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Opäť nám končí leto. Uplynie obvyklý čas dovoleniek, obdobie splnených i nesplnených snov 

a snáh odpútať sa od stereotypu denných starostí a stresov v podobe ranného vstávania, pre-

plnených ciest, autobusov či električiek, komentárov nad dennou tlačou a analýz sledovaných 

televíznych programov. Trávime dovolenky rôzne, niekto plánovito s rozsahom túžob harmo-

nizujúcich s domácim rozpočtom, niekto i doma, kde s radosťou zisťuje, že to mesto sa trocha 

zmenilo, že nie je také preľudnené. Ľudia sa nám zdajú byť k sebe zdvorilejší a ohľaduplnejší, 

i keď nie je niekedy povzbudzujúce, keď zistíme, že sú to väčšinou zahraniční turisti.

Dovolenkové obdobie sa tak 
môže javiť ako úsek bezsta-

rostného života vyplnený pocitom 
pohody, šťastia a radosti. Tento do-
jem nám však kazí a narušuje urči-
tý fenomén, ktorý by som nazvala 
syndrómom zatvorených dverí. 
Ukazuje sa dokonca, že zákonito vr-
cholí a naberá na sile, práve v čase 
letných dovoleniek. Tento jav je 
nám všetkým veľmi dobre známy, 
najmä pri vybavovaní rôznych ne-
odkladných záležitostí, napríklad 
na úradoch. Naraz zistíte, že i druhí 
sa rozhodli dovolenkovať a zrazu 
máte pocit, že život sa zastavil. A ak 
sa nedajbože dostanete do situácie, 
že potrebujete lekársku starostli-
vosť, preťažený tím nedovolenku-
júcich zdravotníkov nevyvoláva 
pocity a predpoklady k tomu, že sa 
rýchlo zbavíte strachu, obáv a bo-
lesti.
Pred viacerými rokmi som raz v ta-
kéto dovolenkové obdobie čakala 
so svojím synovcom, ktorý utrpel 
úraz, na röntgenovú snímku v jed-
nej bratislavskej nemocnici. Sedeli 
sme tam sami a veľmi dlho. Dovoli-
la som si preto zaklopať na dvere. 
Keď nám prišla otvoriť, zjavne nie 
veľmi dobre naladená sestrička, 
predstavila som sa jej ako lekár-
ka. Chcela som tak aspoň trošku 
ospravedlniť moje vyrušovanie. Jej 
ironické slová i ďalšie zaobchádza-

nie so synovcom ako pacientom 
ma veľmi prekvapili. Až neskôr 
som si uvedomila, že som nesedela 
iba pred jednými zatvorenými dve-
rami - že som sa stretla s ďalšími, 
ktoré sa asi nikdy neotvárajú.
V časoch, keď sme ešte študovali, 
mali sme na Lekárskej fakulte me-
dzi našimi profesormi niekoľko 
veľkých vzorov nielen vysokej od-

bornosti, ale aj humanizmu, ktorí 
boli uznávanými predstaviteľmi 
lekárskeho stavu. Viedli nás k sta-
vovskej spolupatričnosti a k za-
chovávaniu pravidiel stavovskej 
príslušnosti, vzájomnej slušnosti 
a ohľaduplnosti. Pre našu generá-
ciu stali sa tieto pravidlá nepísa-
ným zákonom a myslím, že sa aj 
dodržiavali.

SLOVO NA ÚVOD

Nechať dvere otvorené
Slušnosť či ohľaduplnosť nie sú slabosťou

číslo 3/2016 2číslo 3/2016

Na tlačovej konferencii Ligy proti rakovine (sprava): prezidentka ligy 
MUDr. Eva Siracká DrSc., doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., Mamologic-
ká ambulancia I, Onkologický ústav sv. Alžbety a Ing. Eva Kováčová, 
výkonná riaditeľka ligy. 
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Dnes s poľutovaním zisťujeme, že 
takéto pravidlá sa akosi vytrácajú 
a to takmer na každom poste, čo 
nás vedie k zamýšľaniu sa, či ten-
to syndróm zatvorených dverí ne-
preniká stále viac do nášho života. 
Často stojíte pred rôznymi zatvo-
renými dvermi a ste tým, ktorý je 
zraniteľný, lebo je v postavení pro-
sebníka, ktorý čaká pomoc, radu, 
podporu, povzbudenie, riešenie, 
dožaduje sa svojich práv. Stojíte 
pred dverami, ktoré vás oddeľujú 
od partnera, s ktorým sa potrebuje-
te stretnúť. Máte pocit, že vstúpite 
do ringu, kde vás očakáva protiv-
ník, ktorého štýl a pravidlá zápasu 
nepoznáte. Často tu už pri prvých 
slovách zistíte, že ste boli zaradení 
podľa vám neznámych noriem do 
akejsi kategórie, z čoho vyplýva, že 
sa musíte podriadiť sile moci spre-
vádzanej nezáujmom, nespravodli-
vosťou, ale veľmi často s výraznou 
aroganciou a primitivizmom. Proti 
tejto sile ste bezmocní a niet divu, 
že si začnete niekedy pripadať ako 
mužík v cárskom Rusku.
Dopracovávate sa postupne k ná-
zoru, že tento prístup je asi kom-
penzáciou nedostatku vlastností, 
ktoré by mali byť v kultúrnej spo-
ločnosti samozrejmosťou. Možno 
za týmito zatvorenými dverami 
sedel niekedy aj celkom normálny 
a ľudsky rozmýšľajúci človek, kto-
rý časom prišiel k názoru, že sluš-
nosť a ohľaduplnosť by mohla byť 
v súčasnej atmosfére našej spoloč-
nosti považovaná za slabosť a akúsi 
úchylku. A tak na troskách svedo-
mia a mravných princípov sa takej-
to, a obávam sa, že skoro infekčnej 
chorobe začne dobre dariť.
Dnes, keď žijeme v dobe, ktorá pri-
náša rôzne problémy i v zdravot-
níctve, mali by sme nechávať dvere 
široko otvorené, najmä pri riešení 
rôznych závažných problémov, kto-
ré boli a ešte stále sú na pokraji zá-
ujmu štátnej správy, kde sa takmer 
očakáva, že si ich spoločnosť bude 
riešiť sama. Poskytovanie pomoci, 
či už finančnej, materiálnej ale-

bo morálnej pri riešení celospo-
ločenských problémov zo strany 
verejnosti je v civilizovanom svete 
pevne zavedené. U nás je ešte stále 
prijímané rozpačito, s podozrieva-
ním a najmä negatívne. A to práve 
u tých, ktorí žijú na výslní a za her-
meticky uzavretými dverami, ktoré 
ich chránia pred niečím, čo by ich 
obťažovalo, pretože sú „niekto“. 
Žijú obklopení akýmsi fluidom, 
ktoré začína vytvárať obal, ktorý sa 
vrství a narastá a tak sa stávajú ne-
dotknuteľní a nepreniknuteľní.
V posudzovaní hodnôt celospo-
ločenských akcií vie byť naša spo-
ločnosť nevyspytateľná a dokáže 
urobiť pri ich zostavovaní prekva-
pivé ťahy. Sponzorovať rôzne sú-
ťaže a obdarovávať víťazky luxus-
nými autami je obrazom dnešnej 
doby. Je to asi atraktívnejšie, ako 
podporiť niektoré aktivity, ktoré 
prispievajú k riešeniu narastajú-
ceho bremena rakoviny a jeho ná-
sledkov. V komerčnom svete takéto 
ľudské osudy málokoho zaujímajú 
a na zaklopanie sa dvere často ani 
neotvoria. Nemali by sme sa všetci 
zamyslieť nad posolstvom pápeža 
Jána Pavla II., v ktorom sa hovorí, 
že: „láska k trpiacim je známkou 

a mierou kultúry a pokroku každé-
ho národa“? Láska a dobro sú na-
šťastie v mnohých z nás ešte stále 
zakódované.
Žijeme opäť v Európe, do ktorej 
sme vždy historicky patrili a patrí-
me. Po dlhé roky sa nám pocit eu-
rópskej spolupatričnosti odopieral 
dverami, ktoré nám niekto, bez 
nášho súhlasu zatvoril. Dnes si ich 
dokážeme sami otvoriť, len by sme 
mali dávať veľký pozor, aby nám ich 
nejaký závan vetra opäť nepribu-
chol. Vybudovali sme si v Európe 
nový dom, ktorý chceme postupne 
vylepšovať. Nejako nám ho ale vy-
bavili množstvom dverí a plotom, 
čo by mohlo byť prekážkou styku 
medzi susedmi. Mali by sme všet-
ky tie dvere pootvárať, aby sme si 
mohli podať ruky, vzájomne si po-
máhať a nedostať sa pre syndróm 
zatvorených dverí do izolovanosti 
od všetkých európskych i sveto-
vých ciest vedúcich do lepšej bu-
dúcnosti bez strachu z rakoviny.

Text: MUDr. Eva Siracká, DrSc. 
prezidentka Ligy proti rakovine
Foto: Peter Kresánek

SLOVO NA ÚVOD

3

Bratislavské centrum pomoci Ligy proti rakovine. Liga vybudovala 
a prevádzkuje už na Slovensku tri takéto centrá.

Nasa Nemocnica 3-2016 FINAL.indd   3 14.9.2016   18:12:12



číslo 3/2016

OBSAH

4

SLOVO NA ÚVOD

2  Nechať dvere otvorené

Opäť nám končí leto. Uplynie obvyklý čas dovole-
niek, obdobie splnených i nesplnených snov 
a snáh odpútať sa od stereotypu denných starostí 
a stresov v podobe ranného vstávania, preplne-
ných ciest, autobusov či električiek, komentárov 
nad dennou tlačou a analýz sledovaných televíz-
nych programov. 

NAšE PRACOVISKá

8  Pozitrónová emisná
  tomografi a

Nukleárna medicína využíva na diagnostické 
a terapeutické účely otvorené žiariče. Základným 
princípom metód nukleárnej medicíny je do-
siahnutie dostatočnej koncentrácie príslušného 
typu a množstva rádioaktivity v cieľovom orgáne 
alebo tkanive tak, aby bolo možné v prípade 
diagnostických metód jeho funkčné zobrazenie 
alebo v prípade terapeutických metód jeho selek-
tívna deštrukcia bez poškodenia okolitých tkanív.

NOVÉ šPIČKOVÉ ZARIADENIE

11Skvalitnenie a zefektívnenie 
rádiologickej diagnostiky

Koncom augusta 2016 bol na pôde II. rádiologickej 
kliniky LFUK a OÚSA inštalovaný plnoautomatický 
digitálny skiagra� cký prístroj Samsung XGEO GC80, 
ktorý v súčasnosti patrí k technicky najlepším 
digitálnym röntgenom na svete v kategórii prístrojov 
vyššej triedy. 

DOBRE VEDIEŤ

12 60-tisíc klientov Preventívneho
 centra OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety vybudoval 
a uviedol do prevádzky v marci roku 1998 
svoje Preventívne centrum ako jedna z prvých 
neštátnych nemocníc na Slovensku. Preventívne 
centrum ústavu poskytuje už takmer devätnásť 
rokov ucelené komplexné súbory vyšetrení 
a ďalších zdravotníckych služieb šitých na mieru 
pre jednotlivé skupiny klientov a pacientov ako 
jedno z pracovísk v rámci ústavu. 

LIGA PROTI RAKOVINE

14 Dvadsiaty Deň narcisov
 najúspešnejší

Finančné prostriedky získané z tohtoročného 

Dňa narcisov presiahol sumu jedného milióna 
eur! Najsolidárnejší darcovia boli Bratislavča-
nia. Mesto Bratislava ako jediný zo všetkých 
slovenských okresov dosiahol vyzbieranú sumu 
vo výške šesťmiestneho čísla. 

SKVALITŇUJEME ZDRAVOTNÍCKU 
STAROSTLIVOSŤ

16 Precíznejšie vyšetrenie 
 i archivácia

Pacientkam a pacientom už slúži nové vyšetrova-
cie zariadenie v Endokrinologickej ambulancii II. 
na Klinike endokrinológie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LF SZU, ktorú vedie doc. MUDr. Ján 
Podoba, CSc. Ako vyzdvihuje MUDr. Emília Moj-
tová, lekárka na II. Endokrinologickej ambulancii, 
ide o modernejší a výkonnejší prístroj s lepšou 
rozlišovacou schopnosťou, ktorý umožňuje tiež 
archiváciu USG nálezov. 

16 Nová alergologická a imuno-
 logická ambulancia

V priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
na prvom poschodí v bloku K, už poskytuje 
zdravotnícku starostlivosť ďalšie nové pracovisko 
pre naše pacientky a pacientov. Novootvorená 
Alergologická a imunologická ambulancia III. sa 
zameriava na diagnostiku alergických ochorení
a porúch imunity prevažne u dospelých pacien-
tov (diagnostika a liečba pacientov s alergickou 
rinitídou a astmou). 

UDIALO SA

17 Hodnotná vedecko-odborná  
 konferencia

V júni sa uskutočnila hodnotná vedecko-odborná 
konferencia Kliniky stomatológie a maxilofaciál-
nej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a LF UK. Podujatie bolo pripravené pri príležitosti 
životného jubilea prof. MUDr. Vladimíra Javorku, 
CSc.

DOBRE VEDIEŤ

19 Karcinóm prsníka
 a jeho prevencia

Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické 
ochorenie v ženskej populácii, bez minimálnej 
možnosti ovplyvnenia jeho vzniku a spôsobu 
znížiť absolútne hodnoty incidencie. Pri tomto 
ochorení nie je potvrdený jednoznačný rizikový 
faktor ako pri niektorých onkologických ochore-
niach, kde sa odstránením rizikového faktora dá 
znížiť incidencia (počet novovzniknutých karcinó-
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mov v danom roku) daného zhubného ochorenia 

AVON POCHOD

22 Po ôsmykrát pochodovali
 proti rakovine 

Už ôsmykrát vyrazili uprostred leta v júni do 
bratislavských ulíc účastníci AVON Pochodu 
v rámci boja proti rakovine prsníka. Hlavné 
mesto Slovenska sa pritom zahalilo do ružovej 
farby a dobrú vec prišli podporiť aj známe tváre 
zo šoubiznisu. Snahou projektu je zvýšiť zdra-
votnú uvedomelosť žien: pravidelné vyšetrenia 
prsníkov u gynekológa, preventívne ultrazvukové 
vyšetrenie prsníkov do 40 roku života a mamo-
gra� a po 40. roku života. Zámerom je tak znížiť 
počet žien s pokročilým zhubným nádorom 
prsníka. 

DOBROVOĽNÍCTVO

23 „Cestovanie“ s Dobrovoľníc-
 kou skupinou Vŕba

Dobrovoľnícka skupina Vŕba príležitostne orga-
nizuje rôzne podujatia pre pacientky a pacientov 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, pri ktorých 
dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú možnosť vy-
užiť svoje vlohy, talent či zručnosti alebo podeliť 
sa s nimi o svoje zážitky.

lieči“, sa koná v Onkologickom ústave sv. Alžbety, 
v jeho zrekonštruovanom Preventívnom centre 
na Heydukovej ulici v Bratislave. Výstava je 
sprístupnená verejnosti bezplatne v pracovné dni 
medzi 9 a 15 hod do 14. septembra 2016.

