nádorových ochorení 
nervovej  sústavy. S využitím vyšet-
rovacích metód a zariadení nášho 
ústavu ako je CT, MR, PET a ďalších. 
Podieľajú sa na komplexnej liečbe 
uvedených ochorení u lôžkových 
i ambulantných pacientov. Ako al-
geziológ vykonáva MUDr. Zuzana 
Turčániová časovo náročnú, ťažkú 
prácu u chronicky chorých pacien-
tov, ktorých stav si vyžaduje liečbu 
analgetikami - anodynami. Súčasne 
toto pracovisko vykonáva neuro-
logické vyšetrenia a konziliárne 
vyšetrenia pre neonkologických 
pacientov. Či už z lôžkových odde-
lení, Preventívneho centra a Pra-
covného preventívneho centra ako 
aj ostatných ambulancií.

Psychiatrická ambulancia 
V psychiatrickej ambulancii or-
dinuje MUDr. Viera Satinská so 
zdravotnou sestrou Andreou 
Kremskou (polovičný úväzok s ne-

urologickou ambulanciou). Vysoko 
odbornú starostlivosť tu poskytujú 
onkologickým i neonkologickým 
pacientom, ambulantným i lôžko-
vým, u ktorých terajšie ochorenie 
vyvolalo relaps základného ochore-
nia, prípadne terajším ochorením 
sa manifestovalo doteraz latentné 
ochorenie. Vykonávajú diagnos-
tiku, diferenciálnu diagnostiku 
a liečbu psychiatrických ochorení 
či už medikamentózne alebo indi-
viduálnymi pohovormi. Táto lieč-

Uro - onkologická ambulancia, 
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, 
DrSc., zdravotná sestra Lucia Ší-
pošová

Onkodermatologická ambulan-
cia, MUDr. Lujza Sabolová, PhD., 
zdravotná sestra Anna Hudecová

Psychiatrická ambulancia, MUDr. 
Viera Satinská

Psychologická ambulancia II, 
Mgr. Lucia Alakšová

Neurologická a algeziologická 
ambulancia, MUDr. Zuzana Tur-
čániová

Psychologická ambulancia I, 
PhDr. Andrea Križanová Distribúcia biologického materiálu, 

sanitárka Angela Takácsová
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Na konferencii sa pritom zúčast-
nili, či priamo vystúpili, zá-

stupcovia z viacerých európskych 
krajín. Popri Slovensku tu boli na-
príklad delegáti z Poľska, Česka, 
Maďarska, Talianska, Francúzska 
či Rakúska. Tiež na prianie našich 
čitateľov sa k tomuto významnému 
podujatiu opäť vraciame.
Okrem vedeckých a odborno-
-vzdelávacích aspektoch z oblasti 
biomedicíny a zdravotníctva sa na 
konferencii pozornosť sústredila 
aj na také závažné otázky akými sú 
etika súčasnej biomedicíny, dôstoj-
nosť človeka a starnutie populácie 
v kontexte súčasného demografic-
kého vývoja u nás a vo svete.   
Popri iných závažných témach sa 
v kontexte s tým tešilo vystúpenie, 

ktoré pripravili prof. MUDr. Štefan 
Krajčík, CSc., MUDr. Peter Mikuš, 
PhD., a MUDr. Tatiana Tatranská 
z Kliniky geriatrie LF SZU a UNB. 
K ich prednáške „Starostlivosť 
o staršieho pacienta – výzvy a defi-
city“ sa preto aj na stránkach nášho 
časopisu vraciame. Odznela v dru-
hom bloku konferencie: Výzvy sú-
časného zdravotníctva. Pritom ďal-
šie dva bloky: prvý z nich zlučoval 
tematiku „Súčasná biomedicína, 
zdravotníctvo a dobro človeka“ 
a tretí „Aktuálne výzvy biomedicí-
ny“.
Autori prednášku venovanú aktuál-
nej a pálčivej problematike súčas-
ného zdravotníctva: starostlivosti 
o starších pacientov a problémom, 
ktoré v súvislosti s tým musí spo-

u nás. Zatiaľ čo v roku 2004 podiel 
populácie nad 65 rokov predstavo-
val 11,9 % z celkového počtu obyva-
teľov, tak v roku 2015 sa odhaduje, 
že to bude 12,5 %. A o 10 rokov ne-
skôr, teda v roku 2025 by to podľa 
odhadov malo byť už okolo 19,0 %. 
To je nárast takmer 52,0 %!
Celosvetové čísla popisujúce po-
pulačný vývoj hovoria jasnou re-
čou: podiel ľudí nad 60 rokov bude 
v roku 2050 predstavovať mini-
málne 21,0 % celkovej populácie. 
Pritom počet potenciálne podpo-
rujúcich osôb na jedného seniora 
výrazne klesne. Zatiaľ čo v roku 
1950 „pracovalo“ na jedného se-
niora 12 ľudí, v roku 2050 to budú 
iba štyria. Ide tu o pokles takmer 
o 70 %!

Predĺženie života prináša 
výrazné zdravotné 
obmedzenia
Podľa štatistiky Spojených národov 
očakávaná dĺžka života bez chorôb 
sa od roku 1950 predĺžila o päť 
rokov u mužov v 48 krajinách a u 
žien v 43 krajinách. Na druhej stra-
ne sa však skrátila o päť rokov v 22 
krajinách u mužov a v 11 krajinách 
u žien.
Z prieskumov vyplýva, že z každé-
ho roka, o ktorý sa predĺžila prie-
merná dĺžka života, menej ako 10 
mesiacov tvorí život v zdraví. Zvy-
šok prežíva starý človek s určitou 
mierou zdravotného obmedzenia, 
t. j. minimálne dva mesiace v roku 
má zdravotné problémy, ktoré mu 
bránia prežívať plnohodnotný ži-
vot v starobe.
Údaje z Global  Burden of  Disea-
se (2010) hovoria, že ľudia starší 
ako 50 rokov strávia takmer jed-
nu polovicu svojho zostávajúceho 
života s bolesťami, poruchami po-
hyblivosti alebo pridruženými po-
ruchami vyžadujúcimi zdravotnú 
starostlivosť. V súčasnosti v Európe 
žije okolo 80 miliónov ľudí so zdra-
votnými obmedzeniami. To pred-
stavuje približne 12 % z celkovej 
populácie. Každý tretí až štvrtý Eu-

rópan má v rodine osobu s takými 
zdravotnými problémami, ktoré 
jej bránia plnohodnotne prežívať 
„jeseň života“. Medzi najčastejšie 
postihnutia v starobe so zdravot-
nými následkami patrí demencia. 
Odhady naznačujú, že počet ľudí 
s demenciou sa zvýši o 100 až 300 
%. Vážnymi problémami sa stávajú i 
pády a celková obmedzená pohyb-
livosť starých ľudí. 

Rast nákladov na zdravotníc-
tvo a s tým súvisiace obavy
Všetky vyššie spomenuté sprievod-
né znaky súvisiace s predlžovaním 
priemernej dĺžky života mužov 
a žien majú samozrejme vplyv aj na 
rast nákladov, ktoré musia jednot-
livé štáty vynakladať v oblasti zdra-
votníctva.
Zatiaľ čo v roku 2007 náklady na 
zdravotníctvo v dvadsiatich sied-
mich štátoch Európskej únie  pred-
stavovali 6,7 % z HDP, tak v roku 
2030 sa predpokladá, že tieto ná-
klady stúpnu na 7,4 % z HDP, čo je 
nárast vyše 10 %.
Ekonomická správa o starnutí, kto-
rú publikovala inštitúcia The Eco-
nomist Intelligence Unit v roku 
2012 udáva, že až 40 % expertov 
sa obáva nedostatku prostriedkov 
v budúcnosti, ktoré bude treba 
vynaložiť na zdravotnú starostli-
vosť ľudí vo vyššom veku. Je však 
zarážajúce, že až tretina expertov 
sa domnieva, že už dnes je dostup-
ných menej zdrojov v zdravotníc-
tve a jedným z dôvodov nárastu 
nákladov je podľa nich starnutie 
populácie. Ďalej, až 80 % respon-
dentov sa pritom obáva, aká bude 
starostlivosť o nich samých, keď 
budú starí (A new vision for old 
age Rethinking health policy for 
Europe’s ageing society, A report 
from the Economist Intelligence 
Unit, 2012).
Tu však treba povedať, že starnutie 
populácie sa podieľa na raste ná-
kladov na zdravotnú starostlivosť 
zhruba iba 6 -7 %, a teda medzi ná-
kladmi na zdravotnú starostlivosť 

a nárastom podielu starých ľudí 
v spoločnosti neexistuje priama 
úmera. T. j. nepotvrdil sa žiaden 
kauzálny vzťah medzi týmito dvo-
ma fenoménmi. Výskumy ukazujú, 
že medzi hlavné príčiny nárastu 
týchto nákladov patrí finančná 
inflácia, ako aj inflácia zdravotníc-
kych výkonov. Svoj podiel tu pri-
nášajú aj inovácie v zdravotníctve. 
Najmä nové medicínske diagnos-
tické postupy a vyšetrovacie me-
tódy, ako aj príchod nových inova-
tívnych liekov, ktoré zabezpečujú 
cielenú, na toho - ktorého pacienta 
tzv. „na mieru šitú“ terapiu.  
Celú situáciu okolo narastania ná-
kladov na zdravotnú starostlivosť 
starnúcej populácie komplikujú 
a možno povedať i zahmlievajú aj 
rôzne, ničím nepodložené mýty, 
ako napríklad mýtus, že starí ľu-
dia na konci svojho života často 
dostávajú drahú, tzv. high - tech 
liečbu, ktorá by mala byť pre nich 
akousi poslednou záchranou. Reál-
ne prieskumy však ukazujú, že iba 
malá časť starých ľudí má to šťastie 
dostať takúto drahú zdravotnú sta-
rostlivosť na konci svojho života. 
V skutočnosti je ich podiel na dra-
hej zdravotnej starostlivosti nižší 
v porovnaní s mladšími vekovými 
skupinami.

Zdravotnícka starostlivosť 
o starších pacientov

ločnosť riešiť v najbližších rokoch, 
rozčlenili do nasledujúcich šty-
roch tematických celkov.

Populačný vývoj 
u nás a vo svete
Dnes už snáď nikto nepochybuje 
o tom, že populácia celosvetovo 
„starne“. Inými slovami percentuál-
ne zastúpenie staršej populácie sa 
neustále zvyšuje z dôvodu predlžu-
júceho sa priemerného veku doži-
tia, pričom na strane druhej počet 
viacdetných rodín prudko klesá, 
najmä vo vyspelých krajinách s vyš-
šou životnou úrovňou. Čiže prebie-
ha protiklad medzi pôrodnosťou 
– ktorá je nízka a narastajúcou 
dĺžkou života. Zatiaľ čo v sedemde-
siatych rokoch priemerná dĺžka ži-
vota bola u mužov 56,4 roka a žien 
61,5 roka, tak v roku 2010 narástla 
na 67,5 roka u mužov, respektíve 
na 73,8 roka u žien. 
Trend percentuálneho zvyšovania 
staršej populácie nad 65 rokov 
potvrdzuje aj demografický vývoj 

Autor článku 
RNDr. Jozef Tóth, CSc.

Prednáša MUDr. Peter Mikuš, 
PhD., z Kliniky geriatrie LF SZU 
a UNB.

