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Pred 780 rokmi

Alžbeta Durínska sa narodila (1207 -1231) ako dcéra 
kráľa Ondreja II a jeho manželky Gertrúdy. Detstvo pre-
žila na bratislavskom hrade. Ako štvorročnú ju posla-
li na hrad Wartburg. V roku 1221 sa vydala za Ľudovíta 
Durínskeho. Po jeho smrti ju z hradu vyhnali. V roku 
1228 zložila sľub chudoby. Za jej život naplnený lás-
kou k blížnym, chudobným a chorým ju vyhlásili pred 
780 rokmi: v roku 1235 za svätú. Rehoľa svätej Alžbety 
ju uctieva ako svoju patrónku. V Onkologickom ústave 
sv. Alžbety sa aj tohto roku v novembri opäť uskutoční taká 
výnimočná udalosť v živote rehole i pracovníčok a pracov-
níkov ústavu - akou je slávenie sviatku svätej Alžbety. 

Text a foto: Peter Kresánek

Pri príležitosti sviatku svätej 
Alžbety bude v našom kostole 
slávená svätá omša v nedeľu 
15. novembra o 9 hod., na kto-
rú srdečne pozývame všetkých, 
ktorým je svätá Alžbeta akým-
koľvek spôsobom blízka a aj 
tých, ktorí chcú tento sviatok 
s nami sláviť.
Dňa 1. januára 2016 uplynie 
20 rokov, odvtedy ako bola 
sestrám vrátená nemocnica 
a mohli v nej obnoviť svoju 
činnosť. Túžime za to ďako-
vať Bohu a orodovaniu svätej 
Alžbety a osláviť to v januári 
spolu so zamestnancami. Už 
teraz všetkých srdečne pozýva-
me. 

Generálna predstavená 
Rehole sv. Alžbety,
sestra Mária, OSE
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Milí čitatelia,

Kvalitná zdravotná starostlivosť 
o onkologickú pacientku či pa-

cienta si vyžaduje erudovaných odbor-
níkov, ktorí nadobudli svoju kvalifiká-
ciu po absolvovaní pregraduálneho 
vysokoškolského štúdia, postgraduál-
nym doktorandským a špecializačným 
štúdiom, prípadne získali vedecko-pe-
dagogické tituly docent a profesor.
Onkologický ústav sv. Alžbety je vý-
učbovou bázou viacerých vysokoškol-
ských inštitúcií, ktoré zabezpečujú 
tento kvalifikačný rast.
Pregraduálne vysokoškolské vzdelanie 
v onkológii zabezpečuje v súčasnosti 
Lekárska fakulta Univerzity Komen-
ského Bratislave v rámci študijného 
predmetu onkologická propedeutika, 
ktorý sa vyučuje v 4. ročníku. Onkolo-
gickej problematike sa venujú aj ďalšie 
študijné predmety vyučované v OÚSA 
(rádiológia, nukleárna medicína, sto-
matológia a maxilofaciálna chirurgia, 
onkochirurgia, anestéziológia a inten-
zívna medicína). 
Onkologický ústav sv. Alžbety je vý-
učbovou bázou aj Lekárskej fakulty 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave (výučba rôznych študij-
ných predmetov, napríklad klinická 
fyzika, nukleárna medicína, radiačná 
onkológia, laboratórna medicína, gy-
nekologická onkológia, chemoterapia, 
endokrinológia, onkodermatológia 
a iné).
Pracovníci Onkologického ústavu sv. 
Alžbety zabezpečujú pregraduálnu 
výučbu aj pre Vysokú školu zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
(VŠZaSP). Napríklad klinika stereotak-
tickej rádiochirurgie sídliaca v ústave 

je zriadená ako školiace centrum pre 
výučbu odborníkov pre stereorádio-
chirurgiu v spolupráci so Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou. Aj na in-
ternej-onkologickej klinike v ústave 
prebieha pregraduálna výučba štu-
dentov VŠZaSP.
Výchova lekárov pre špecializačný 
odbor klinická onkológia a radiačná 
onkológia a pre rôzne certifikované 
pracovné činnosti prebieha taktiež 
v našom ústave aj na príslušných kli-
nických pracoviskách. Napríklad na 
internej-onkologickej klinike absol-
vujú povinnú časť predatestačnej prí-
pravy aj lekári pred špecializačnou 
skúškou z internej medicíny a pred 
atestáciou zo všeobecného lekárstva 
a všetkých  onkologických špecializá-
cií  (radiačná onkológia, gynekologic-
ká onkológia a iné). 
Na pregraduálnom i postgraduálnom, 
najmä špecializačnom medicínskom 
vzdelávaní sa významnou mierou po-
dieľajú aj ďalší zdravotnícki pracovní-
ci ústavu, ktorí odovzdávajú svoje od-
borné skúsenosti a zručnosti svojim 
mladším kolegom.
Ako tretí stupeň vysokoškolského 
štúdia, je na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenského (LFUK) v Brati-
slave akreditovaný študijný program 
v študijnom odbore onkológia (7.1.15) 
s dennou i externou formou štúdia. 
Cieľom tohto štúdia je nadobudnúť 
schopnosti s využitím vedeckých 
prístupov samostatne a tvorivo rie-
šiť zložité vedecké problémy v rámci 
študijného odboru. Absolvent získa 
hlboké teoretické a metodologické 
vedomosti o onkológii na úrovni sú-
časného výskumu vo svete. Osvojí si 
vedecké metódy výskumu v onkológii, 
ktoré tvorivo realizuje na rôznych mo-
delových objektoch podľa experimen-
tálneho alebo klinického zamerania. 
Zameriava sa na osvojenie si nových 
teoretických poznatkov v onkológii, 
poznatkov o mechanizmoch zodpo-
vedných za vznik a rozvoj nádorových 
ochorení a o možnostiach ich diagnos-
tiky a liečby. Výsledkami svojej tvorivej 
práce prispieva k rozvoju vedy a ve-
deckého poznania v danom odbore. 

Naučí sa prezentovať výsledky svojej 
vedeckej práce vo forme vedeckých 
publikácií a prednášok na domácich 
a zahraničných vedeckých a odbor-
ných fórach. Osvojí si princípy peda-
gogickej práce. V primeranom rozsa-
hu ovláda epidemiológiu, etiológiu, 
klinický obraz, patológiu, klasifikáciu, 
diagnostické a liečebné postupy pri 
najdôležitejších onkologických ocho-
reniach.
Doktorandské štúdium končí obhajo-
bou dizertačnej práce a udelením aka-
demického titulu PhD.
Súčasťou kontinuálneho medicínske-
ho vzdelávania je tiež získanie vedec-
ko-pedagogických titulov – docent 
a profesor na základe habilitačného 
a vymenovacieho konania. LFUK 
v Bratislave, ako jediná na Slovensku 
má akreditáciu pre udeľovanie týchto 
titulov v odbore onkológia. K tomu 
je potrebná bohatá vedecká aktivita, 
ktorú akademickí pracovníci na On-
kologickom ústave sv. Alžbety prezen-
tujú riešením viacerých vedeckých 
projektov a grantov, formou počet-
ných monografií, vedeckých článkov 
v domácej i zahraničnej literatúre 
a predovšetkým aktívnou účasťou na 
domácich a zahraničných vedeckých 
konferenciách a kongresoch. Sú po-
zvanými prednášateľmi na medzi-
národných fórach, stávajú sa členmi 
vedeckých výborov domácich i me-
dzinárodných kongresov, predsedajú 
tematickým sekciám na kongresoch, 
prípadne sú aktívnymi účastníkmi pa-
nelových diskusií. Viacerí z nich pôso-
bia ako členovia redakčných rád do-
mácich i medzinárodných vedeckých 
časopisov. 
Onkologický ústav sv. Alžbety 
v Bratislave sa vyznačuje bohatým 
potenciálom akademických pra-
covníkov s klinickou i vedecko-
-pedagogickou erudíciou, ktorí sa 
podieľajú na kvalitnej komplexnej 
starostlivosti o onkologických pa-
cientov. 
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prednosta I. onkologickej kliniky 
LFUK a Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave
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6 Klinika stereotaktickej 
  rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP

Klinika stereotaktickej rádiochirurgie (KSRCH) 
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) 
a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety (VŠZaSP) je jediným pracoviskom svojho 
druhu na Slovensku. Zaoberá sa liečbou nádoro-
vých a nenádorových ochorení mozgu a oblasti 
hlavy a krku pomocou jednorazového ožiarenia 
na lineárnom urýchľovači.

NA AKTUáLNU TÉMU

10 Kedy a prečo ísť za 
 genetikom

Karcinóm prsníka patrí vo vyspelých krajinách 
medzi ktoré patrí aj Slovensko k najčastejším 
nádorovým ochoreniam u žien s tendenciou 
narastania výskytu. Na Slovensku pribudne 
každoročne okolo dvoch tisíc nových prípadov, 
pričom priemerné celoživotné riziko vzniku tohto 
ochorenia sa v bežnej populácii odhaduje na päť 
až osem percent.

UDiALO SA

12 
 Prvý raz po vyše 270-rokoch

Počas Dňa otvorených kláštorov, v rámci podujatí 
Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý 
Otec František, privítala návštevníkov z bežnej 
verejnosti prvý raz po vyše 270-rokoch od jeho 
otvorenia vo svojom kláštore (prvú časť kláštora 
dokončili v roku 1742) aj Rehoľa sv. Alžbety, 
ktorá naplňuje svoje poslanie pomoci chorým a 
trpiacim v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

PreSTÍŽNe LABOrATÓrNe SLUŽBY

15 Nová akreditácia laboratórií 
 OÚSA 

V Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) 
sa uskutočnila akreditácia všetkých šiestich 
laboratórií podľa novej medzinárodnej akredi-
tačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske 
laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetent-
nosť. Pri tejto príležitosti je vhodné bližšie a viac 
informovať o tom, aký význam majú medicínske 
laboratóriá, na čo slúži takáto akreditácia a tiež 
prečo vznikla pre ňu nová norma.

ĎAKUJeMe 

19  
 Bude slúžiť pacientom

Dňa 18. augusta oficiálne odovzdal Onkologické-
mu ústavu sv. Alžbety (OÚSA) zástupca Taipejskej 
reprezentačnej kancelárie (Taipei Representative 

Office) na Slovensku Yun-ping Chan sponzorský 
dar - intraorálny röntgenový prístroj FONA XDC 
s príslušenstvom. Prístroj prevzal riaditeľ OÚSA 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., a pred-
nostka i primárka II. rádiologickej kliniky LFUK 
a OÚSA doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. Tá 
tiež so svojimi spolupracovníkmi pre prítomných 
fungovanie pracoviska s novo inštalovaným 
prístrojom odborne predviedla. 

NeKrOLÓGY

20  
 Navždy nás opustili...

Dňa 8. septembra 2015 nás po ťažkej chorobe 
navždy opustila naša kolegyňa a priateľka MUDr. 
Jozefa Sílešová, ktorá bola pred odchodom na 
zaslúžený odpočinok najprv posilou lekárskeho 
tímu Preventívneho centra a potom Mamologic-
kého oddelenia Onkologického ústavu s Alžbety.
S pocitom hlbokého smútku oznamujeme, že dňa 
17. júla 2015 nás navždy opustil náš spolupra-
covník a priateľ MUDr. Stanislav Kutlák, dlhodobo 
pôsobiaci najmä v gynekologickej ambulancii 
Pracovného preventívneho centra Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. 
 
NA ZAMYSLeNie

22  
 Nestor onkológie otvorene

Literatúra uvádza klasické rozdelenie ľudských 
povahových typov: flegmatik, sangvinik, cholerik 
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a melancholik. Toto zatriedenie ilustruje nasle-
dovný (vymyslený) príklad. V miestnosti sedia 
štyria ľudia. Zrazu sa rozbilo okno a do miestnosti 
spadol zabalený predmet. Flegmatik sedí kľudne 
ďalej. Sangvinik zvolá, rozbaľme to, môže tam 
byť zlato alebo drahokamy. Cholerik zvolá – 
nedotýkajte sa toho, to môže byť výbušnina. 
Melancholik konštatuje, je rozbité okno, bude 
nám fúkať a bude nám veľká zima... Akí sú 
teda naši pacienti? Myslím si, že každý človek 
je jedinečný. Nedá sa presne zaškatuľkovať do 
niektorého z týchto typov.

NAPÍSALi STe NáM

24  
 Úspešne čelia alkoholu

Alkoholizmus sa ukazuje nielen ako celospolo-
čenský ale i zdravotný problém. Popri kardiovas-
kulárnych a onkologických ochoreniach je to tretí 
najväčší zabijak. Medzi alkoholizmom a nádoro-
vými (až trojnásobný nárast) a ďalšími ochore-
niami (napríklad pečene, pankreasu, nosohltanu, 
srdca, porúch imunity a pod.) jestvuje priama 
súvislosť. Jed, ktorým je alkohol, nepácha škody 
iba na jeho nemiernom konzumentovi. Vážne 
následky môže spôsobiť v rodine, zamestnaní či 
napríklad v cestnej premávke. Či ste mu podľahli 
alebo ani nie, alkohol môže, i sprostredkovane, 
výrazne negatívne ovplyvniť život vás a vašich 
blízkych. 