28  K vernisáži výstavy: 
 Detský výtvarný prejav

Je to najčastejšie kreslenie, maľovanie a modelo-
vanie. Je to súčasť detských hier a tvorby. Činnosť 
príťažlivá, podmanivá, a spontánna. Je v nej 
obsiahnuté niečo zo skutočnosti detského sveta 
aj života, veľa z detskej fantázie, snov i predstáv 
a túžob.

ZAUJÍMAVOSTI

31  Suzuki chce do kozmu 

Japonská Suzuki začne vyvíjať a poskytne tech-
nickú podporu pri zhotovení vozidla spôsobilého 
zvládnuť pristátie na Mesiaci, prejsť po jeho 
povrchu pol kilometrovú vzdialenosť či zbierať 
a odosielať z neho videá a snímky vo vysokom 
rozlíšení. Vyplýva to zo zmluvy o partnerstve, 
ktorú uzatvorila Suzuki a lunárny výskumný tím 
Hakuto - jediný japonský účastník medzinárod-
ného vesmírneho projektu Google Lunar XPRIZE. 

ODDELENIE MARKETINGU INFOR-
MUJE

24 21. medzinárodná pracovná
 konferencia SEKCAMA

V dňoch 26.- 27. 5. 2016 sa konala 21. medziná-
rodná pracovná konferencia SEKCAMA, ktorá má 
už každoročnú tradíciu medzi odbornou verej-
nosťou, a to predovšetkým zásluhou jej predsedu 
doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a zároveň sa 
pod jeho záštitou dňa 27.5. konal i 8. ročník 
medzinárodnej konferencie zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v mamológii, ktorej bol 
tiež odborným garantom. 

NA AKTUáLNU TÉMU

26  Syndróm vyhorenia

Pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva sa 
spravidla očakáva pozitívne ohodnotenie, odme-
na a priaznivá spätná väzba. Inak tomu nie je ani 
v zamestnaní a profesii. Práca je jedna z naj-
dôležitejších oblastí a aktivít, ktoré ovplyvňujú 
každodenný život človeka. 

UMENIE

28  V OÚSA vystavujú deti

Už 62. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré 
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Rádioaktívne žiariče sú v nuk-
leárnej medicíne za diagnos-

tickým alebo terapeutickým úče-
lom aplikované do organizmu ako 
rádiofarmaká. Rádiofarmakum je 
liek určený na diagnostiku alebo 
liečbu obsahujúci rádionuklid, teda 
atóm, ktorého jadro sa samovoľne 
premieňa a vysiela určitý typ rádio-
aktívneho žiarenia. Funkčné zobra-
zovacie metódy nukleárnej medicí-
ny umožňujú zobrazenie orgánov 
a tkanív na lokálnej, celotelovej 
úrovni (alebo obidvoch) pomocou 
diagnostických rádiofarmák s afi ni-
tou k danému diagnostickému cie-
ľu, ktorým môže byť metabolický 
pochod, receptor, molekula, či bio-
logický proces. Spoločnou vlastnos-
ťou rádionuklidov využívaných na 
diagnostické účely je ich schopnosť 
vysielať (emitovať) detegovateľné 
žiarenie, fotóny gama. 
V súčasnosti je najcitlivejšou a naj-
modernejšou funkčnou zobrazova-
cou metódou nukleárnej medicíny 
pozitrónová emisná tomografi a 
(PET) využívajúca ako zdroj fotó-

nov gama pozitrónové žiariče. Na 
optimálnu lokalizáciu nálezov a na 
zabezpečenie potrebnej kvality zo-
brazenia sú využívané hybridné za-
riadenia umožňujúce získať súčas-
ne funkčný obraz pomocou PET 
a morfologický obraz pomocou 
počítačovej tomografi e (CT) a ich 
fúziu v reálnom čase (PET/CT). 
Mimoriadny úspech analógu glu-
kózy značeného fl uórom-18 (fl u-
deoxyglukózy (18F), FDG) ako 
rá diofarmaka umožňujúceho lo-
kalizovať ložiská s patologicky 
zmeneným glukózovým metabo-
lizmom podnietil pred viac ako 20 
rokmi intenzívny celosvetový zá-
ujem o PET a neskôr aj o PET/CT, 
ktorý trvá dodnes. FDG je v súčas-
nosti referenčným rádiofarmakom 
pre onkologickú PET diagnostiku 
a zároveň jediným rádiofarmakom 
pre PET schváleným a rutinne po-
užívaným na funkčné zobrazenie 
infekčných a zápalových ložísk, 
epileptogénnych ložísk, na detek-
ciu viabilného (živého) myokardu 
u pacientov pred plánovaným re-

vaskularizačným výkonom na srdci 
a pri diagnostike niektorých typov 
demencií. FDG dosahuje v jej re-
gistrovaných indikáciách výborné 

Nukleárna medicína využíva na diagnostické a terapeutic-
ké účely otvorené žiariče. Základným princípom metód 
nukleárnej medicíny je dosiahnutie dostatočnej koncen-
trácie príslušného typu a množstva rádioaktivity v cieľo-
vom orgáne alebo tkanive tak, aby bolo možné v prípa-
de diagnostických metód jeho funkčné zobrazenie alebo 
v prípade terapeutických metód jeho selektívna deštruk-
cia bez poškodenia okolitých tkanív.
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Funkčné zobrazenie pomocou 
pozitrónovej emisnej tomografi e:
každá nová metóda je spoločným úspechom

Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., 
prednosta Kliniky nukleárnej me-
dicíny Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a LF UK.
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diagnostické parametre, čo kladie 
vysoké nároky na diagnostické 
vlastnosti inovatívnych rádiofar-
mák vyvíjaných pre indikácie a kli-
nické situácie, v ktorých FDG ne-
poskytuje optimálnu senzitívnosť 
alebo špecifi ckosť. Takými sú v ty-
pickom prípade v onkológii dobre 
diferencované a pomaly rastúce ná-
dory, ako karcinóm prostaty, dob-
re diferencovaný hepatocelulárny 
karcinóm, či neuroendokrinné ná-
dory, pre ktoré Klinika nukleárnej 
medicíny Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LFUK v súčasnosti už 
rutinne poskytuje možnosť funkč-
ného zobrazenia pomocou fl uór-
cholínu (18F) (FCH) a pre vybrané 
typy neuroendokrinných nádorov 
poskytuje ako jediná na Slovensku 
možnosť funkčného zobrazenia 
pomocou PET/CT s fl uorodihyd-
roxyfenylalanínom (18F) (FDOPA). 
Obe metódy poskytujú významnú 
klinickú informáciu umožňujúcu 
optimalizáciu terapeutických roz-
hodnutí a stali sa už bežnou a od-
porúčanou súčasťou manažmentu 
daných ochorení.
Súčasná koncepcia personalizova-
nej medicíny založenej na neinva-
zívnej identifi kácii terapeutického 
cieľa na lokálnej, celotelovej úrov-
ni (alebo obidvoch) však kladie ná-
roky na ďalšie rozširovanie spektra 
poskytovaných vyšetrení pomo-
cou PET/CT, ktoré je možné len 
v zariadení so zmyslom pre inter-
disciplinárnu spoluprácu disponu-
júcim potrebným prístrojovým vy-
bavením a ľudským potenciálom. 

Podobne ako v ostatných medicín-
skych disciplínach aj pri úvahách 
o etablovaní inovatívnej funkčnej 
zobrazovacej metódy pomocou 
PET/CT sú zohľadňované jej očaká-
vané prínosy pre pacienta, jej me-
dicínska aktuálnosť a realizovateľ-
nosť v danom socioekonomickom 
kontexte.
Ostatnou funkčnou diagnostickou 
metódou pomocou PET/CT po-
skytovanou na Klinike nukleárnej 
medicíny Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LFUK je funkčné zo-
brazenie amyloidu u dospelých 
pacientov s kognitívnym defi citom 
vyšetrovaných pre podozrenie na 
Alzheimerovu chorobu. Cieľom prí-
spevku je priblíženie tejto metódy.

Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba (Alzhei-
mer´s disease, AD) je chronické 
neurodegeneratívne ochorenie 
cha rakterizované progredujúcim 
úbytkom neurónov v oblasti hipo-
kampu (súčasť limbického systé-
mu zohrávajúca dôležitú úlohu pri 
konsolidácii informácií z krátko-
dobej pamäti do dlhodobej pamäti 
a priestorovej orientácie) a moz-
govej kôry potrebných na spra-
covanie, ukladanie a nachádzanie 
informácií vyúsťujúci do poklesu 
kognitívnych a behaviorálnych 
funkcií, ako je pamäť, myslenie a ja-
zykové schopnosti, pričom miera 
postihnutia je úmerná miere atro-
fi e uvedených oblastí mozgu. 
AD začína nenápadne a rozvíja sa 
v priebehu niekoľkých rokov. Prvý-

mi varovnými signálmi sú zhoršo-
vanie pamäti, zabúdanie nedáv-
nych udalostí, mien, neschopnosť 
rozpoznávať známe miesta a ne-
schopnosť orientovať sa v čase, kto-
ré bývajú pripisované starnutiu, 
stresu či depresii. Pri pokročilom 
poškodení pamäti a rozumových 
schopností, kedy postihnutý už 
nedokáže bez pomoci zvládať kaž-
dodenné situácie, ide o demenciu. 
Celkovo je AD príčinou asi 60-70 % 
prípadov demencie.
Morfologické zmeny na mozgu pri 
pokročilej AD a porovnanie s nor-
málnym morfologickým nálezom 
na mozgu schematicky znázorňuje 
obrázok 1. 
AD predstavuje významný prob-
lém verejného zdravia. Vo svete je 
v súčasnosti postihnutých demen-
ciou Alzheimerovho typu asi 47 
miliónov ľudí, pričom každoroč-
ný prírastok je 4,5 milióna nových 
prípadov. Výskyt týchto ochorení 
narastá zvyčajne s vekom, ale v nie-
ktorých prípadoch môže začať už 
okolo tridsiateho roku života.
Podľa predpokladov sa počet ľudí 
trpiacich AD každých 20 rokov 
zdvojnásobí; vo vyspelých kraji-
nách vzrastie počet chorých do 
roku 2040 o 100 %, v rozvojových 
krajinách, kde sa ešte len zvyšuje 
priemerná dĺžka života, dokonca 
až o 300 %. 
V Európe trpí AD a príbuznými 
demenciami viac ako sedem milió-
nov ľudí a odhaduje sa, že v roku 
2040 bude tento počet takmer 
dvojnásobný. Celkové náklady na 
starostlivosť o pacientov postihnu-
tých AD a príbuznými demenciami 
dosiahli v roku 2005 v krajinách 
EÚ 141 miliárd eur .
Počet pacientov trpiacich na AD 
a príbuzné demencie sa na Sloven-
sku odhaduje na 50-tisíc a ocho-
renie sa dotýka ďalších 100-tisíc 
rodinných opatrovateľov, ktorí sa 
o postihnutých starajú. Predpokla-
dá sa, že v roku 2040 vzrastie po-
čet postihnutých na Slovensku na 
180-tisíc. 

Obr. 1. Schematické znázornenie normálneho morfologického nálezu 
na mozgu (A) a morfologických zmien v oblasti mozgovej kôry a ko-
morového systému pri Alzheimerovej chorobe (B) (koronárny rez).
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Príčiny vzniku AD nie sú komplet-
ne objasnené. Významnú úlohu 
zohrávajú genetické faktory a asi 
v 1-5 % prípadov AD boli identifi-
kované spúšťajúce genetické zme-
ny. Známe sú familiárne formy AD 
s autozómovou dominantnou for-
mou dedičnosti charakterizované 
skorým nástupom príznakov pred 
65. rokom života, vo väčšine prípa-
dov AD však ide o sporadické for-
my, bez tejto formy dedičnosti.
Za jeden z najvýznamnejších pa-
tomorfologických substrátov AD 
je popri intracelulárnom ukladaní 
proteínu tau považované extrace-
lulárne ukladanie amyloidu beta 
(Aβ) vo forme plakov v mozgo-
vom tkanive, ktoré spúšťa sériu 
patologických procesov vedúcich 
k strate neurónov a neurónových 
spojení (synapsií) v mozgovej kôre 
spánkového (temporálneho) a te-
menného (parietálneho) laloka, 
v častiach mozgovej kôry čelové-

ho (frontálneho) laloka a pleten-
ca (gyrus cinguli) a v niektorých 
podkôrových oblastiach, ako jadro 
v mozgovom kmeni nucleus coeru-
leus. Amyloidová teória AD je pod-
porovaná aj lokalizáciou génu pre 
amyloidový prekurzorový proteín 
(amyloid precursor protein, APP) 
na chromozóme 21 a skutočnos-
ťou, že takmer všetci jedinci s tri-
zómiou chromozómu 21 (Downo-
vým syndrómom) vo veku nad 40 
rokov života vykazujú minimálne 
včasné príznaky AD. Významným 
rizikovým faktorom pre vznik AD 
je tiež špecifická forma apolipo-
proteínu ApoE4. Apolipoproteíny 
za normálnych okolností odbúra-
vajú amyloid, ale niektoré formy, 
ako ApoE4 nie sú dostatočne účin-
né, čo má za následok hromadenie 
amyloidu v mozgu.
Extracelulárne ukladanie Aβ však 
pravdepodobne nie je jedinou 
príčinou AD. Vo včasných fázach 

klinického výskumu bola testova-
ná vakcína, ktorá síce umožnila 
odstránenie amyloidných plakov 
z mozgu pacientov s AD, význam-
ne však neprispela k zlepšeniu prí-
znakov demencie. Tieto výsledky 
viedli k podozreniu, že primárnou 
patologickou formou Aβ nie je 
jeho fibrilárna (vláknitá) forma, ale 
agregáty základných stavebných 
častí (oligomérov) Aβ. Tieto toxic-
ké oligoméry Aβ, tiež označované 
ako od amyloidu odvodené difuzi-
bilné ligandy (amyloid-derived dif-
fusible ligands, ADDLs), sa viažu na 
povrch neurónových receptorov 
a menia štruktúru synapsií, čím 
prerušia komunikáciu medzi neu-
rónmi. Zaujímavým pozorovaním 
tiež je, že jeden z receptorov pre 
oligoméry Aβ môže byť priónový 
proteín spájaný s bovínnou spon-
giformnou encefalopatiou (tzv. 
chorobou šialených kráv) a Creu-
tzfeldt–Jakobovou chorobou, čo 

Obr. 2. Negatívny (A) a pozitívny (B) nález PET/CT s flutemetamolom (18F). 

A: PET/CT s flutemetamolom (18F) u 34-ročnej pacientky s kognitívnym deficitom ťažkého stupňa. Diferen- 
ciálne diagnosticky zvažovaná frontotemporálna demencia alebo včasná forma Alzheimerovej choroby. 
Bez nálezu svedčiaceho pre patologické depozity amyloidu beta v mozgovej kôre, čo nepodporilo predpokla-
danú diagnózu včasnej formy Alzheimerovej choroby.
B: PET/CT s flutemetamolom (18F) u 59-ročnej pacientky s kognitívnym deficitom stredne ťažkého stupňa. 
Nález svedčiaci pre patologické depozity amyloidu beta v mozgovej kôre podporil predpokladanú diagnózu 
Alzheimerovej choroby.