Medzinárodná konferencia Súčasná biomedicína, zdravotníc-
tvo a dôstojnosť človeka, o ktorej sme podrobne informovali 
v predošlom čísle časopisu Naša nemocnica, nastolila viaceré 
závažné otázky a vyvolala náležitý záujem. Teší nás, že Onko-
logický ústav sv. Alžbety bol aktívnym spoluorganizátorom 
a účastníkom tohto podujatia, pripraveného pod záštitou 
KBS a v spolupráci s UNsP Milosrdní bratia, s Pápežskou ra-
dou pre pastoráciu v zdravotníctve, ako aj s Európskou fede-
ráciou združení katolíckych lekárov a zdravotníkov.  
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Úlohy a ciele spoločnosti
Otázky a problémy súvisiace so 
zdravotnou starostlivosťou o star-
šiu populáciu sú horúcou témou 
takmer všetkých, najmä vyspelých 
krajín sveta. Všeobecne sa prijíma 
úzus, že medzi hlavné ciele spo-
ločnosti v tejto oblasti je umožniť 
mladým „dôstojne zostarnúť“. Na 
druhej strane ale taká zhoda už 
nepanuje v názore ako postupovať 
voči starým ľuďom. Tu sa skôr ob-
javujú tendencie typu „neumožniť 
starým ľuďom starnúť do neko-
nečna“. Tieto trendy berú do úva-
hy čisto iba ekonomické hľadisko, 
teda obavy z toho, aby nedochádza-
lo k nezvládnuteľným finančným 
nárastom na zdravotníctvo v súvis-
losti so starnutím populácie.  
Čo však na to povedia tí, ktorí sú 
zástancami skôr holistického prí-
stupu a ktorí zdôrazňujú, že nielen 
ekonomické hľadisko je dôležité, 
ale i postoje a názory odborníkov, 
ktorí zdôrazňujú medicínske, ako 
aj právne, resp. etické aspekty star-
nutia. Ale i napriek tomu možno 
konštatovať, že vo všeobecnosti 
prevláda názor, že rozsah plne 
hradenej zdravotnej starostlivosti 
bude vo vyššom veku menší a pred-
nosť bude mať skôr symptomatická 
liečba pred liečbou kauzálnou. 
Kde však hľadať spravodlivosť, res-
pektíve ako k tomu prídu tí, kto-

rých spoločnosť definuje označe-
niami ako senior, dôchodca a pod. 
Vraj odpoveď na túto otázku sa 
skrýva v tvrdení, že spravodlivosť 
zostane zachovaná, pretože každý, 
kto bol raz mladý mal nárok na 
plne hradenú zdravotnú starostli-
vosť, čo mu umožnilo dožiť sa vyš-
šieho veku. Nuž čo, aj to je jeden 
z mnohých názorov. Z názorov, kto-
rý napriek všetkému má stále iba, 
respektíve viac - menej finančný, 
teda ekonomický podtón.
Etické protiargumenty, ako hodno-
ta človeka, porušovanie autonómie 
a podobne však začínajú čoraz viac 
a naliehavejšie rezonovať v spoloč-
nosti. Je predsa neadekvátne a nee-
tické pripustiť, že hodnota človeka 

závisí od jeho veku a zdravotného 
stavu, že určitá časť spoločnosti - tá 
vekovo mladšia - si vyhradzuje prá-
vo rozhodovať o vekovo starších 
spoluobčanoch bez nich samot-
ných, pričom starí ľudia sa často 
sami rozhodnú pre neinvazívny 
a teda pre spoločnosť ekonomicky 
výhodnejší postup liečby.  
Vyvstáva teda otázka, aké sú možné 
riešenia tohto problému, t. j. náras-
tu nákladov na zabezpečenie zdra-
votnej starostlivosti na jednej strane 
a nárastu percentuálneho podie-
lu vekovo starších ľudí na strane 
druhej. Odpovede na túto zdanlivo 
neriešiteľnú otázku by mali brať do 
úvahy skutočnosť, že prínos liečby 
pre pacienta by sa nemal hodnotiť 
len z pohľadu jeho veku, že problé-
mom starších pacientov by sa mala 
venovať v spoločnosti náležitá po-
zornosť, že alokácia prostriedkov 
na liečbu by mala vychádzať zo sku-
točných potrieb a nie iba z ekono-
mických analýz, že spoločnosť by sa 
mala snažiť o koordináciu zdravot-
nej starostlivosti so všetkými zainte-
resovanými zložkami – inštitúciami 
tak, aby sa položil silný základ pre 
budovanie komplexného systému 
dlhodobej starostlivosti o starých 
ľudí so špecifickými potrebami. 
Sme na to (všetci) pripravení?  

Text: Jozef Tóth
Foto: Peter Kresánek

V čestnom predsedníctve sympózia: prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., 
členka vedeckej rady FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity; Br. 
Joachim Mačejovský, O. H., prior Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha 
v Bratislave; sr. Mária Ragulová, generálna predstavená Rehole sv. 
Alžbety; Mons. Milan Lach, SJ, predseda Bioetickej subkomisie KBS 
a Rady pre pastoráciu v zdravotníctve. 
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Uplatniť sa v zámorí, to vás 
určite stálo veľa úsilia. Možno 
k tomu bolo treba aj kus šťastia?
Poznať viac systémov. Vidieť veci 
z iných uhlov pohľadu, to je niekedy 
ťažké. Dobré je pre to vybrať sa aj do 
sveta. Moji rodičia boli lekári. Lekár-
ky sú aj moje sestry. Vyrastali v dobe, 
kedy bola zahraničná turistika do 
niektorých krajín, či cesty na výmen-
né pobyty pre získavanie skúseností, 
dosť ohraničené. Priaznivý zlom na-
stal práve v čase môjho vysokoškol-
ského štúdia. Logicky som sa tak po 
ukončení vysokej školy rozhodol, 
po naskytnutí sa nových, predtým 
nevídaných možností, získavať skú-
senosti aj v zahraničí. Najprv som 
zvažoval Nemecko. Bol som tam aj 
na niekoľkých letných stážach. Zistil 
som však, že aj tam panuje v medicí-
ne istá forma tradicionalizmu. Môj 
konečný výber tiež ovplyvnili skú-
sení domáci kolegovia onkológovia. 
Počas dvoch rokov pôsobenia po 
škole na Slovensku som sa osobitne 

od nich veľmi veľa naučil. Práve oni 
podporili a upriamili  moju pozor-
nosť na systém americkej medicíny. 
Ten bol už vtedy veľmi populárny... 
Tak som sa vybral do Spojených štá-
tov. Najprv som bol prvé tri roky 
v meste Cleveland. S pol miliónom 
obyvateľov je to druhé najväčšie 
mesto štátu Ohio. Tam som pokra-
čoval v naberaní skúseností a rozši-
rovaní si odbornosti. V Clevelande 
som prechádzal aj takzvaný lekársky 
tréning a získal som tam rezidentú-
ru. Potom sa mi podarilo urobiť i ná-
ročnú americkú atestáciu. Následne 
som sa presunul do mesta Iowa štá-
tu Iowa. Iowa tvorí v podstate stred 
Spojených štátov. Turista by sem 
ťažko trafil. Veľa nehovorí ani prie-
mernému Američanovi. Je to niečo 
podobné ako pre Európana naša Bra-
tislava. Návštevníka oslovujú hlavne 
mestá ako Paríž, Rím, Londýn... Bra-
tislava a Slovensko už menej. Iowa 
je veľmi podobná Slovensku aj čo 
sa týka klímy. Má, slovenským veľmi 

podobné, štyri ročné obdobia. Svo-
jim spôsobom tu je aj veľmi dobré 
zázemie. Žije tu veľa Čechov, nájdu 
sa tiež Slováci. Iba niekoľko desiatok 
kilometrov od nemocnice, kde pôso-
bím je napríklad tiež národné Čes-
koslovenské múzeum. Otvárali ho 
prezidenti Bill Clinton, Václav Havel 
a Michal Kováč.

Ako vás prijímajú pacienti 
nemocnice Mercy a ako sa tak 
ďaleko od domova cítite? 
Veľa pacientov má najmä české 
mená. A zrejme i pôvod. Ale už ne-
vedia dobre po česky. Je tu však stále 
istý pocit spolunáležitosti. Popri an-
gličtine mi povedia aj slová, ktoré si 
ešte z rodného jazyka svojich pred-
kov pamätajú. Najfrekventovanejšie 

Rímsko-katolícka Mercy nemocnica (založená roku 1873) 
írskej rehole Milosrdných sestier nachádzajúca sa v meste 
Iowa amerického štátu Iowa a kresťanský Onkologický ústav 
sv. Alžbety majú veľa spoločného. MUDr. Martin Izakovič, PhD., 
CPE, FHM, FACP, FACPE je v Mercy nemocnici námestníkom 
riaditeľa pre liečebno-preventívnu zdravotnícku činnosť. Zastá-
va i ďalšie funkcie, vrátane primára. Napriek krátkosti svojej 
návštevy v Bratislave stihol poskytnúť pre časopis Naša nemoc-
nica exkluzívny rozhovor. Našim čitateľkám a čitateľom v ňom 
tiež poodkrýva zaujímavosti z amerického zdravotníctva. 

Rešpektovať vôľu pacienta je morálne a kresťanské 

Čo spája americkú Mercy 
nemocnicu a Onkologický 
ústav sv. Alžbety?

MUDr. Martin Izakovič, PhD., 
CPE, FHM, FACP, FACPE
námestník riaditeľa pre liečeno-
-preventívnu zdravotnícku činnosť 
a primár v americkej Mercy ne-
mocnici.

Na konferencii sa stretli tiež zástupcovia vedenia Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety (zľava) konateľ RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., riaditeľ 
i konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof., s MUDr. Mariánom 
Príbelským, CSc., z Ambulancie klinickej onkológie a onkochirurgie 
UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.



sú napríklad: „jak se máš“, „dobře“ 
a pochopiteľne i „pivo“. 
V Spojených štátoch pôsobím už od 
roku 1997. Za uplynulé, takmer dve 
desaťročia, sa tu cítim veľmi dobre. 
Vnímam, že som tu aj vo všeobecnos-
ti vítaný. A to je naozaj veľmi dobrý 
pocit. Tak, ako aj ostatných lekárov 
ma toto poslanie napĺňa. Možno to 
súvisí aj s tým, že medicína ma vždy 
lákala. Už počas vzdelávania doma 
som sa zapájal do výskumu. Najprv 
v rámci študentskej odbornej čin-
nosti. Výraznú úlohu pritom zohral 
aj príklad môjho otca. Sám som sa 
chcel v medicíne vlastne úzko špe-
cializovať. Venovať sa osobitne vý-
skumu. Na pocite radosti z vykona-
nej práce mi však nič neuberá ani 
skutočnosť, že to dopadlo úplne 
ináč. Teraz totiž vlastne robím ma-
nažment a internú medicínu.

Prezident Barack Obama 
mení americké zdravotníctvo. 
Došlo k zmenám aj u vás?
Nový program, ktorý sa začal už skôr 
pri pacientoch a klientoch stále vo 
väčšej miere uplatňovať sa nazýva 
hospitalistika. To čo aj ja dnes robím 
je takáto hospitalistika. Pred takými 

desiatimi - pätnástimi rokmi tu také 
niečo ešte nejestvovalo. Štandardný 
americký postup určuje obvodnú le-
kárku alebo lekára, teda takzvaného 
primárneho lekára. Títo lekári (či už 
rodinní lekári, či internisti) majú (sa-
mostatne alebo v časti nemocnice) 
svoje súkromné ambulancie. Pri zá-
važnejšom ochorení svojich pacien-
tov potom aj do nemocnice prijíma-
li a ich liečbu v nej tiež priebežne 
sledovali. Takto fungovala americká 
medicína po desaťročia. Hospita-
listika predstavovala zlom. V našej 
Mercy nemocnici som mal šťastie 
byť spolutvorcom pri založení tohto 
programu a zároveň nemocničného 
oddelenia. 
Dnes má oddelenie hospitalistiky 
a realizuje tento program, zhruba 80 
percent amerických nemocníc. Pre 
názornosť sa dá fungovanie oddele-
nia hospitalistiky prirovnať k sloven-
skej interne. Odlišnosť ako primár 
hospitalitiky vidím v tom, že riešime 
napríklad aj intenzívnu starostlivosť. 
Takže ja prijímam aj pacientov, ktorí 
sú na umelom dýchaní či tých, ktorí 
idú na jednotku intenzívnej starost-
livosti.