PODUJATiA Pre VáS

31  Výstava i nácvik samovyšetre-
nia

V jednotlivých krajinách Európy sa už tradične 
každoročne 15. októbra uskutočňujú podujatia 
pod názvom Breast Health Day – deň venovaný 
onkologickým ochoreniam prsníka a ich preven-
cii. Na pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v jeho Preventívnom centre sa v tento deň 
uskutoční tiež takéto podujatie. Na jeho príprave 
a uskutočnení bude participovať aj Europa Donna 
Slovensko – Ružová stužka a Liga proti rakovine. 
Mediálnymi partnermi sú časopisy Bedeker 
zdravia a Naša nemocnica. 

ZAUJÍMAVOSTi

32    Prečo práve Suzuki

Prečo japonská značka Suzuki patrí medzi 
žiadané vo všeobecnosti ale napríklad aj medzi 
lekármi? V súvislosti s informáciami, ktoré sme 
o tom zverejnili, nám užívatelia vozidiel Suzuki 
odporučili pripomenúť aj ich výnimočné terénne 
vlastnosti. 

ZAUJALO NáS

26  
 Čo odkrylo podzemie

Počas Dňa otvorených kláštorov sme v krypte 
kostola a kláštora Rehole sv. Alžbety stretli od-
borníka, ktorý túto výnimočnú príležitosť využil 
na ďalšie rozšírenie a zdokumentovanie svojich 
najnovších poznatkov. Upozornil nás v krypte 
na náhrobok, zaujímavý už tým, že v jeho 
hornej časti sú dva erby. Nasledujúci príspevok 
a fotografie nám tento unikátny nález bližšie 
objasňuje. 

UMeNie

28 
 Velikán slovenskej grafiky 

V utorok 8. júla sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety uskutočnila vernisáž v poradí už 58. vý-
stavy z cyklu Umenie, ktoré lieči. V Preventívnom 
centre ústavu boli v rámci výstavy sprístupnené 
grafické listy pod názvom Salamon solo. V nedeľu 
5. júla, iba dva dni pred vernisážou tejto svojej 
poslednej výstavy, na ktorej príprave sa podieľal 
- grafický dizajnér akademický architekt docent 
Zoltán Salamon vo veku 77 rokov zomrel.
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Knajčastejšie liečeným ocho-
reniam patria: me nin geómy 

(nádory mozgových obalov), ves-
tibulárne schwanómy (nádory 
Viii hlavového nervu), uveálne 
melanómy (nádory vychádza-
júce zo sietnice oka), mozgové 
metastázy, afunkčné nádory hy-
pofýzy (hormóny neprodukujú-
ce nádory podmozgovej žľazy), 
artério-venózne malformácie 
(pa tologické spletene ciev moz-
gu), z oblasti hlavy a krku – ná-
dory z glomus jugulare (nádory 
z krčnicového klbka). 

Pracovisko využíva prístrojové 
vybavenie Kliniky radiačnej on-
kológie (KrO) Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a Slovenskej 
zdravotníckej univerzity (SZU). 
Má k dispozícii odbornú ambu-
lanciu, pracovisko pre pláno-
vanie stereotaktickej rádiochi-
rurgie a zákrokovňu. Lôžka má 
vyčlenené v rámci posteľového 
oddelenia KrO OÚSA.

V  roku 1992 bol ožiarený prvý 
pacient na Slovensku s použi-
tím stereotaktickej rádiochi-
rurgie. Samotná klinika bola 
ustanovená 31. marca 2004. 
Prednostom kliniky je od jej 
vzniku až doposiaľ prof. MUDr. 
Miron Šramka, DrSc. 

Jediná svojho druhu

KLiNiKA STereOTAKTiCKeJ ráDiOCHirUrGie
ONKOLOGiCKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBeTY A VŠZASP 

Klinika stereotaktickej rádiochirurgie (KSrCH) Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) je jediným 
pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Zaoberá sa liečbou nádorových a nenádoro-
vých ochorení mozgu a oblasti hlavy a krku pomocou jednorazového ožiarenia na line-
árnom urýchľovači.

Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., prednosta.

Personálne obsadenie:

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Primár: MUDr. Martin Chorváth, PhD.

Lekári: MUDr. Martin Maláček, CSc.
 doc. MUDr. Omelyan Trompak, CSc.
 MUDr. Branislav Sepéši, MBA 

Sestra:  Mgr. Mária Holíčová 

Klinickí fyzici: Doc. rNDr. Gabriel Králik, PhD.
  rNDr. Kristína Kontrišová, PhD.
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Spôsob liečby uplatňovaný na 
klinike stereotaktickej rádiochi-
rurgie si vyžaduje spoluprácu 
lekárov - špecialistov viacerých 
odborností. Vhodnosťou jedno-
razového ožiarenia sa zaoberá 
komisia pre stereotaktickú rá-
diochirurgiu. Komisiu tvoria 
neurochirurg: prof. MUDr. Juraj 
Šteňo, DrSc., (predseda komisie); 
neurochirurgovia: špe cialisti 
na stereotaktickú rádiochirur-
giu prof. MUDr. Miron Šramka, 
DrSc., MUDr. Martin Maláček, 
CSc. a doc. MUDr. Omelyan 
Trompak, CSc.; radiační onkoló-
govia: MUDr. elena Bolješíková, 
CSc., MUDr. Martin Chorváth, 
PhD., MUDr. Martina Vorobjov 
a MUDr. Branislav Sepéši, MBA; 
rádiodiagnostici: MUDr. Víťazo-
slav Belan, CSc. a MUDr. Martin 
Polakovič; Neurológ: MUDr. Pe-
ter Kalina, CSc., a klinický fyzik 
doc. rNDr. Gabriel Králik, PhD. 
V prípade potreby sa do komisie 
prizývajú ďalší odborníci pato-
lóg: MUDr. Boris rychlý, PhD.; 
špecialisti v odbore nukleárna 
medicína: MUDr. Pavol Povinec, 
PhD., a MUDr. Zuzana Tomiško-
vá; neurochirurg: doc. MUDr. 
Andej Šteňo, PhD.; endokrino-
lóg MUDr. Ľudmila Trejbalová 
a oftalmológ doc. MUDr. Alena 
Furdová, PhD. 

MUDr. Martin Chorváth, PhD., primár.

Doc. MUDr. Omelyan Trompak, CSc., a Ing. Mária Filipová, 
pri kontrole pacienta na lineárnom urýchľovači.

Mgr. Mária Holíčová, zdravotná sestra. 

Diagnostický a liečebný postup 
stereotaktickej rádiochirurgie 
spravidla zahŕňa nasadenie ste-
reotaktického kruhu na hlavu 
pacienta v lokálnej anestézii, 
s následným vyšetrením po-
čítačovou tomografiou (CT) 
a magnetickou rezonanciou 
(Mri). Ďalším krokom je fúzia 
obrazov so zakreslením ožaro-
vaného cieľa a rizikových štruk-
túr (najčastejšie mozgový kmeň 
a optické nervy). Po vypočítaní 
ožarovacieho plánu a kontro-
le dávky na ložisko a kritické 
štruktúry nasleduje samotné 
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Klinickí fyzici: Ing. Mária Filipová a Ing. et Ing. Anna Križanová, 
PhD., s rádiologickou asistenkou Kristínou Csókovou pri nastavovaní 
pacienta pred začatím liečby.

Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., ošetruje pacienta 
po stereorádiochirurgickom ožiarení.

V miestnosti ovládača lineárneho urýchľovača.

ožiarenie. Jeho dĺžka závisí od 
výšky dávky a tvaru ožarované-
ho ložiska. Po ukončení ožaro-
vania sa sníme stereotaktický 
kruh a ošetria sa rany po fixač-
ných skrutkách.

Cieľom liečby pomocou stere-
otaktickej rádiochirurgie je za-
stavenie rastu nádorových lézii 
s ich následným zmenšením 
až vymiznutím. Pri nádoroch 
hypofýzy je priaznivým výsled-
kom kontrola rastu nádoru 
a produkcie hormónov. Pri 
artério-venóznych malformá-
ciách je to dosiahnutie oblite-
rácie - uzavretia patologických 
cievnych spletení. Po stereo-

rádiochirurgickom ožiarení 
sú pacienti sledovaní v pravi-
delných intervaloch pomocou 
zobrazovacích vyšetrení (Mri, 
CT, DSA - digitálna subtrakčná 
angiografia, PeT- pozitrónová 
emisná tomografia) na ambu-
lancii Kliniky stereotaktickej 
rádiochirurgie, ktorá je umiest-
nená v pavilóne K, pod označe-
ním K 046, kde sa vykonáva aj 
konziliárna činnosť. 

Výsledky práce Kliniky stere-
otaktickej rádiochirurgie On-
kologického ústavu sv. Alžbety 
a VŠZaSP sú prezentované na 
odborných podujatiach a pub-
likované nielen v tuzemsku ale 
i v zahraničí. Napríklad k dvad-
siatemu výročiu liečby prvého 
pacienta na Slovensku touto 
metódou pripravili pracovníci 
kliniky v svojom domovskom 
Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty stretnutie a širokú výmenu 
skúseností odborníkov zo ste-
reotaktickej rádiochirurgie. 
Pripravené prezentácie boli za-
merané na perspektívy stereo-
taktickej rádiochirurgie na Slo-
vensku, ako aj na kvalitu života 
pacientok a pacientov po ožia-
rení touto metódou s dôrazom 



Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

NAŠe PrACOViSKá

9

Kreslo zákrokovne kliniky.

Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD., pri výučbe.

MUDr. Branislav Sepéši, MBA, úväzkový lekár.

Z bohatej publikačnej činnosti za účasti kliniky.

na predchádzanie možných 
akútnych a neskorých vedľaj-
ších účinkov.

V spolupráci so Slovenskou 
Zdravotníckou Univerzitou slú-
ži klinika ako školiace centrum 
pre výučbu odborníkov pre 
stereotaktickú rádiochirurgiu 
v rámci celého Slovenska. Per-
spektívne sa plánuje rozšírenie 
liečebných možností popri ste-
reotaktickej rádiochirurgii aj 
o frakcionovanú stereotaktickú 
rádioterapiu (viacnásobné ožia-
renie za stereotaktických pod-
mienok) ložísk mimo mozgu 
ako napríklad v pľúcach a peče-
ni. 

Text: MUDr. Martin Chorváth, 
PhD.
Foto: Peter Kresánek,
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etiológia (náuka o príčinách 
vzniku chorôb, pozn. red.) 
nádorových ochorení je veľ-

mi komplexná a multifaktoriálna, 
na ich vzniku a vývoji sa podieľa 
súčinnosť viacerých rizikových 
faktorov. Výskum v oblasti gene-
tickej predispozície k nádorovým 
ochoreniam neustále prehlbuje 
poznatky o podstate a manifes-
tácii dedičných nádorových syn-
drómov. Do popredia sa dostáva 

aj štúdium interakcií medzi geno-
typom a prostredím ako aj fakto-
rov životného štýlu, ktoré môžu 
potenciálne ovplyvňovať vznik 
ochorenia. Za najvýznamnejší 
negenetický rizikový faktor sa 
považuje dlhotrvajúce pôsobenie 
a vysoké hladiny estrogénu. Pre-
to sú ženy so skorým nástupom 
menštruácie, neskoro nastupu-
júcou menopauzou a bezdetné 
ženy vystavené vyššiemu riziku. 

Zvýšené riziko je aj u žien v me-
nopauze, ktoré užívajú estrogé-
ny vo forme substitučnej liečby. 
Medzi ďalšie negenetické riziko-
vé faktory patria nedojčenie, ne-
zhubné ochorenia prsnej žľazy, 
ionizujúce žiarenie, obezita, zvý-
šená konzumácia alkoholu, fajče-
nie, nadmerné vystavenie stresu, 
nedostatok fyzickej aktivity a psy-
chohygieny.

Za genetickú predispozíciu zvy-
šujúcu riziko vývoja nádorového 
ochorenia sa podľa súčasných po-
znatkov považuje nositeľstvo pa-
tologickej mutácie v niektorom 
z génov zapojených v zložitých 
procesoch v rámci regulácie bun-
kového cyklu a opráv poškodenej 
DNA. Poznanie súvislosti mutácií 
génov so zvýšením rizika vývoja 
nádorového ochorenia dalo zák-
lad možnosti genetického testo-
vania a poradenstva v rodinách 
so zvýšeným výskytom nádoro-
vých ochorení. Základnou črtou 
dedičnej formy ochorenia je pre-
nos konkrétnej patologickej mu-
tácie v  géne a tým aj predispozí-
cie vzniku ochorenia z generácie 
rodičov na generáciu potomkov 
prostredníctvom zárodočných 
buniek. Súčasné štúdie dokumen-
tujú, že väčšina prípadov (približ-
ne 84 %) dedičnej formy nádoru 
prsníka je spôsobených mutácia-
mi v génoch BrCA1 a BrCA2. Na 
zvyšných prípadoch sa podieľa-
jú iné gény, prípadne komplex 

Kedy a prečo ísť za genetikom
Prevencia dedičnej formy nádorového ochorenia

Karcinóm prsníka patrí vo vyspelých krajinách medzi ktoré patrí aj Slovensko k najčas-

tejším nádorovým ochoreniam u žien s tendenciou narastania výskytu. Na Slovensku pri-

budne každoročne okolo dvoch tisíc nových prípadov, pričom priemerné celoživotné 

riziko vzniku tohto ochorenia sa v bežnej populácii odhaduje na päť až osem percent.
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viacerých génov s nižšou účin-
nosťou, ktoré sú predmetom sú-
stavného výskumu. Odhaduje sa, 
že dedičná forma sa podieľa asi 
na 10 až 15 percentách zo všet-
kých diagnostikovaných karcinó-
mov prsníka. Nositeľky mutácií 
v BrCA génoch majú riziko vývo-
ja karcinómu prsníka zvýšené na 
55 až 85 percent, čo predstavuje 
asi desaťnásobok oproti bežnej 
populácii. Okrem toho je u nich 
tiež zvýšené riziko vývoja nádoru 
vaječníkov aj niektorých iných ty-
pov nádorov. Vyššie riziko vzniku 
nádorového ochorenia sa nevzťa-
huje iba na ženy. U mužov nosite-
ľov patologickej mutácie BrCA 
génu taktiež, aj keď v menšej 
miere, zvyšuje riziko niektorých 
nádorových ochorení (asi o šesť 
percent riziko karcinómu prsní-
ka a karcinómu prostaty). Pre-
nášateľmi patologických mutácií 
BrCA génov na potomstvo môžu 
byť rovnako ženy ako aj muži, kaž-
dé dieťa z takejto rodiny má 50 
percentnú šancu, že zdedí zdravú 
alebo mutovanú kópiu génu.