Klinika nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK používa moderné prístrojové vyba-
venie vrátane PET a SPECT CT.
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potenciálne spája tieto neurodege-
neratívne poruchy s AD. 
Podľa neskoršej teórie z roku 2009 
za hlavného vinníka AD nie je po-
važovaný samotný Aβ, ale jeho 
N-terminálny fragment, ktorý je 
účinkom proteolytických enzýmov 
kaspáz odštiepený z amyloidového 
prekurzorového proteínu (APP). 
N-terminálny fragment APP (N-
-APP) sa viaže na neurónový recep-
tor DR6 (death receptor 6), ktorý 
je z nie celkom objasnených dôvo-
dov prítomný vo vysokej hustote 
v najväčšmi postihnutých oblas-
tiach mozgu pri AD a jeho stimulá-
cia N-APP spúšťa plánovaný zánik 
(apoptózu) neurónov. 
Celkovo, depozícia amyloidu v moz -
govom tkanive začína roky pred 
rozvinutím prvých klinických prí-
znakov AD. 
Účinná liečba AD zatiaľ nie je k dis-
pozícii, včasná detekcia depozitov 
amyloidu v bezpríznakovom alebo 
len v minimálne symptomatickom 
štádiu AD však vytvára priestor 
pre včasnú intervenciu. V liečbe 
AD sa uplatňuje nefarmakologická 
a psychosociálna liečba a farmako-
logická liečba. Vo farmakologickej 
liečbe sú najčastejšie využívané 
dva princípy: prvým z nich je in-
hibícia fyziologického rozkladu 
mozgového nervového prenášača 
acetylcholínu, ktorá je terapeu-
ticky zabezpečená obmedzením 
(inhibíciou) účinku enzýmu ace-
tylcholínesterázy. Pri AD je v moz-
gu z dôvodu obmedzenia funkcií 
neurónových spojení a aj počtu 
neurónov nedostatok acetylcho-
línu a zvýšenie jeho koncentrácie 
môže mierne zlepšiť niektoré ne-
uropsychiatrické príznaky ako ne-
pokoj a depresia. Druhým z prin-
cípov farmakologickej liečby AD 
je antagonistické ovplyvnenie 
glutamátergických (N-metyl-D-as-
partátových, NMDA) receptorov: 
optimálna koncentrácia glutamátu 
v mozgu je dôležitá pre procesy pa-
mäte a učenia. Ak je v mozgu jeho 
nedostatok, vyvíjajú sa kognitívne 

problémy; jeho nadbytok v mozgu 
naopak spôsobuje nadbytočnú sti-
muláciu a deštrukciu neurónov. Vo 
farmakologickej liečbe AD môže 
byť využívaná aj kombinácia oboch 
uvedených princípov. 
Dlhodobé uspokojivé terapeutické 
výsledky zatiaľ nie sú dosahova-
né ani jedným z doposiaľ rutinne 
dostupných liečebných prístupov 
a intenzívne sú v rámci protokolov 
klinického skúšania skúmané nové 
možnosti ovplyvnenia príznakov 
a priebehu AD. Indikácia cielenej 
inovatívnej liečby však vyžaduje 
presné stanovenie diagnózy, opti-
málne s identifikovaním terapeu-
tického cieľa a pokiaľ možno, bez 
použitia invazívnych metód. 
Funkčné zobrazenie mozgových 
depozitov amyloidu u pacientov 
s kognitívnym deficitom vyšetro-
vaných v rámci podozrenia na AD 
predstavuje jednu z možností po-
tvrdenia diagnózy AD a tiež potvr-
denie prítomnosti amyloidu ako 
možného terapeutického cieľa. 

Funkčné zobrazenie amyloidu 
beta pri Alzheimerovej chorobe
V súčasnosti sú na funkčné zobra-
zenie Aβ vo viacerých krajinách 
schválené a používané tri rádio-
farmaká značené 18F: fluórbetaben 
(18F), fluórbetapir (18F) a flutemeta-
mol (18F). 

Výhodou flutemetamolu (18F) v po-
rovnaní s ostatnými uvedenými 
rádiofarmakami je jeho vysoká 
diag nostická presnosť v detekcii de-
pozitov Aβ a skutočnosť, že ako je-
diné rádiofarmakum umožňuje 
vizuálnu interpretáciu funkčného 
obrazu v odporúčanej farebnej šká-
le, bez potreby osobitného progra-
mového vybavenia.
Flutemetamol (18F) je aplikovaný 
intravenózne a vyšetrenie nevyža-
duje žiadnu osobitnú prípravu pa-
cienta. 
Diagnostické rádiofarmaká sú 
celkovo považované za bezpečné 
lieky, nakoľko na získanie diag-
nostickej informácie je potrebné 
aplikovať len rádovo mikrogramy 
(mikrodávky) účinnej látky, ktoré 
nevyvolávajú konvenčný farmako-
dynamický účinok. 
Spomedzi pomocných látok s mož-
ným klinickým efektom je v rá-
diofarmaku flutemetamol (18F) 
prítomný etanol v koncentrácii 
sedem objemových percent. Pri 
aplikácii zvyčajne odporúčanej ak-
tivity 185 MBq flutemetamolu (18F) 
je aplikovaných približne 552 mg 
(0,7 ml) etanolu, čo je potrebné 
brať v osobitných prípadoch do 
úvahy (napr. pacienti s alkoholiz-
mom či epilepsiou). Pri aplikácii 
zvyčajne odporúčanej aktivity 185 
MBq flutemetamolu (18F) môže po-

Priestory kliniky spríjemňujú fotografie MUDr. Jozefa Kállaya, autora 
44. výstavy Umenia, ktoré lieči.
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dané množstvo sodíka prekročiť 
1,8 mmol (41 mg), čo je potrebné 
zohľadniť u pacientov vyžadujú-
cich obmedzený príjem sodíka.
Celkovo je však jediným potenci-
álne významným rizikom diagnos-
tických rádiofarmák radiačná záťaž 
pacienta a preto indikácia vyšetre-
ní používajúcich ionizujúce žiare-
nie musí byť starostlivo zvážená, 
aby jeho potenciálny úžitok prevy-
šoval radiačné riziko. 
Radiačná záťaž vyplývajúca z poda-
nia zvyčajne odporúčanej aktivity 
185 MBq flutemetamolu (18F) je na 
úrovni 5,9 mSv, čo je porovnateľné 
s ostatnými rutinne používanými 
rádiofarmakami pre PET značený-
mi pomocou 18F. V záujme radiač-
nej ochrany osobitných skupín 
obyvateľstva je potrebné, aby sa 
pacienti vyhýbali kontaktu s deťmi 
a tehotnými ženami 12 hodín po 
aplikácii flutemetamolu (18F). 
Snímanie oblasti hlavy zahŕňajúce 
oblasť mozgu, mozočka a mozgo-
vého kmeňa začína 85-105 minút 
po aplikácii flutemetamolu (18F) 
a trvá menej ako 20 minút. Intenzi-
ta akumulácie flutemetamolu (18F) 
v špecifických oblastiach mozgu 
je porovnávaná s intenzitou jeho 
akumulácie v kôre mozočka alebo 
v mozgovom kmeni, nakoľko tie-
to bývajú pri AD od depozitov Aβ 

ušetrené, alebo postihnuté až v po-
kročilých štádiách ochorenia. 
Senzitívnosť detekcie depozitov Aβ 
pomocou PET/CT s flutemetamo-
lom (18F) sa pohybuje na úrovni 93 
% (81–99 %) a špecifickosť na úrov-
ni 84 % (64–96 %) (8). Negatívny 
nález s flutemetamolom (18F) pou-
kazuje na obmedzenú alebo chýba-
júcu prítomnosť Aβ v mozgovom 
tkanive, ktorá nepodporuje diag-
nózu AD. Naopak pozitívny nález 
s flutemetamolom (18F) nie je posta-
čujúci na stanovenie diagnózy AD, 
nakoľko Aβ môže byť v mozgovej 
kôre prítomný aj u asymptomatic-
kých starších pacientov a v prípade 

iných neurodegeneratívnych ocho-
rení (napr. demencia s Lewyho te-
lieskami, demencia pri Parkinsono-
vej chorobe) a diagnóza AD musí byť 
stanovená na základe komplexnej 
analýzy klinického stavu a výsledkov 
pomocných vyšetrovacích metód.
Príklad negatívneho a pozitívneho 
nálezu PET/CT s flutemetamolom 
(18F) zo súboru vyšetrených pa-
cientov na našej klinike znázorňuje 
obrázok 2. 

Záver a budúce perspektívy
V rámci Slovenska poskytuje v sú-
časnosti Klinika nukleárnej me-
dicíny Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a LF UK najširšiu škálu vy-
šetrovacích metód pomocou PET/
CT. Každá z metód od PET (neskôr 
PET/CT) s fludeoxyglukózou (18F), 
cez PET/CT s fluórcholínom (18F), 
PET/CT s fluorodihydroxyfenyla-
lanínom (18F) predstavovala spo-
ločný úspech v zmysle užitočnosti 
poskytnutej diagnostickej informá-
cie pre diagnosticko-terapeutický 
postup dokumentovaný záujmom 
zo strany klinických odborníkov 
a doterajšie skúsenosti s PET/CT 
s flutemetamolom (18F) naznačujú 
podobný vývoj.
Prekonanie a zvládnutie komplex-
ných nárokov na činnosť PET/CT 
pracoviska kladených rozmanitos-
ťou komerčne dodávaných rádio-

Pri vyšetreniach detí na klinike najnovšie pomáhajú tzv. Veselé záster-
ky. Na fotografii v zásterke s malým pacientom je Dagmar Hegerová. 

Časť tímu kliniky (sprava): doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., 
MUDr. Silvia Šenkeriová a Mgr. Norbert Kendi.
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farmák pre PET značených 18F vy-
tvára predpoklady pre ďalší rozvoj. 
Klinicky atraktívnym smerovaním 
je PET/CT s peptidovými teranos-
tickými rádiofarmakami (napr. 
s analógmi somatostatínu, ligand-
mi prostatického špecifického 
membránového antigénu, či s in-

tegrínmi) značenými priamo na 
pracovisku nukleárnej medicíny 
rádionuklidom gália-68 z 68Ge/68Ga 
generátora umožňujúcimi nielen 
presnú diagnostiku a identifiká-
ciu terapeutického cieľa, ale tiež 
otvárajúcu nové perspektívy pre 
cielenú personalizovanú liečbu za-

hŕňajúcu aj efektívne terapeutické 
metódy nukleárnej medicíny. 
Text: doc. MUDr. Soňa Balogová, 
PhD., prednosta Kliniky nukleár-
nej medicíny Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety a LF UK
Foto: Peter Kresánek, grafické zná-
zornenia autorka 

Sprava: vrchná sestra kliniky Alžbeta Kneževičová a vedúci asistent 
CT a MR pracoviska Bc. Júlia Petríková pri novom prístroji.

Prístroj disponuje dvoma tech-
nologicky vyspelými digitálnymi 
detektormi, ktoré pri snímkovaní 
pacienta umožňujú na základe vy-
sokej efektívnosti použitie nižšej 
dávky ionizujúceho žiarenia, a to 
až o 80 %. 
Súčasne je prístroj vybavený aj 
sofistikovanými softvérovými 
aplikáciami, ako je napríklad „in-
teligentné spájanie obrazov“, t.j. 
zachytenie dvoch alebo viacerých 
snímkovaných oblasti a ich spoje-
nie do jedného kontinuálneho, tzv. 
„dlhého“ obrazu, a to bez použitia 
prídavnej dávky ionizujúceho žia-
renia. Ďalšou výhodnou softvéro-
vou aplikáciou je možnosť vyko-
nať kvalitné zobrazenie aj oblastí 
uložených mimo centrálneho lúča, 
čo umožní zamedziť opakovanému 
snímkovaniu danej anatomickej 
oblasti. 
Prístroj je plne automatický, s mo-
torickým pohybom všetkých súčas-

tí s inteligentným rozpoznávaním 
objektov, ako aj samočinným nasta-
vením sa do potrebnej snímkova-
cej polohy.
Prístroj spĺňa nároky najvyššej kva-
lity zobrazenia s nízkymi dávkami 
ionizujúceho žiarenia s nasledov-
ným účelom využitia:
•	 celotelová RTG diagnostika 

s rozšíreným využitím u onko-
logických pacientov na základe 
použitia špeciálnych softvéro-
vých aplikácií,

•	 vykonávanie špeciálnych pro-
jekcií z rôznych, aj naklonených 
rovín pre detailnejšie zobraze-
nie príslušných anatomických 
oblastí a v nich prítomných cho-
robných zmien,

•	 automatický digitálny záznam 
a sledovanie hodnoty dávky io-
nizujúceho žiarenia pre pacien-
ta s jej redukciou pri zachovaní 
najvyššej kvality obrazu.

Projekt skvalitnenia a zefektívne-
nia rádiologickej diagnostiky onko-
logických pacientov patrí k tohto-
ročným prioritám II. rádiologickej 
kliniky LFUK a OÚSA, ku ktorého 
realizácii bol použitý aj príspevok 
od Ligy proti rakovine.

Text: Doc. et doc. MUDr. Viera Le-
hotská, PhD., prednosta a primár II. 
rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA
Foto: Peter Kresánek

NOVÉ šPIČKOVÉ ZARIADENIE
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Skvalitnenie a zefektívnenie rádiologickej 
diagnostiky onkologických pacientov

Koncom augusta 2016 bol 
na pôde II. rádiologickej 
kliniky LFUK a OÚSA inšta-
lovaný plnoautomatický di-
gitálny skiagrafický prístroj 
Samsung XGEO GC80, ktorý 
v súčasnosti patrí k technic-
ky najlepším digitálnym rönt-
genom na svete v kategórii 
prístrojov vyššej triedy. 
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DOBRE VEDIEŤ
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Spomedzi 60-tisíc v Preventív-
nom centre vyšetrených osôb 

(šesťdesiateho tisíceho klienta cen-
trum očakáva k ultimu tohto vyda-
nia časopisu Naša nemocnica) boli 
najčastejšie zistené ochorenia kar-
diovaskulárneho systému a poru-
chy metabolizmu tukov. Významný 
je aj záchyt onkologických ochore-
ní. Tým viac, že sa vďaka odborne 
erudovaným a skúseným lekárom 
a ďalším zdravotníckym pracovní-
kom i modernému prístrojovému 
vybaveniu centra ako aj špičkovým 
laboratóriám ústavu často zisťujú 
už vo včasných štádiách, s možnos-
ťou účinnej a ekonomicky menej 
náročnej liečby. 