Ako vlastne taká americká 
nemocnica v základe funguje? 
Lekári, ktorí u nás v nemocnici pra-
cujú, je ich 244 (lôžok máme 235), 
majú príslušné takzvané privilégiá. 
Samozrejme nie každý chirurg môže 
napríklad robiť všetky operácie. Sú 
špecialisti na žlčníky, apendixy, po-
prípade resekcie čreva apod. Kto 
je na čo oprávnený určuje dvojitý 
systém udeľovania týchto privilégií. 
Prvá rovina, od ktorej sa odvíja ude-
ľovanie privilégií je absolvovanie 
patričného vzdelávania, škôl, získa-
vania licencií, vykonaní skúšok na 
úrovni štátu alebo federálnych. Tie-
to privilégiá sa udeľujú centrálne. 
Druhá úroveň prideľovania privilé-
gií spočíva priamo na báze tej ktorej 
nemocnice alebo zdravotníckeho 
zariadenia. Tie udeľujú lekárom pri-
vilégiá v rámci svojich operačných 
možností, alebo v rámci svojich 
oddelení a samozrejme tiež podľa 
schopností. Teda určuje sa, že ten 
ktorý lekár môže vykonávať zákroky 
napríklad typu od H až po M. Ale už 
nie typu N. Do udeľovania týchto 
privilégií pritom aj ja, z titulu svojej 
funkcie v nemocnici vstupujem. 
Okolo dvoch tretín zo všetkých u nás 
pôsobiacich lekárov pritom nie sú 
priamo zamestnanci nemocnice. Sú 
to privátni doktori, ktorí majú práve 
tieto privilégiá, ktorí môžu u nás pri-
jímať a ošetrovať pacientov ale nie sú 
to zamestnanci nemocnice. Tá treti-
na, menšina sú zamestnanci.
Výnimočnosť i úskalie americké-
ho zdravotníckeho systému vidím 
v jeho predošlom nastavení. V tom, 
že ak pacient príde na vyšetrenie na 
centrálny príjem s bolesťou hlavy, 
očakáva, že sa mu okamžite urobia 
všetky možné vyšetrenia, vrátane 
CT hlavy. Ihneď dostane nejaký liek 
tak, že mu tá bolesť prejde. Ak potre-
buje operáciu očakáva, že sa mu tá 
operácia uskutoční na druhý deň. 
Presvedčil som sa, že aj to je možné. 
A dokonca sa to tam tak aj deje. Ale 
dlhodobo je to neudržateľné. Pritom 
ani tak silná ekonomika ako je ame-
rická nemôže dávať okolo 20 percent 

hrubého domáceho produktu do 
zdravotníckeho systému. Takže teraz 
až aj tu nastávajú tlaky na poskytova-
nie oveľa štandardizovanejšej a zá-
roveň aj efektívnejšej zdravotníckej 
starostlivosti. A práve tiež v tom aj 
tkvie podstata reformy amerického 
prezidenta. Do popredia tu vyvstáva 
zdravotnícky manažment. Mňa tento 
proces tiež oslovil a zasiahol. V sú-
časnosti sa stal mojou záľubou. A to 
som si v minulosti myslel, že zo mňa 
bude iba vedec, výskumník a špecia-
lista. 

A ako vidíte vzťah lekár a pacient?
Lekár - pacient, jeden na jedného 
to je veľmi dôležitý vzťah. Spočíva 
v ňom základ medicíny. Je to niečo, 
na čo nesmieme zabúdať. Medicína 
je nielen veda, to je umenie – posla-
nie. Pomôcť tomu pacientovi v ten 
moment, kedy to potrebuje nielen 
odborne ale aj ľudsky je absolútne 
„sine qua non“. Teda to je absolútna 
podstata, absolútny základ. Myslím 
si, že na tento základ sa nedá nikdy 
a nikde zabudnúť. 
Sám sa tiež snažím, nielen na tento 
základ nezabudnúť ale posunúť sa 
v ňom aj o rovinu vyššie. Práve tu 
vidím priestor pre manažovanie. 
V praxi sa ho snažím uplatniť, čo 
sa mi aj darí. Najmä v tomto vidím 
tiež budúcnosť. Osobitne v dokona-
lejšom manažmente pacienta, ma-
nažmente skupín pacientov až po 
manažment populácie. Práve na zá-
klade štandardizovaných postupov, 
ktoré sú aplikované plošne. Teda nie 
iba na tom ktorom nemocničnom 
oddelení. Ide podľa mňa o to dosiah-
nuť, či to je ten alebo niektorý iný 
lekár, či už na oddelení A alebo B, ak 
príde pacient za dňa alebo o polno-
ci, aby dostal na 95 percent rovnakú 
starostlivosť. 
Pochopiteľne aj štandardizácia má 
svoje hranice. Medicína nemôže byť 
zautomatizovaná. Je pravda, že aj tu 
treba využívať tú zlatú strednú cestu. 
Nastoliť rovnováhu. O to sa snažím. 
Momentálne to je to čo ma najviac 
baví. A pomerne dobre sa nám darí 

v našej nemocnici. Dosiahli sme, pri 
indikovaní rovnakých diagnóz, asi 
o 30 percent kratší pobyt pacientov 
v nemocnici. Približne o 25 percent 
sa nám znížili náklady na ich hospita-
lizáciu. Pritom 99 percent pacientov 
prejavilo v našej nemocnici spokoj-
nosť. To, čo pri tom mimoriadne dô-
sledne sledujeme je indikovanie kva-
lity jednotlivých úkonov. Vlani sme 
dosiahli podľa takýchto indikátorov 
kvality až 99 percentnú úspešnosť. 
Funguje to tak, že ak je pacient pri-
jatý napríklad so zápalom pľúc, pne-
umóniou, tak sa okrem iného moni-
toruje: či mu bolo podané správne 
antibiotikum, do akého času mu 
bolo podané ale aj či bol poučený 
o škodlivosti fajčenia alebo či mu 
bola ponúknutá vakcinácia a podob-
ne. Zahŕňame sem i úkony, ktoré sa 
pokladajú za absolútny štandard. 
Napríklad, že keď pacient príde s in-
farktom, tak dostane tiež Acylpyrín. 
Pochopiteľne akceptujú sa úkony, 
ktoré sú neodškriepiteľne prospeš-
né pre danú diagnózu. Stále treba 
brať potenciálne do úvahy aj tie, kto-
ré sú výnimočné a raritné. 

Chodievate stále aj na Slovensko, 
čo by ste v zdravotníctve 
vylepšili u nás doma? 
Myslím si, že slovenské zdravotníc-
tvo vždy bolo veľmi dobré, veľmi 
kvalitné. Pracujú v ňom podľa mňa 
ľudia, ktorí sú naozaj dobrí. Dokto-
ri či sestričky. Jedna z nevýhod je 
menej prevalentná štandardizácia. 
Jedným dychom k tomu chcem po-
vedať, že v Spojených štátoch to tiež 
nie je úplne odlišné. Problémom 
na Slovensku bolo a stále si mys-
lím, že je: malá populárnosť takejto 
štandardizácie. Myslím si, že plošná 
štandardizácia tu nie je až tak veľmi 
vyvinutá. Tým pádom môžete dostať 
na Slovensku ošetrenie od lekára, 
ktorý má svetovú úroveň, v perfekt-
nom zariadení, načas, rýchlo a veľmi 
kvalitne. Žiaľ, môže sa vám stať, že 
v tom istom meste, v ten istý týždeň 
a vlastne s takým istým ochorením 
natrafíte na iného doktora. Ten mož-

no nie je až tak kompetentný. A na 
zdravotnícke zariadenie, ktoré nie je 
až tak slušne vybavené... 
Druhá vec, o ktorej si myslím, že pri 
slovenskom zdravotníctve je možno 
problémom: to je niekedy vnímanie, 
pozícia lekára i sestry. Títo ľudia, 
ktorí sa starajú o vás alebo o vašich 
príbuzných, nie sú niekedy až tak 
spoločensky uznávaní. A už asi vô-
bec alebo zriedka vyzdvihovaní. Do-
chádza tu k rozporu medzi tým, čo 
zdravotník alebo priamo špičkový 
lekár musí odviesť už pri svojej aj de-
saťročia trvajúcej príprave, štúdiu, či 
náročnom osvojovaní si skúsenos-
tí, alebo doslova pracovnom drile. 
A potom medzi tým aké je jeho spo-
ločenské uznanie a ocenenie. Veď 
lekár šesť rokov absolvuje náročné 
vysokoškolské štúdium, ďalších šesť 
rokov môže absolvovať prípravu na 
atestáciu. Ďalšie úporné roky trvá, 
než sa z neho stane odborník na 
oddelení. Či nejaký vedúci pracov-
ník. Samozrejme hovorím o bežnom 
lekárovi. Sú určite medzi nimi tiež 
ľudia, ktorí stoja na piedestáli slávy 
a sú aj dobre finančne zabezpečení. 
Pri bežných zdravotníckych pracov-
níkoch, lekároch potom možnože 
aj z toho, je generovaný nie najlepší 

Sprava: MUDr. Martin Izakovič, PhD., jeho matka MUDr. Anna Iza-
kovičová a sestra MUDr. Beáta Špániková, PhD. (pôsobí v internej 
ambulancii Osteologického centra pre vybrané onkologické ochorenia 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety).

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, 
PhD., druhá sestra MUDr. Martina 
Izakoviča, PhD. sa tiež vydala na 
lekársku dráhu.
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pocit. Podpisuje sa tu tiež každoden-
ný tlak návalu, niekedy aj nie najprí-
vetivejšie naladených či rovno nasr-
dených niektorých pacientov. A to aj 
napriek tomu, že podľa mňa drvivá 
väčšina lekárov nevykonáva toto po-
slanie pre očakávané každodenné 
vynášanie do neba, zárobok alebo 
spoločenskú prestíž. 
Samozrejme na druhej strane je zasa 
pravdou, že veľa ľudí v zdravotníc-
tve ale aj v iných profesiách tomu 
nedáva maximum. Nie každý chce 
pracovať 12 hodín denne. Nie každý 
chce opublikovať stovky článkov, či 
byť vedúcim. Niekomu možno lep-
šie vyhovuje ísť skôr domov a stráviť 
takých šesť hodín dňa ešte pri den-
nom svetle aj so svojou rodinou. 