Charakteristickým znakom dedič-
nej formy karcinómu prsníka je 
familiárny výskyt, nízky vek nástu-
pu nádorového ochorenia, oboj-
stranné ochorenia a výskyt viace-
rých typov nádorových ochorení 
v rodine. Pre prevenciu dedičnej 
formy nádorového ochorenia zo-
hráva významnú úlohu nasmero-
vanie rizikovej skupiny žien na 
genetickú konzultáciu. Genetic-
kú konzultáciu by mali absolvo-
vať všetky ženy, pochádzajúce 
z rodiny, kde sa vyskytli tri a viac 
prípadov príbuzných s karcinó-
mom prsníka/vaječníka v jednej 
príbuzenskej línii alebo dve prí-
buzné prvého stupňa (z otcovej 
línie aj druhého stupňa) s karci-
nómom prsníka, ak aspoň jeden 
bol potvrdený pred 50. rokom ži-
vota, ak sa súčasne s karcinómom 
prsníka/vaječníka vyskytujú v ro-
dine niektoré ďalšie tumory (naj-

mä karcinómy hrubého čreva, 
pankreasu, prostaty, maternice, 
malígny melanóm). Významným 
údajom je skorý vek nástupu on-
kologického ochorenia (pred 50. 
rokom života), ako aj údaj o vý-
skyte karcinómu prsníka u muža 
v príbuzenstve. rizikové pacient-
ky z pohľadu možnosti dedičné-
ho nádorového ochorenia sú aj 
všetky pacientky bez ďalšieho vý-
skytu nádorov v rodine, ale s diag-
nostikovaným obojstranným kar-
cinómom prsníka/ovária, ak sa 
prvé ochorenie manifestovalo do 
50. roku a jednoznačne všetky 
ženy s ochorením diagnostikova-
ným pred 40. rokom života.

Genetická konzultácia predsta-
vuje rozhovor medzi pacientom, 
ktorý očakáva vysvetlenie ohľa-
dom dedične podmieneného 
stavu a lekárom-genetikom. Jej 
cieľom je pomôcť pacientovi aj 
jeho rodine získať dostatok infor-
mácií potrebných na samostatné, 
uvážlivé a najlepšie rozhodovanie 
pre možné genetické testovanie. 
Súčasťou konzultácie je spraco-
vanie podrobného rodokme-
ňa pozostávajúceho najmenej 
z troch generácií, zameraného na 
podchytenie všetkých prípadov 
onkologických ochorení v ro-
dine, veku nástupu ochorenia, 
ako aj  kompletizácia zdravotnej 
dokumentácie. Podľa získaných 
údajov a po splnení indikačných 
kritérií klinický genetik odpo-
ručí molekulárno-genetické vy-
šetrenie génov spojených s prí-
slušným dedičným nádorovým 
syndrómom. Vyšetrenie by malo 
začať od samotného pacienta, lie-
čeného pre onkologické ochore-
nie, ktorý je podrobne a zrozumi-
teľne oboznámený s podstatou, 
možnosťami, ale aj limitáciami 
molekulového vyšetrenia. Mo-
lekulárno-genetické vyšetrenie 
celých kódujúcich sekvencií gé-
nov predstavuje časovo, technic-
ky a finančne náročný proces. 

Ak sa pomocou vyšetrenia nájde 
u pacienta mutácia spojená so 
zvýšeným rizikom ochorenia, je 
možné následne túto konkrétnu 
nájdenú poruchu cielene vyšet-
riť u všetkých jeho pokrvných 
príbuzných. Na základe výsledku 
možno u testovaných zdravých 
príbuzných  prítomnosť mutácie 
buď jednoznačne vylúčiť alebo 
potvrdiť. U členov rodiny bez 
prítomnosti konkrétnej mutácie 
vyskytujúcej sa v rodine, nie je 
zvýšené riziko vzniku nádorové-
ho ochorenia, ostáva rovnaké ako 
u bežnej populácie. V prípade 
potvrdenia prítomnosti patolo-
gickej mutácie, je riziko vzniku 
nádorového ochorenia niekoľ-
konásobne zvýšené. Na základe 
výsledku genetického testovania 
a podľa typu rodinnej anamné-
zy klinický genetik v spolupráci 
s odbornými lekármi (gyneko-
lógmi, onkológmi, mamológmi) 
navrhuje a odporúča schému pra-
videlných preventívnych vyšetre-
ní. Hlavným cieľom preventívne-
ho manažmentu pri dedičných 
nádorových syndrómoch je za-
chytenie prípadného ochorenia 
v čo najvčasnejšom štádiu, čo pri 
ustavičnom zvyšovaní efektivity 
liečby umožňuje znižovať úmrt-
nosť a zlepšovať kvalitu života 
nositeľom mutácií. Vylúčenie prí-
tomnosti patologickej mutácie, 
ktorá bola potvrdená v rodine, 
znamená pre testovanú osobu 
úľavu a zbavenie sa strachu zo 
zvýšeného rizika vývoja nádoro-
vého ochorenia. Nositeľom mutá-
cií sú v rámci genetickej konzul-
tácie tiež odporučené kontakty 
na svojpomocné skupiny, možné 
semináre a aktivity organizované 
Ligou proti rakovine umožňujúce 
podporu v ich životnej situácii. 

Text: MUDr. Olívia Hamidová,
Oddelenie lekárskej genetiky On-
kologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek



Počas Dňa otvorených kláštorov, v rámci podujatí roka 
zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, 
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Prvý raz po vyše 270-rokoch
Alžbetínky sprístupnili kláštor

Alžbetínky otvorili dvere 
svojho kláštora v sobotu 
27. júna v roku zasväte-

ného života a tak sa spolu s ďal-
šími rehoľnými komunitami na 
Slovensku zapojili do Dňa otvo-
rených kláštorov.Návštevníkom 
umožnili prezrieť si kostol a kryp-
tu, priblížili im históriu kláštora 
a hovorili s nimi aj o dôležitosti 

liturgického slávenia eucharistie 
a modlitby v rehoľnom živote. 
V refektári si záujemci mohli 
nechať odmerať aj krvný tlak 
a pozrieť sa na nádorové tkanivo 
v mikroskope. Pre deti pripravili 
kútik malých ošetrovateľov. V al-
tánku rajskej záhrady na návštev-
níkov čakali sestry s domácimi 
koláčikmi a prírodnou bazovou 

limonádou. Nechýbala tu mož-
nosť vychutnať si tiež príjemné 
posedenie pod starou magnó-
liou.

Sestra Mária ku Dňu otvore-
ných kláštorov
Prežili sme požehnaný 
čas s ľuďmi

Ku Dňu otvorených kláštorov 
nám poskytla nasledujúci rozho-
vor generálna predstavená reho-
le sv. Alžbety sestra Mária, OSe.

Na čo ste sa zamerali pri tvorbe 
programu Dňa otvorených kláš-
torov ešte pred príchodom náv-
števníčok a návštevníkov z bež-
nej verejnosti k vám?

Program sme pripravovali tak, 
aby sme odovzdali hlavné posol-
stvo nášho života, hodnoty ktoré 
sa snažíme žiť. Sprostredkovať 
ich zrozumiteľným spôsobom 
a ten sme videli najmä prostred-
níctvom osobného kontaktu. Ako 
prvé sme im ponúkli sami seba: 
naše pekné slovo, vysvetlenie 
a odpovede na všetky otázky, kto-
ré voči nám návštevníci majú. 
Vybrali sme to, čo by mohlo ľudí 
zaujať, obohatiť. Môcť sa oboz-
námiť s históriou celého nášho 
kláštora a aj kostola, prezrieť naše 
priestory. Zísť do podzemia a vi-
dieť kryptu, ktorá bežným ľuďom 
a návštevníkom nie je k dispozí-
cii. rovnako navštíviť aj rajskú 
záhradu, ktorá nie je verejnosti 
dostupná. Snažili sme sa ukázať 
a priblížiť také momenty a veci, 
ktoré sa obvykle nedajú vidieť. 
Samozrejme nemohli sme pustiť 
ľudí do klauzúry, to nám pravidlá 
rehole nepovoľujú.
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Ani sprístupnenie kláštora pre 
bežnú verejnosť asi nie je, aj 
vzhľadom na rehoľné regule, 
príliš častou a samozrejmou zá-
ležitosťou.

Deň otvorených kláštorov sa 
koná po prvý krát a to pri príle-
žitosti roku zasväteného života, 
vyhlásený Svätým otcom, pápe-
žom Františkom od 30.novembra 
2014 do 2. februára 2016. Je to 
spoločná akcia zasvätených bra-
tov a sestier na celom Slovensku.  
Cieľom Dňa otvorených klášto-
rov je zblížiť sa s ľuďmi. Dovoliť 
nazrieť do našich príbytkov, do 

nášho prostredia, do nášho živo-
ta. Zbúrať predsudky, ukázať ľu-
ďom kto sme, čo robíme a prečo 
to robíme, čo nás motivuje. Teda 
ide o hľadanie cesty, ako sa k sebe 
približovať.

Určite je to výborné, že niektoré 
tabu padajú. Pacienti sa v našej 
nemocnici s lekárkami, zdravot-
nými sestrami a ďalšími alžbe-
tínkami bežne stretávajú a pýta-
jú sa koľko vás v reholi pôsobí?

Pacienti a aj iní ľudia s ktorými 
sa stretáme na nás reagujú rôzne 
a tí smelší nám kladú rôzne otázky. 
V reholi nás je šestnásť sestier. 

Ďakujem všetkým tým, ktorí 
k nám prišli a využili tak vôbec 
prvý Deň otvorených kláštorov. 
S ľuďmi, ktorí nás dnes navštívi-
li sme prežili pekné chvíle. Môcť 
podeliť sa o kúsok z toho čím 
žijem, čo je pre mňa hodnotné, 
čo ma v živote napĺňa, je pekná 
skúsenosť a preto obohatením, 
požehnaním a aj radosťou.

Čo by ste odkázali tým dievča-
tám, ktoré cítia v sebe túžbu po 
hlbšom duchovnom živote, hľa-
dajú svoje povolanie a poslanie, 
chcú naplňovať vo vašej reholi 
odkaz svätej Alžbety?
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Nebojte sa vykročiť na cestu. 
Naša zakladateľka povedala, že 
k čomu Boh povoláva, k tomu dá 
aj potrebnú silu a milosti. Ja mám 
tiež takú skúsenosť. Dievčatá, 
ktoré rozmýšľajú nad zasväteným 
životom majú možnosť prichá-
dzať medzi nás a viac sa vzájomne 
spoznať. Ak niekto vníma túžbu 
po zasvätenom živote a chce slú-
žiť chorým, môže sa na nás ob-
rátiť prostredníctvom kontaktu 
uvedeného na webovej stránke 
www.alzbetinky.sk Po spoloč-
nom rozlišovaní, ak má kandidát-
ka aj naďalej túžbu po takomto 
živote, nastupuje do tzv. obdobia 
formácie. Každé toto obdobie má 
svoj špecifický charakter. V tom-
to období sú dievčatá sprevádza-
né magistrou, postupne spozná-
vajú našu charizmu, učia sa ju žiť, 
pripravujú sa na zasvätený život 
a službu chorým.

Text: Peter Kresánek, 
foto: autor

webová stránka:

www.alzbetinky.sk



V Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) sa uskutočnila akreditácia všetkých šiestich 

laboratórií podľa novej medzinárodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 

Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť. Pri tejto príleži-

tosti je vhodné bližšie a viac informovať o tom, aký význam majú medicínske laboratóriá, 

na čo slúži takáto akreditácia a tiež prečo vznikla pre ňu nová norma.

Nová akreditácia laboratórií 
Onkologického ústavu sv. Alžbety

Čo vykonávajú medicínske la-
boratóriá?

V rámci medicínskych laborató-
rií sa realizujú mnohé laboratór-
ne vyšetrenia, ktoré sú dôležitým 
zdrojom informácii pre lekárov 
pri vyhľadávaní možných ocho-
rení (napr. skríning diabetu), 
pre potvrdenie predpokladanej 
diagnózy, pre posúdenie zdra-
votného stavu pred operačným 
výkonom, pre sledovanie (mo-
nitorovanie) priebehu ochore-
nia alebo úspešnosti jeho liečby 
a pod. Niekedy sa na základe vý-
sledku laboratórneho vyšetrenia 
vykonávajú okamžité rozhodnu-
tia v zmene diagnostiky, terapie 
alebo dokonca rozhodnutia tý-
kajúce sa život zachraňujúcich 
výkonov. Vtedy má samozrejme 
príslušný laboratórny výsledok 
veľkú dôležitosť. Lekár si pritom 
dnes pri starostlivosti o pacienta 
môže vyberať z niekoľkých sto-
viek rôznych laboratórnych vy-
šetrení.