Preventívne centrum Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety ako jedno 
z najkomplexnejších pracovísk na 
Slovensku je vyhľadávané najmä 
vďaka rozsahu služieb, zdravotníc-
kej technike i odborným kvalitám 
našich zdravotníkov. Na základe 
dobrovoľného záujmu v ňom boli 
v priebehu rokov vyšetrené tisícky 
osôb. Viacerí z našich klientov už 
využili možnosti absolvovania ďal-
ších čiastkových či doplnkových 
diagnostických a terapeutických 
výkonov, ktoré poskytujeme. Za tie 
roky bolo odhalených množstvo 
skrytých ochorení, ktoré spada-
jú do súčasne veľmi aktuálnej ka-
tegórie takzvaných civilizačných 

chorôb - nádorových a metabolic-
kých ochorení. 
Počas preventívnych prehliadok 
v rokoch 1998 až 2016 bolo zachy-
tených zhuba dve tisíc onkologic-
kých ochorení vo včasnom štádiu 
a prekanceróz. 
Najčastejšie zachytené onkologic-
ké ochorenia počas preventívnej 
prehliadky:
•	Zhubné nádory kože
•	Zhubné nádory prsníka
•	Nádory krčka maternice
•	Nádory hrubého čreva

Absolvovanie preventívnej pre-
hliadky umožňuje komplexne 
zhodnotiť súčasný zdravotný stav, 

60-tisíc klientov Preventívneho centra
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Z vašich ohlasov: „Ďakujem za odborný a ľudský prístup“.

Onkologický ústav sv. Alžbe-
ty vybudoval a uviedol do 
prevádzky v marci roku 1998 
svoje Preventívne centrum 
ako jedna z prvých neštát-
nych nemocníc na Sloven-
sku. Preventívne centrum 
ústavu poskytuje už takmer 
devätnásť rokov ucelené 
komplexné súbory vyšetre-
ní a ďalších zdravotníckych 
služieb šitých na mieru pre 
jednotlivé skupiny klientov 
a pacientov ako jedno z pra-
covísk v rámci ústavu. Za-
meriava sa najmä na včasné 
odhaľovanie onkologických, 
kardiovaskulárnych ale aj 
mnohých iných ochorení. 
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DOBRE VEDIEŤ

13

prípadne zachytiť ochorenia v ich 
včasnom, mnohokrát ešte nepre-
javenom štádiu. Je to možné absol-
vovaním sledu viacerých vyšetrení 
takpovediac pod jednou strechou, 
počas niekoľkých hodín, ordinova-
ných špičkovými odborníkmi s vy-
užitím moderných diagnostických 
prístrojov a postupov.
Vieme pre vás odporučiť najvhod-
nejší typ programu preventívnej 
prehliadky a to v závislosti od po-
hlavia, veku a ďalších skutočností. 
Radi vám aj osobne navrhneme 
daný typ programu, ktorý bude 
pre vás najvhodnejší. 

Základné typy preventívnych pre-
hliadok, ktoré ponúkame v Preven-
tívnom centre predstavujú progra-
my: 
Univerzal (pre mužov a ženy, od-
porúčaný vek do 45 rokov)
Standard (pre mužov a ženy od-
porúčaný vek nad 45 rokov) 
Eva (pre ženy nad 45 rokov) 

Manager (pre mužov nad 45 ro-
kov) 
V prípade, že má klient záujem 
o určitý program a je mladší ako je 
odporúčaný vek pre daný program 
môže si ho napriek tomu u nás vy-
brať a absolvovať. Väčšina z progra-
mov prehliadok trvá jeden pracov-
ný deň – respektíve poldňa. 
Výstupom z preventívnej prehliad-
ky je záverečná správa, ktorá obsa-
huje výsledky z jednotlivých vyšet-
rení, odporúčania a závery. Ak si to 
zdravotný stav vyžaduje a sú odpo-
rúčané ďalšie vyšetrenia je možné 
väčšinu z nich realizovať priamo 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 
Preventívnu prehliadku je možné 
rozšíriť o konzultáciu záverečnej 
správy.
V nadväznosti na váš celkový zdra-
votný stav či prípadné ochorenia 
zistené počas prehliadky vám po-
tom poskytujeme následnú diag-
nostickú a terapeutickú starostli-
vosť.

Stále väčšej obľube sa teší i mož-
nosť zakúpenia u nás poukážky na 
preventívnu prehliadku ako vhod-
ného a užitočného darčeka pre 
svojich priateľov a blízkych. Oso-
bitne v predvianočnom období.

Text: Ing. Dana Hajdinová
manažérka Preventívneho centra
Onkologický ústav sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek

„Prostredie pekné, krásne obrazy...“; ,,...pozitívne, výborné značenie 
+ ochota na recepcii..,

„...príjemné, čisté, tiché...; ,,Veľmi milý, ústretový prístup, hneď od re-
cepcie, cez všetky ambulancie. Mala som obavy ale ďakujem za prí-
jemné dopoludnie napriek tomu, že išlo o lekárske prehliadky“. 

,,Excellent, thank you very much“ (hodnotenie od klientov z Anglicka). 

,,Všetci lekári a sestry boli veľmi milí, usmievaví, s vytvoreným prístu-
pom k pacientovi.“

,,Výborne zorganizované, príjemný personál, ďakujem za ľudský a od-
borný prístup všetkým lekárom a sestrám.“

Vyberáme z najnovších písomných (máme 
ich k dispozícii) tohtoročných ohlasov 
- vás klientok a klientov Preventívneho 
centra Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Objednávky na preventív-
nu prehliadku sa prijímajú:

•	 telefonicky 
na čísle: 02/3224 9478, 

•	mailom na 
/prevencie@ousa.sk/, 

•	prostredníctvom kontaktné-
ho formulára na interneto-
vej stránke /www.ousa.sk/,

•	osobne na recepcii 
Preventívneho centra.
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Finančné prostriedky získané z tohtoročného Dňa narcisov 
presiahol sumu jedného milióna eur! Najsolidárnejší darcovia 
boli Bratislavčania. Mesto Bratislava ako jediný zo všetkých 
slovenských okresov dosiahol vyzbieranú sumu vo výške 
šesťmiestneho čísla. Za nim nasledovali Banská Bystrica 
a Košice. Pomoc od tých, ktorí nezostali ľahostajní však prišla 
zo všetkých slovenských regiónov. Liga proti rakovine ďakuje 
každému jednotlivcovi, každej organizácii, každému subjektu, 
vďaka podpore ktorých bol Deň narcisov už 20-ty rok možný 
a výnimočný. Táto podpora v jeden deň v roku znamená možnosť 
realizovať projekty a služby pre onkologických pacientov, ich 
blízkych, či širokú verejnosť po celý nasledujúci rok. 

číslo 3/2016 14

LIGA PROTI RAKOVINE

Časť výnosu je formou darova-
cích zmlúv prerozdelená na 

podporu výskumných projektov, 
na zakúpenie nevyhnutného prí-
strojového vybavenia do zdravot-
níckych zariadení či hospicov (ako 
napríklad polohovateľné postele, 

antidekubitné matrace, ale aj od-
sávačky, tlakomery, či rôzne iné 
pomôcky), je darovaná tiež men-
ším pacientskym organizáciám 
na zabezpečenie ich programu. 
Z ďalšej časti sú hradené programy 
a projekty, organizované priamo 

Ligou proti rakovine pre onkolo-
gických pacientov a ich rodiny 
v oblasti psychosociálnej podpo-
ry. Tradične sú zdroje vyčlenené 
aj na programy určené pre zdravú 
populáciu v rámci preventívnych 
a vzdelávacích aktivít. Významnou 

Najsolidárnejší sú Bratislavčania
Dvadsiaty Deň narcisov 
najúspešnejší 

Finančné prostriedky získané z tohtoročného Dňa narcisov 
presiahol sumu jedného milióna eur! Najsolidárnejší darcovia 

Najsolidárnejší sú Bratislavčania
Dvadsiaty Deň narcisov 
najúspešnejší
Dvadsiaty Deň narcisov 
najúspešnejší
Dvadsiaty Deň narcisov 
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mierou a dlhodobo podporuje so 
získaných prostriedkov Liga proti 
rakovine tiež pomoc a starostlivosť 
o pacientky a pacientov Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety.

Vďaka Dňu narcisov sa vybudova-
li na Slovensku už vybudovali tri 
centrá pomoci, poskytujúce den-
né služby a programy onkologic-
kým pacientom, zabezpečuje sa 
i možnosť ubytovania v Bratislave 
a v Košiciach rodinám s hospitali-
zovaným dieťaťom. Tisíce pacien-
tov môžu využívať bezplatnú psy-
chologickú pomoc, ktorá sa takto 
realizuje aj v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety. Výnos zbierky tiež slúži 
na financovanie táborov pre det-
ských onkologických pacientov. 
Z výnosu sa prispelo na rozbeh mo-
bilného hospicu na východnom 
Slovensku. Z časti výnosu je hra-
dený projekt „Onkologická výcho-
va“. Projekt sa už realizuje 17 ro-
kov a to v rámci spolupracujúcich 
stredných škôl naprieč celým Slo-
venskom. Dôležitou a aktuálnou 
súčasťou využitia prostriedkov zo 
zbierky sú tiež pripravované a ší-
rené informačno-edukačné brožú-

ry, ktoré vypĺňajú prázdne miesto 
v informovanosti o predchádzaní 
ochoreniu i o ochorení samotnom. 
Sú častokrát jediným kompletným 
zdrojom informácii nielen pre pa-
cientov krátko po diagnostikova-
ní rakoviny, ale aj pre ich rodiny 
a blízkych. 

Aj keď od tohtoročnej zbierky 
uplynul len krátky čas viacero pa-
cientov už využilo možnosť zrela-
xovať fyzicky aj psychicky na bez-
platných týždňových pobytoch 
organizovaných a plne hradených 
Ligou proti rakovine. Novinkou je 
pobyt pre celé rodiny, kde je on-
kologickým pacientom jeden z ro-

dičov a tak choroba zasahuje celú 
rodinu 

Liga proti rakovine tradične zverej-
ňuje vyúčtovanie použitia financií 
z výnosu zbierky na svojej stránke 
www.lpr.sk, v každoročnej výroč-
nej správe, predkladá ho registru-
júcemu orgánu zbierky: MV SR. Pri 
nasledujúcom ročníku Dňa narci-
sov bude finálne použitie výnosu 
uverejnené v letákoch, ktoré dob-
rovoľníci ponúknu spolu s narci-
som aj všetkým prispievateľom 
z bežnej verejnosti.

Text a foto: Peter Kresánek

LIGA PROTI RAKOVINE

15

Nasa Nemocnica 3-2016 FINAL.indd   15 14.9.2016   18:13:06



číslo 3/2016

SKVALITŇUJEME ZDRAVOTNÍCKU STAROSTLIVOSŤ

16

V priestoroch Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, na prvom po-
schodí v bloku K, už poskytuje 
zdravotnícku starostlivosť ďal-
šie nové pracovisko pre naše pa-
cientky a pacientov. Novootvore-
ná Alergologická a imunologická 
ambulancia III. sa zameriava na 
diagnostiku alergických ochorení 
a porúch imunity prevažne u do-
spelých pacientov (diagnostika 
a liečba pacientov s alergickou ri-
nitídou a astmou). 
Ambulancia sa venuje aj diagnosti-
ke a liečbe sekundárnych porúch 
imunity (recidivujúce infekcie 
dýchacích ciest, močových ciest, 
gynekologické infekcie, herpesy) 
a sekundárnym imunodefi cien-
ciám u onkologických pacientov. 
Ambulanciu vedie MUDr. Lucia 
Bellová a ako zdravotná sestra 

v nej pôsobí Mária Grambličková. 
Bližšie informácie, vrátane telefo-
nického a internetového kontaktu 
či ordinačných hodín, nájdete na 

webovej stránke Onkologického 
ústavu sv. Alžbety /www.ousa.sk/. 

Text a foto: Peter Kresánek

Pacientkam a pacientom už slú-
ži nové vyšetrovacie zariade-

nie v Endokrinologickej ambulan-
cii II. na Klinike endokrinológie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a LF SZU, ktorú vedie doc. MUDr. 
Ján Podoba, CSc. Ako vyzdvihuje 
MUDr. Emília Mojtová, lekárka na 
II. Endokrinologickej ambulan-
cii, ide o modernejší a výkonnej-
ší prístroj s lepšou rozlišovacou 
schopnosťou, ktorý umožňuje tiež 
archiváciu USG nálezov a dodáva: 
„Náplňou práce našej Endokrino-
logickej ambulancie II. je starost-
livosť o pacientov s karcinómom 
štítnej žľazy počas liečby a násled-
ný dlhodobý dispenzár pre pacien-
tov z celého Slovenska. Realizuje-
me punkcie štítnej žľazy na základe 
výmenného poukazu od ostatných 
endokrinológov. Pri pozitívnom 
cytologickom náleze poskytuje-

me následný manažment týchto 
pacientov v rámci Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a uskutočňuje-
me konziliárne vyšetrenia pri po-
dozrení na onkologické ochorenie 
štítnej žľazy. Zároveň ambulancia 
poskytuje starostlivosť o pacien-
tov s hormonálnymi ochoreniami 
v nasledovných dvoch oblastiach: 
1. Hormonálne testovanie tumo-
rov nadobličiek (incidentalómov) 
a 2. Hormonálne prešetrenie pa-
cientov s hypertenziou - rezis-
tentná hypertenzia, hypertenzia 
s hypokaliémiou, hypertenzia 
v mladom veku - za účelom vylú-
čenia sekundárnej hormonálnej 
príčiny (hyperaldosteronizmus, 
feochromocytóm, Cushingov syn-
dróm ...)

Text a foto: Peter Kresánek

Rozširujeme naše služby
Nová alergologická a imunologická ambulancia

Precíznejšie vyšetrenie i archivácia

Nový modernejší a výkonnej-
ší prístroj s lepšou rozlišovacou 
schopnosťou, ktorý umožňuje 
tiež archiváciu USG nálezov.
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V júni sa uskutočnila hodnotná vedecko-odborná konfe-
rencia Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK. Podujatie bolo 
pripravené pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. 
Vladimíra Javorku, CSc. Konferencie sa vo veľkej poslu-
chárni kliniky, na pôde Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty, zúčastnilo spolu 110 stomatológov a zubných lekárov 
z celého Slovenska a ďalší pozvaní hostia. 

UDIALO SA

17

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

Onkologického ústavu sv. Alžbety

Hodnotná vedecko 

- odborná konferencia

Rektor Univerzity Komenského  
v Bratislave prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD.

Pohľad do auditória.

Skupina účastníkov zo stavovských organizácií.

Reprezentatívne čestné pred-
sedníctvo konferencie tvorili 

rektor Univerzity Komenského 
v Bratislave prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD., dekan LF UK v Bratisla-
ve prof. MUDr. Juraj šteňo, DrSc., 
čestný prezident Slovenskej lekár-
skej spoločnosti prof. MUDr. Peter 
Krištúfek, CSc., a hlavná odborníč-
ka Ministerstva zdravotníctva SR 
pre zubné lekárstvo prof. MUDr. 
Neda Markovská, PhD.

Profesorovi Javorkovi bola úvo-
dom konferencie okrem iného 
udelená Zlatá medaila Univerzity 
Komenského a iné ocenenia. Po 
príhovoroch hostí vyjadril jubilant 
svoju vďaku za prejavené uznanie 
a srdečné blahoželania. 

