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Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky, oddelenia,
ambulancie, preventívne centrum a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety.
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SLOVO NA ÚVOD

Vážení čitatelia,
po oslovení redakcie napísať pár
slov do editoriálu septembrového čísla časopisu Naša nemocnica
som nemal problém s výberom
témy.
Rozhodol som sa totiž po nepretržitom 50-ročnom pracovnom
pomere s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave ukončiť pracovný pomer.
Prakticky celú svoju profesijnú činnosť vysokoškolského učiteľa som
realizoval s jedným zamestnávateľom a na jednom mieste – v budove
Stomatologickej kliniky súčasného
Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA) na Heydukovej ulici číslo
8. Z týchto 50 rokov celú polovicu – 25 rokov som bol vo funkcii
vedúceho pracovníka – prednostu
kliniky.
Chcel by som preto poďakovať vedeniu OÚSA – doc. MUDr. Jurajovi
Kaušitzovi, CSc., mim. prof., a Ing.
RNDr. Pavlovi Švecovi, CSc., za dlhoročnú výbornú spoluprácu, porozumenie a priateľský vzťah, ktorý
má tendenciu trvalej perspektívy.
Z pohľadu súčasného dynamického mladého človeka je temer nepredstaviteľná predstava pracovať
celý život na jednom mieste.

Pre mňa to však znamená naplnenie mojej základnej životnej
potreby a tou je stabilita a istota
ako v profesionálnom živote, tak
aj v rodinnom zázemí.
V zásade sa môžem považovať za
šťastného človeka.
Doteraz som nemal vážnejšie zdravotné problémy. Treba sa však pripraviť na zákonitý nárast patológie vekom v budúcich mesiacoch
a prijať ju s pokorou a odhodlaním.
Stabilita a istota bola a je zaistená
dlhoročným trvalým zamestnaním
na LFUK, prácou na jednom pracovisku na Stomatologickej klinike
na Heydukovej ulici a dlhoročnými spolupracovníkmi v tomto zariadení. Napočítal som stále ešte
viac ako desať spolupracovníkov,
s ktorými som pred 50 rokmi prišiel pracovať do tejto budovy. Za
toto obdobie sme spoznali svoje
schopnosti, vlastnosti a očakávania a získali vzájomnú dôveru.
A v neposlednom rade vytvorili sa
kolegiálne vzťahy, ktoré prerástli
do priateľských vzťahov. To všetko
prispieva k vytvoreniu priaznivého
pracovného prostredia.
Mohol by som ilustrovať personálnu profesionálnu stabilitu na
príklade, ktorá by mohla byť v Guinessovej knihe rekordov. Spolupracovníčkou v mojej ambulancii
je nepretržite 50 rokov tá istá zdravotná sestra. Už sa tak dobre poznáme, že v komunikácii medzi nami
už dávno prevládajú jej neverbálne
formy a je medzi nami všestranná
obojstranná dôvera.
Milí čitatelia,
prajem vám všetkým naplnenie
Vašich predstáv a predsavzatí, splnenie životných priorít, ale predovšetkým pokoj v duši a pocit príjemnej pohody.
Bratislava 17. augusta 2017
Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.
Foto: Peter Kresánek
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Zaslúžia si, aby sme si ich
pamätali

Keď mi riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu
sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., poskytol novú, vyše šesťsto stranovú knihu Dejiny slovenskej chirurgie - s úlohou zaradiť časť z nej do
najnovšieho vydania časopisu Naša nemocnica,
netušil som, aký silný príbeh sa za tým skrýva...

Naše pracoviská
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Nové možnosti žilových
vstupov PICC, midline

Komplexná onkologická liečba si často vyžaduje
zabezpečenie adekvátneho žilového vstupu,
ktorý je nevyhnutný na podávanie cytostatík.
Chemoterapia je podávaná opakovane, v pravidelných cykloch. Pre pacienta okrem nežiadúcich
účinkov, prináša aj traumu z opakovaných
odberov krvi na kontrolu krvných parametrov a
pichania vnútrožilových kanýl do žíl prevažne na
predlaktiach horných končatín.

PRE PACIENTKY A PACIENTOV
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Nebáť sa z obáv vyrozprávať
„Človek sa zmení na makové zrnko. Všetko
zosilnie!“ sú slová onkologickej pacientky, ktorá
sa rozhodla vyhľadať psychologickú pomoc hneď
po tom, ako zistila, že má rakovinu. Nevedela,
ako má komunikovať o svojej diagnóze s rodinou.
Mala obavy, aké to bude, keď sa stretne s priateľmi, kolegami. Veď zrazu je onkologicky chorá.
Nechcela, aby ju ľudia ľutovali. Nechcela, aby
na ňu ľudia pozerali cez prsty, s akousi stigmou
rakoviny. Po diagnostikovaní a zahájení liečby sa
rozhodla, že o svojej diagnóze takmer nikomu
nepovie.