Ako sa v laboratóriu získa vý-
sledok vyšetrenia?

Zjednodušene môžeme pove-
dať, že v laboratóriu sa zo vzorky 
biologického materiálu, ktorý sa 
odobral pacientovi, vykonávajú 
jednotlivé laboratórne vyšetre-
nia podľa požiadaviek na žiadan-

ke. Výsledky týchto vyšetrení 
sú potom na Výsledkovom liste 
oznámené žiadajúcemu lekáro-
vi. Lekár získané výsledky spo-
lu s ďalšími informáciami použije 
pre svoje rozhodovanie, ako ďalej 
postupovať v starostlivosti o pa-
cienta.

Na vykonanie samotného vyšetre-
nia sa používajú rozmanité labo-
ratórne metódy napr.: 
•	biochemický rozbor na ziste-

nie prítomnosti alebo obsahu 
dôležitých zložiek (napríklad 
glukóza, cholesterol, hormóny 
a pod.),

•	hematologické vyšetrenie (napr. 
počet červených krviniek, krv-
ná zrážanlivosť, krvná skupina 
a pod.),

•	imunologické a alergologické 
vyšetrenia (napr. parametre 
bunkovej a protilátkovej imu-
nity, protilátky voči alergénom 
a pod.),

•	histologické vyšetrenie (napr. 
prítomnosť chorobných zmien 
vo vzorke tkaniva a pod.) alebo 
cytologické vyšetrenia (napr. 
prítomnosť podozrivých bu-
niek vo vzorke z gynekologické-
ho vyšetrenia a pod.),

•	genetické vyšetrenia (napr. prí-
tomnosť genetických zmien, 
ktoré zvyšujú náchylnosť – 
pravdepodobnosť na niektoré 
ochorenia a pod.).

Samotné vyšetrenia často vyžadu-
jú použitie špeciálnych činidiel 
a zložitých a drahých prístrojov. 
Niektoré vyšetrenia vyžadujú ná-
ročné vyhodnotenie vysoko špe-
cializovaným odborníkom (napr. 
histologický alebo cytologický 
preparát vyhodnocuje erudova-
ný patológ). Jednoduché testy, 
kedy sa do skúmavky ku vzorke 
pridalo pár kvapiek činidla a po-
hľadom sa odčítal výsledok, sú už 
dávno minulosťou.

Ako definovať kvalitu výsled-
kov laboratórnych vyšetrení?

Základnou požiadavkou na kva-
litu výsledku laboratórneho vy-
šetrenia je, aby výsledok dával 
správnu informáciu o tom, čo sa 
deje v organizme pacienta z hľa-
diska jeho zdravia v čase odberu 
vzorky. rovnako je dôležité, aby 
táto informácia bola lekárovi 
dostupná v tom čase, keď robí 
rozhodnutia o ďalšom postupe 
v starostlivosti o pacienta. Nieke-
dy si situácia vyžaduje, aby bol vý-
sledok dostupný temer okamžite 
(napr. do 30 min.).

Na splnenie týchto požiadaviek 
je pri laboratórnom vyšetrení 
potrebné bezchybne zabezpečiť 
a zosúladiť množstvo činností. 
Činnosti ovplyvňujúce kvalitu 
výsledkov laboratórneho vyšetre-

PreSTÍŽNe LABOrATÓrNe SLUŽBY

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 1015



číslo 3/2015

PreSTÍŽNe LABOrATÓrNe SLUŽBY

16

nia začínajú už v ordinácii lekára 
pri rozhodovaní, ktoré vyšetrenia 
z rozsiahlej ponuky pre daného 
pacienta naordinuje, v príprave 
pacienta na odber, v spôsobe vy-
konania odberu vzorky biologic-
kého materiálu a v spôsobe jeho 
doručenia do laboratória. Jednot-
livé vyšetrenia majú rôzne požia-
davky na prípravu pacienta pred 
odberom a na samotný odber 
a transport vzorky biologického 
materiálu.

Laboratórni pracovníci doručenú 
vzorku a žiadanku na vyšetrenie 
skontrolujú, či je vhodná na vy-
konanie požadovaných vyšetrení 
a následne ju pripravia na vyko-
nanie vyšetrení. Samotné vyšetre-
nia sa dnes najčastejšie realizujú 
za použitia zložitých špeciálnych 
prístrojov, tzv. analyzátorov. Pra-
covníci musia prísne dodržiavať 
predpísané postupy, aby sa zís-
kali správne výsledky. Nakoniec 
sa výsledky skontrolujú a schvá-
lia kompetentným pracovníkom 
laboratória. Až potom môžu byť 
poskytnuté žiadajúcemu lekárovi. 
Tieto jednotlivé činnosti sa prie-
bežne kontrolujú, aby sa zabezpe-
čila správnosť výsledkov a aby boli 
žiadajúcemu lekárovi poskytnuté 
čo najskôr. Už len z tohto struč-
ného prehľadu možno vidieť, že 
je veľké množstvo faktorov, ktoré 
môžu ovplyvniť kvalitu výsledku 
laboratórneho vyšetrenia.

Čomu slúži akreditácia medi-
cínskeho laboratória?

Na to, aby v laboratóriu prebie-
hali jednotlivé činnosti správne 
a dávali predpoklady správnych 
výsledkov, môže laboratórium 
využiť nielen odborné skúsenosti 
pracovníkov ale môže tiež použiť 
existujúce medzinárodné normy 
kvality. Tieto normy veľmi pod-
robne popisujú, ako má labora-
tórium vykonávať jednotlivé čin-
nosti, aby poskytovalo správne 
výsledky a kvalitné služby.

Pri akreditácii laboratórium nie-
lenže vo svojej činnosti zabezpe-
čí plnenie požiadaviek normy, 
ale to, že ich plní si dá aj potvrdiť 
akreditačným orgánom. Takýmto 
medzinárodne uznávaným akre-
ditačným orgánom na Slovensku 
je Slovenská národná akreditačná 
služba – SNAS. SNAS vykoná v la-
boratóriu dôkladné posúdenie, 
či laboratórium plní jednotlivé 
požiadavky normy. Ak áno, ude-
lí laboratóriu akreditáciu s plat-
nosťou na 5 rokov. Počas tohto 
obdobia však SNAS pravidelne 
laboratórium kontroluje, či sú 
požiadavky normy naďalej plne-
né. Treba povedať, že tieto posu-
dzovania a kontroly sú náročné 
a ich náročnosť sa každým rokom 
zvyšuje.
Laboratórium sa potom môže os-
ved čením o akreditácii prezento-

vať voči svojim klientom, zdravot-
ným poisťovniam, kontrolným 
orgánom, pri propagácii svojich 
služieb a pod. Treba však pove-
dať, že akreditácia medicínskych 
laboratórií je na Slovensku dob-
rovoľná. Nie je požadovaná žiad-
nym regulačným orgánom. Pri 
uzatváraní zmlúv so zdravotnými 
poisťovňami, žiaľ, akreditované 
laboratórium nemá žiadne výho-
dy oproti neakreditovanému.

Laboratória OÚSA sú akreditova-
né už od r. 2003, ako jedny z pr-
vých slovenských medicínskych 
laboratórií. Bolo to podľa vtedy 
jedinej platnej normy STN eN 
iSO/ieC 17025, ktorá sa používa 
pre akreditáciu laboratórií rôz-
neho zamerania – chemických, 
sledujúcich parametre životné-
ho prostredia, potravinárskych, 
zdravotníckych a pod.

Neskôr bola medzinárodne pri-
jatá norma špecifická pre medi-
cínske laboratóriá STN EN ISO 
15189:2013 Medicínske labo-
ratóriá. Požiadavky na kvali-
tu a kompetentnosť. 

Po mnohomesačnej príprave na 
zavedenie tejto novej normy do 
činnosti laboratórií OÚSA bolo 
na prelome mája a júna 2015 vy-
konané náročné akreditačné po-
súdenie tímom posudzovateľov 
SNAS. Následne, počas niekoľ-

Laboratórium Vyšetrenia

OKB Odd. klinickej biochémie Klinická biochémia, kostné markery

OiD Odd. imunodiagnostiky Hormóny, onkomarkery

OHT Odd. hematológie a transfuziológie Hematologické a transfuziologické vyšetrenia

OKiA Odd. klinickej imunológie a alergológie Vyšetrenia klinickej imunológie a alergológie

OLG Odd. lekárskej genetiky Vyšetrenia z odboru lekárskej genetiky

OKPC Odd. klinickej patológie a cytológie Histologické a cytologické vyšetrenia
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kých týždňov, po prebehnutí ad-
ministratívnych procesov v SNAS, 
Onkologický ústav sv. Alžbety zís-
kal osvedčenie o akreditácii pod-
ľa tejto novej normy.

Ktoré laboratória OÚSA sú 
akreditované?

V OÚSA ponúka akreditované la-
boratórne služby šesť laboratór-
nych oddelení. (pozri tabuľku)

Aké sú požiadavky novej nor-
my na medicínske laborató-
rium?

Treba povedať, že kým doterajšia 
norma definovala 338 konkrét-
nych požiadaviek na činnosť la-
boratória, tak iSO 15189 definuje 
týchto požiadaviek až 527, čo je 
zvýšenie o 56 percent!

Na uvedenie všetkých požiada-
viek nestačí priestor venovaný to-
muto článku. Pre ilustráciu však 
vymenujeme aspoň názvy niekto-
rých oblastí, s ktorými sa norma 
zaoberá. Sú to napr.:
•	požiadavky na organizáciu labo-

ratória, zodpovednosti a kompe-
tentnosť manažmentu a pracov-
níkov, 

•	požiadavky na dokumentáciu, 
po radenské služby pre klientov, 
riešenie sťažností a nezhôd s po-
žiadavkami, trvalé zlepšovanie 
kvality, 

•	požiadavky na priestory, prístro-
je a činidlá, zabezpečenie kvality 
vzoriek biologického materiálu 
a vhodnej manipulácie so vzor-
kami, 

•	požiadavky na výber vyšetrova-
cích postupov a samotné vyko-
návanie vyšetrení a ich kontro-
lu, schvaľovanie výsledkov a ich 
oznamovanie. 

Norma sa zaoberá i spracovaním 
laboratórnych informácii z hľa-
diska ich dôvernosti a bezpeč-
nosti. Veľkú pozornosť venuje 

kompetentnosti pracovníkov, do-
cieleniu dobrého informovania 
lekárov a sústavnej spolupráci 
s nimi. Pri naplňovaní tejto po-
žiadavky tiež inovujeme a roz-
širujeme informačnú brožúru 
Laboratórne služby, ktorú ústav 
poskytuje lekárom využívajúcim 
naše služby.

V kontexte s uvedeným treba 
zdôrazniť, že v obsahu normy je 
kladený veľký dôraz na to, aby la-
boratórium zabezpečovalo labo-
ratórne služby a výsledky labora-
tórnych vyšetrení vysokej kvality, 
a to správne a včas tak, aby pri-
spievali ku kvalitnej a efektívnej 
starostlivosti o pacienta.

Dajú sa rozviesť niektoré po-
žiadavky konkrétnejšie?

Norma STN eN iSO 15189:2013 
napríklad požaduje, aby prebie-
hala komunikácia laboratória 
s používateľmi laboratórnych 
služieb obsahujúca poradenstvo 
o výbere vyšetrení a o používaní 
služieb laboratória a pod. Pre nás 
to znamená, že prostredníctvom 
Oddelenia marketingu OÚSA 
zabezpečuje sústavné informo-
vanie lekárov o poskytovaných 
službách a vyšetreniach, vráta-
ne nových. informácie poskytu-
jeme pri návšteve lekárov, ako aj 
prostredníctvom elektronickej 
komunikácie. Významným infor-
mačným zdrojom je publikácia 
Laboratórne služby, ktorá prináša 
všetky normou požadované in-
formácie. Lekárom je dostupná 
tak v tlačenej, ako aj v elektronic-
kej forme. 

Ďalšou zaujímavou novou po-
žiadavkou je riadenie rizika. 
V praxi to znamená, že sme ana-
lyzovali všetky činnosti z hľadiska 
ich možného rizika na správnosť 
a dostupnosť výsledkov labora-
tórnych vyšetrení. Tam, kde sme 
identifikovali riziko, sme vykonali 

opatrenia, aby k nim nedochádza-
lo. To má priamy vplyv na bezpeč-
nosť pacienta.

Laboratórium je dnes pri svojej 
práci značne závislé od elektro-
nického spracovania dát. Preto 
musí byť pripravené aj na pracov-
ný režim v prípade zlyhania počí-
tačových sietí. Spracovali sme pre 
takúto udalosť havarijný plán, 
ako budeme zabezpečovať naše 
služby pri takomto zlyhaní.

Čo akreditácia prináša pre 
starostlivosť o pacienta?

Tak, ako už bolo uvedené, akre-
ditácia laboratória umožňuje 
kvalitnú a efektívnu starostlivosť 
o pacienta. Akreditované labo-
ratórium poskytuje výsledky 
vyšetrení s väčšou istotou, že sú 
správne a pre pacienta bezpečné. 
rovnako je to aj prínosom pre 
lekára, že sa môže na výsledky 
spoľahnúť, že sú dostupné vtedy, 
keď ich potrebuje a že laborató-
rium mu poskytuje aj všetky ďal-
šie služby k jeho spokojnosti tak, 
aby sa mohol sústrediť na liečbu 
pacienta.