Ťažisko konferencie tvoril hod-
notný vedecko-odborný program, 
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Ďakujem Vám za Vašu prácu a snahu vytvoriť pekné číslo časopisu.   Pokoj a dobro!, sr. Miriam

Ďakujeme Vám za ideovú podporu, za celý dlhý čas našej spolupráce. Dovoľte mi vyjadriť spoločne 

želanie - nech sa v našej dennej práci stretáme s čo najmenším utrpením a ľudským nešťastím v podo-

be ochorenia. Nech sú naše dni naplnené vždy pocitom z dobre vykonanej práce a zadosťučinenia, 

že všetko, čo robíme je prospešné a užitočné. Tešíme sa na ďalšiu plodnú a zmysluplnú spoluprácu.

S vďakou a úctou,

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Naša nemocnica je pro mně zajímavý časopis, ve kterém se i laik může seznámit s možností onko-

logické prevence a léčby v Onkologickém ústavu sv. Alžbety u našich slovenských sousedů  

                         Jana Pokorná.

Vaše ohlasy a názory

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK v Bratislave, prednosta 
Neurochirurgickej kliniky UNB, Hlavný odborník MZ SR pre neurochi-
rurgiu a jubilant prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.

PhDr. Želmíra Mácová riaditeľka sekretariátu SLS, JUDr. Mária Mis-
tríková právnička SLS a prof. MUDr. Peter Krištúfek CSc., čestný prezi-
dent SLS.

ktorý pozostával z ôsmich tema-
tických celkov a reprezentoval 
jednotlivé oddelenia kliniky od 
predklinického zubného lekárstva, 
cez čeľustnú ortopédiu, záchov-
nú stomatológiu, parodontológiu, 
protetiku až po maxilofaciálnu chi-
rurgiu.  

Text: prof. MUDr. Peter Stanko, 
CSc., prednosta Kliniky stomato-
lógie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a LF UK
Foto: Peter Kresánek 

Hlavný odborník pre zubné lekár-
stvo MZ SR prof. MUDr. Neda Mar-
kovská, CSc.
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Karcinóm prsníka a jeho prevencia 

Zhubný nádor prsníkovej žľazy 
patrí medzi ochorenia, ktoré 

majú z profesionálneho hľadiska, 
vzhľadom na vysokú incidenciu 
ochorenia, prevalenciu (počet 
prežívajúcich pacientov na určitú 
diagnózu), ale i pre relatívne vyso-
kú mortalitu (úmrtnosť na určitú 
diagnózu v danom roku), výraz-
ný rodinný, ekonomický, sociálny 
i medicínsky dopad.
Prsníky sú od nepamäti symbolom 
ženskej krásy a možno i preto si 
ženy často po stanovení tejto diag-
nózy kladú otázku: „Čo ďalej? Ako 
budem teraz fungovať? Som ešte 
vôbec žena ?“ Potom je už zbytočné 
ľutovať čas, keď prevencia pripada-
la teraz už chorým ženám zbytoč-
ná, pretože nič nebolo na prsníku 
vidieť, cítiť a nič nebolelo...
Na Slovensku je v porovnaní s vy-
spelými krajinami sveta ešte stá-
le nižšia zdravotná uvedomelosť 
obyvateľstva, týkajúca sa preven-
cie, diagnostiky, terapie a prog-
nózy karcinómov. Nízku úroveň 
informovanosti žien o karcinóme 
prsníka je jednoznačne vidieť na 
relatívne vysokom výskyte pokro-
čilých štádií karcinómu prsníka, 
a práve preto sa ešte množstvo 
karcinómov prsníka diagnostikuje 
až v pokročilom štádiu ochorenia. 
Aj napriek veľkým pokrokom v te-

rapii zhubného nádoru, prognóza 
závisí nielen od biologického sprá-
vania nádoru, ale aj od štádia ocho-
renia. Približne platí zásada, že čím 
je nádor v dobe diagnostiky menší, 
tým je pravdepodobnosť úspechu 
komplexnej terapie väčšia. špeci-
álnu skupinu tvoria ženy s here-
ditárnym karcinómom prsníka, 
ide o ženy s potvrdenou mutáciou 
génu BRCA1 a/alebo BRCA2.

Epidemiológia 
karcinómu prsníka
Karcinóm prsníka je najčastejším 
zhubným ochorením u žien v Se-
vernej Amerike a vo väčšine prie-
myselne vyspelých krajín Európy. 
Karcinóm prsníka má neustále 
stúpajúcu incidenciu (počet novo-
vzniknutých karcinómov v danom 
roku) a už v tomto období tvorí 
približne ¼ zhubných nádorov 
u žien. Až 90 % zo všetkých zhub-
ných nádorov prsníka tvoria ade-
nokarcinómy. Ide o dominantné 
ochorenie v ženskej populácii, 
ktoré sa v ojedinelých prípadoch 
vyskytuje aj u mužov. Veľký prob-
lém predstavuje posun tohto 
ochorenia do mladších vekových 
kategórií ako aj priamy vzťah me-
dzi rastom počtu prípadov a stú-
pajúcim priemerným vekom žen-
skej populácie. Podľa posledného 

štatistického sčítania bola v roku 
2009 incidencia na Slovensku 2 
910 nových prípadov karcinómov 
prsníka u žien a 27 prípadov tohto 
ochorenia u mužov. 

Prevencia karcinómu prsníka
Karcinóm prsníka je ochorenie, 
pri ktorom zabezpečiť primárnu 
prevenciu nie je prakticky možné, 
okrem profylaktickej mastektómie 
a salpingo-ooforektómie, pretože 
príčiny jeho vzniku sú multifak-
toriálne a exaktné príčiny tohto 
ochorenia dodnes neboli dostatoč-
ne objasnené.
Je potrebné zamerať sa na preven-
ciu sekundárnu, ktorá smeruje 
k včasnému záchytu karcinómu 
prsníka a vytýčeniu rizikových 
skupín. Týmto spôsobom vieme 
predchádzať diagnostikovaniu 
nových nálezov v pokročilých štá-
diách.
Rizikové faktory umožňujú:
•	formuláciu všeobecných zásad 

prevencie,
•	vymedzenie skupín žien so zvý-

šeným rizikom vzniku rakoviny 
prsníka na vytvorenie vhodnej 
zdravotnej starostlivosti, s cie-
ľom zabezpečiť včasnú diagnosti-
ku ochorenia.

Prevencia karcinómu prsníka je 
potrebná najmä v rizikovej popu-

Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie 
v ženskej populácii, bez minimálnej možnosti ovplyvnenia 
jeho vzniku a spôsobu znížiť absolútne hodnoty incidencie. 
Pri tomto ochorení nie je potvrdený jednoznačný rizikový 
faktor ako pri niektorých onkologických ochoreniach, kde sa 
odstránením rizikového faktora dá znížiť incidencia (počet 
novovzniknutých karcinómov v danom roku) daného zhub-
ného ochorenia (napríklad vylúčením fajčenia tak vieme zní-
žiť incidenciu karcinómu pľúc, slnenie je jednoznačný riziko-
vý faktor zhubného nádoru kože, HPV zasa karcinómu krčka 
maternice a pod).
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lácii. Pri karcinóme prsníka je naj-
väčším rizikom jeho vzniku:
•	pohlavie,
•	genetický výskyt karcinómu prs-

níka v rodine, výskyt karcinómu 
prsníka v rodine

•	vek.

Indikácie genetickej konzultácie 
u žien:
•	výskyt obojstrannej rakoviny kar-

cinómu prsníka alebo vaječníka 
v akejkoľvek vekovej kategórii,

•	výskyt karcinómu prsníka, alebo 
vaječníka u ženy vo veku do 40 
roku,

•	karcinóm prsníka u muža,
•	výskyt karcinómu prsníka alebo 

vaječníka minimálne u troch po-
krvných príbuzných vo veku nad 
50 rokov a dvoch pokrvných nad 
40 rokov.

Skríning
Keďže sa skríning aplikuje v popu-
lácii zdravých žien, bez príznakov 
akéhokoľvek ochorenia prsníkov, 
mal by dávať značnú pravdepodob-
nosť úspešnosti. V našej krajine sa 
skríning karcinómu prsníka nevy-
konáva. Na základe detekovania 
ochorenia vo včasnom štádiu je 
možné pacientku adekvátne liečiť, 
znížiť mortalitu ochorenia a zais-
tiť efektívne ekonomické náklady. 

Skríning nie je jednorazová záleži-
tosť, ale vždy sa v určitom, vopred 
určenom čase, cyklicky opakuje. 
Cieľom skríningu je detekovať kar-
cinóm prsníka v čase, keď je nález 
ešte veľmi malý a pred jeho rozší-
rením sa cievnym a lymfatickým 
riečiskom. Jedná sa o štádium kar-
cinóm in situ a I. štádium.

Samovyšetrenie prsníkov
Samovyšetrenie prsníkov sa odpo-
rúča vo väčšine odborných sveto-
vých zdravotníckych organizácií. 
Väčšina zahraničných štúdií ne-
dokázala zníženie mortality kar-
cinómu prsníka v korelácii samo-
vyšetrenia prsníkov, ale niektoré 
dokázali možnosť diagnostikovania 
malých tumorov. V našej krajine sa 
rovnako ako v zahraničí odporúča 
od dvadsiateho roku života ženy. 
Udáva sa, že asi 3/4 ženskej populá-
cie vie o možnosti samovyšetrenia 
prsníkov, ale vykonáva ho len asi 
10 %. Vykonávať by ho mali ženy od 
dvadsiateho roku života každý tretí 
mesiac, ženy nad tridsať rokov kaž-
dý mesiac, 3.- 4. deň po skončení 
menštruácie a ženy v klimaktériu 
každý mesiac.
Počas samovyšetrenia si žena musí 
pozorne sledovať akúkoľvek novú 
zmenu na prsníkoch, ktorá môže, 
ale nemusí byť varovným prízna-

kom zhubného, alebo iného ocho-
renia prsníka.
Varovné príznaky karcinómu prs-
níka:
•	novozistená rezistencia (hrčka) 

v prsníku, 
•	vtiahnutie kože prsníka, 
•	novozistená vtiahnutá bradavka,
•	ekzém bradavky,
•	sekrét z bradavky,
•	novovzniknutá asymetria prsní-

kov,
•	nádorové zmeny na koži prsníka, 

zmena farby kože, začervenanie 
kože, opuch kože,

•	mastodýnia (bolesť prsníka),
•	rozšírenie žilnej pletene pri re-

zistencii v prsníku,
•	rezistencia v podpazuší, v oblasti 

kľúčnej kosti.
Samovyšetrenie sa vykonáva: v sto-
ji pred zrkadlom, pod sprchou 
a v ľahu.

V stoji pred zrkadlom treba zmeny 
na prsníkoch pozorovať v týchto 
polohách:
•	ruky voľne spustené pozdĺž tela,
•	ruky za hlavou,
•	ruky v bok,
•	v predklone, keď ruky visia voľne 

spustené.
Potom si žena prezrie v zrkadle, 
s rukami za hlavou, prsníky spredu 
a z oboch strán.
Po samovyšetrení prsníkov pohľa-
dom, nasleduje samovyšetrenie 
pohmatom, ktoré sa začína v stoji. 
Každý prsník sa vyšetruje v sme-
re hodinových ručičiek, smerom 
k bradavke, bruškami troch stred-
ných prstov, krúživými pohybmi, 
od horného vonkajšieho kvadran-
tu. Nesmie sa zabudnúť na samovy-
šetrenie oblasti pod i nad kľúčnou 
kosťou ako aj na oblasť pazuchy. Zá-
kladom samovyšetrenia prsníkov 
je všímať si každú zmenu, ktorá pri 
predchádzajúcich vyšetreniach ne-
bola prítomná. To je hlavný zmysel 
samovyšetrenia prsníkov.
Po prehmataní prsníkov si treba 
jemne zatlačiť na bradavky a zistiť, 
či z bradavky nevyteká sekrét. Po-Funkčná maketa pre nácvik samovyšetrenia prsníkov.
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čas sprchovania si treba po namyd-
lení kože zdvihnúť pravé rameno, 
ľavou rukou si vyšetriť pravý prs-
ník a pravou rukou vyšetriť ľavý 
prsník.
Počas samovyšetrenia prsníkov 
poležiačky, je treba podložiť si vy-
šetrovanú stranu malým vankúšom 
a opäť bruškami troch stredných 
prstov si treba po jednotlivých 
kvadrantoch vyšetriť prsník. Opäť 
sa vyšetruje pravý prsník ľavou ru-
kou a naopak. Záverom samovyšet-
renia je nutné prehmatať si aj pole-
žiačky lymfatické uzliny v axilách 
(v podpazuší) a supraklavikulách 
(nad kľúčnymi kosťami). 

Záver
Najčastejším dôvodom pokroči-
lých štádií karcinómu prsníka, 
s ktorými sa stretávame v praxi, 
je jednoznačne strach a už opako-
vane spomínaná nízka informova-
nosť. Pacientky na základe rôznych 
príčin svoje ochorenie bagatelizu-
jú (podceňujú, nepripúšťajú si jeho 
dôsledky). Veľakrát ide o pracovné 
prekážky, osobné, či rodinné príči-
ny. Žiaľ, aj v 21. storočí sa stretáva-
me s nezáujmom o informácie, pre-
venciu, či diagnostiku. Karcinóm 
prsníka je stále najčastejšie ná-
dorové ochorenie ženskej populá-
cie, ktorého incidencia sa zvyšuje, 
ale mortalita znižuje. Pre zníženie 
mortality je najdôležitejšia preven-
cia a včasná diagnostika. V praxi sa 
nám denne potvrdzujú informácie 
o tom, že ženy na Slovensku sú sku-
točne málo informované o karcinó-
me prsníka, rizikových príznakoch, 
rizikových faktoroch, dokonca 
neovládajú ani techniku samovy-
šetrenia prsníkov. Väčšina žien si 
myslí, že ide o ochorenie starších 
žien a v mnohých prípadoch preto 
možnosti sekundárnej prevencie 
odmietajú. Ďalším problémom je 
slabá informovanosť žien, ktorá 
by mala vychádzať z gynekologic-
kých ambulancií, zároveň nedosta-
tok mamologických ambulancií. 
V zriadených ambulanciách pra-

cuje málo personálu a na základe 
toho nie je možné uskutočniť edu-
káciu pacientok. Žena s pokroči-
lým karcinómom prsníka dlhodo-
bo, niekedy úplne prestane chodiť 
do práce, prestane sa spoločensky 
realizovať, nedokáže úplne zastá-
vať svoju rolu matky, manželky, 
dcéry, kolegyne, či kamarátky. Na 
základe toho neskutočne psychic-
ky trpí, najmä ak ide o ženu v mla-
dom, alebo strednom veku, ktorej 
v jednom momente bola odopretá 
realita dlhodobých perspektív. Na 
tomto všetkom je veľkým nešťas-

tím práve to, že prevažná väčšina 
žien si to uvedomí až v situácii, keď 
sa stanú pacientkami s pokročilým 
karcinómom prsníka. Preto by sme 
mali vynaložiť maximálne úsilie 
do dobre organizovanej a kvalitne 
vykonanej sekundárnej prevencie 
rakoviny prsníkov.