NAŠI JUBILANTI
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Prof. MUDr. Štefan Durdík,
PhD., MHA

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA sa narodil
5. augusta 1957 v Novom Meste nad Váhom.
V rodnom meste navštevoval gymnázium.
Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1976
až 1982 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po
skončení štúdia medicíny pôsobil na viacerých
pracoviskách ako sekundárny lekár a odborný
asistent.

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

20

UDIALO SA
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V rámci zahraničnej spolupráce, ktorú rozvíja Onkologický ústav sv. Alžbety na viacerých svojich
pracoviskách, nás najnovšie navštívili študenti
farmácie z americkej NOVA Southeastern University na Floride. Návšteva sa uskutočnila v rámci
11-dňového kreditovaného podujatia Summer
Travel Study Program uskutočňovaného pod ges-

Deviaty AVON pochod

Hlavné mesto Bratislava sa stalo dejiskom podujatia v ružovom: AVON Pochodu proti rakovine
prsníka už po deviatykrát. Medzi aktívnymi
účastníkmi pochodu nechýbali ani zástupcovia
Onkologického ústavu sv. Alžbety: MUDr. Alena
číslo 3/2017

Návšteva zo zámoria
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ciou Fakulty farmácie Univerzity Komenského.
Cieľom bolo oboznámenie študentov s pôsobením a predstavenie im európskeho typu lekární.

že umenie podnecuje harmóniu a môže tak
podporiť i proces liečby. Prvú výstavu cyklu
„Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav pre pacientky
a pacientov i ďalších záujemcov vo februári 2000.
Svoje impresionistické fotografie z talianskeho
Toskánska na nej prezentoval nemecký fotograf
Rolf Rock. Ako renomovaný, viackrát ocenený
umelec (napríklad v roku 1977 titulom Majster
fotografie Nemecka), nasadil vysokú latku i pre
výber ďalších autorov tohto cyklu.

UŽITOČNÉ VEDIEŤ

22

Pitný režim
ako súčasť zdravej výživy

Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla
niekoľko dní až týždňov, no bez vody len krátko.
Pokým sú ľudia v strese alebo zhone, zabúdajú
často na pitný režim a prijímajú menej tekutín,
než je ich fyziologická potreba.
NÁZOR ODBORNÍČKY

28

LIGA PROTI RAKOVINE

26

Odkaz pre robenie dobra
Čo priniesol Deň narcisov

V nadväznosti na informácie z predošlého
vydania, upresňujeme našim čitateľom výsledky,
ktoré priniesol 21. ročník Dňa narcisov 2017.
Celkovo sa podarilo vyzbierať 942 856 eur. Na
najznámejšiu dobročinnú zbierku, tohtoročný
Deň narcisov, na ktorej sa priamo v uliciach
podieľalo 16 106 dobrovoľníkov, prispeli aj tisícky
anonymných darcov. Verejne ju podporili tiež
viaceré známe osobnosti, medzi nimi slovenský
prezident Andrej Kiska. Generálna rada Ligy proti
rakovine následne prerozdelila príspevky pre
jednotlivých žiadateľov.
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Obezita nie je stavom mysle

Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje
epidemické proporcie. Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov
nielen v dospelej, ale aj v dospievajúcej a detskej
populácii. V súčasnej dobe je najrozšírenejším
metabolickým ochorením na svete s trvalo
vzostupným trendom výskytu. Obezita je v súčasnosti závažnejším problémom ako podvýživa.
V roku 2014, podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), viac ako 1,9 miliardy
dospelých osôb malo nadhmotnosť, z nich 600
miliónov malo obezitu. Až 13 % svetovej dospelej populácie (11 % mužov
a 15 % žien) trpí obezitou a 39 %
(38 % mužov a 40 % žien) trpí nadhmotnosťou.
UMENIE

30

Unikátne výstavy v novej
podobe

Cyklus výstav umenia, ktoré sprostredkovane
lieči, zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ a konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc. Vychádzal pritom najmä z predpokladu,

ZAUJÍMAVOSTI

34

Ešte hodnotnejší bestseller
Medená Vitara zaujala

Až tretinu odbytu Suzuki Vitara dosahuje v súčasnosti na Slovensku jej nové COOPER (medené)
vyhotovenie pre motorizácie 1,6 VVT 2WD a 4
WD. Zhodnocujú (a skrášľujú) ho popri sériovej
špeciálnej výbave najmä prvky v medenej farbe:
leštené zliatinové disky, rámiky LED stretávacích svetlometov, panel prístrojovej dosky s
orámovaním výduchov ventilácie, lišty lakťových
opierok dverí či prešitie poťahov sedadiel z kože a
syntetického materiálu.
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NAŠE PRACOVISKÁ