Ako sú pacienti so službami 
laboratórií ústavu spokojní?

Pracovníci laboratórií obvykle 
s pacientmi nemajú možnosť ko-
munikovať, preto nás zaujíma 
spokojnosť ich klientov – lekárov, 
ktorí si objednávajú laboratórne 
vyšetrenia. Každý rok oslovujeme 
lekárov z oddelení a ambulancií 
OÚSA, ale i lekárov z iných zdra-
votníckych zariadení, ktorí vyu-
žívajú naše služby s Dotazníkom 
spokojnosti. Vrátené dotazníky 
vypovedajú o vysokej spokojnosti 
lekárov s poskytovanými služba-
mi, ale prinášajú i cenné podnety 
pre ďalší rozvoj týchto služieb.

Čo akreditácia prináša pre sa-
motné laboratórium?
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Hoci akreditácia zatiaľ nie je nut-
nou podmienkou pre prevádzku 
medicínskeho laboratória, my si 
však našu prácu bez toho, aby sme 
boli akreditovaní, už vieme len 
veľmi ťažko predstaviť. Na druhej 
strane samotné získanie a udržo-
vanie akreditácie je spojené so 
značným pracovným zaťažením, 

ako aj s nákladmi. Vieme však, 
že akreditácia dáva silné základy 
pre poriadok, zdôvodnený a zdo-
kladovaný systém, dáva istotu, že 
poskytované služby sú kvalitné 
a slúžia svojmu účelu. V prípade 
potreby to vieme i transparentne 
preukázať.

Text: rNDr. Ľubomír Špaček, ve-
dúci referátu manažérstva kva-
lity Onkologického ústavu sv. 
Alžbety

Foto: Peter Kresánek, 
schéma autor

Akreditačná značka SNAS. 
Akreditačná značka SNAS použitá 
na Výsledkových listoch s označe-
nými výsledkami laboratórnych 
vyšetrení znamená, že laborató-
rium pri vykonávaní označených 
vyšetrení plní akreditačné po-
žiadavky definované príslušnou 
akreditačnou normou. Táto akre-
ditácia je udelená SNAS, ktorá je 
medzinárodne uznávaná.

Cyklus laboratórneho vyšet-
renia. 
Hlavné činnosti, ktoré sa podie-
ľajú na laboratórnom vyšetrení. 
Prvé tri časti prebiehajú v ambu-
lancii lekára alebo na klinickom 
oddelení. Činnosti od príjmu vzo-
riek prebiehajú v medicínskom 
laboratóriu.



Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

ĎAKUJeMe 

19

Odovzdania prístroja a jeho pred-
vedenia sa zároveň s inými hosťami 
zúčastnil spolu so svojou manžel-
kou poslanec európskeho parla-
mentu ing. ivan Štefanec, MBA, 
PhD. Sponzorský dar pripomína 
aj pamätná tabuľa, ktorú účastníci 
v rámci slávnostného odovzdáva-
nia prístroja odhalili vo vestibule 
stomatologickej časti Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety.
Dar - intraorálny röntgenový prí-
stroj FONA XDC bude ako veľmi 
kvalitné zariadenie slúžiť v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety pre 
široké spektrum stomatologických 
ako aj onkologických pacientov. 
Výhodou tohto prístroja je naj-
mä vysoké diagnostické rozlíše-
nie i vynikajúci digitálny obraz 
s možnosťou prehliadania snímok 
na všetkých pracoviskách ústavu. 
Súčasťou slávnostného odovzdáva-
nia prístroja bolo stretnutie domá-

cich a zahraničných účastníkov ve-
nované odbornej diskusii. V rámci 
plodnej a konštruktívnej výmeny 
poznatkov sa počas nej venovali 
v prvom rade téme preventívnych 
stomatologických a onkologických 
prehliadok slovenskej populácie. 
Ďalej sa zaoberali možnosťami vzá-
jomne prospešnej spolupráce na 
poli medicínskej vedy a výskumu. 
Hostia pritom ocenili pôsobenie 
Onkologického ústavu sv. Alžbe-

ty ako vysoko špecializovanej ne-
mocnice, poskytujúcej kvalitnú 
liečebno-preventívnu starostlivosť 
onkologickým a stomatologickým 
pacientom a zároveň vytvárajúcej 
výučbovú bázu pre všetky ročníky 
študentov študijného odboru 
„Zubné lekárstvo“ a pre vyššie 
ročníky odboru „Všeobecné lekár-
stvo“ na Lekárskej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave.  
V mene Onkologického ústavu sv. 
Alžbety sa darcom na záver poďa-
koval jeho riaditeľ. Zástupca Tai-
pejskej reprezentačnej kancelárie 
na Slovensku zasa vyjadril presved-
čenie, že sponzorský dar prispeje 
k ďalšiemu posilneniu dobrých 
vzťahov, priateľstva a spolupráce 
v oblasti zdravotníctva medzi obo-
ma zainteresovanými stranami.

Text: Doc. et doc. MUDr. Viera
Lehotská, PhD.
Foto: Peter Kresánek

Nový intraorálny röntgenový prístroj

Bude slúžiť pacientom
Dňa 18. augusta oficiálne odovzdal Onkologickému ústavu sv. Alžbety (OÚSA) zástupca Taipejskej 
reprezentačnej kancelárie (Taipei representative Office) na Slovensku Yun-ping Chan sponzorský 
dar - intraorálny röntgenový prístroj FONA XDC s príslušenstvom. Prístroj prevzal riaditeľ 
a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., a prednostka i primárka ii. rádiologickej 
kliniky LFUK a OÚSA doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. Tá tiež so svojimi spolupracovníkmi 
pre prítomných fungovanie pracoviska s novo inštalovaným prístrojom odborne predviedla. 
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jej úprimnosť, obetavosť, priateľ-
skosť a nezištný záujem o člove-
ka. S MUDr. J. Sílešovou odišiel 
nielen uznávaný profesionál, ale 
aj človek s veľkým srdcom a jedi-
nečným zmyslom pre humor, po 
ktorom zostáva prázdno. 

Jožka, lúčime sa s Tebou, budeš 
nám chýbať a navždy máš miesto 
v našich srdciach a pekných spo-
mienkach na Teba.

Česť Tvojej pamiatke!

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., 
spolupracovníčky a spolupra-
covníci.

Pripájame sa k slovám úcty 
a vďaky za vykonanú obeta-
vú prácu, ktorou do histórie 
a k dobrému menu našej ne-
mocnice prispeli obaja zo-
snulí: MUDr. Jozefa Sílešová a 
MUDr. Stanislav Kutlák. Naj-
viac však túto nenahraditeľnú 
stratu pociťujú ich najbližší. 
Vyjadrujeme im aj touto ces-
tou ešte raz úprimnú sústrasť.

Rehoľa sv. Alžbety, vedenie, 
pracovníčky a pracovníci On-
kologického ústavu sv. Alžbe-
ty.

Foto: archív 

Navždy nás opustili

Skúsená a obľúbená lekárka
Dňa 8. septembra 2015 nás po ťažkej chorobe navždy opustila naša kolegyňa a priateľka 

MUDr. Jozefa Sílešová, ktorá bola pred odchodom na zaslúžený odpočinok najprv posi-

lou lekárskeho tímu Preventívneho centra a potom Mamologického oddelenia Onkolo-

gického ústavu sv. Alžbety. 

Správu o úmrtí našej kolegyne 
sme prijali s hlbokým smútkom.
Po skončení Strednej zdravotníc-
kej školy, v roku 1960, zahájila J. 
Sílešová svoju prax ako pôrodná 
asistentka na Gynekologicko- pô-
rodníckom oddelení v Trnave. 
V roku 1968 úspešne ukončila 
Lekársku fakultu Univerzity Ko-
menského v Bratislave a začala 
sa orientovať na gynekológiu- 
pôrodníctvo. Najprv dva roky 
v Banskej Bystrici, potom pokra-
čovala vo FN Bratislava. Úspešne 
absolvovala atestačné skúšky i. 
a ii. stupňa z Gynekológie a pô-
rodníctva ako i Odborný kurz 
z detskej gynekológie. 

MUDr. Jozefa Sílešová pracova-
la ako ambulantný gynekológ 
v MÚNZ Bratislava a Nemocnici 
Ministerstva vnútra, ako gyne-
kológ v ŠÚNZ Bratislava, v NOÚ 
Bratislava a ako dorastový gyne-
kológ v ambulancii na Vajnorskej 
ulici v Bratislave. Ako odborný 
referent pôsobila na Ministerstve 
zdravotníctva a ako revízny lekár 
v Zdravotnej družstevnej pois-
ťovni Perspektíva.

Od 15. septembra1998 pracova-
la v Preventívnom centre Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. Od 
februára 2007 sa stala súčasťou 
tímu Mamologického oddelenia 
OÚSA, v ktorom sa uplatnila na 
Gynekologicko-mamologickej 
ambulancii. Na tomto mieste zo-
trvala až do 1. júna 2013, kedy vo 
veku 71 rokov odišla na dôcho-
dok. 

Bola uznávaná ako vynikajúca, 
zodpovedná, skúsená a odborne 
erudovaná lekárka-gynekologič-
ka. Dosahovala výborné výsledky, 
mala pozitívny postoj ku svojmu 
povolaniu a pacientkam, pri-
čom vnímala jedinečnosť každej 
z nich. Nechýbal jej entuziazmus, 
energia, optimizmus a dobrá nála-
da. Milovala svoju rodinu, manže-
la, deti i vnúčatá. S veľkou láskou 
a rada o nich rozprávala. Vážili 
sme si ju nielen pre jej vysokú 
profesionálnu úroveň, ale aj pre 
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V živote človeka sú chvíle, o kto-
rých vieme, že prídu, a predsa nás 

ich príchod prekvapí. Bolestne 
sa nás dotkla aj správa o odchode 
nášho drahého kolegu doktora 
Stanislava Kutláka. Statočnú prácu 
ako lekár začal v roku 1981 na i. 
ženskej klinike v Bratislave na Zo-
chovej ulici, kde zotrval do roku 
1988. V rokoch 1988 až 2008 pô-
sobil ako gynekológ na viacerých 
pracoviskách v rámci bratislavskej 
Fakultnej nemocnice v ružinove. 
V našom ústave pracoval od 4. júna 
2008 do 8. mája 2015. Počas svo-
jej praxe získal i. a ii. kvalifikačnú 
atestáciu v obore gynekológia a pô-
rodníctvo. Ovládal cudzie jazyky, 
veľa cestoval, zaujímala ho história, 

grécka mytológia. Bol tiež vášnivý 
motorkár a včelár... 

Drahý Stanko – všetci sme oceňo-
vali tvoju odbornosť, skromnosť, 
ľudský prístup k spolupracovní-
kom a pacientkam. Tvoja statočná 
a svedomitá práca, ktorú si v po-
sledných rokoch zasvätil nášmu 
ústavu, nám bude vždy príkladom. 

Odpočívaj v pokoji.

MUDr. roland Wittgruber, spolu-
pracovníčky a spolupracovníci.

Foto: Peter Kresánek  
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Navždy nás opustili

Skromný a svedomitý odborník
S pocitom hlbokého smútku oznamujeme, že dňa 17. júla 2015 nás navždy opustil náš 

spolupracovník a priateľ MUDr. Stanislav Kutlák, dlhodobo pôsobiaci najmä v gynekolo-

gickej ambulancii Pracovného preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

Síce som strávil na tomto oddelení (Kliniky 
onkologickej chirurgie, poznámka redakcie) 
iba 3,5 dňa, no ako opatrovateľ sa s nemoc-
nicami stretám prakticky stále a nedá mi, 
aby som nevyjadril veľký obdiv a úctu perso-
nálu, ktorý tu pracuje: sestrám, ošetrovateľ-
kám a zaiste i hlavnej – vrchnej sestre...

ĎAKUJEM ZA ĽUDÍ, KTORÍ ROBIA SVOJU 
PRÁCU SRDCOM – ĎAKUJEM VÁM, lebo ľu-
dia a nemocnice ako vy naprávajú verejnú 
mienku, uľahčujú ľuďom útrapy čo musia 
niesť a vnášajú svetlo tam, kde bola tma. 
Ďakujeme! K. M.

Z úprimného srdca sa chceme poďakovať 
lekárom, sestričkám, pomocnému personá-
lu za ľudský prístup, povzbudenia, podporu 
v každej situácii. Strava na naše prekvape-
nie výborná, ako doma. 
Odchádzame s pocitom veľmi dobrým.
Pacientky z izby číslo 155 M. G.

Vaše ohlasy a názory
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Ťažko je s pacientmi, ktorí trvajú 
na niektorých dogmách. Sú i takí, 
čo napríklad kategoricky odmieta-
jú transfúziu krvi. Spomínam si, že 
som pred viacerými rokmi opero-
val takúto pacientku a počas ope-
rácie bolo urgentne nutné podať 
jej transfúziu, čo sme aj urobili. 