Text: PhDr. Erika Zámečníková, 
Mamologické oddelenie, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydukova 
10, 812 50 Bratislava
erika.zamecnikova@ousa.sk
Foto: Peter Kresánek a archív
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Kvalitné zobrazenie prsníkov poskytuje v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety digitálna mamografia.
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Po ôsmykrát pochodovali 
proti rakovine 

Pochod začal poludňajšou re-
gistráciou účastníčok a účast-

níkov. Vyštartoval po 14. hodine 
z námestia pri nákupnom centre 
Eurovea a pokračoval po nábre-
ží Dunaja cez Starý most, Tyršovo 
nábrežie a naspäť cez Nový most. 
Dobrú náladu sa rozhodli medzi 
účastníkmi šíriť obľúbení umelci 
ako Beáta Dubasová, Ema Drobná, 
skupiny Vidiek či Gladiátor a tiež 
Samuel Tomeček & band. Medzi 
pochodujúcimi nechýbali ženy, 
ktoré majú skúsenosť s rakovinou 
prsníka a boli ochotné podeliť sa 
o svoje príbehy. Pochod podporili 
tiež: Jana Kirschner, Ada Straková, 
Maroš Kramár, Alena Heribanová, 
Hana Rapantová, Braňo «Bruno» 
Ciberej, Zlatica Puškárová, Nora 
Beňačková, Karin Habšudová, Ro-
man Juraško, Kvetka Horváthová 
a Henrieta Mičkovicová. 
Vstupenkou na pochod bolo AVON 
tričko 2016, ktoré sa dalo kúpiť 
na mieste ako detské, v dámskom 
a pánskom vyhotovení. Získané 
prostriedky išli na prevenciu a boj 
proti rakovine prsníka. 

„Dôležité je obmedziť cigarety a al-
kohol na minimum. Ďalej je po-
trebný pohyb a zdravá výživa, kto-
ré vám pomôžu ustrážiť si ideálnu 
váhu. Nadváha je totiž ďalšou hroz-
bou pre rakovinu, najmä pre ženy 
po menopauze. Rovnako by ste sa 
mali zaujímať o rodinnú anamné-
zu. Ak sa u vašej mamy, babky, ses-
try, dcéry či otca vyskytla rakovina 
prsníka, riziko vzniku ochorenia 
sa zvyšuje i u vás.“ Zdôrazňuje od-
borný garant projektu AVON proti 
rakovine prsníka, primár Mamolo-
gického oddelenia Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a doc. MUDr. Vla-
dimír Bella, PhD., a dodáva: „Pre-
vencia je prvoradá. Jej dôležitosť 

22číslo 3/2016

AVON POCHOD

spočíva najmä v tom, aby sa pred-
chádzalo pokročilým prípadom 
rakoviny prsníka, nakoľko výsled-
ky liečby sú, samozrejme, lepšie 
u žien, ktoré majú rakovinu prsní-
ka v počiatočnom štádiu v porov-
naní s pokročilými ochoreniami. 
Ak máte akýkoľvek problém, alebo 
ste na svojich prsiach spozorovali 
nejakú zmenu, nepodceňujte ju 
a vyhľadajte svojho lekára. Rakovi-
na sama od seba nezmizne. Včasná 
diagnóza je prvým predpokladom 
úspešnej liečby.“ 
Primár Mamologického oddelenia 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., sa 
na AVON Pochode každoročne zú-
častňuje. Počas celého podujatia je 
k dispozícii všetkým ženám, ktoré 
majú záujem o konzultácie. Okrem 
toho vysvetľuje správny postup sa-
movyšetrenia prsníkov. Ako sám 
k tomu dodáva: „Je radosť, keď sa aj 
zopár žien zdôverí, že práve vďaka 
tomuto projektu chodia na preven-
tívne vyšetrenia prsníkov. Najmä 
ak sa tým u niektorých žien pre-
dišlo oneskoreniu v diagnostike 
až na pokročilé štádium zhubného 
ochorenia prsníka.“ 

Text a foto: Peter Kresánek

Už ôsmykrát vyrazili uprostred leta v júni do bratislavských 
ulíc účastníci AVON Pochodu v rámci boja proti rakovine prs-
níka. Hlavné mesto Slovenska sa pritom zahalilo do ružovej far-
by a dobrú vec prišli podporiť aj známe tváre zo šoubiznisu. 
Snahou projektu je zvýšiť zdravotnú uvedomelosť žien: pravi-
delné vyšetrenia prsníkov u gynekológa, preventívne ultrazvu-
kové vyšetrenie prsníkov do 40 roku života a mamografia po 
40. roku života. Zámerom je tak znížiť počet žien s pokročilým 
zhubným nádorom prsníka. 
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba príležitostne organizuje rôzne 
podujatia pre pacientky a pacientov Onkologického ústavu 
sv. Alžbety, pri ktorých dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú 
možnosť využiť svoje vlohy, talent či zručnosti alebo podeliť 
sa s nimi o svoje zážitky. V priebehu uplynulých mesiacov 
sme sa takto prostredníctvom zážitkov viacerých cestovateľov 
vybrali „navštíviť“ Nepál, Kubu a Nový Zéland. Alebo naopak? 
Tieto krajiny prišli k nám. 

„Cestovanie“ s Dobrovoľníckou 
skupinou Vŕba

DOBROVOĽNÍCTVO

23

Dobrovoľník Maroš priblížil svo-
ju cestu do Nepálu, pod najvyš-

ší vrh sveta Mount Everest. V Nepáli 
strávil niekoľko týždňov a vďaka 
krásnym fotkám a detailnému roz-
právaniu ako všetko prebiehalo od 
jeho prípravy doma, cez opísanie 
samotného cestovania, stretnutí 
s miestnymi ľuďmi, až po trek pod 
Everest, sme mohli spolu s ním všet-
ko takmer naživo sledovať. Dal nám 
tak príležitosť aj nadchnúť sa zápa-
dom slnka nad majestátnymi Hima-
lájami, či tŕpnuť na strmých zrázoch 
pri cestách. Zakúsili sme tiež pokoj, 
ktorý stále drieme na „streche sve-
ta“, ďaleko od ruchu miest. Účast-
níkom podujatia zároveň priblížil, 
čo všetko mu cestovanie prináša. 
Pacientky a pacienti boli nadšení 

a po prezentácii sa rozprúdila de-
bata o turistike a krásach hôr nielen 
v zahraničí, ale aj na Slovensku. 
Bývalá sprievodkyňa Paulína zasa 
predstavila zážitky zo svojich po-
četných ciest na Kube. Priblížila 
informácie, ktoré nie sú turistom 
celkom známe a ukázala aj inú tvár 
tohto kontroverzného ostrova. Do-
zvedeli sme sa aký je rozdiel medzi 
severom a juhom, prečo je lepšie 
nehovoriť po anglicky, ale aj to, aký 
je pravý kubánsky rum, či prečo 
sa Kuba mení takmer pred očami. 
Jemná kubánska hudba v pozadí 
dotvárala atmosféru pravej južan-
skej pohody a v istých momentoch 
sme sa videli na pláži či pri trstino-
vých plantážach. Pacienti a pacient-
ky boli po tejto prezentácii zvedaví 

na cestovateľské typy a odporúča-
nia a rozvírili spoločnú diskusiu.
Martin spolu s manželkou Táňou 
nám zasa priblížili svoju cestu na-
prieč Novým Zélandom. Hoci lete-
li cez pol zemegule a ako sami po-
vedali, zo Slovenska sa už ďalej ísť 
nedá, stálo to za to! Na svojej ceste 
prešli celý severný aj južný ostrov 
a stretli zvieratá typické len pre 
Nový Zéland. Pod chvíľou sme na 
fotografiách aj my spoznali miesta 
zo sveta Tolkiena, ktoré sme do-
vtedy videli len vo filmoch. Martin 
s Táňou nás tiež previedli popri ne-
zvyčajných farebných jazerách, ho-
rách či gejzíroch typických pre túto 
krajinu. Mohli sme sa aspoň zrakom 
dotknúť prírodného bohatstva, kto-
ré si v tejto krajine naozaj aj sami 
vážia. 
Vďaka dobrovoľníkom a dobro-
voľníčkam, ktorí sa prišli podeliť 
o svoje cestovateľské zážitky mohli 
pacientky a pacienti Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety na chvíľu 
zabudnúť na prostredie nemocni-
ce a preniesť sa do krajín, ktoré by 
možno inak nenavštívili, pokochať 
sa magickými pohľadmi a vychut-
nať si atmosféru vzdialených miest. 
Text: Monika Mikulová
Foto: Erika Hudcovičová, Martin šu-
šorený

Dobrovoľník Maroš rozpráva 
o Nepále.
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Odborný program bol rozde-
lený do niekoľkých blokov: 

patológia, diagnostika, chirur-
gia, imunoterapia a vária. Aktívna 
účasť lekárov z USA, Ruska, Českej 
republiky a viacerých slovenských 
pracovísk potvrdila vysokú odbor-
nú úroveň celej konferencie.
 Jednotlivým blokom predsedali, 
alebo boli v predsedníctvach za-
stúpení aj pracovníci OÚSA, ako 
napríklad doc. MUDr. Vladimír 
Bella, PhD., MUDr. Jaroslava Joze-
fáková, M.I.A.C., MUDr. Csaba Biró, 

PhD., MUDr. Martin Sabol, PhD., 
prof. MUDr. Stanislav špánik, CSc. 
a MUDr. Ľuboslav Sanisló, PhD., 
z ktorých viacerí mali odborné 
prednášky, v ktorých sa podelili 
o svoje skúsenosti a nové poznatky 
s odborným auditóriom. 
V bloku Patológia aktívne prezen-
tovali svoje poznatky pracovníci 
Ústavu patológie OÚSA MUDr. 
Gabriel Bognár a MUDr. Csaba 
Biró, PhD. so svojimi spolupracov-
níkmi (Morbus Paget a metaplas-
tický karcinóm prsníka). Obzvlášť 

silné zastúpenie mali odborníci 
OÚSA v bloku Diagnostika, v kto-
rom odznelo až šesť prednášok od 
autorov doc. MUDr.Vladimír Bella, 
PhD., doc. MUDr. Viera Lehotská, 
PhD., MUDr. Jaroslava Jozefáková, 
M.I.A.C. a MUDr. Olívia Hamidová. 
Doc. V. Bella hovoril o mamológii 
v praxi, v ktorej prezentoval svoje 
dlhoročné skúsenosti z každoden-
nej praxe. Doc. V. Lehotská so svo-
jimi spolupracovníkmi poukázala 
na nutnosť zaviesť MR- mamogra-
fiu u vysoko rizikových žien ako sú-
časť skríningového programu v SR. 
MUDr. J. Jozefáková poukázala vo 
svojom vstupe na skutočnosť, že 
cytológia má naďalej svoje miesto 
v diagnostike karcinómu prsníka. 
Autori doc. Vladimír Bella a PhDr. 
Erika Zámečníková vyzdvihli úlohu 
primárnej prevencie u žien s mutá-
ciou v géne BRCA. MUDr. O. Hami-
dová z Oddelenia lekárskej geneti-
ky OÚSA podala ucelený prehľad 
o súčasnom stave v diagnostike de-
dičného karcinómu prsníka a ová-
rií a súčasne poukázala na ďalší vý-
voj v tejto oblasti v budúcnosti. 
V Chirurgickom bloku sa MUDr. 
Peter Chvalný, PhD. so spolupra-
covníkmi zameral na manažment 
mikroinvazívneho karcinómu 
prsníka a MUDr. Daniel Dyttert 
s kolegami sa podelili so svojimi 
skúsenosťami ohľadom recidívy 
karcinómu prsníka po rekonštruk-
cii implantátom. 
I v ďalších blokoch odborníci 
z OÚSA odprezentovali svoje po-
znatky, či už doc. Viera Lehotská 
s kolegyňami (MR-mamografia 
u pacientok s karcinómom prs-
níka a neoadjuvantnou chemote-
rapiou), alebo doc. Ing. Čestmír 
Altaner, DrSc., ktorý hovoril o exis-

V dňoch 26.- 27. 5. 2016 sa konala 21. medzinárodná pra-
covná konferencia SEKCAMA, ktorá má už každoročnú tra-
díciu medzi odbornou verejnosťou, a to predovšetkým záslu-
hou jej predsedu doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a zároveň 
sa pod jeho záštitou dňa 27.5. konal i 8. ročník medzinárod-
nej konferencie zdravotníckych pracovníkov pracujú-
cich v mamológii, ktorej bol tiež odborným garantom. 
Celkovo sa na konferencii zúčastnilo cca 150 lekárov špecialis-
tov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Ruska a USA. 

číslo 3/2016

ODDELENIE MARKETINGU INFORMUJE

24

21. medzinárodná pracovná 
konferencia SEKCAMA

Na stánku Oddelenia marketingu vládla príjemná pracovná atmosfé-
ra - RNDr. Alica Šustáková v rozhovore s účastníčkami konferencie.
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tencii nádorových kmeňových 
buniek, ktoré začínajú meniť dote-
rajšie prístupy k liečbe viacerých 
nádorov. Prof. Stanislav špánik 
podal ucelený obraz o nových po-
znatkoch v systémovej liečbe karci-
nómu prsníka, MUDr. Pavol Lukač-
ko so spolupracovníkmi sa podelili 
s osobnými skúsenosťami týkajú-
cimi sa lokálnej kontroly po multi-
katétrovej intersticiálnej brachyte-
rapii karcinómu prsníka a MUDr. 
Lucia Bellová s doc. MUDr. Marti-
nom Hrubiškom, PhD. poukázali 
na úlohu imunitného systému pri 
karcinogenéze. 