Na Internej onkologickej klinike Onkologického ústavu sv. Alžbety

Nové možnosti žilových
vstupov PICC, midline
Implementácia nového liečebného postupu v SR
Komplexná onkologická liečba si často vyžaduje zabezpečenie adekvátneho žilového vstupu, ktorý je nevyhnutný
na podávanie cytostatík. Chemoterapia je podávaná opakovane, v pravidelných cykloch. Pre pacienta okrem nežiadúcich účinkov, prináša aj traumu z opakovaných odberov krvi
na kontrolu krvných parametrov a pichania vnútrožilových
kanýl do žíl prevažne na predlaktiach horných končatín.

T

ieto úkony sú pre pacienta
často nepríjemné, stresujúce
a bolestivé a v niektorých prípadoch pre zdravotnícky personál
zvlášť obťažné (u pacientov, ktorí
majú nedostatočne vyvinutý povrchový žilový systém alebo po opakovaných odberoch a podaniach
liečby už žily na predlaktiach nie
sú použiteľné). Navyše, pacientom
sú opakovane podávané kontrastné látky pri zobrazovacích vyšetreniach, sú liečení antibiotikami
a v nemalom percente pacienti vyžadujú aj podávanie vnútrožilovej
výživy. Počas podávania infúzií do
žíl predlaktí dochádza ku viacerým
komplikáciám. Prasknutie žily vedie k úniku roztokov do okolia žily
s možným rozvojom nekrózy tkaniva alebo podaním cytostatík vzniká
chemický zápal žily. Preto je veľmi
výhodné, keď má pacient zabezpečený centrálny žilový vstup, kedy
je koniec katétra v tzv. centrálnej
žile. Do tohto typu katétra možno
podávať antibiotiká a koncentročíslo 3/2017

vané roztoky živín. Centrálny žilový vstup je podmienkou aplikácie
mnohých druhov cytostatík, najmä
kontinuálnej infúzie s 5-fluorou-

racilom. Pacienti Internej onkologickej kliniky mali z uvedených
dôvodov často zavedený centrálny
venózny katéter (CVK) cez jugulárnu žilu (na krku) alebo podkľúčnu
žilu (pod kľúčnou kosťou na hrudníku). Najmä jugulárny prístup je
pre pacientov veľmi obťažujúci, aj
z estetického hľadiska. Používanie
netunelizovaného CVK po dobu
viac ako sedem dní je postup, ktorý
nie je odporučený a vo svete nie je
akceptovateľný.
V snahe o zlepšenie kvality života
našich onkologických pacientov,
sme na Internej onkologickej klini-

Tím pre implantáciu nového liečebného postupu PICC v Onkologickom ústave sv. Alžbety - špecialisti, ktorí zavádzajú PICC a midline
katétre: MUDr. Maroš Kunderlík, sekundárny lekár, klinický onkológ;
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD., sekundárny lekár, klinický onkológ; Mgr. Erika Lakiová, vrchná sestra; Bc. Alexandra Márová,
zdravotná sestra.
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Ošetrovateľská časť tímu PICC OÚSA: Bc. Renáta Bučková, zdravotná
sestra; Mgr. Martina Cisárová, zdravotná sestra; Adriana Vlkovičová,
zdravotná sestra; Bc. Zuzana Ondrejková, zdravotná sestra; Mgr. Beáta Blážíčková, staničná sestra.

ke Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) hľadali možnosti zabezpečenia vhodného, dlhodobého,
bezpečného a pre pacienta prijateľného centrálneho žilového vstupu. Vstupu, ktorý by minimálne zaťažoval pacienta a pre personál by
bol kedykoľvek použiteľný a jednoduchý na obsluhu. Po podrobnom
štúdiu problematiky žilových vstupov sme zvolili PICC (periférne
implantovaný centrálny katéter)
ako najlepšiu alternatívu. S podporou vedenia Internej onkologickej
kliniky ako aj s podporou vedenia
Onkologického ústavu sv. Alžbety
členovia tímu absolvovali študijný pobyt v Prahe vo Fakultnej nemocnici Motol, ktorá je najväčším
zdravotníckym zariadením v Česku a jedným z najväčších v Európe,
pričom tiež pôsobí ako výučbová
základňa pre Univerzitu Karlovu.
Vo Fakultnej nemocnici Motol si
pritom osvojili nielen postupy pri
implantácii PICC ale aj starostlivosti o katétre.
Na Internej onkologickej klinike
OÚSA sme následne ako prví na
Slovensku zaviedli u dospelých