Keď pacientka odchádzala domov, 
príbuzní mi povedali, že na mňa 
podajú žalobu na súde. Nič sa ale 
nekonalo, súd asi ich žalobu ne-
prijal. Stretol som sa i s pacientmi, 
ktorí odmietajú akúkoľvek liečbu 
s argumentom Pán Boh dopustil 
chorobu, on ju aj bez nášho priči-

nenia vylieči. Týchto je našťastie 
veľmi málo. V súčasnosti sú hlavne 
veľmi dobre informovaní pacienti. 
Z internetu všetko vedia a niekedy 
sa dostávajú až do takého interne-
tového „samoliečenia“. Žiaľ, nieke-
dy tiež so smutnými výsledkami. 
Sú aj pacienti, u ktorých diagnóza 
vyvolala hlbokú depresiu až úplnú 
apatiu.  Sú tiež optimistickí pacien-
ti. Veľakrát je pre pacientov požeh-
nanie, ak nepoznajú biologický 
a klinický dosah onkologických 
termínov – metastáza, infiltrácia, 
recidíva a podobne.

Akí ľudia sme my lekári? Mnohí 
sme tak trocha profesionálne de-
formovaní. Táto deformácia sa 
často prejavuje hypochondriou. 
My, čo pracujeme v onkológii, 
máme často takú špecifickú onko-
logickú hypochondriu. Tak akosi, 
keď tri-štyri dni kašlem, hneď mys-
lím aj na karcinóm pľúc. Tento spô-
sob rozmýšľania je ale svojím spô-
sobom na druhej veľmi pozitívny, 
lebo my u pacienta v prvom rade 
myslíme na rakovinu. Až keď ju vy-
lúčime, tak diagnosticky a terapeu-
ticky riešime tie jeho ťažkosti. Žiaľ, 
sú aj prípady, keď lekár myslí na 
rakovinu až ako na poslednú mož-
nosť a to po veľkej časovej strate. 
Ten stratený čas môže mať podstat-
ný význam pre ďalší úspech liečby.
Na tomto mieste by som však chcel 
poukázať na skutočnosť, že Milo-
srdný Samaritán, to je najmä le-
kár. A to aj napriek tomu, že každý 
z nás má morálnu povinnosť po-
môcť chorému či zranenému. Nie 
je možné prejsť, obrazne poveda-
né, na druhú stranu ulice a nech-
cieť vidieť toho, ktorý potrebuje 
pomoc. Nemôžeme konať, tak ako 
tí dvaja v biblickom podobenstve, 

Literatúra uvádza klasické rozdelenie ľudských povahových 
typov: flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. Toto za-
triedenie ilustruje nasledovný (vymyslený) príklad. V miest-
nosti sedia štyria ľudia. Zrazu sa rozbilo okno a do miest-
nosti spadol zabalený predmet. Flegmatik sedí kľudne ďalej. 
Sangvinik zvolá, rozbaľme to, môže tam byť zlato alebo dra-
hokamy. Cholerik zvolá – nedotýkajte sa toho, to môže byť 
výbušnina. Melancholik konštatuje, je rozbité okno, bude 
nám fúkať a bude nám veľká zima... Akí sú teda naši pacien-
ti? Myslím si, že každý človek je jedinečný. Nedá sa presne 
zaškatuľkovať do niektorého z týchto typov.

Akí sú naši pacienti a akí sme my lekári

Nestor onkológie otvorene

Na archívnej fotografii je MUDr. Ján Siracký, DrSc., spolu so svojou 
manželkou, prezidentkou Ligy proti rakovine MUDr. Evou Sirackou, 
DrSc., v čase ich spoločného pôsobenia v období vzniku Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. 
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ktorí prešli na druhú stranu ulice, 
aby toho raneného nevideli (LUK. 
10,30-38). Zamyslime sa, akí sme 
niekedy aj my pri riešení pomoci 
niekomu, ktorý je v biede a núdzi 
a potrebuje našu pomoc. Ten Milo-
srdný Samaritán videl zraneného, 
ošetril ho, zaniesol do hostinca 
a dal hostinskému peniaze, aby sa 
o neho staral, kým sa on nevráti 
zo svojej cesty. Viete, úloha leká-
ra v onkológii nekončí podľa mňa 
skalpelom a injekčnou striekač-
kou. Ten pacient nás potrebuje aj 
popri liečbe. Má mnoho problé-
mov, rodina, zamestnanie, často 
aj samota, opustenosť, chudoba. 
A čaká ho neistota z budúcnosti. 
Na onkologickú diagnózu sa ťažko 
a dlho zabúda. Pacient potrebuje 
niekoho, na koho sa môže vždy ob-
rátiť. Tá lekárska starostlivosť, to je 
aj rozdávanie lásky ako takej veľkej 
pomoci. Myslím si, že nie je dosta-
točné riešenie len také žoviálne ba-
gatelizovanie pacientovho nálezu. 
Každý človek je jedinečný a zaslúži 
si tiež osobitný prístup.
V situácii diagnózy zhubného ná-
doru potrebuje ten človek od nás 
lekárov tiež povzbudenie a nádej 
na vyliečenie. Každý lekár by mal 
zvážiť, akú formuláciu diagnózy 
zvolí u toho-ktorého konkrétneho 
pacienta. Často nám akosi uniká 
človek, hľadajúci, aj túžiaci, trpiaci, 
smutný, veselý, šťastný, ustrašený. 
To je ten pacient, ktorý nás vyhľa-
dal a potreboval pomoc. Často sme 
si ale nevšimli, že je aj sám, opuste-
ný, že potrebuje aj niečo viac, ako 
len vyšetrenie a liečbu.
Mám jedného priateľa lekára, ktorý 
celý svoj život stále hľadá akési ab-
solútne hodnoty. Absolútne dobro, 
krásu, šťastie, ticho, samotu. Nikdy 
mi to nevedel tak presnejšie vy-
jadriť, čo vlastne konkrétne hľadá. 
Pracoval ako lekár v Tatrách. V ri-
zikových horolezeckých výkonoch 
hľadal pocit byť úplne na hrane. 
Strávil noc vysoko v skalnatej stene 
zavesený na niekoľkých skobách 
a čakal na krásny pocit z východu 

slnka. Neuspokojilo ho to. emig-
roval do Švajčiarska a opakovane 
cestoval do Nepálu hľadať to ab-
solútno v Himalájskych horách. 
Bol však sklamaný, lebo nenašiel 
absolútne ticho a dobro. Ako le-
kár, bol tento priateľ k pacientom 
dobrý a láskavý. Vždy bolo ale cítiť, 
že ten pacient, to je len vyrušenie 
z jeho snívania. A tak nebol šťast-
ný ani ako lekár,  ani ako pútnik 
túžiaci a hľadajúci naplniť svoje 
snívanie. Bol vlastne celý život na 
cestách hľadania a nenachádzania 
svojich vysnívaných hodnôt. Zrej-
me mu chýbalo odporučenie: „Po-
stojte na cestách a rozhliadnite sa 
a pýtajte sa na tie veľmi staré cesty, 
ktorá z nich je dobrá cesta, choďte 
po nej a tak nájdete pokoj v svojej 
duši“ (JereM. 6,16). Ježiš Kristus: 
„Ja som tá cesta, pravda a život“ 
(ev. JAN. 14,6). 
 Často si spomínam na jednu pa-
cientku, ktorú sme počas niekoľ-
kých rokov trikrát operovali pre 
nádor, ktorý vždy recidivoval. Viac 
razy som sa s ňou rozprával o všet-
kom možnom. Táto naša pacient-
ka prežila tri roky v nacistickom 
koncentračnom tábore. Prežila to 
a vrátila sa. Svoj život, aj s opako-
vanými operáciami, považovala za 
súhrn akýchsi odkladov. Odkladov 
ako poskytnutých šancí na dobré 
využitie času. Počas tohto času si 
pacientka našla priestor pomáhať 
ľuďom v núdzi. Starala sa o tri ro-
diny starých manželov, ktorí veľ-
mi potrebovali pomôcť – nakúpiť, 
lieky doniesť, občas aj uvariť a aj 
pohladiť. Hovorila mi, že je to taký 
zvláštny pocit, keď môže človek 
rozdávať. Krásny spôsob využitia 
tej šance – toho odkladu.  Priznám 
sa, že som vtedy začal počítať nie-
ktoré svoje odklady v živote a roz-
mýšľať, čím som tieto šance vypl-
nil. Keď po operácii odchádzala 
domov, ďakovala mi za ten ďalší 
odklad, ktorý sme jej dali pre novú 
šancu na rozdávanie lásky.
Veľmi rád si spomínam na profe-
sora Kleina, u ktorého som mal 

možnosť dlhší čas pracovať. Bol to 
lekár - telom aj dušou. Všetko ostat-
né bolo vedľajšie, medicína bola na 
prvom mieste v celom jeho živote. 
Profesor Klein bol šéfom patológie 
na lekárskej fakulte. Tu sa hodno-
tili v laboratóriách vzorky tkanív 
z mnohých nemocníc na mikro-
skopickú diagnózu. Pracoval od 
rána do večera, bol tam stále, aby 
diagnózu dostali lekári čím skorej. 
Opakovane nám hovoril, že pa-
cient nesmie čakať a že sme tu všet-
ci pre neho. Bolo to pre mňa také 
zvláštne, lebo on vlastne nikdy 
žiadneho pacienta osobne nevidel. 
Celý život pôsobil v laboratórnej 
diagnostickej oblasti. Každé ráno 
nás vítal takým tradičným nemec-
kým zvolaním: Wir sind hier nicht 
um glűcklich zu sein, sondern um 
unsere Pflicht zu tun - Nie sme tu 
na to, aby sme boli šťastní, ale aby 
sme si plnili svoje povinnosti. Bol 
veľmi populárny aj medzi medikmi 
pre prednášky okorenené svojráz-
nymi prirovnaniami a priškrtené-
mu hlasu. Býval na ústave v jednej 
izbe. Nemal nikoho. Jeho matku 
odvliekli do koncentračného tábo-
ra, keď mala 82 rokov. Počas vojny 
bol stále prenasledovaný pre svoju 
židovskú národnosť a potom, pod 
komunistickou vládou, znova per-
zekvovaný, lebo mal na ňu neprija-
teľné názory a ani sa nimi netajil.

Akí sú tí naši pacienti a akí sme my 
lekári? Bol by som rád, keby týchto 
mojich pár útržkovitých spomie-
nok poslúžilo na zamyslenie nad 
zmyslom a plnosťou prežívania 
našich dní. rozdávanie je jedineč-
né poslanie, má zmysel a naplňuje 
nás. Je určite krásne v lekárskom 
povolaní prinášať radosť a nádej 
tým, ktorí sú v utrpení. Každý deň 
máme pre naše rozdávanie mnoho 
príležitostí. Zostáva nám len hľadať 
a chcieť tieto príležitosti ako po-
môcť vidieť. To je radostná náplň 
našich dní.

MUDr. Ján Siracký, DrSc.
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Poslanie spoločenstva
Anonymní alkoholici (AA) sú ce-
losvetovo rozšírené svojpomocné 
spoločenstvo, ktoré sa koncentruje 
na pomoc ľuďom, ktorí sú alkoho-
likmi, chcú prestať piť a naučiť sa 
ako žiť normálny šťastný život bez 
alkoholu. Spoločenstvo vzniklo 
v roku 1935 v USA a dodnes roz-
šírilo svoje pôsobenie do viac ako 
170 krajín sveta, vrátane Slovenska. 
Podľa reálnych odhadov má okolo 
2,5 milióna členov.

Osemdesiat rokov pôsobenia
Anonymní alkoholici si tento rok 
pripomínajú 80. výročie svojho 
vzniku a zároveň 25 rokov pôsobe-
nia na Slovensku. Osemdesiatroč-
nú históriu Anonymných Alkoho-
likov začali dvaja muži, známi ako 
Bill W. a Dr. Bob v USA. Vznik spo-
ločenstva sa datuje od prvého dňa, 
kedy začal Dr. Bob (10. júna 1935) 
účinne abstinovať. 
Jeden z iniciátorov spoločenstva 
Bill W. bol alkoholik, ktorý si svoj-

Alkoholizmus sa ukazuje nielen ako celospoločenský ale i zdra-
votný problém. Popri kardiovaskulárnych a onkologických 
ochoreniach je to tretí najväčší zabijak. Medzi alkoholizmom 
a nádorovými (až trojnásobný nárast) a ďalšími ochoreniami 
(napríklad pečene, pankreasu, nosohltanu, srdca, porúch imu-
nity a pod.) jestvuje priama súvislosť. Jed, ktorým je alkohol, 
nepácha škody iba na jeho nemiernom konzumentovi. Vážne 
následky môže spôsobiť v rodine, zamestnaní či napríklad 
v cestnej premávke. Či ste mu podľahli alebo ani nie, alkohol 
môže, i sprostredkovane, výrazne negatívne ovplyvniť život 
vás a vašich blízkych. 