Druhý deň konferencie SEKCAMA 
sa paralelne konal už 8. ročník me-
dzinárodnej konferencie zdravot-
níckych pracovníkov pracujúcich 
v mamológii. O slávnostné otvo-
renie a privítanie účastníkov tejto 
konferencie sa postarala predsed-
níčka Sekcie PhDr. Erika Zámeční-
ková z OÚSA. 
Prednášky boli rozdelené do dvoch 
blokov a tematicky sa zamerali na 
kvalitu života pacientok s karcinó-
mom prsníka, diagnostiku, hygie-
nu a pod.
Oba bloky konferencie „ovládli“ 
zdravotnícki pracovníci z Onko-
logického ústavu sv. Alžbety, a to 
prednašajúci Helena Fuseková 
a spol., Mgr. Kristína Melicheríko-
vá a spol., Bc. Monika Kajánková 
a spol., MUDr. Erika Böhmová, Bc. 
Júlia Petríková a spol., Mgr. Žofia 
Szabóová a spol., PhDr. Erika Zá-
mečníková a spol., doc. MUDr. Vla-
dimír Bella, PhD., Mgr. Veronika 
Biksadská a spol., Mgr. Lucia Alak-
šová, PhDr. Andrej Lučenič a Silvia 
Kubalová, ktorí sa podelili s účast-
níkmi konferencie o poznatky z ob-
lasti cytológie prsníka, rádionukli-
dovej detekcie sentinelovej uzliny, 
radiačných techník, magnetickej 
rezonancie, hereditárneho karci-
nómu prsníka a ovárií, ako i z ob-

lasti vysokorizikových pacientok 
s karcinómom prsníka, či významu 
onkomarkerov v mamológii, alebo 
hygiene rúk tak potrebnej pre pra-
covníkov v zdravotníctve z pohľa-
du novej legislatívy. 
Tohtoročnú konferenciu zdravot-
níckych pracovníkov pracujúcich 
v mamológii obohatili aj účastníci 
z Českej republiky a Maďarska, čím 
získala vysokú odbornú úroveň, ku 
ktorej významnou mierou prispeli 
práve pracovníci z OÚSA, za čom 
im patrí poďakovanie, že svojou 
kvalitnou prácou a odbornými po-
znatkami šíria dobré meno Onko-
logickému ústavu sv. Alžbety. 
I naše Oddelenie marketingu 

OÚSA sa aktívne zúčastnilo na spo-
mínaných konferenciách vo forme 
propagačného stánku. Našou sna-
hou bolo prezentovať účastníkom 
konferencií ponuky laboratórnych 
vyšetrení Ústavu laboratórnej 
medicíny OÚSA, hlavne z oblasti 
lekárskej genetiky, resp. z oblas-
tí, o ktoré sa lekári zaujímali, čím 
sme posolstvo o komplexnom 
manažmente pacientok s karcinó-
mom prsníka na našom ústave po-
skytli viacerým pracoviskám v rám-
ci Slovenska a Čiech. 

Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc., 
vedúci Oddelenia marketingu 
OÚSA

Účastníci konferencie z OÚSA: MUDr. Mária Hronská, RNDr. Jozef 
Tóth, CSc. a MUDr. Eva Mináriková.

Časť predsedníctva za OÚSA: PhDr. Erika Zámečníková, PhDr. Andrej 
Lučenič, PhD.

8. ročník medzinárodnej konferencie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii.
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Pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva sa spravidla očakáva 
pozitívne ohodnotenie, odmena a priaznivá spätná väzba. 
Inak tomu nie je ani v zamestnaní a profesii. Práca je jedna 
z najdôležitejších oblastí a aktivít, ktoré ovplyvňujú každodenný 
život človeka. 

Syndróm vyhorenia, jeho špecifiká 
pri zdravotníckych pracovníkoch 
a spôsoby prevencie

Vzhľadom k tomu, že práca je 
vždy spojená s plnením urči-

tých cieľov, plánovaním a očaká-
vaním ziskov a odmien, vyžaduje 
si plnenie povinností a vnútornú 
disciplínu spojenú so zodpovednos-
ťou. Pokiaľ sa s ňou spája aj dlhodo-
bý stres, zlé pracovné podmienky, či 
nedostatočná možnosť obnovy vnú-
torných zdrojov, vedie často k syn-
drómu vyhorenia. K stavu, ktorý je 
charakteristický vyčerpanosťou, ne-
chuťou vykonávať prácu, zvýšenou 
iritabilitou a postupnou stratou zá-
ujmu o seba a okolie.

Syndróm vyhorenia 
(burn-out)
H. J. Freudenberger definoval ako 
prvý syndróm vyhorenia a cha-
rakterizoval ho ako vyhasínanie 
motivácie a stimulujúcich pod-
netov v situácii, kde starostlivosť 
o jedinca a neuspokojivý vzťah sú 
príčinou, že práca neprináša oča-
kávané výsledky. Syndróm sa spája 
so stavom fyzického a psychického 
vyčerpania, ktorý nastáva po dlho-
trvajúcom a vyčerpávajúcom stre-
se. Najpodstatnejšou premennou 
je chronický stres, ktorý vychádza 

z pracovnej činnosti. Tá je cha-
rakteristická vysokými nárokmi 
na výkon, zodpovednosť a pozor-
nosť, a zároveň dochádza ku depri-
vácii v oblasti odpočinku. Stres 
býva často sprevádzaný aj záťažou 
z osobného života, zo sociálneho 
prostredia a fyzikálnymi vplyvmi. 
Syndróm vyhorenia je závažný 
psychologicko-medicínsky prob-
lém s dopadom na kvalitu života 
jedinca a jeho výkon. Prejavuje sa 
stratou energie a ideálov, čo ná-
sledne vedie k stagnácii, frustrácii 
a apatii. Vzniká najmä v situácii, ak 
je práca psychicky náročná, dlho-
dobo nie je finančne ani morálne 
oceňovaná, je veľký rozdiel medzi 
očakávaniami a realitou. Pracovné 
nadšenie postupne prejde do stag-
nácie, sklamania, apatie až vyhore-
nia. Ak je naša energetická bilancia 
dlhodobo záporná, ak nemáme 
zdroje radosti v živote, dostaneme 
sa do stavu, pre ktorý sa ustálil ter-
mín syndróm vyhorenia. K hlav-
ným prejavom burn-out patrí 
depresia, ľahostajnosť, cynizmus, 
sťažený kontakt s okolím, strata se-
badôvery, časté choroby a telesné 
problémy. Na človeka dopadá v za-
mestnaní i mimo neho množstvo 
fyzikálnych, fyziologických, psy-
chologických a sociálnych vplyvov. 
Ich zvládanie je v značnej miere 
podmienené možnosťami človeka, 
jeho fyzickou zdatnosťou, znalos-
ťami, zručnosťami, skúsenosťami, 
inteligenciou. Teda kapacitou pre 
zvládanie záťaže. Syndróm vyhore-
nia sa objavuje v konečnom štádiu 
procesu, ktorý Hans Selye nazval 
GAS (general adaptation syndrom 
– všeobecný súbor príznakov pro-
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Tab. 1 Záťažové faktory zdravotníckeho povolania
ZÁŤAŽOVÉ FAKTORY ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Každodenný kontakt s utrpením, smrťou Otázky nádeje a zmysluplnosti
Stres Kontakt s bolesťou, súkromím pacienta
Úzkosť Práca na zmeny, spánková deprivácia
Časová náročnosť Potreba kontinuálneho vzdelávania
Emočné stavy pacientov Finančné ohodnotenie
Veľká zodpovednosť Administratíva 
Konflikt práca – rodina Správanie pacientov (vysoké nároky, nízky záujem o vlastné zdravie)
Organizácia v zdravotníctve Rivalita vs. kolegialita

cesu vyrovnávania sa s ťažkosťami). 
„V období, keď je človek vystavený 
pôsobeniu stresu, zvyšuje sa hla-
dina hormónu nadobličiek, a to 
aktivizuje mozog k pohotovosti. 
Prichádza k produkcii stresových 
hormónov adrenalínu a noradre-
nalínu a telo ovláda sympatický 
nervový systém. Celý organizmus 
sa mobilizuje, zrýchli sa látková 
výmena, pľúca a srdce pracujú 
intenzívnejšie, zvýši sa tlak krvi. 
Pôsobenie stresoru vyvolá zníže-
nú obranyschopnosť organizmu, 
po ktorej prichádza k vyčerpaniu 
jeho obranných možností a re-
zerv. Paralelne s telesnými zmena-
mi nastupujú aj psychické reakcie 
ako strach, hnev, agresia“.

Príznaky syndrómu vyhorenia
Syndróm vyhorenia sa prejavuje 
na viacerých úrovniach. Máme na 
mysli psychickú, fyzickú úroveň 
a úroveň sociálnych vzťahov. Uvá-
dzajú sa napríklad nasledovné:
Psychická úroveň: pocit dušev-
ného vyčerpania, pocit, že namá-
havé úsilie trvá dlho a neprináša 
efekt, útlm aktivity a strata moti-
vácie, depresívne ladenie, pocity 
beznádeje a bezmocnosti, cyniz-
mus, negatívne obsahy v myslení, 
hostilita ku kolegom a pacientom, 
sebaľútosť a sklon ku stereotypii. 
Výbuchy hnevu alebo zvýšená lak-
rimozita.
Fyzická úroveň: slabosť, zvýšená 
unaviteľnosť organizmu, bolesti 
hlavy, svalový tonus, poruchy krv-
ného tlaku, zmeny srdcovej čin-
nosti, problémy s trávením, nepra-
videlné dýchanie.

Úroveň sociálnych vzťahov: nezá-
ujem o druhých ľudí, ľahostajnosť, 
vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, 
pokles empatie, nechuť vykonávať 
prácu, nárast konfliktov s okolím.

Fázy vyhorenia
Syndróm vyhorenia nie je statický 
jav, ktorý sa náhodne objaví. Je to 
kontinuálny dej, ktorý má svoj za-
čiatok, priebeh a výsledný stav. Od-
borníci uvádzajú päť štádií syndró-
mu vyhorenia:
1. Nadšenie, nádeje a nere-

alistické očakávania, člo-
vek je zapálený pre vec;

2. Stagnácia – vytriezvenie, 
nadšenie je nahradené 
túžbou venovať sa aj iným 
činnostiam ako práci;

3. Frustrácia – spochybňovanie 
efektivity práce a jej zmyslu;

4. Apatia – hostilné prejavy voči 
pacientom, kolegom a voči 
všetkému, čo súvisí s prácou;

5. Vyhorenie – vyčerpanie, 
cynizmus, odosobne-
nie, strata ľudskosti.

štádium intervencie by malo viesť 
k eliminácii vyhorenia a k preruše-
niu kolobehu sklamaní. 

Syndróm vyhorenia 
u zdravotníckych pracovníkov 
Zodpovednosť za život a poho-
du pacientov môže byť pre ľudí, 
pracujúcich v zdravotníctve, na 
jednej strane zdrojom uspokoje-
nia a zmysluplnosti z práce, ale na 
strane druhej sa môžu pracovníci 
cítiť pri plnení svojho náročného 
povolania vyčerpane a emočne 
opotrebovane. V práci zdravotníc-

kych pracovníkov vnímame mno-
ho negatívnych dopadov na psy-
chiku jednotlivých zamestnancov. 
Onkologické prostredie je nároč-
né nielen pre hospitalizovaného 
pacienta a jeho rodinných prísluš-
níkov, ale aj pre zdravotný, ošetru-
júci personál. Takáto práca kladie 
z nášho pohľadu vysoké nároky 
na schopnosť zvládať záťažové si-
tuácie, psychickú odolnosť (hardi-
ness), frustračnú toleranciu, náro-
ky na schopnosť vyrovnávať sa so 
stratou, time-management, na efek-
tívny spôsob komunikácie, schop-
nosť odbúravať negatívne vplyvy 
z okolia a mnohé ďalšie. Psychická 
pracovná záťaž zdravotníkov je veľ-
ká. Náročnosť tejto práce vyplýva 
okrem iného aj zo vždy prítomnej 
špecifickej zodpovednosti. Z jedné-
ho uhla pohľadu hovoríme o men-
tálne záťaži. Tu máme na mysli ná-
roky a požiadavky na spracúvanie 
informácií, ktoré kladú nároky na 
psychické funkcie a procesy, najmä 
pozornosť, predstavivosť, pamäť, 
myslenie, rozhodovanie. Z iného 
uhla pohľadu hovoríme o emocio-
nálnej záťaži, ktorá súvisí s požia-
davkami vyvolávajúcimi emotívnu 
a afektívnu odpoveď. Negatívne na 
zdravotníkov pôsobia podľa aktuál-
neho členenia nasledovné faktory 
v porovnaní s inými profesiami (ta-
buľka č. 1). 

Klinický psychológ Mgr. Lucia 
Alakšová, Psychologická ambulan-
cia II, Poliklinické oddelenie OÚSA

(pokračovanie v budúcom čísle)
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Výstavu s názvom „Mamičke pre 
radosť“, pripravili ku Dňu ma-

tiek mladé talenty zo Súkromnej 
ZUš Ateliér akad. mal. Jitky Bezúro-
vej-Noškovej v Senci, ďalej zo ZUš 
Eugena Suchoňa v Bratislave ako aj 
deti matiek s onkologickým ocho-
rením, členiek Ružovej stužky n.f., 
Europa Dona Slovakia, ktorá je spo-
luorganizátorom výstavy. 

„Naša súkromná základná ume-
lecká škola vznikla v auguste roku 
2010. Po ročnom úspešnom pô-
sobení sme boli zaradení do siete 
škôl Ministerstva školstva SR a od 
1. septembra 2011 pôsobíme ako 
Súkromná základná umelecká ško-

la – ATELIÉR.“ informuje akad. mal. 
Jitka Bezúrová-Nošková. 
„Naša škola sa venuje výtvarnému 
odboru. Vytvárame rodinnú atmo-
sféru pre tvorivú prácu. Ku kaž-
dému žiakovi pristupujeme ako 
k svojbytnej individualite a snaží-
me sa rozvíjať špecifický talent kaž-
dého dieťaťa,“ dodáva.
„V Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty, v jeho Preventívnom centre na 
Heydukovej ulici v rámci už 62. 
výstavy z voľného cyklu „Umenie, 
ktoré lieči“, vystavujú výtvarné 
práce tiež žiaci výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy Euge-
na Suchoňa, Batkova 2, Bratislava. 
Pripravili ich pod pedagogickým 

62. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“

V Onkologickom ústave sv. Alžbety 

vystavujú deti 

vedením Mgr. Barbory Nevřelovej 
a PaedDr. Melánie Musilovej.“ Vy-
svetľuje Mgr. Zuzana Horváthová 
riaditeľka Základnej umeleckej 
školy Eugena Suchoňa. „U nás si 
rozvíjajú talent najmä žiaci, ktorí 
navštevujú základné školy. Oso-
bitnú pozornosť venujeme pod-
chyteniu nadaných detí v mater-
ských školách. Na našej škole má 
možnosť študovať aj stredoškolská 
mládež a dospelí. Do výchovno-
-vzdelávacieho procesu sú integro-
vaní i žiaci vyžadujúci si osobitnú 
starostlivosť“, uzatvára.

Text a foto: Peter Kresánek 

Už 62. výstava z voľného 

cyklu „Umenie, ktoré lieči“, 

sa koná v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety, v jeho zre-

konštruovanom Preventív-

nom centre na Heydukovej 

ulici v Bratislave. Výstava je 

sprístupnená verejnosti bez-

platne v pracovné dni medzi 

9 a 15 hod do 14. septembra 

2016.

Akademická maliarka 

Jitka Bezúrová 
Zriaďovateľka 
a riaditeľka školy
Grafička, maliarka, ilustrátorka 
a poetka patrí k významným pred-
staviteľom generácie, ktorá vstúpi-
la na scénu po roku 1985. Možno 
ju označiť za strednú generáciu, 
ktorá najmä v oblasti grafiky (žiaci 

A. Brunovského) formovala nielen 
slovenský a český vkus, ale ovplyv-
nila vývoj v oblasti grafiky praktic-
ky v celej Európe. Jitka Bezúrová 
študovala v rokoch 1979 – 1985 na 
Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave na oddelení u profeso-
ra Albína Brunovského. Základom 
jej tvorby je lyrizmus a poetizmus 
čo súvisí so skutočnosťou, že sama 
je autorkou kníh poézie. 