Čo majú podľa vás Mercy  
nemocnica a Onkologický 
ústav sv. Alžbety spoločného?
Myslím si, že najmä svoj pôvod, 
dlhodobú históriu, poslanie a tiež 
najnovšiu spoluprácu. Obe, podnes 
fungujúce ako kresťanské nemocni-

ce, boli založené rehoľami. Mercy 
nemocnica pred 141 a Onkologický 
ústav sv. Alžbety pred 276 rokmi. 
Vďaka obetavej službe rehoľníčok 
a ďalších zainteresovaných poskytu-
jú pomoc, starostlivosť a liečbu tým, 
ktorí to najviac potrebujú.
Kontaktujú sa tiež zástupcovia 
oboch nemocníc. Na Slovensku 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
bol so svojim tímom aj Ronald Reed 
riaditeľ našej nemocnice. O skúse-
nosti Mercy nemocnice sa zaujímajú 
obaja konatelia ústavu: riaditeľ doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. 
a RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc. I na zá-
klade posudzovania z takýchto náv-
štev a kontaktov sa domnievam, že 
napriek špecifikám - kvalita a úroveň 
liečby, ktorú obe nemocnice usku-
točňujú, je v mnohom porovnateľná. 
Pochopiteľne sú aj rozdiely. Keď som 
do Bratislavy amerických kolegov za-
viedol, tak boli prekvapení, že ústav 
je umiestnený v budovách, ktoré nie 
sú charakteristické pre typickú ame-
rickú nemocnicou. Na druhej strane, 

keď prišiel americký anesteziológ na 
jednu z operačných sál ústavu, bol 
tam bolo úplne rovnaké respiračné 
zariadenie. Presne ten istý model, čo 
používa vo veľkej, na mieru postave-
nej americkej nemocnici.
K vzájomnej výmene našich skúsení 
by som podčiarkol, že to nie je zá-
ležitosť jednostranná. Nie je to jed-
nosmerný tok informácií. Americkí 
zástupcovia si už dávno nemyslia, že 
obrazne povedané zachránia svet, 
že všetko vedia najlepšie. Nechodia 
sem nikoho poučovať. Práve naopak, 
snažia sa poukazovať aj na svoje chy-
by, z ktorých sa poučili aj v Mercy 
nemocnici. A to aj na tom ktorom 
oddelení. 
Američania začínajú byť podľa mňa 
vo všeobecnosti oveľa reflektívnejší. 
Snažia sa viac počúvať. Lebo zisťujú, 
že ich systém tiež nie je dokonalý. Na 
základe mojich každoročných návštev 
by som aj ja hodnotil slovenský vývoj 
veľmi pozitívne. Ako sa sem vraciam 
z roka na rok, tak ľudia sú tu otvo-
renejší, prístupnejší. Nepoviem len 
kritike. Ale tiež novým ideám, no-
vým možnostiam. Sú ochotní mož-
nože aj byť viac flexibilní. Pozerať sa 
na veci kreatívnejšie.

Čo by ste chceli zdôrazniť 
na záver? 
To umenie, ku ktorému sa všetci 
chceme teraz dostať, je okrem iného 
aj viac si vážiť ľudský život ako dar. 
Vážiť si najmä intimitu človeka ako 
jednotlivca. A hlavne tiež rešpektovať 
vôľu toho ktorého pacienta. Zisťovať 
a rešpektovať vôľu pacienta - aj to je 
podľa mňa morálne a kresťanské. 
Záverom všetkým čitateľkám a čita-
teľom, všetkým pracovníkom Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a všet-
kým pacientom, ktorí budú tento 
rozhovor čítať prajem všetko najlep-
šie. Najmä veľa zdravia. Myslím si, 
že Onkologický ústav sv. Alžbety je 
veľmi progresívny. Verím, že to tak 
aj zostane. Ďakujem, že som o tomto 
všetkom mohol porozprávať. 

Text a foto: Peter Kresánek

Nestor tejto lekárskej rodiny, prof. MUDr. Viliam Izakovič, CSc. 
(24. 6. 1925 - 26. 5. 1986) zakladateľ klinickej genetiky na Slovensku.

Pri liečbe sa implantujú v celkovej anestézii rádioaktívne zrná priamo do prostaty pod neustálou kontrolou 
transrektálneho ultrazvuku. Cieľom je dodať do nádorového tkaniva čo najvyššiu dávku ionizujúceho 
žiarenia pri čo najmenšom poškodení okolitých zdravých tkanív.

Rádioaktívne zrná (125I, 
polčas rozpadu 59,6 dňa, 
výrobca zŕn: Bebig, Germany; 
distribútor v SR: Roner s.r.o.) 
pre brachyterapiu prostaty sa 
dodávajú z Nemecka. Dĺžka 
zrna je len niekoľko milimetrov 
(viď. porovnanie veľkosti zrna 
s jednocentovou mincou).

Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Ako sme informovali v predo-
šlom čísle nášho časopisu, 
Onkologický ústav sv. Alžbe-

ty už poskytol vyše pol tisícke 
pacientov liečbu permanentnou 
implantáciou rádioaktívnych zŕn 
(brachyterapiu prostaty). Liečbu 
plne ju uhrádza Všeobecná zdra-
votná poisťovňa, Dôvera i Union.
 „Samostatná brachyterapia rádio-

aktívnymi zrnami sa osvedčuje 
najmä pri ranných štádiách cho-
roby. Pri pokročilejších tiež ako 
účinný doplnok vonkajšieho oža-
rovania. Namiesto klasického chi-
rurgického zákroku alebo niekoľ-
kotýždňového ožarovania dokáže 
pacientovi poskytnúť adekvátnu 
liečbu počas asi trojhodinového 
zákroku“. Vysvetlil MUDr. Pavol 

Lukačko, primár Oddelenia bra-
chyterapie Kliniky radiačnej on-
kológie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety. Liečba brachyterapiou 
vyvolala otázky našich čitateliek 
a čitateľov. Zaujímali sa najmä o to 
ako taká liečba prebieha i ako také 
rádioaktívne zrno vyzerá. Radi im 
to nasledujúcimi ilustráciami pri-
blížime.
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LIGA PROTI RAKOVINE

Predbežné rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2014
Na základe žiadostí zaslaných do Ligy proti rakovine z celého Slovenska, Generálna rada LPR predbežne 
rozdelila výnos verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2014 do nižšie uvedených oblastí nasledovne:

číslo 2/2014

LIGA PROTI RAKOVINE

18. ROČNíK DňA NARCISOV ZAZNAMENAl HRUBý VýNOS ZBIERKy:  921.238,56 EUR*
 ČIStý VýNOS ZBIERKy: 881.479,19 EUR

* Hrubý výnos bude v závere roka doplnený o doplatky faktúr mobilných operátorov za SMS zbierku. 

OBlAStI PODPORy A POUžItIA FINANČNýCH PROStRIEDKOV DN 2014

1. Medicínske a výskuMné projekty, Medicínske
služby a hospicová starostlivosť

projekty podporené cez darovacie zmluvy

a) Medicínske a výskumné projekty

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 16.000,00

Národný onkologický ústav, Bratislava 50.000,00

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 50.000,00

DFNsP Bratislava 5.000,00

Východoslovenský onkologický ústav, Košice 41.000,00

Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Košice 14.000,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica 20.000,00

Univerzitná nemocnica Martin 18.480,00

spolu a) 224.480,00

b) Medicínske služby a hospicová starostlivosť

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2.500,00

Fakultná nemocnica Trenčín 3.000,00

Fakultná nemocnica Trnava 4.000,00

Fakultná nemocnica Nitra 10.000,00

Diecézna charita Nitra 4.000,00

NsP Trebišov 2.500,00

NsP Michalovce 2.500,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov 15.000,00

Pro Vitae Lučenec 600,00

Liečebňa sv. Františka, Bratislava 25.000,00

Nemocniva L. Svobodu Svidník, n.o. 5.000,00

Hornooravská nemocnica, Trstená 5.000,00

Refugium Trenčín 3.000,00

Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava 1.500,00

spolu b) 83.600,00

spolu a) + b) 308.080,00 

2. psychosociálna starostlivosť 
o onkologických pacientov a ich rodiny

a) projekty podporené cez darovacie zmluvy 

Letné tábory pre detských onkologických pacientov, 
rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:

- Klub detskej nádeje, Bratislava 30.000,00

- Slovilco, Martin 3.000,00

- Turčianske Venuše, Martin 3.000,00

- Oravské Venuše, Námestovo 1.200,00

- IRIS, Nové Zámky 2.500,00

- Klinček, o.z., Čadca 2.000,00 

- KRUH n.o., Trnava 2.000,00

- Organizácia postihnut. chron. chorobami, Trenčín 1.600,00

- Venuša, Považská Bystrica 1.500,00

- Venuša Bratislava 3.000,00

- Slov.klub po transplant.krvot.buniek, Žilina 3.000,00

- Slovenská myelómová spolčnosť, Bratislava 5.000,00

- OZ Viktorky Banská Bystrica 3.000,00

spolu a) 60.800,00

b) projekty realizované v rámci programu lpr

-„rekondično-relaxačné pobyty“ pre onkologických  
pacientov organizované LPR

95.000,00

- projekty, programy a prevádzka centier 
pomoci BA,KE,MT

65.000,00

- finančná pomoc pre sociálne slabšie skupiny 
onkologických pacientov

30.000,00

- Linka pomoci a odborné poradenstvo 40.000,00

- projekt „Psychológovia“ v rámci SR (osobné  
psychologické poradenstvo onkologickým 
pacientom a ich rodinám)

25.000,00

spolu b) 255.000,00

spolu a) + b) 315.800,00

3. projekty a prograMy sMerujúce k rozvoju  
výchovy, inforMovanosti a poradenstva

a) projekty podporené cez darovacie zmluvy

- SLOVILCO Martin 1.500,00

- ILCO klub, Bratislava 300,00

- Svetielko pomoci Košice 5.000,00

- RE-PUBLIC, Bratislava 3.000,00

- Všetko pre zdravie, Bratislava 1.100,00

- Martinský klub medikov, Martin 1.500,00

spolu a) 12.400,00

b) projekty realizované v rámci programu lpr 

Projekty pre onkologických pacientov a prevencia  
zdravej populácie:

- onkologická výchova na školách – 
organizačné a materiálne zabezpečenie 
projektu, workshopy pre študentov

25.000,00

- Týždeň proti rakovine 25.000,00 

- Príprava, tlač a distribúcia letákov, 
informačných brožúr

25.199,19

- Materiálne zabezpečenie DN 2015  
(zálohové platby – narcisy, iden-
tifikátory dobrovoľníkov)

115.000,00 

spolu b) 190.199,19

spolu a) + b) 202.599,19

4. Čiastka ponechaná na zabezpeČenie regionálnych  
potrieb a podpory organizaČných zložkách lpr 
sr, združujúcich onkologických. pacientov

spolu 55.000,00

spolu 1 + 2 + 3 + 4 881.479.19

Detailné a finálne vyúčtovanie použitia výnosu Dňa 
narcisov 2014 bude predložené po ukončení kalendár-
neho roka 2014, keďže tento zdroj príjmu bude využíva-
ný v rámci celého roka. 

Text: Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka LPR
Foto: Peter Kresánek

MUDr. Eva Siracká, DrSc., lekárka, prezidentka 
neziskovej organizácie Liga proti rakovine. 



Nechty sú nielen ozdoba 
ale aj symbol zdravia
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Necht je špecifický svojím 
vzhľadom i štruktúrou. 
Je zložený z tzv. tvrdého 

(80-90 %) a mäkkého keratínu (10-
20 %). V nechte je prítomná síra, 
zodpovedná za pevnosť nechta. 
V nechtoch je nižší obsah lipidov 
než v pokožke, obsah vody je za 
normálnych okolností približne 
18 %. Nechty sa stávajú krehký-
mi, ak sa obsah vody zníži, a na-
opak  mäknú, ak je obsah vody 
vyšší ako 25 %. V zložení nechta 
sú dôležité minerály, magnézium, 
kremík, kalcium, železo, zinok, so-
dík, meď. Rast zdravých nechtov 
podporuje aj vitamín B7 (biotín). 
Kremík je jeden z najznámejších 
minerálov podporujúci rast a pev-
nosť nechtov. Nedostatok železa 
sa môže prejaviť krehkými nechta-
mi. Zinok a selén sú známe svojím 
silným antioxidačným účinkom, 
podporujú pevnosť nechtov, rast 
vlasov a zdravú pokožku.