Súvisí s onkologickými chorobami

Úspešne čelia alkoholu
im pitím zničil kariéru na newyor-
skej burze na Wall Street. V rokoch 
1933 - 1934 musel byť až štyrikrát 
hospitalizovaný v Mestskej nemoc-
nici New York, kde sa dostal pod 
opateru Dr. Silkwortha. 
Dr. Silkworth bol už v roku 1934 
presvedčený, že alkoholici trpia 
mentálnou obsesiou kombinova-
nou s fyzickou alergiou na alkohol. 
To ich núti piť alkohol kompulzív-
ne, čiže stáva sa tak pre nich ne-
možným v určitej fáze prestať piť. 
Ako jeho lekár vysvetlil Billovi svo-
ju teóriu, že alkoholizmus je cho-
roba a nie ako sa bežne hodnotilo: 
prejav morálneho úpadku alebo 
nedostatku vôle. Jedinou možnos-
ťou ako prekonať tento začarovaný 
kruh je vôbec nepiť alkohol. Billovi 
sa uľavilo, keď sa dozvedel, že trpí 
chorobou a vydržal nepiť celý me-
siac. Potom sa znovu opil. V tomto 
pre Billa zúfalom období - ho na-
vštívil kamarát T. ebby, s ktorým 
Bill pred tým aktívne píjaval. Teraz 
už bol ebby niekoľko mesiacov 
triezvy. Povedal Billovi, že našiel 
„vieru“, ktorá mu pomáha ostať 
triezvym. Krátko po tomto stretnu-
tí bol Bill hospitalizovaný posledný 
krát. V nemocnici ho opäť navštívil 
ebby a predstavil mu duchovný 
program k uzdraveniu. Filozofia, 
ktorú Billovi ponúkal ebby ako 
riešenie problému, poskytovala 
praktický program zmeny správa-
nia a prístupu k životu. Bill prišiel 
na to, že vždy keď mal chuť na al-
kohol, pomoc inému alkoholikovi 
pomohla jemu samému a ochráni-
la ho pred recidívou. 
Bill tak spravil prvé kroky ku zme-
ne a učil sa ako pomáhať ostatným 
alkoholikom dosiahnuť triezvosť. 
Pri návšteve v Akrone získal Bill 



kontakt na iného zúfalého alko-
holika Dr. Boba. Toho oslovila 
Billova znalosť podstaty alkoholiz-
mu a schopnosť podeliť sa o svo-
ju vlastnú skúsenosť, že ich prvé 
stretnutie údajne trvalo šesť hodín. 
Tu začalo ich doživotné priateľstvo 
a spolupráca. Obaja začali pomáhať 
ďalším alkoholikom a onedlho ich 
bolo prvých sto, ktorým sa podari-
lo prestať piť. Vytvorili program 12 
krokov, v ktorom spojili jednodu-
ché princípy do účinného progra-
mu, ktorý dodnes funguje po 
celom svete – už pre viac ako 2,5 
milióna alkoholikov, ktorí sa roz-
hodli pre cestu triezvosti. V roku 
1939 vydali knihu „Anonymní Al-
koholici“, ktorá dala názov tomuto 
spoločenstvu.
Anonymní Alkoholici dnes tvoria 
v USA a mnohých ďalších krajinách 
všeobecne uznávané a akceptova-
né spoločenstvo. ich dvanásťkroko-
vý program uzdravenia sa používa 
aj pri liečbe mnohých ďalších cho-
robných závislostí ako je napríklad 
narkománia, gamblerstvo, bulímia, 
či anorekcia. 
Na tohtoročnej oslave 80-teho vý-
ročia pôsobenia Anonymných Al-
koholikov sa v americkej Atlante 
zúčastnilo 57-tisíc členov tohto 
spoločenstva. Najdlhšie nepijúci al-
koholik na tomto stretnutí mal 96 
rokov, pričom nepije alkohol už 66 
rokov.

Štvrťstoročie na Slovensku 
Na Slovensku máme Anonymných 
Alkoholikov už celé štvrťstoročie – 
pôsobia tu 25 rokov. Prvú skupinu 
založil v roku 1990 lekár, ktorý mal 
sám problém s alkoholom. Vznikla 
na pôde vtedajšej VPN. Ďalšie sku-
piny vznikali pri vtedy fungujúcich 
protialkoholických poradniach 
v Bratislave a Centra pre liečbu 
drogových závislostí v Nových 
Zámkoch. Dnes pôsobí na Sloven-
sku 53 skupín AA. 
Slovenské spoločenstvo Anonym-
ných Alkoholikov posudzuje alko-
holizmus ako chorobu. Obdobne 

ako Svetová zdravotnícka organizá-
cia (WHO). Telo, vedomie aj emó-
cie alkoholika táto choroba zasahu-
je tak, že nie je schopný prestať piť, 
respektíve opäť kontrolovať svoje 
pitie. Anonymní Alkoholici sú spo-
ločenstvo mužov a žien, ktorí si 
navzájom pomáhajú ostať triezvy-
mi. Ponúkajú pomoc každému, kto 
má problém s pitím a chce s tým 
niečo urobiť. Každý člen Anonym-
ných Alkoholikov je sám alkoho-
likom, rozumejú jeden druhému. 
Dôverne poznajú prežívanie tejto 
choroby. Vyznávajú sa – sme alko-
holikmi tiež dnes, aj keď sme dlho-
dobo triezvi. Netvrdia, že nimi nie 
sú. Stávajú sa triezvymi alkoholik-
mi, ktorí sa uzdravujú z tejto cho-
roby. Prostredníctvom príkladov 
a priateľstva povzbudzujú nových 
členov, aby nepili dnes, tento deň 
ani ďalšie. Tým, že nováčik odolá 
a nenapije sa alkoholického nápo-
ja, začína riešiť jednu časť svojej 
choroby – jej fyzickú stránku a má 
šancu cítiť sa lepšie. Ak chce naďa-
lej ostať triezvym, potrebuje zdra-
vú myseľ a zdravé emócie. Práca na 
12-krokovom programe pomáha 
alkoholikovi vyrovnať sa so svojim 
zmäteným myslením a nešťastný-
mi pocitmi. Dvanásť krokov Ano-
nymných Alkoholikov odporúča 
myšlienky a akcie, ktoré vedú ku 
šťastnému a užitočnému životu. Je-
diná podmienka členstva je túžba 
prestať piť. Spoločenstvo je otvore-
né pre všetkých mužov a ženy bez 
ohľadu na rasu a národnosti či spo-
ločenské postavenie.
Aby mohli byť členovia Anonym-
ných Alkoholikov v kontakte a na-
predovať v programe uzdravenia, 
chodia pravidelne na svoje stretnu-
tia, kde sa navzájom delia o svoje 
príbehy, získavajú silu, nádej. Je to 
podobné ako vo filmoch. Človek 
povie svoje meno a potom dodá: 
„Som alkoholik.“ A začne rozprávať 
– o sebe, o boji so svojimi démon-
mi, o nádeji... Aj keď pri tom nese-
dí lekár ani psychológ, funguje to 
a pomáha. Účasť na stretnutiach je 

anonymná, netreba sa nikde regis-
trovať ani hlásiť. Dôležité je hovoriť 
a počúvať...

Príbehy zo života 
Na svojich stretnutiach sa delia 
Anonymní Alkoholici o rôzne prí-
behy. Všetci majú možnosť poučiť 
sa, nájsť inšpiráciu na svojej ceste. 
Je však vôbec o čom rozprávať, 
keď niektorí chodia na stretnutia 
už celé roky? Neopakujú sa? „Nie, 
vždy je o čom hovoriť. Zakaždým si 
spomenieme na niečo nové,“ vraví 
Ľudmila, ktorá abstinuje už tri roky. 
Napríklad na jednom takomto 
stretnutí sa Miriam (mená sú zme-
nené) vyznáva: „ Alkohol bol roky 
významná súčasť môjho života. 
Pila som preto, aby som prekonala 
ťažkosti, aby som sa viac radovala, 
aby som sa zbavila depresií a smút-
ku. Alkohol bol mojim najlepším 
kamarátom. Postupne sa to však 
menilo. Pila som každý večer, ne-
vedela som sa dočkať, kedy uložím 
deti a dostanem sa najprv k svojmu 
pivu, ukrytému v kuchynskej linke. 
Neskôr som musela piť každý deň, 
nosila som si už aj ploskačku s tvr-
dým alkoholom v kabelke, ukrývala 
som si ju dokonca v detskom kočia-
ri. Kvôli neprestajnému nutkaniu 
na pitie a rastúcej konzumácii alko-
holu som mala nekonečné výčitky 
svedomia. Pokúsila som sa dokon-
ca o samovraždu. Nevedela som už 
viac žiť s alkoholom, ani bez neho. 
Niečo sa však stalo. Padla som na 
kolená a uvedomila si, že som bez-
mocná voči démonovi alkoholu 
a potrebujem pomoc. Pomoc som 
našla na stretnutí Anonymných 
Alkoholikov. Moji noví priatelia 
mi nenadávali, neodsudzovali ma 
a nestrašili smrťou. Hovorili, že aj 
oni to prežili a dnes sú spokojní 
a šťastní. Dali mi nádej. A aj ja som 
to dokázala. Dnes už viac rokov ne-
pijem. Som šťastná v rodine, v prá-
ci. Znovu vidím farby sveta. V AA 
som sa naučila riadiť zásadou: ak si 
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Počas Dňa otvorených kláštorov sme v krypte kostola a kláš-
tora rehole sv. Alžbety stretli odborníka, ktorý túto výni-
močnú príležitosť využil na ďalšie rozšírenie a zdokumento-
vanie svojich najnovších poznatkov. Upozornil nás v krypte 
na náhrobok, zaujímavý už tým, že v jeho hornej časti sú dva 
erby. Nasledujúci príspevok a fotografie nám tento unikátny 
nález bližšie objasňuje. 
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Text na nápisovej tabuli je znač-
ne zničený, ale podstatné časti sú 
čitateľné. ide o náhrobok grófky 
Sidónie Batthyány, manželky Jána 
Baptistu illésházyho (1737 – 1799), 
dedičného župana trenčianske-
ho a liptovského. Napriek tomu, 
že rody Batthyány aj illésházy sú 
v dejinách podunajskej monar-
chie významnými magnátskymi 
rodmi, o tejto grófke sú v dostup-
ných zdrojoch informácie veľmi 

kusé, ba aj rozporné. Vieme, že ide 
o dcéru Adama Batthyánya (1704 
– 1782) a Márie Anny esterházy 
(1714 – 1757). Nie je ale napríklad 
známy ani dátum a miesto jej na-
rodenia (uvádzajú sa roky 1739, 
1740 a 1741) či sobáša (uvádza sa 
rok 1761, 1762 a 1772, pričom prvé 
dieťa sa jej narodilo v apríli 1762). 
Dátum a miesto úmrtia sa obvykle 
neuvádzajú, možno sa stretnúť s ro-
kom 1816, ktorý je chybný. Práve na 
základe náhrobného kameňa (ale 
aj na základe záznamu v bratislav-
skej úmrtnej matrike a mortuária 
v arcibiskupskom archíve v Ostri-
home) sú tak jedinými spoľahlivý-
mi informáciami dátum a miesto 
úmrtia – zomrela 8. 3. 1822 v Brati-
slave vo veku 83 rokov (resp. podľa 
spomenutého mortuária 82 rokov, 

Unikátny náhrobok v krypte alžbetínok

Čo odkrylo podzemie
10 mesiacov a 8 dní). Aspoň týmto 
kamienkom možno doplniť moza-
iku rodokmeňa rodov Batthyány 
a illésházy.

erby sú na náhrobku dva: Ľavý štít 
(heraldicky pravý; illésházyovský) 
má vo zvisle šrafovanom (t.j. čer-
venom) poli rozkrídleného orla 
na korune, prebodnutého šípom 
(spredu šikmo nahor). Pravý štít 
(heraldicky ľavý; Batthyányovský) 
má vo vodorovne šrafovanom (t.j. 
modrom) poli skalnatú horu, na 
ktorej vrchole je pelikán kŕmiaci 
mladé a v spodnej časti hory je jas-
kyňa, v ktorej sa z vody vynára lev 
so šabľou v papuli. Nad štítmi je ko-
runka s deviati perlami, t. j. grófska. 
V heraldike dvojica erbov vedľa 
seba znamená manželský aliančný 
erb, pričom štandardne pravý (he-
raldicky ľavý) predstavuje manžela 
a ľavý (heraldicky pravý) predsta-
vuje manželku. erb rodu illésházy 
je však vytesaný s farebnou odchýl-
kou, nakoľko štandardne je štítové 
pole modré, nie červené.

Pre zaujímavosť, po tomto manžel-
skom páre sa na Slovensku zacho-
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vala ešte jedna heraldická pamiatka 
– aliančný erb na podstavci sochy 
Panny Márie v Dubnici nad Váhom. 
illésházyovský erb je úplný – s pril-
bou a klenotom, rozdiel oproti 
erby v krypte v Bratislave je vodo-
rovné šrafovanie (t.j. modrá farba) 
poľa, orol tu má korunku a šíp sme-
ruje zozadu nadol. Batthyányovský 
erb má na dubnickom vyobrazení 
aj klenot a lev v jaskyni má zreteľné 
dva chvosty. (Príspevok je skráte-
nou verziou článku pripravované-
ho pre ročenku Woch, poznámka.) 
Text a foto: Mgr. Marek Gilányi, 
hlavný štátny radca Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Sr, sekcia vysokých škôl, odbor vy-
sokoškolského vzdelávania 

chceš uchovať šťastie, posuň ho aj 
na iného. Preto sa aj ja snažím po-
máhať iným. Môj príbeh má zatiaľ 
šťastný koniec. Okolo seba však 
vidím stále veľa bolesti, ktoré spô-
sobuje tento jed, ktorým je alkohol. 
Tak som veľmi rada, že Anonymní 
alkoholici aj na Slovensku vystiera-
jú ruku na pomoc.“
Nie všetky príbehy majú šťastný 
koniec. Ten Karinkin je plný rados-
ti ale aj smútku. Karinina mama 
bola alkoholička a aj Karina sa stala 
závislou. U Anonymných alkoholi-
kov sa jej podarilo prestať piť, našla 
si výbornú prácu, priateľa. Po čase 
nepitia sa však objavilo nádorové 
ochorenie, ktorému po rokoch zá-
pasu podľahla. Celý čas boja s ra-
kovinou sa venovala pomoci iným. 
Do posledného dychu pomáhala 
deťom s nádorovými ochoreniami. 
Z Karinky však do poslednej chví-
le vyžarovala vyrovnanosť, dala 
a dodnes svojim príbehom dáva 
silu mnohým ľuďom. 
Anonymní alkoholici neplatia nija-
ké poplatky, neviažu sa na žiadnu 
inštitúciu či spoločenské postave-
nie. Ľudia v skupinách sú rôzni. 
Niektorí o sebe rozprávajú viac, 

iní menej. Niektorým sa darí viac, 
iným menej. Na tom však nezáleží. 
Jedinou podmienkou členstva je 
túžba prestať piť.