Paralelne s grafikou (už od diplo-
movej práce) sa venuje akvarelu, 
v poslednom desaťročí intenzív-
nejšie maľbe. Jitka Bezúrová mala 
viac ako 25 samostatných výstav 
doma aj v zahraničí (napr. Praha, 
Bratislava, Viedeň, Djakarta, Rím, 
Oslo, Varšava...) a zúčastnila sa viac 
ako štyroch desiatok kolektívnych 
výstav a projektov doma i v zahra-
ničí.
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Mgr. Barbora Bezúrová
Zástupkyňa iaditeľky, 
učiteľka

Grafická dizajnérka a učiteľka vý-
tvarného odboru. študovala na 
súkromnej škole Dizajnu v Brati-

slave a vo vysokoškolskom štúdiu 
pokračovala na Univerzite sv. Cy-
rila a Metoda v Trnave na fakulte 
Masmediálnej komunikácie.
Na tejto škole si rozšírila svoje ve-
domosti o nové médiá. Už počas vy-
sokoškolského štúdia sa venovala 

vedeniu výtvarných a keramických 
krúžkov v materských školách ako 
aj starším deťom v SZUš. Úspešne 
viedla krúžok Digitálnej fotografie 
a základov Photoshopu pre ktorý 
vytvorila vlastnú metodiku výučby.

Je to najčastejšie kreslenie, maľo-
vanie a modelovanie. Je to súčasť 
detských hier a tvorby. Činnosť prí-
ťažlivá, podmanivá, a spontánna. Je 
v nej obsiahnuté niečo zo skutoč-
nosti detského sveta aj života, veľa 
z detskej fantázie, snov i predstáv 
a túžob. Je v nej spontánna hra 
a hravosť. Zároveň však ranná kre-
ativita, tvorivosť, cit a láska k far-
bám, snaha aj schopnosť nakresliť 
namaľovať videné, spoznávané 
i poznané. Od konca 19. storočia, 
tiež v moderne storočia 20. je det-
ská tvorba vnímaná, chápaná a ce-
nená ako osobitý prejav činnos-
ti, schopnosti chcenia, vôle a už 

v detstve aj výtvarného talentu, to 
všetko pevne spočíva v celistvých 
a vyvíjajúcich sa fyzických a psy-
chických dimenziách. 
Otvorený priestor pre slobodnú 
detskú fantáziu, z ktorej sa rodí ti-
chá radosť z tvorby, žiarivé farby, 
radostná a šťastná maľba. O to všet-
ko (a iné) aj na Súkromnej ZUš, 
ateliér v Senci, pri jej výtvarných 
učiteľkách. Akademická maliarka 
a grafička Jitka Bezúrová a jej dcéra 
Barborka, majú v sebe popri výtvar-
nom umení aj inteligenciu a ducha 
umenia, poézie i hudby a dobre 
poznajú krásu i múdrosť umenia. 
Hodnoty, ktoré chvalabohu ešte 

stále sú v našom živote a svete. Kú-
zelné hodnoty, ktoré spoluvytvára 
aj čarovná a popri tom skutočná 
detská výtvarná tvorba a umenie 
a mládeže. 
Výstavy, ktoré škola uskutočnila, 
jasne potvrdili, že Súkromná ZUš, 
Ateliér v Senci je výbornou školou 
umenia pre detské výtvarné talen-
ty. Pre deti a mládež. Pre všetkých 
tých, ktorí svoje mladé a formujú-
ce sa „bytostné JA“ vytvárajú aj vďa-
ka umeleckej i emocionálnej inteli-
gencii a pôvabnej detskej výtvarnej 
tvorbe.
PhDr. Bohumír Bachratý CSc., 
umelecký historik

K vernisáži výstavy: Detský výtvarný prejav
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Suzuki chce do kozmu 

Suzuki pôsobí viac ako storo-
čie. Z toho približne polovicu 
produkuje spoľahlivé, úspor-

né a v teréne zdatné kompaktné 
vozidlá. Pri snahe o vstup do koz-
mu prostredníctvom mesačného 
roveru uplatní Suzuki najmä svoje 
technológie pre minimalizáciu 
hmotnosti či kontrolu trakcie z vý-
voja malých automobilov s poho-
nom 4x4. 

„Sme radi, že môžeme podporiť 
Hakuto a ich poslanie preskúmať 
mesačný povrch. Rozhodli sme sa 
podporiť vývoj vesmírnych tech-
nológií, nakoľko sami prispievame 
k vytváraniu mobilnej spoločnosti 
prostredníctvom výroby malých 
vozidiel. Tešíme sa na úspešné skú-
manie mesiaca pomocou rovera 
s využitím Suzuki technológií.“

Vysvetľuje Toshihiro Suzuki, pre-
zident, predseda predstavenstva 
a prevádzkový riaditeľ nadnárod-
nej spoločnosti Suzuki.

Ing. Andrej Ilavský, MSC – Suzuki 
Slovensko

ZAUJÍMAVOSTI

31

Japonská Suzuki začne vyvíjať 
a poskytne technickú podporu 
pri zhotovení vozidla spôsobi-
lého zvládnuť pristátie na Me-
siaci, prejsť po jeho povrchu 
pol kilometrovú vzdialenosť či 
zbierať a odosielať z neho videá 
a snímky vo vysokom rozlíšení. 
Vyplýva to zo zmluvy o part-
nerstve, ktorú uzatvorila Suzuki  
a lunárny výskumný tím Haku-
to - jediný japonský účastník 
medzinárodného vesmírneho 
projektu Google Lunar XPRIZE. 

66B
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TOP PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Beauty&Woman, Bedeker Zdravia, Cafe News, Goodwill, Forbes, InBa, Liek, Magická žena, Moja Psychológia,
Naša nemocnica, Nota Bene, Nové lieky, Novomestský spravodajca, Pravda, TASR, .Týždeň, Új Nő, Új Szó, Žltý Expres

Mestská televízia Trnava, RTVS, TA3, TV Bardejov, TV Bratislava, TV Naša Košice, TV Karpaty, TV Levice, TV Oravia,
TV Pezinok, TV Panoráma, TV Reduta, TV Ružinov, TV Severka, TV Turiec, TV Zemplín, TV8, FUN MEDIA group, a.s.,
Rádio Best Fm, Rádio Lumen, Rádio 7

Bigmedia, spol. s r.o., Boomerang Media, s.r.o., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s.,
eurobus, a.s., Eduinfo, s.r.o., J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. , IDS Health Media Slovakia, spol. s.r.o., LASER media, s.r.o.,
Martinus.sk – internetové kníhkupectvo, Medias media s.r.o., MEDIA Orbis s.r.o., Presse & Marketing Slovakia, s.r.o.,
See&Go, VL Media, spol. s.r.o., Železnice Slovenskej republiky

www.7plus.sk, www.benoow.sk, www.centrum.sk, www.dvepercenta.sk, www.imhd.sk,
www.lekari.sk, www.mamatata.sk, www.medicc.eu, www.modrykonik.sk,
www.operaslovakia.sk, www.pravda.sk, www.refresher.sk, www.shmu.sk,
www.topky.sk, www.webnoviny.sk, www.zones.sk, www.zoznam.sk, www.zzz.sk

Arca Capital, BKIS, Cukráreň Wagner, Curel, DM drogerie markt, s.r.o., FRAGILE, s.r.o., Hitchhiker � lms,
Hlavné mesto SR Bratislava, HOPIN, s.r.o., Chutné kytice, JUICE s.r.o., Komprint, spol. s.r.o., KRUH, n.o., CH.D.,
Kvetinárstvo Orchidea, Lindex, Marks&Spencer, Monsalvy, Nadácia Markíza, Slovenská asociácia kvetinárov a � oristov, 
Tatra banka, a.s., Tatrapak, spol. s r.o., Technopol International, a.s.

Aupark Shopping Centre, AVION Shopping Park, Billa, s.r.o., COOP Jednota Slovensko, EUROVEA GALLERIA,
Hornbach – Baumarkt SK, spol. s.r.o., IKEA Bratislava, Kau� and Slovenská republika, Kika nábytok Slovensko,
LIDL Slovenská republika, v.o.s., METRO Cash&Carry SR, Nadácia Tesco, Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL,
Obchodné centrum Laugaricio, OC Danubia, Polus City Center, Potraviny FRESH s.r.o., predajne Hypernova,
Shopping Palace Bratislava, ZOC MAX Nitra, ZOC MAX Poprad, ZOC MAX Trenčín, ZOC MAX Žilina,
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ďakujeme,
že ste si spomenuli
na Deň narcisov… 

Za podporu patrí vďaka
aj našim partnerom: 

AVON Cosmetics, spol. s r.o., DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.,
Effectivity POWERED BY PUBLICIS, Europa 2, HYPE, MetLife, O2 Slovakia, s.r.o.,
Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovenská pošta, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Smurtif Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

15. 4. 2016
DEŇ NARCISOV
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Vážená pani doktorka, 
vážený pán doktor,

spoločnosť Pfi zer a Onkologický ústav 
sv. Alžbety si Vás dovoľujú pozvať 
na multidisciplinárny edukačný 
workshop v oblasti karcinómu prsníka, 
kde počas teoretickej časti a tiež 
praktických ukážok budete mať možnosť 
získať najnovšie komplexné poznatky 
o diagnostike a liečbe karcinómu prsníka.

TERMÍN: 
20. – 21.10.2016

MIESTO: 
Onkologický ústav sv. Alžbety 
Kolárska 12, pavilón R, prízemie
811 06 Brati slava

      

                                                                     
Tešíme sa na Vás!

Pribinova 25, 811 09 Bra� slava 
www.p zer.com

AKADEMIA
KARCINOMU 
PRSNIKA

SK
 1

6
 1

1
7

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Miesto konania: 
Onkologický ústav sv. Alžbety, Kolárska 12, pavilón R, prízemie, Bra� slava

Ubytovanie:  
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hoteli Danubia Gate****, 
Dunajská 26, Bra� slava. 
Ubytovanie: A/N (prosím nahlásiť spoločnos�  Edukafarm)

Doprava: individuálna 

Možnosti  parkovania: 
v areáli OÚSA, z ulice Kolárska (obmedzený počet miest), ďalšie možnos�  – 
– platené parkoviská v blízkom okolí.

Strava: 
pre obidva dni Akadémie je pre účastníkov počas prestávok pripravené 
občerstvenie vo forme coff ee breaku. 

Obedy zabezpečené priamo v areáli OÚSA
 obed 20.10. – A/N (prosím nahlásiť spoločnos�  Edukafarm)
 obed 21.10. – A/N (prosím nahlásiť spoločnos�  Edukafarm)

Nepeňažné plnenie: 
Účasťou na odbornom poduja�  súhlasím s predpokladanou výškou základného 
nepeňažného plnenia v hodnote 27 EUR s DPH, pričom daň z tejto sumy je 
5,13 EUR s DPH. Celkový nepeňažný príjem sa bude odvíjať od Vami zvole-
ných možnos�  na ubytovanie a stravu, maximálne však vo výške 106,2 EUR 
s DPH, pričom daň  z tejto sumy je 20,2 EUR s DPH.

Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov a zdaní zrážkovou daňou podľa platného zákona (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného
 plnenia). Potvrdenie o výške nepeňažného plnenia Vám bude vydané na odbornom poduja� .

Kredity: 
Semináre sú zaradené do systému kon� nuálneho vzdelávania. 
Účastníci semináru dostanú na záver cer�  káty s kreditmi. 
Na registráciu sa používajú karty CME a elektronické načítanie príslušného 
počtu kreditov. Počet kreditov: 1. deň: 8 kreditov
 2. deň: 5 kreditov

Organizačno-technické zabezpečenie: 
EDUKAFARM, s.r.o., VIENNA GATE, KOPČIANSKA 8/A, 851 01 Bra� slava
tel.: 02/44 630 400, e-mail: edukafarm@edukafarm.sk, www.edukafarm.sk.

Nahláste Vašu účasť, ako aj záujem o ubytovanie a obedy telefonicky 
alebo mailom na:
Michal Suchoň, mobil: +421 905 320 201, e-mail: suchon@edukafarm.sk 

TELEVÍZNE A ROZHLASOVÉ 

PROGRAMY

V ŠPIČKOVEJ DIGITÁLNEJ 

KVALITE 

Vyberte si z niekoľkých 
programových ponúk

www.satro.sk

Základná programová ponuka

už od  159,- Sk mesačne 

vrátane DPH

SATRO

Digitálny signál môžete prijímať 
kdekoľvek, kde je zaručená priama 

viditeľnosť na naše MMDS vysielače, 
alebo na mieste, kde sú naše 
televízne káblové rozvody.

VYCHÁDZAME  VÁM  V  ÚSTRETY

22A
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   INŠTALÁCIE TZB, a.s. 
           Gozovská 93/23 
         900 55  LOZORNO 
Tel.:02/6545 8448 Fax:02/6545 8450 
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LAPAROSCOPIC 
COLORECTAL 
SURGERY
Live Surgery Event 

28th October 2016

„An opportunity for clinical 
discussion and sharing 
experiences“

„Full interactivity“

Prof. Guy Bernard Cadiére, M.D. 
Bruxelles - Belgium

Live Surgery Event
Laparoskopická resekcia žalúdka 
+ D2 lymfadenektómia pre karcinóm

Miesto konania: 
 
 Onkologický ústav Sv. Alžbety, 
 Kolárska 8, 
 812 50 Bratislava – Staré Mesto

Kontaktné údaje: 
 MUDr. D. Dyttert 
 Email: ddyttert@ousa.sk 
 Tel.: +421 2 322 49 351
         +421 2 322 49 282

 Sponzori akcie:

Výbor Slovenskej chirurgickej spoločnosti,
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚsA 

ďakujú sponzorom za podporu semináru.

Prof. R. Pugliese, MD

Univerzita Komenskéko v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

	
8. November 2012

Onkologický ústav Sv. Alžbety

Live Surgery Event
Laparoskopická resekcia žalúdka 
+ D2 lymfadenektómia pre karcinóm

Miesto konania: 
 
 Onkologický ústav Sv. Alžbety, 
 Kolárska 8, 
 812 50 Bratislava – Staré Mesto

Kontaktné údaje: 
 MUDr. D. Dyttert 
 Email: ddyttert@ousa.sk 
 Tel.: +421 2 322 49 351
         +421 2 322 49 282

 Sponzori akcie:

Výbor Slovenskej chirurgickej spoločnosti,
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚsA 

ďakujú sponzorom za podporu semináru.

Prof. R. Pugliese, MD

Univerzita Komenskéko v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

	
8. November 2012

Onkologický ústav Sv. Alžbety

Univerzita Komenského v Bratislave
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 RE – PUBLIC s.r.o, Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava, tel: +421-2-59 324 226, fax: +421-2-59 324 224, www.re-public.sk

BEDEKER zdravia 
PRIAMO DO VAŠICH 
POŠTOVÝCH SCHRÁNOK

Objednávky
Bedeker zdravia si môžete objednať 

na adrese našej spoločnosti písomne, 

telefonicky, alebo e- mailom:

bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

02/59 324 225
Poštovné a balné na rok je 13,-€

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.

novinka
špeciály

bedekra
zdravia
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