Krehké nechty
sú charakterizované zvýšenou fra-
gilitou nechtovej platničky. Preja-
vujú sa slabosťou, nepružnosťou, 
odlupovaním, priečnym alebo po-
zdĺžnym štiepením, mrvením, čo 

Prevencia a liečba onychodystrofie

vyúsťuje do nepekného vzhľadu 
nechtov. Často obmedzujú schop-
nosť vykonávať niektoré práce, 
povolanie, môžu  negatívne vplý-
vať na život aj z psychosociálnej 
stránky. Niekedy je príčina takejto 
poruchy neznáma, hovoríme vtedy 
o „idiopatických„ krehkých nech-
toch. Môžu to spôsobovať zme-
ny v chemickom zložení nechta. 
Znížený obsah vody, či lipidov je 
tiež príčinou takejto poruchy. Ve-
kom sa znižuje obsah cholesterolu 
v nechtovej platničke, rezultátom 
sú tiež krehké nechty. Takéto poru-
chy sa objavia až u 30 % žien nad 50 
rokov. Bývajú spôsobené oslabo-
vaním medzibunkových premos-
tení. Inokedy môže byť príčinou 
významná genetická predispozí-
cia a abnormality buniek nechto-
vej matrix. „Sekundárne„ krehké 
nechty bývajú spôsobené kožnými 
alebo systémovými chorobami, 
nutričným nedostatkom, objaviť sa 
môžu aj po niektorých liekoch, pri 
cievnych, metabolických ,či endo-
krinologických ochoreniach, pri 
chronických infekciách. Spome-
niem aj ďalšie, menej časté poru-
chy nechtov.

Hapalonychia
sú mäkké nechty, najviac  u žien vo 
vyššom veku, pri ekzéme, anémii, 
artritíde, nedostatku vitamínov A, 
B6, C a D, pri nízkych hladinách sé-
rového kalcia.

Beauove ryhy 
sa prejavia ako priečne ryhy alebo 
priehlbiny nechtovej platničky, 
vznikajú pri niektorých akútnych, 
často horúčkových ochoreniach. 
Akútne ochorenie je príčinou do-
časného zastavenia nechtovej mat-
rix. Šírka ryhy je indikátorom  trva-
nia ochorenia.

Onychomadesis
je kompletná onycholýza (odlúče-
nie nechta od nechtového lôžka 
a nechtovej matrix), niekedy sa 
táto porucha označuje aj ako „zvlie-
kanie“ nechta. Častou príčinou sú 

neurovaskulárne poruchy, zníže-
nie hladiny kalcia v sére spolu so 
spazmom malých artérií.

Onychorrhexis
alebo senilný necht je charakte-
rizovaný pozdĺžnym ryhovaním, 
proces niekedy býva aj dedičný, 
korelácia je možná aj s reumatoid-
nou artritídou, býva  aj pri nerov-
nováhe minerálov, anémii z nedo-
statku železa a deficite zinku.

Trachyonychia 
namená drsné nechtové platničky 
so sivastým skalením, krehkosťou, 
štiepením voľných okrajov, po-
zdĺžnym ryhovaním, drsným povr-
chom, ktorý pripomína brúsny pa-
pier, je relatívne častá u osôb nad 
60 rokov. Poškodenie podporujú 
excesívne domáce práce vo vlhku, 
používanie lakov na nechty a odla-
kovačov.
Onychodystrofia z umelých nech-
tov sa prejaví podnechtovým 
zhrubnutím, začervenaním až zá-
palom okolo nechtových valov 
a lôžok, odlučovaním nechtov od 
lôžok, ekzémom na špičkách prs-
tov. U pacientov s takýmito zmena-
mi  treba  urobiť  epikutánne testy 
na akrylátové chemikálie (umelé 
nechty sú z akrylátov).

Zvláštna forma onychodystro-
fie nechtov „PDA (personal di-
gital assistant) ” 
je traumatická nechtová dystrofia 
u užívateľov počítačov, mobilných 
telefónov, či iných digitálnych za-
riadení, používanie ktorých je spo-
jené s chronickou expozíciou po-
sledných článkov prstov a nechtov 
opakovanému tlaku s frekvenciou 
niekoľko tisíc jemných úderov na 
klávesnicu za hodinu. Biomecha-
nický stres v mieste koncentrova-
nej námahy môže viesť k zmene 
tvaru nechta, priečnemu ryhova-
niu, či iným prejavom onychodys-
trofie.
Liečebné prístupy k chorým nech-
tom by mali v prvom rade odstra-

ňovať vyvolávajúce príčiny, starost-
livosť o nechty by mala byť šetrná, 
dôležité sú preventívne opatrenia, 
v nemalej miere je dôležitá aj lieč-
ba samotných porúch.
Preventívne opatrenia dokážu 
zabrániť recidívam, preto treba 
obmedziť práce vo vode, s che-
mikáliami, detergentami, treba 
redukovať aj používanie odlakova-
čov. Vynechať manikúru kutikuly 
(kožička nad nechtovým lôžkom), 
umelé nechty. Pri domácich prá-
cach nosiť rukavice, samotné nech-
ty náchylné k onychodystrofii tre-
ba ostrihať nakrátko.
Najčastejšou formou onychodys-
trofie sú krehké nechty. V ich lieč-
be sa odporúčajú esenciálne mast-
né kyseliny, vitamín C, vitamín B6, 
železo, vitamín D, kalcium, želatí-
na, jedným z nutričných doplnkov 
je aj biotín (vitamín H).
Novým nádejným produktom v lo-
kálnej liečbe onychodystrofie sa 
javí nechtový lak s extraktom pras-

ličky roľnej, ktorá obsahuje veľké 
množstvo organického kremíka 
vo forme silikátov, tie sa dokážu 
viazať s keratínami nechta a takto 
sa porušené nechty reminerali-
zujú a reštrukturalizujú. Preparát 
obsahuje aj prírodnú, biologicky 
dostupnú síru. Pevnosť a elastici-
ta nechtového keratínu závisí od 
vláknitých proteínov a väzieb síry. 
Nechtový keratín dokáže z tohto 
laku získavať síru a tým docieliť 
spevnenie nechta. Samotný lak je 
neviditeľný a vodou zmývateľný, na 
transport účinných látok potrebuje 
6-8 hodín, preto je jeho aplikácia 
najvhodnejšia večer pred spaním.
Liečba onychodystrofie je často 
zdĺhavá a vyžaduje komplexný 
prístup. Veď pekné a zdravé nech-
ty sú nielen ozdobou, ale aj symbo-
lom zdravia.

Text:
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Foto: Peter Kresánek, 

Pekné nechty na rukách sú ozdobou, choré a nevzhľadné 
nechty hendikepom. V našej modernej dobe sa síce dajú 
nepekné nechty prekryť umelými, avšak krása je v priro-
dzenosti. A tak je túžba po pekných a zdravých nechtoch 
samozrejmá. Onychodystrofia (zjednodušene špecifická de-
formita nechtu, pozn. red.) má viacero podôb a je častým 
dôvodom konzultácie dermatológa. Vzhľad nechtov si nie-
kedy nevšíma ani lekár, hoci zmeny na nechtoch môžu byť 
signálom viacerých kožných alebo systémových ochorení.

MUDr. Katarína Poláková, PhD., 
dermatovenerológ Onkologický 
ústav sv. Alžbety
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DOBROVOľNíCKA SKUPINA VŕBA

Leto v znamení 
obľúbených týždňoviek

Pacienti dobrovoľníkom: „Je to od vás veľmi pekné...“
Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianske združenie, ktoré 
sa venuje sprevádzaniu dospelých onkologických pacientov 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Uplynulé mesiace vo Vŕbe 
neboli a zároveň boli výnimočné - robili sme to, čo robíme už 
niekoľko rokov... Ale vždy je to to „nové“ – noví ľudia vo Vŕbe, 
nové akcie a meniaci sa pacienti, pre ktorých je dobrovoľníc-
tvo v nemocnici a činnosť našich dobrovoľníkov niečím no-
vým, nepoznaným, nevídaným a sú za ňu vďační. Potvrdzujú 
to aj vyjadrenia pacientov, ktoré vám náš článok prináša. 

Predchádzajúce obdobie bolo „bo-
haté“ – prijatie nových dobrovoľní-
kov v jarnom nábore, pokračovanie 
v našich pravidelných činnostiach 
pre pacientov: sprevádzanie, tvo-
rivé dielne, požičiavanie kníh na 
oddeleniach, podávanie nápojov 
v čakárňach, rozbiehajúca sa ponu-
ka spoločenských hier na Klinike 
radiačnej onkológie a realizova-
nie „jednorazových akcií“. Ponu-
ka týchto akcií bola vďaka záujmu 
ľudí, ktorí prišli venovať pacientom 
„kúsok zo svojich talentov“ naozaj 
mimoriadna. Vďaka jednorazovým 

dobrovoľníkom sme mohli od mar-
ca do júla každý týždeň ponúknuť 
pacientom nemocnice niečo na-
viac  – mimoriadne tvorivé dielne 
(lekcie drôtovania), cestovateľské 
kluby (prezentácie o karibských 
ostrovoch, Ghane, Japonsku a Vy-
sokých Tatrách), rozprávanie s pre-
mietaním filmu o ochrane prírody 
v bratislavskom regióne a niekoľko 
koncertov. Momentálne prebieha 
nábor nových dobrovoľníkov do 
našej organizácie a v spolupráci 
s Miestnou knižnicou v Petržalke 
pripravujeme realizáciu tradičnej 

septembrovej ponuky kníh pre pa-
cientov vo vestibule nemocnice.