Bližšie informácie o spoločenstve 
Anonymných Alkoholikoch na 
Slovensku nájdete na webe http://
www.alkoholici-anonymni.sk/ 
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„Anonymným alkoholikom sa podarilo nielen mimoriadne múdro, 
zrozumiteľne, pravdivo a otvorene vystihnúť podstatu strádania 
svojich duší a svojich životov, ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa 
im nájsť vlastnú cestu znovuzrodenia.
Neskôr, keď som mala šťastie stretnúť sa s nimi osobne, naplno som 
si uvedomila skutočnú hĺbku ich premeny, ich vysoké morálne hod-
noty, duchovnú silu a charizmu, ktorú vyžarovali.
V predchádzajúcom období bola v našej zemi spiritualita a starost-
livosť o rozvoj vlastného duchovna potláčaná a takmer vymizla 
z našich životov. Obávala som sa, že bude trvať veľmi dlho, kým 
bude filozofia AA prijateľná u nás a kým sa toto hnutie rozšíri aj 
na Slovensku. Našťastie, mýlila som sa. Anonymní alkoholici pred-
stavujú nezvyčajný potenciál, všeobecne platný a prijatý na celom 
svete bez ohľadu na národnosť či svetonázorovú odlišnosť. V tomto 
zmysle o celé desaťročia predbehli celosvetový proces globalizácie...
Principiálne zásady AA a ich filozofia zďaleka nepredstavujú len te-
rapeutickú metódu. Predstavujú tiež metódu šľachtenia človeka. Vo 
vlastnom utrpení a bezmocnosti za pomoci väčšej sily, ako sú sami, 
objavili také zdroje vlastnej sily, že sú schopní a hlavne ochotní roz-
dávať ju iným. Navyše sa anonymným alkoholikom geniálne po-
darilo pretaviť svoje princípy do konkrétnych praktických krokov, 
ktorými je schopný kráčať každý, i keď rôzne rýchlo.“ 
MUDr. Drahomíra Nejdlová (z úvodného textu Modrej knihy Ano-
nymných Alkoholikov na Slovensku, rok prvého vydania 2000).
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Sprístupnenie výstavy sa tak záro-
veň stalo poslednou rozlúčkou 

s týmto velikánom slovenského 
výtvarného umenia. Zúčastnili sa 
jej a odkaz a dielo toho výnimoč-
ného umelca si pripomenuli man-
želka: profesorka Dana Salamono-
vá, akademická sochárka, dcéra 
PhDr. Sandra Salamonová, ktorá 
už v ústave vystavovala a o svojom 
otcovi pripravuje publikáciu ako 
aj ďalší pozvaní. Dielo a osobnosť 
umelca v príhovore priblížil akade-
mický maliar Miroslav Cipár. Ako 
okrem iného uviedol, Zoltán Sala-
mon bol veľmi pracovitý, úlohy pl-
nil rýchlo, zodpovedne a prinášal 
vždy veľa podnetov. Bol to podľa 

neho svojou tvorbou jemný ume-
lec so šarmom, gentleman a svojim 
spôsobom aristokrat. 
Zoltán Salamon (nar. 1938 v Bra-
tislave) patril do skupiny sloven-
ských grafických dizajnérov, ktorí 
vyštudovali architektúru, ale prešli 
ku grafickému dizajnu. Začal ako 
grafik a ilustrátor detských časo-
pisov, postupne prešiel všetkými 
disciplínami grafického dizajnu. 
V rokoch 1989–1991 viedol na Vy-
sokej škole výtvarných umení od-
delenie grafického dizajnu, krátky 
čas bol aj jej rektorom. V roku 1989 
založil s Milanom Machajdíkom 
a Pavlom rozložníkom grafické 
štúdio iQ DeSiGN v Bratislave, kde 

Posledná výstava - pre Onkologický ústav sv. Alžbety

Velikán slovenskej grafiky 
bol až do roku 2006 kreatívnym 
riaditeľom. Od roku 2006 pracoval 
ako grafický dizajnér v slobodnom 
povolaní. rozsiahla a rozmanitá 
tvorba, ktorú nám zanechal zahr-
nuje kultúrne plagáty, typografiu 
kníh, výstavnícke projekty a kata-
lógy, návrhy kalendárov, katalógov, 
znakov a logotypov, preslávili ho 
i ilustrácie kníh a časopisov. Bol 
niekoľkonásobným víťazom Biená-
le ilustrácií Bratislava. autorom via-
cerých log pre Slovenskú televíziu, 
navrhol i nový vizuál denníka SMe 
a jeho grafický návrh si vybrala za 
nové logo aj Slovenská akadémia 
vied. Dielo Zoltána Salamona patrí 
k dôležitým hodnotám slovenské-
ho grafického dizajnu na prelome 
tisícročí. 

Neopakovateľná vernisáž diel Zol-
tána Salamona v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety potvrdzuje ume-
leckú hodnotu a spoločenskú pre-
stíž cyklu výstav, ktorý v ňom ini-
cioval riaditeľ ústavu doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. 

Text a foto: Peter Kresánek

V utorok 8. júla sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety usku-

točnila vernisáž v poradí už 58. výstavy z cyklu Umenie, ktoré 

lieči. V Preventívnom centre ústavu boli v rámci výstavy sprí-

stupnené grafické listy pod názvom Salamon solo. V nedeľu 5. 

júla, iba dva dni pred vernisážou tejto svojej poslednej výstavy, 

na ktorej príprave sa podieľal - grafický dizajnér akademický 

architekt docent Zoltán Salamon vo veku 77 rokov zomrel.
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Sprístupnenie výstavy a zároveň posledná rozlúčka s výtvarníkom, ktorý sa vernisáže nedožil. Zúčastnili 
sa jej tiež výtvarník akademický maliar Miroslav Cipár, herec Martin Huba, Ing. arch. Jozef Kaliský a ďalšie 
osobnosti. 

Grafické listy Zoltána Salamona na výstave 
s názvom Salamon solo v Preventívnom centre 
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.



30

UMeNie

číslo 3/2015



31

PODUJATiA Pre VáS
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Výstava i nácvik samovyšetrenia
V Onkologickom ústave sv. Alžbety pripravujeme 
V jednotlivých krajinách eu-
rópy sa už tradične každo-
ročne 15. októbra uskutoč-
ňujú podujatia pod názvom 
Breast Health Day – deň ve-
novaný onkologickým ocho-
reniam prsníka a ich preven-
cii. Na pôde Onkologického 
ústavu sv. Alžbety v jeho Pre-
ventívnom centre sa v tento 
deň uskutoční tiež takéto 
podujatie. Na jeho prípra-
ve a uskutočnení bude par-
ticipovať aj europa Donna 
Slovensko – ružová stužka 
a Liga proti rakovine. Mediál-
nymi partnermi sú časopisy 
Bedeker zdravia a Naša ne-
mocnica. 

V rámci tohtoročného Breast 
Health Day – dňa venované-

ho v našom ústave onkologickým 
ochoreniam prsníka a ich preven-
cii sa uskutoční i vernisáž prác 
slovenských čipkárok ako ďalšej, 
už 59. výstavy Umenia, ktoré lieči. 
Tak ako vlani, aj tento rok bude sú-
časťou tohto dňa tiež vzdelávanie 
žien o prevencii rakoviny prsníka 
i s tým súvisiaci nácvik samovyšet-
renia. 
  
eUrOPA DONNA je európska koa-
lícia pre kontrolu rakoviny prsníka. 
Je to nezávislá nezisková organizá-
cia, ktorá má pridružené národné 
organizácie v rámci celej európy.
Kladie si za úlohu povzniesť po-
vedomie európskych žien o pre-
vencii rakoviny prsníka a mobi-
lizovať ich na túto prevenciu. Vo 

všeobecnosti naliehať na zlepšenie 
prevencie a informovanosti o ra-
kovine prsníka, podpory zázemia 
pre uskutočňovanie vhodného 
skríningu rakoviny prsníka a tak-
tiež na vhodnú liečbu a starostli-
vosť, ako aj  podporu financovania 
výskumu. eUrOPA DONNA tak 
reprezentuje záujem európskych 
žien so zreteľom na miestne a ná-
rodné autority ako aj inštitúcie v 
rámci celej európskej únie. europa 

Donna Slovensko vznikla dňa 16. 
septembra 2013 vstupom, najmä 
na pôde Onkologického ústavu sv. 
Alžbety pôsobiacej ružovej stužky, 
n.f., do európskej koalície kontroly 
rakoviny prsníka s názvom europa 
Donna international.

Text: MUDr. Alena Kállayová,
primárka Preventívneho centra 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
Foto: Peter Kresánek 

Z vlaňajšieho podujatia Europa Donna Slovensko – Ružová stužka 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 
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Prečo práve Suzuki Prečo japonská značka Suzuki 
patrí medzi žiadané vo všeobec-
nosti ale napríklad aj medzi lekár-
mi? V súvislosti s informáciami, 
ktoré sme o tom zverejnili, nám 
užívatelia vozidiel Suzuki odporu-
čili pripomenúť aj ich výnimočné 
terénne vlastnosti. Skutočne, pod-
ľa poznatkov samotných majiteľov: 
japonské Suzuki Jimny patrí vo 
svojej kategórii (spolu s Jeepom 
Wranglerom a Land roverom De-
fender), rovnako ako vo vyššej 
kategórii Suzuki Vitara (s Jeepom 
renegade a Oplom Mokka) medzi 
tri najúspešnejšie vozidlá v teréne. 
Medzi desať najlepších offroadov 
vo svojich kategóriách sa zaraďujú 
tiež Suzuki Grand Vitara, Suzuki 
SX4 Classic a Suzuki SX4 S-Cross. 
(Vyplýva to z najnovšej ankety časo-
pisu Off road, ktorej sa v Nemecku 
zúčastnilo takmer 40-tisíc čitateľov 
a bolo do nej nominovaných 123 
terénnych a SUV vozidiel.)

Text: Peter Kresánek, foto archív

32
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číslo 2/2015

Tretí nový model Suzuki (po novinkách Celerio a Vitara): kompaktné 
Baleno sa na jar 2016 začne dodávať aj na Slovensko. Prináša nové 
technológie, pevnú ľahkú platformu, citlivo reagujúci turbomotor 
1,0-litra BOOSTERJET s priamym vstrekovaním, alternatívne aj hyb-
ridný pohon SHVS.  



 Týždenná príloha Egészség (Zdravie)
 Mesačná príloha Egészségmagazin 

(Magazín Zdravia)
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A
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predplatne@petitpress.sk

ZAUJÍMAVOSTi

Najmladšia prvá rana
Trafiť v golfe do jamky prvou ranou (Hole in one) si 
vyžaduje nielen patričnú dávku zručnosti ale aj ne-
vyhnutného športového šťastia. Na štrnástej jamke 
18-jamkového ihriska Golf Clubu Skalica to dokázal 
15-ročný Jakub Chynoranský počas tohtoročné-
ho turnaja TrDLO rONA (usporadúva sa od roku 
2009). Ako cenu za tento výnimočný výkon získal 
od firmy Briliant drahokam rubín (v cene 5 000 
eur). Vyberte sa tiež zahrať si v malebnej skalickej 
vinohradníckej lokalite golf. Zrelaxujete, upevníte 
si zdravie a možno dosiahnete aj - Hole in one. 

Text: Peter Kresánek, foto: archív 

33 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Rozhovor
prof. MUDr. MÁRIA 

ŠIMALJAKOVÁ, PhD. 
„Pacienti so psoriázou 

trpia psychicky 
viac ako pacienti 

s infarktom.“
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60x400 mg chondroitín sulfátu

Condrosulf ® 400 mg, cps

PRVÝ 
VOĽNOPREDAJNÝ

LIEK NA LIEČBU ARTRÓZY
NA SLOVENSKU

Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava • Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk 

www.ibsa.sk

Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a prečítajte si pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku.

SPOMAĽUJE PRIEBEH OCHORENIA 
A TLMÍ BOLESŤ

Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava • Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk
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Objednávky
Bedeker zdravia si môžete objednať 

na adrese našej spoločnosti písomne, 

telefonicky na čísle 02/59 324 225, alebo 

e- mailom:

bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

Poštovné a balné na rok je 13 Eur.

Platbu realizujte poštovou poukážkou, 

alebo cez internet banking. 

Nezabudnite však uviesť vašu adresu.

BANKOVÉ SPOJENIE:

26 24 43 12 97/1100

VARIABILNÝ SYMBOL 

27 01 99 99

Do správy pre prijímateľa uveďte 

vašu poštovú adresu.

na adrese našej spoločnosti písomne, 

telefonicky na čísle 02/59 324 225, alebo 

Platbu realizujte poštovou poukážkou, 

Nezabudnite však uviesť vašu adresu.
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