Ako aktivity Vŕby prijímajú 
samotní pacienti? Prinášame 
vám ich autentické výpovede, 
ktorými reagovali na naše ak-
cie:
Prvá pacientka: „Som tu hospitali-
zovaná už tretíkrát a som milo pre-
kvapená vašou ponukou progra-
mu. Veľmi ma zaujalo vystúpenie 
dvoch mladučkých dievčat – to, 
s akým oduševnením hrali a spie-
vali, ako boli zohraté... Bol to veľmi 
pekný zážitok a podľa toho ako ľu-
dia tlieskali, tak si myslím, že boli 
tiež veľmi spokojní. Myslím, že pre 
nás pacientov, keď tu už musíme 
byť, je to také potešenie do života, 
také spestrenie... A je to veľmi pek-
né z vašej strany, že takúto ponuku 
robíte a takýchto ľudí, ktorí sem 
chcú prísť, vyhľadávate...“  

Druhá pacientka: „Z oboch kon-
certov, na ktorých som mala mož-
nosť byť, som mala určite dobrý, 
vynikajúci dojem – aj preto, že 
som nečakala, že sa s takým niečím 
v nemocnici stretnem. Myslím si, 
že na psychiku pacienta to veľmi 
dobre vplýva. Dokonca to boli mla-
dí talentovaní a veľmi sympatickí 
ľudia – či už dievča, ktoré hralo na 
saxofón, mladí, ktorí spievali ľu-
dové piesne alebo spev tej mladej 
kočky... Človek by si myslel, že dnes 
sa mladí ľudia nezaoberajú ničím, 
len počítačmi a tu je dôkaz toho, že 
mladí ľudia sa venujú aj tradíciám, 
hudbe... boli takí bezprostrední, 
milí...“
Ďalšia pacientka, ktorá sa vy-
jadrila obšírnejšie: „Pod pojmom 

„onkológia“ si každý z nás predsta-
vuje a mnohý aj prežíva ochorenie 
náročné nielen pre pacientov, ale 
aj pre rodiny. Okrem rôznymi for-
mami poskytovanej liečby, pacien-
ta veľakrát prekvapí náhly pobyt 
v nemocničnom prostredí onkolo-
gickej kliniky. Spočiatku je pobyt 
plný obáv, neznámy a z hľadiska pa-
cientov aj zdĺhavý. Pri postupnom 
oboznamovaní sa s prostredím má 
pacient možnosť spoznávať príjem-
ný, veľmi milý a ochotný zdravotný 
personál - v prvom rade pani dok-
torky a pod ich vedením pracujúci 
kolektív zdravotníkov i personál, 
ktorí sa stará o hygienu a stravova-
nie pacientov, a to na veľmi dobrej 
úrovni. Denne tiež stretávame kňa-
zov, ktorí medzi nás prichádzajú 
s pekným slovom.
Túto základnú a náročnú časť sta-
rostlivosti o pacienta dopĺňa ob-
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čianske združenie Dobrovoľnícka 
skupina Vŕba, ktoré spríjemňuje 
celkový život na klinike svojimi tvo-
rivými činnosťami a akciami. Vďa-
ka tomuto združeniu pacienti po-
okrejú, pozdvihne sa ich nálada, čo 
nepriamo prispieva i k zlepšeniu 
zdravotného stavu po stránke psy-
chickej. K dobrej nálade počas na-
šej hospitalizácie prispeli členovia 
súboru Karpaty so svojim nádher-
ným spevom a hrou na sláčikové 
nástroje, hra na saxofón a dvojica 
mladých dievčat príjemným spe-
vom a hrou na gitare. Zaujímavé 
a poučné bolo rozprávanie o živote 
v africkej Ghane a beseda o nároč-
nej práci nosičov vo Vysokých Tat-
rách. Dvakrát do týždňa k nám pri-
chádzali „tvorivé dievčatá“ z Vŕby, 
ktoré nás oboznamovali s rôznymi 
technikami, napr. patchworkom. 
Mali sme možnosť nadobudnúť 

nové zručnosti a príjemne prežiť 
voľné chvíle.  /Patchwork je zvlášt-
na technika zdobenia (pôvodne 
zošívania látok), pri ktorej sa vrs-
tvia materiály, ktoré spolu vytvára-
jú geometrické vzory. Pozn. red./ 
A čo by sme si priali ďalej? Príjem-
ne prežívať voľné chvíle počas lieč-
by v spolupráci s dobrovoľníckou 
organizáciou „Vŕba“ – aby ďalej 
vstupovali medzi nás so svojimi 
tvorivými nápadmi, besedami, hu-
dobnými vystúpeniami a inými ak-
ciami.

Srdečné ďakujeme patrí všetkým 
tým, ktorí nám pomohli a pomá-
hajú prekonávať náročné chvíle 
liečby pri pobyte na klinike a boji 
s chorobou.“ 

Text: Mgr. Emília Hlávková, koordi-
nátorka dobrovoľníkov a pacient-
ky Kliniky radiačnej onkológie.
Foto: Mgr. Emília Hlávková
Viac info: www.dsvrba.sk
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V. časť

Cvičenia na uvoľnenie celej chrbtice
Ďalšiu časť v našom seriáli uzavrieme cvičeniami na uvoľnenie celej chrbtice a na relaxáciu 
trapézového svalstva.

1. a. Cviky na uvoľnenie chrbtice do predklo-
nu/záklonu.
Cvičíme v polohe na všetkých štyroch, t. j. na kole-
nách aj na rukách. V prvej fáze pri nádychu prehne-
me chrbát nahor (tzv. mačací chrbát), hlavu a zadok 
tlačíme pod seba (obr. 1). V druhej fáze sa pri vý-
dychu sa prehneme do opačného smeru (obr. 2). 
Dôležité je, že v polohe na dlaniach sa prehýbame 
v oblasti lopatiek a nie v oblasti krížov.
Podľa polohy rúk prednostne uvoľňujeme určitú 
oblasť chrbtice. Pri polohe dlaní na podložke (obr. 
1 a 2 ) uvoľňujeme hrudnú chrbticu pod lopatkami.

Obr. 1. Uvoľnenie hrudnej chrbtice pod lopatkami 
do predklonu.

Obr. 2. Uvoľnenie hrudnej chrbtice pod lopatkami 
do záklonu.

Ak máme podložené ruky (do výšky cca 30 až 40 
cm) (obr. č. 3), cielene precvičujeme krížovú časť 
chrbtice. V polohe na predlaktí (obr. 4) precvičuje-
me chrbticu v oblasti lopatiek a nad nimi.

Obr. 3. Uvoľnenie krížovej chrbtice do predklonu.

Obr. 4. Uvoľnenie chrbtice v oblasti lopatiek a nad 
nimi do predklonu.

1. b. Cvičenia na uvoľnenie chrbtice do rotácie:
Pri nasledujúcom cvičení, v kľaku opäť na všetkých 
štyroch, pri nádychu zohneme jednu hornú konča-
tinu v lakti a mierne zodvihneme od podložky. Trup 
vytáčame do strany. Dôležité je pritom vytáčať trup 
a nie hornú končatinu. Napätie máme správne po-
ciťovať v oblasti chrbtice a nie v oblasti hornej kon-
čatiny.

Pomôcka: Pri pohybe sa pozeráme do dlane stále 
v rovnakej pozícii, dlaň nesmie zmiznúť z nášho do-
hľadu.
Podobne ako pri predchádzajúcom cviku, podľa po-
lohy rúk uvoľňujeme vždy inú oblasť chrbtice: 
• kríže - ruky cca 30 až 40 cm nad podložkou, 
• pod lopatkami - dlane na podložke (obr. 5) 
• oblasť lopatiek a nad nim - pri polohe na predlaktí.

2. Cvik na uvoľnenie hornej krčnej oblasti do 
rotácie
Pri uvoľňovaní hornej krčnej oblasti, teda prechodu 
hlavy do prvých krčných stavcov (obr. 6) bradu za-
sunieme smerom ku krku. Pomaly pritom vytáčame 
hlavu striedavo do oboch strán tak, že šúchame bra-
dou po hrudníku.

Obr. 6. Uvoľnenie hornej krčnej oblasti do rotácie.

3. Cvik na uvoľnenie trapézového svalstva a 
posilnenie dolných fixátorov lopatiek 
Pri cviku na uvoľnenie trapézového svalstva a posil-
nenie dolných fixátorov lopatiek (obr. č. 7-8) v prvej 
fáze zdvihneme plecia nahor, v tejto polohe zotrvá-
me asi tri sekundy. V druhej fáze idú plecia smerom 
nadol, pričom lakte tlačíme presne kolmo nadol (je 
dôležité, aby sa lakte pritom nevychyľovali ani do-
predu ani dozadu).

Kontrola správnosti vykonania cviku: Pri tlaku lak-
ťov nadol cítime napätie v dolnej časti lopatiek.
Trapézové svaly bývajú obligátne preťažované naj-
mä pri dlhšom sedení pri práci s počítačom. Cvik 
je veľmi vhodné opakovane zaradiť na odľahčenie 
trapézov aj počas pracovného dňa.

Rozličné liečebné postupy s využívaním napr. me-
dikamentov, masáží, fyzikálnej terapie mávajú tiež 
priaznivý účinok aj na ťažkosti s chrbticou. Bez úpra-
vy polohovej životosprávy, pravidelného cvičenia 
však nemôžeme očakávať dlhodobý efekt, najmä pri 

opakujúcich sa ťažkostiach. To sme už pripomínali 
tiež pri článkoch o cvičenia zverejnených v pred-
chádzajúcich článkoch tohto časopisu.
Rovnako ako pri ostatných ťažkostiach rozobera-
ných v predchádzajúcich vydaniach časopisu Naša 
nemocnica aj pri ťažkostiach s chrbticou platí, že 
cielený pohyb môže nahradiť rozličné medikamen-
ty a tabletky, avšak žiadna tabletka nenahradí samot-
ný pohyb. Na rozdiel od liečiv a liečebných príprav-
kov, či rozmanitých tabletiek, metódy pohybovej 
liečby nemajú žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky. 
Navyše s našim pohybom a zdravými fyzickými akti-
vitami nemáme pri žiadne výdavky. Jediné „mínus“ 
je, že ho musíme vykonávať sami , nikto ich za nás 
nespraví.
Je teda iba na nás, či zrealizujeme odporúčania na 
pohybové aktivity alebo necháme voľný priebeh 
poškodzovania chrbtice často aj s rozvojom trvalých 
chorobných zmien.

Prípadne sa budeme spoliehať na iné liečebné po-
stupy, ktoré majú veľmi často iba prechodný efekt, 
liečia príznaky, ale  neriešia podstatu ťažkostí.
Ak vydržíme pravidelne cvičiť, určite sa budeme cí-
tiť celkovo lepšie, predídeme ťažkostiam s chrbticou 
alebo ich aspoň dostaneme pod kontrolu. Význam-
ným prínosom bude v neposlednom rade aj zlepše-
ný pracovný výkon.

Text: MUDr. Juraj Mareček,
Primár Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia OÚSA. 
Foto: Peter Kresánek

Obr. č. 7. Uvoľnenie trapézového svalstva – I. fáza.
Obr. č. 8. Uvoľnenie trapézového svalstva – II. Fáza.

Obr. 5. Uvoľnenie chrbtice do rotácie.
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Pohybová a telesná aktivita patrí 
medzi ovplyvniteľné faktory 
životného štýlu („lifestyle“ fak-

tory). Je na každom z nás, či budeme 
praktizovať sedavý spôsob života, 
a tak si zvyšovať riziko predčasnej 
chorobnosti, alebo budeme viesť 
aktívny život a pravidelne aplikovať 
vhodné formy pohybovej aktivity, 
či už rutinnej – každodennej, rekre-
ačnej, alebo cielenej športovej čin-
nosti s vyššou intenzitou a častejšou 
frekvenciou. Rakovina zďaleka nie je 
jediným závažným ochorením, pri 
ktorom pohybová aktivita pôsobí ako 
prevencia a, naopak, sedavý spôsob 
života zvyšuje riziko viacerých ocho-
rení. Primerane intenzívny, ako i pra-
videlne a často aplikovaný pohyb 
chráni aj pred obezitou, cukrovkou, 
vysokým krvným tlakom, srdcovým 
infarktom a mozgovou porážkou. 

Formy fyzickej aktivity 
Čo všetko je fyzická aktivita? Fyzic-
ká aktivita (FA) – to nie je len šport 
a cvičenie; je to ktorýkoľvek telesný 
pohyb, v dôsledku ktorého dochá-
dza k svalovej činnosti. Dôležitým 
momentom pritom je fakt, že pohyb 
a telesná činnosť sú spojené s vý-

dajom energie. Mnohí ľudia si pod 
FA predstavujú športové a cvičebné 
aktivity a ťažkú telesnú prácu, no FA 
je oveľa širší pojem a zahŕňa aj úplne 
bežné a často podceňované aktivity, 
ako je bežná chôdza (hoci len doma, 
v kancelárii alebo po chodbách), na-
kupovanie, ba dokonca aj státie na 
mieste alebo udržiavanie rovnová-
hy. Nezanedbateľným príspevkom 
k dennej FA môže byť i obyčajné na-
ťahovanie končatín (strečing) alebo 
podvedomé pohupovanie s nohami 
(fidgeting). V tomto ohľade majú 
ľudia s „nepokojnými“ nohami istú 
prednosť pred tými, ktorí dokážu ne-
hybne sedieť celé hodiny. Každopád-
ne sa netreba spoliehať výlučne na 
takéto „banálne“ formy FA, ale treba 
k nim ešte dačo cielene pridať. 
Na zvýšenia FA môže poslúžiť ktorá-
koľvek cieľavedomá činnosť kostro-
vých svalov. 
Kvôli prehľadnosti sa FA zvykne de-
liť na nasledujúce skupiny:
(1)  pracovné aktivity,
(2)  domáce aktivity,
(3) transportné aktivity a cesto-

vanie,
(4) rekreačné aktivity (vo voľ-

nom čase).

Možno sa to niekomu bude zdať málo uveriteľné, ale pohybo-
vá a fyzická aktivita sa skutočne považuje za protirakovino-
vý ochranný faktor. Existujú skutočne presvedčivé vedecké 
dôkazy o tom, že pohybová aktivita znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a konečníka (KRK); pohyb však veľmi prav-
depodobne chráni človeka aj pred rakovinou prsníka (po 
menopauze) a maternice. Výsledky vedeckého bádania na-
značujú aj možnosť ochrany pred rakovinou pľúc, pankreasu 
a prsníka (pred menopauzou). 

Pracovné aktivity
Aj dnes sú ešte ľudia, ktorí pri pra-
covných činnostiach musia vyna-
kladať fyzickú námahu. Klasickým 
príkladom môžu byť poštoví doru-
čovatelia, ktorí chodia peši alebo na 
bicykli, skladoví robotníci a ľudia 
v niektorých ďalších robotníckych 
a poľnohospodárskych povola-
niach. ľudia fyzicky pracujúci alebo 
využívajúci na svoje premiestňo-
vanie sa počas práce chôdzu, prí-
padne bicykel, sú vlastne takouto 
formou chránení proti telesnej pasi-
vite. Možno ich pokladať za fyzicky 
aktívnych, a to aj v takom prípade, 
že vo svojom voľnom čase sa rekre-
ačno-pohybovej aktivite už viac ne-
venujú. Pracovných pozícií, pri kto-
rých treba vynakladať fyzickú prácu, 
je však v porovnaní s minulosťou 
podstatne menej; dnes jednoznačne 
prevládajú sedavé formy práce. Prá-
ca veľkej väčšiny ľudí si nevyžaduje 

žiaden pohyb ani telesnú prácu. Na-
vyše mnohí z nich musia v pracov-
nom procese tráviť omnoho viac 
času než tých obligátnych osem 
pracovných hodín. Čím viac je kaž-
dodenných pracovných povinnos-
tí a stresov a čím neskôr sa človek 
dostane z práce domov (mnohí až 
v neskorých večerných hodinách!), 
tým väčšiu únavu a vyčerpanosť člo-
vek pociťuje a spravidla tým viac 
túži „konečne si sadnúť“, odpočinúť 
si a pasívne relaxovať. Väčšinou je 
to posedenie s rodinou pri televízii 
spojené s (často nadmernou) konzu-
máciou jedla. Na pohybovú aktivitu 
pre potešenie a posilnenie zdravia 
neostáva čas ani energia. Pre väčši-
nu ľudí je pasívny večerný odpoči-
nok omnoho príjemnejší a neraz 
aj zábavnejší než akákoľvek forma 
fyzickej rekreačnej aktivity. Navyše 
podstatná časť z nich jazdí do prá-
ce i domov autom. Pokiaľ sa takýto 
životný štýl praktizuje dlhodobo, 
celé roky a možno i desaťročia, po-
tom je to cesta k zvýšenému riziku 
– nielen pokiaľ ide o priberanie na 
telesnej váhe, vysoký tlak, cukrovku 
a srdcový infarkt, ale aj o riziko  ra-
koviny a predčasnej smrti. Niekomu 
sa môže zdať, že z tohto bludného 
kruhu (práca od rána do večera, 
každodenné stresy, nevyhnutnosť 
rýchleho a pohodlného presunu au-
tom a večerná vyčerpanosť spojená 
s pasívnym relaxom a nadmerným 
jedením) nie je východisko. Sú však 
ľudia, ktorí dokázali tento začarova-
ný kruh vo svojom živote prelomiť. 
Existuje pritom niekoľko možných 
scenárov a riešení. Nie všetky sú 
vhodné pre každého, no treba si 
z nich vybrať. 
Jedným z účinných opatrení je pre-
stať používať auto na dopravu 
do práce a z práce. Sú ľudia, kto-
rí to nemôžu urobiť, napríklad ob-
chodní cestujúci a firemní repre-
zentanti, lebo sa presúvajú na veľké 
vzdialenosti a často vozia so sebou 
veľký náklad písomných a iných ma-
teriálov. Takmer všetci ostatní však 
môžu namiesto auta použiť hromad-

ný dopravný prostriedok a vlastné 
nohy. Odporúčam vám neodviezť sa 
až po samotné pracovisko, ale výdat-
ný úsek cesty do/z práce a domov 
prejsť rýchlym krokom pešo. Takto 
každý pracovný deň môžeme prejsť 
veľa kilometrov peši, pričom sa dá 
zdolať aj tých povestných 10-tisíc 
krokov denne a byť aktívny viac ako 
odporúčaných minimálne 30 minút 
denne. Odmietať chôdzu z dôvodu 
straty času je nezmyselná výhovorka. 
Je to čas, ktorý si každý, kto sa pre 
tento druh pohybovej aktivity roz-
hodne, daruje sebe, svojej kondícii 
a prevencii chorôb vrátane rakoviny. 
Každý krok navyše, každý prejde-
ný schod namiesto použitia výťahu 
alebo pohyblivých schodov zvyšuje 
skóre prevencie rakoviny. Je to 1 : 0 
v náš prospech! 
Druhou možnosťou je premôcť 
sa a večer si zájsť na ihrisko, do 
parku, telocvične, na plaváreň, 
prípadne do fitnescentra alebo 
posilňovne. Miesta, kde druhí cvi-
čia, behajú a posilňujú, motivujúco 
pôsobia aj na tých pasívnejších. Ťaž-
ko sa dá posedávať tam, kde všetci 
naokolo cvičia a trénujú. Niekto 
môže potrebovať aj motivačného 
kondičného trénera, ktorý mu 
pomôže s budovaním správnych 
pohybových návykov, skontroluje 
správnosť a postupnosť cvičebných 
zostáv a dodá ďalšiu motiváciu. Pre 
toho, kto si môže dovoliť návštevu 
posilňovne, resp. i osobných či ko-
lektívnych trénerov, to skutočne 
nie sú „vyhodené peniaze“. Peniaze 
investované do svojho zdravia ne-
môžu byť „vyhodené“! Využiť však 
môžeme aj domáce cvičebné trena-
žéry (bicykle, pásy, nášľapné elip-
tické trenažéry a pod.). Nevýhodou 
domácej fitnes výbavy je to, že doma 
mnohým chýba patričná motivácia, 
a tak sa títo domáci pomocníci stá-
vajú povestnými „vešiakmi“ na bieli-
zeň. Nájdu sa však i jedinci, ktorí si 
vyberú menej tradičné formy pohy-
bovej aktivity. Mám kolegu, ktorý sa 
každý pracovný deň vo večerných 
hodinách venuje kondičnému tan-

cu. Má permanentku do niekoľkých 
tanečných klubov, každý večer pre-
tancuje veľa kilometrov a hodne sa 
pri tom zapotí. Robí to už roky, aby 
si udržiaval svalovú hmotu v aktivite 
a dobrej kondícii, aby jeho svalové 
bunky dobre spaľovali energiu a aby 
nepribral na váhe. Aj takýmto spôso-
bom si kontroluje hmotnosť a bojuje 
proti obezite. Navyše si tak zmen-
šuje riziko, že ochorie na rakovinu 
hrubého čreva a konečníka. Výhrou 
pre každého človeka je, keď počia-
točné premáhanie dokáže premeniť 
na návyk, pozitívny stereotyp a získa 
pocit nevyhnutnej činnosti, ktorá 
„patrí k životu“. 
 
Domáce aktivity
Aj domáce práce, či už je to upra-
tovanie domácnosti, alebo práce 
v záhradke či okolo domu, sa zapo-
čítavajú do fyzickej aktivity. Napriek 
tomu, že nie sú také intenzívne ako 
cvičenie v telocvični alebo jogging, 
takisto fungujú preventívne. Keď 
pracujeme, nesedíme, ale používa-
me svalový aparát a míňame ener-
giu. Každý pohyb a akákoľvek fyzic-
ká práca nám slúžia k dobru. 

transportné a rekreačné aktivity
Už sme ich spomenuli vyššie. Každá 
forma pohybovej a inej fyzickej akti-
vity pozitívne prispieva k prevencii 
rakoviny, ako aj k zníženiu celkovej 
chorobnosti a predčasnej úmrtnosti. 

Intenzita fyzickej aktivity
Celkové množstvo energie vydanej 
počas fyzickej aktivity závisí od jej 
intenzity a dĺžky trvania. Intenzitu 
fyzickej aktivity vo vzťahu k bazál-
nemu metabolickému výdaju 
človeka (BMR, Basal Metabolic 
Rate; RMR, Resting Metabolic Rate) 
vyjadruje hodnota metabolického 
ekvivalentu – MEt. Ten istý výdaj 
energie sa dá dosiahnuť krátkodobo 
aplikovaným, vysoko intenzívnym 
pohybom, ako aj pohybom s nízkou 
intenzitou, avšak trvajúcim dlhší 
čas. Opakovaná aplikácia vysoko 
intenzívneho športového výkonu 

MUDr. Peter Minárik, 
Onkologický ústav sv. Alžbety

NA AKTUÁLNU TéMU NA AKTUÁLNU TéMU



3332

však spravidla vedie k odlišným fy-
ziologickým účinkom na rozdiel od 
menej intenzívnych pohybových 
činností. Ďalším veľmi jednoduchým 
spôsobom, ako sa dá odhadnúť inten-
zita pohybovej aktivity, je rýchlosť 
srdcovej aktivity za minútu. V praxi 
sa dá rýchlosť srdcovej aktivity me-
rať vo forme pulzovej frekvencie. 
Maximálna srdcová frekvencia 
(MHR, Maximum Heart Rate) sa vy-
počíta podľa jednoduchého vzorca: 
220 – VEK človeka. Pre 40-ročné-
ho človeka je teda maximálna srdco-
vá (pulzová) frekvencia 220 – 40 = 
180, pre 50-ročného 220 – 50 = 170 
a pre 60-ročného už iba 220 – 60 = 
160 (pulzov za minútu). Intenzita fy-
zickej a pohybovej aktivity sa udáva 
v percentách ako % z MHR. Pritom 
aktivity so srdcovou frekvenciou do 
50 % z MHR sú nízkej intenzity, ak-
tivity s pulzáciami 50 – 70 % MHR, 
prípadne 60 – 70 % MHR, sú stred-
nej intenzity. Aktivity spojené 
s pulzovými frekvenciami medzi 70 
– 85 % MHR sú vysokej intenzity. 
Ideálnymi pohybovými aktivitami sú 
tie, pri ktorých dochádza k srdcovým 
frekvenciám v rozsahu stredných in-
tenzít (60 – 70 %). Takéto pohybové 
aktivity sa nazývajú AERóBNE PO-
HyBOVé AKtIVIty, pretože sa pri 
nich po počiatočnom spaľovaní zá-
sob svalového glykogénu pre prácu 
svalov spaľujú tuky ako energetický 
substrát pre svalovú prácu. 
V praxi je dobré, keď sa aspoň časť 
pohybovej aktivity aplikuje v hladi-
nách strednej (aeróbnej) intenzity 
s pulzovými frekvenciami aspoň 60 
%, neskôr až 70 % z maximálnej frek-
vencie primeranej veku. Pre 40-roč-
ného človeka to napríklad znamená:
(220 – 40) x 0,6 = 108 pulzov za mi-

nútu, resp. ešte lepšie (220 – 40) x 
0,7 = 126 pulzov za minútu
Kvalitné KROKOMERy vedia po-
čítať nielen celkovo prejdené kro-
ky, ale pri zrýchlení chôdze nad 60 
krokov za minútu okrem celkových 
krokov paralelne počítajú aj rýchle 
tzv. aeróbne kroky. Na konci dňa 
alebo ku koncu zdravotnej prechádz-
ky vieme z disp leja krokomeru odčí-
tať, koľko krokov sme prešli celkovo 
a koľko z toho bolo v rýchlom aerób-
nom tempe. Výsledok 10-tisíc celko-
vých a z toho 7 500 aeróbnych kro-
kov je určite chvályhodný. Existujú i 
krokomery, ktoré merajú aj spomína-
ný parameter MEt.  (Tab. 1)

Najmä pred ktorými typmi ra-
koviny chráni pohyb
Mechanizmov, ktorými pohybová ak-
tivita chráni pred rakovinou, je nie-
koľko. Patria medzi ne:
(1) znižovanie zásob nadmerné-
ho telesného tuku vrátane tuku 
z brušných útrobných zásob; dosa-
huje sa tak lepšie skóre svalovina/
tuk v prospech svalovej hmoty. Nad-
merné množstvo tukových buniek 
(predovšetkým v oblasti útrob) pro-
dukuje rizikové zápalové a rastové 
faktory, ako aj steroidné hormóny, 
vedie k necitlivosti telesných buniek 
na inzulín a následne zvyšuje kon-
centráciu inzulínu v krvi. Pomocou 
týchto mechanizmov nadmerný tuk 
zvyšuje riziko zhubných ochorení. 
Pohybová aktivita  účinne zlepšuje 
celú situáciu, a tak znižuje riziko ra-
koviny; 
(2) znižovanie inzulínovej rezis-
tencie – t. j. zvyšovanie citlivosti sva-
lových buniek na inzulín; následne 
dochádza k poklesu koncentrácie 
inzulínu a rastového faktoru IGF-1 

v krvi. Obe látky zvyšujú riziko rako-
viny tým, že podporujú rast buniek; 
(3) priaznivý vplyv na steroidné 
hormóny vrátane pohlavných hor-
mónov; znižuje sa koncentrácia rizi-
kových hormónov, ktoré podporujú 
rakovinu (prsník, maternica, prosta-
ta); 
(4) skrátenie tranzitného času 
v čreve – t. j. zrýchlenie črevnej pe-
ristaltiky a rýchlejší odsun toxických 
a kancerogénnych látok z hrubého 
čreva stolicou; 
(5) podpora imunitných proce-
sov kontrolujúcich karcinogenézu; 
(6) podpora antioxidačných ob-
ranných mechanizmov; 
(7) zníženie zápalovej aktivity 
v organizme; 
(8) neznáme mechanizmy. 
(Tab. 2)

Pohybová aktivita 
a onkologicky chorí pacienti
Pri pohybe sa prejavujú pozitívne 
účinky tiež u onkologických pacien-
tov. Pohybová aktivita (PA) sa do-
konca pokladá za významný faktor 
u onkologických pacientov. Pocho-
piteľne, že PA sa musí individuálne 
prispôsobiť štádiu ochorenia, apliko-
vanej onkologickej liečbe a fyzickej 
kondícii pacienta. Existujú práce, 
ktoré potvrdili, že PA dokáže znížiť 
riziko nádorovej recidívy pri niekto-
rých typoch rakovinových nádorov, 
zlepšiť toleranciu na chemoterapiu 
a rádioterapiu a celkovo pomáha 
zlepšiť fyzickú kondíciu a kvalitu ži-
vota onkologicky chorých pacientov. 
Podmienkou zavedenia pohybových 
aktivít u pacientov s rakovinou je 
veľmi pomalé a postupné zavádzanie 
pohybových činností, a to vždy po 
predchádzajúcej konzultácii s ošet-

Skóre pohybovej intenzity tABUĽKA 1

Podľa srdcovej 
frekvencie

Podľa metabolických 
ekvivalentov 

Príklad podľa
pulzov/min 

40-ročný

Príklad podľa
pulzov/min

50-ročný

Nízka intenzita Do 50 % MHR Pod 3,0 MET 50 % = 90/min 50 % = 85/min

Stredná intenzita 50 – 70 % MHR 3,0 – 5,9 MET 60 % = 108/min 60 % = 102/min

Vysoká intenzita 70 – 85 % MHR Nad 6,0 MET 70 % = 126/min 70 % = 119/min

Fyzická aktivita a riziko rakoviny. Spracované podľa: WCRF Report, 2007 tABUĽKA 2

ZNížENé RIZIKO MECHANIZMy

PRESVEDČIVé Hrubé črevo
Zrýchlenie črevnej pasáže
Lepšia kontrola telesnej hmotnosti a telesného tuku 
Zníženie inzulínu a rastového faktoru IGF-1

PRAVDEPODOBNé
Prsník (po menopauze)
Maternica 

Zníženie koncentrácie rizikových hormónov
Lepšia kontrola telesnej hmotnosti a telesného tuku
Zníženie inzulínu a rastového faktoru IGF-1

OBMEDZENé 
Prsník (pred menopauzou)
Pankreas 
Pľúca 

Zníženie koncentrácie rizikových hormónov
Lepšia kontrola telesnej hmotnosti a telesného tuku
Zníženie inzulínu a rastového faktoru IGF-1
Podpora imunitných a antioxidačných mechanizmov
Zníženie koncentrácie zápalových faktorov  - cytokínov 

NEPRAVDEPODOBNé Neboli identifikované

Všetky formy pohybovej aktivity sa pokladajú za preventívne účinné .
(pracovná, domáca, transportná aj rekreačná)

rujúcim onkológom a – ak to je mož-
né – v rámci skupinového tréningu 
pod vedením odborného inštrukto-
ra. 

Pohyb a rakovina prsníka
Je dokázané, že primeraná fyzická 
aktivita u žien s rakovinou prsníka 
zlepšuje kontrolu telesnej hmotnos-
ti a znižuje riziko recidívy. Niektoré 
práce dokázali, že ženy s rakovinou 
prsníka, ktoré pravidelne cvičili na 
úrovni strednej aktivity (3 – 5 hodín 
chôdze za týždeň), prežívali dlhšie 
a ich kvalita života bola lepšia než 
u žien so sedavým spôsobom živo-
ta. Pohybová aktivita dokázala znížiť 
hladinu inzulínu a leptínu (obe lát-
ky sú markery nádorového rizika) 
u žien s rakovinou prsníka a zlepšiť 
u nich prognózu ochorenia. 

Pohyb a rakovina 
hrubého čreva
Aj u pacientov, ktorí prekonali rako-
vinu hrubého čreva a konečníka, sa 
v niektorých štúdiách potvrdilo, že 
pravidelná pohybová aktivita zlep-
šuje priebeh ochorenia, a dokonca 
i dobu prežívania. Pacienti s diag-
nózou KRK, ktorí sa intenzívne ve-
novali pohybovým aktivitám, mali 
nádorovú recidívu menej často 
v porovnaní so sedavou skupinou 
pacientov a dožívali sa i dlhšieho 

veku. Zatiaľ sa však uvedené výsled-
ky interpretujú opatrne a pre lepšie 
porozumenie vzájomného vzťahu 
pohybovej aktivity u onkologicky 
chorých pacientov sa ešte vyžaduje 
ďalší výskum.
 
Pohyb a rakovina prostaty
Vzťah pohybovej aktivity a preven-
cie rakoviny prostaty je menej jasný 
a nálezy publikovaných štúdií nie sú 
zatiaľ konzistentné. Minimálne prá-
ce niektorých autorov pripúšťajú 
preventívny účinok PA pri rakovine 
prostaty. Mechanizmus preventív-
neho účinku by mohol byť podobný 
ako pri rakovine prsníka a maternice 
u žien (priaznivé hormonálne zme-
ny, lepšia energetická rovnováha 
a lepšia kontrola telesnej hmotnos-
ti, priaznivý vplyv na metabolizmus 
inzulínu, rastových faktorov, účin-
nejšie imunitné a antioxidačné me-
chanizmy). Podľa niektorých prác 
pravidelná a intenzívna pohybová 
aktivita spomaľuje progresiu rakovi-
ny prostaty u mužov nad 65 rokov. 

Pohybová aktivita, 
odporučenia na záver
Pohybová aktivita by mala viesť 
k tomu, aby každý človek vyko-
nával denne minimálne 30 mi-
nút PA strednej intenzity (rýchla 
chôdza, bicykel, plávanie). 

Najlepšie je venovať sa PA 30 minút 
každý deň v jednom kuse. 
Pokiaľ to však nie je možné, počíta 
sa i PA rozložená na viac častí, 
napríklad 2 x 15 minút alebo 3 x 10 
minút denne. 
Ideálne by bolo, keby sme si vedeli 
nájsť čas na 45 – 60 minút PA stred-
nej intenzity 5 – 6 dní v týždni 
(rýchla chôdza, bicykel) a 60 minút 
PA vysokej intenzity 1 – 2 dni 
v týždni (cvičenie v posilňovni, in-
tenzívnejšie športové aktivity). 

Text: MUDr. Peter Minárik, 
          Onkologický ústav sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek 
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Export - Import

ARIMEX 
Bratislava spol. s r.o.

zabezpečuje:

l  nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
    repka olejná, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

l  nákup komponentov kŕmnych zmesí
    slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky,
   cukrovarnícke rezky granulované, sladovnícky kvet,
   lucernové úsušky, melasa, mlynské otruby, kukuričné mláto

l  dovoz komponentov kŕmnych zmesí
    sójový šrot, plnotučné toastované sójové bôby, rybia múčka

l  sprostredkovanie vývozu
   poľnohospodárskych produktov

ARIMEX Bratislava, spol. s r.o.
Stromová 13, P.O. Box 25, 830 07 Bratislava 37 

tel.:02/5477 4982, 5477 1612, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk

www.eurobooks.sk

Be the first 
to read.
Kníhkupectvo EUROBOOKS
Jesenského ulica 5-9, Bratislava

Tel.: 02-54417959, 0905 566 973

Pon. - Pia.: 9:00 do 18:00, Sob.: 9:00 do 13:00

ACTA
Preklady a tlmočenie

Mariánska č. 10 • 811 08 Bratislava
tel: +421-2-52 63 2795

email: acta@nextra.sk
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Vodovodné batérie
Sprchový sortiment
Kúpeľňové doplnky
Senzorové batérie
Termostatické batérie
Tlačné ventily
Vodoinštalačný materiál

www.intercom.sk

V 400 predajniach
po Slovensku

Dovoz a distribúcia pre SR:
Intercom Bratislava s.r.o.
Pod brehmi 2, 841 03 Bratislava
tel.: 02/64 28 84 70, fax: 02/64 46 12 16
e-mail: obchod@intercom.sk
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