pacientov techniku implantácie
PICC. Nebyť húževnatosti, vytrvalosti a tvrdohlavosti členov PICC
tímu OÚSA, ktorý pracuje od decembra 2014, nepodarilo by sa implementovať nový liečebný postup
a presvedčiť kolegov a pacientov
o jeho efektivite. V súčasnosti dvaja lekári (MUDr. Maroš Kunderlík,
MUDr. Bibiána Vertáková Krakov-

ská, PhD.) a dve sestry (Mgr. Erika
Lakiová, Bc. Alexandra Márová)
zavádzajú PICC a midline katétre.
Ošetrenie zabezpečuje sedem vyškolených sestier internej onkologickej kliniky (Mgr. Erika Lakiová,
Bc. Alexandra Márová, Bc. Zuzana
Ondrejková, Mgr. Beáta Blážíčková, Adriana Vlkovičová, Bc. Renáta
Bučková, Mgr. Martina Cisárová).
Členovia tímu organizujú aj školenia pre kolegov z iných pracovísk
(technika implantácie a ošetrenia
PICC). Prvý PICC bol po implantovaní 3. decembra 2014 používaný
bez komplikácií 444 dní. K implantácii katétrov je potrebné aj prístrojové vybavenie: ultrazvukový
prístroj (zavádzanie pod USG kontrolou), EKG navigácia, skiaskopická a skiagrafická kontrola správneho uloženia distálneho konca
katétra (RTG prístroj).
PICC je periférne implantovaný
centrálny venózny katéter. Zavádza
sa cez periférnu žilu na ramene
a jeho distálny koniec je umiestnený do miesta, kde horná dutá žila
prechádza do pravej srdcovej predsiene (tzv. kavoatriálna junkcia).
Do PICC možno podávať roztoky
určené na podanie do CVK (centrálneho venózneho katétra), ako
aj kontrastné látky počas zobra-

Sekundárni lekári, klinickí onkológovia: MUDr. Bibiána Vertáková
Krakovská, PhD., a MUDr. Maroš Kunderlík.
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zovacích vyšetrení (CT, MR, PET).
Z PICC je možné opakovane vykonávať odbery krvných vzoriek.
Časové obdobie ponechania PICC
in situ nie je pri správnej starostlivosti obmedzené a dosahuje aj
niekoľko rokov (najdlhšie používaný PICC na Internej onkologickej klinike je zavedený od októbra

2015, teda takmer dva roky). Je to
pohodlný a bezpečný žilový vstup
(bezihlový prístup) s nízkym percentom výskytu komplikácií (na
našom pracovisku sa pri ňom vyskytlo len menej ako päť percent
žilových trombóz a menej ako dve
percentá katétrových infekcií).
Zavedením PICC sme dosiahli vy-

Postup pri implementácii PICC katétra a výsledok.

číslo 3/2017
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miznutie chemických flebitíd po
podaní cytostatík, antibiotík, či
koncentrovaných roztokov parenterálnej výživy.
V OÚSA sme zabezpečili, že 100 %
pacientov v ambulantnej starostlivosti, s kontinuálnou aplikáciou
5-fluorouracilu má zavedený PICC.
Došlo k takmer úplnému odklo-

NAŠE PRACOVISKÁ
nu od použitia netunelizovaných
CVK v tejto intencii. Navyše sme
zaviedli aj používanie tzv. midline
katétrov, v prípadoch, kedy PICC
nie je možné zaviesť (anatomické
pomery, nesúhlas pacienta, nemožnosť zabezpečenia spolupráce
pacienta v procese starostlivosti
o PICC...) alebo s ohľadom na plánovanú liečbu, nie je zavedenie
PICC nutné. MIDLINE je periférne
zavedený žilový katéter, ktorého
distálny koniec je zavedený do oblasti pazuchy a využíva sa ako periférny žilový vstup. Vzhľadom na
hrúbku katétra nie je vhodný na
aplikáciu kontrastných látok počas
zobrazovacích vyšetrení. Maximálna doba, počas ktorej je bezpečné
zavedenie midline sú štyri týždne.
Od decembra 2014 do konca júna
2017 bolo na našom pracovisku
implantovaných 311 PICC katétrov
a 402 midline katétrov (viď. tabuľka č. 1)

polohy distálneho konca katétra.
Katéter je fixovaný (bez šitia) špeciálnymi fixačnými krídelkami prilepenými o kožu pacienta a krytý
transparentným krytím. Priemerný čas zavedenia PICC katétrov
implantovaných v rokoch 2015 až
2017 bol doposiaľ viac ako 180 dní.
Štruktúra pacientov podľa diagnózy – najväčšiu skupinu pacientov
so zavedeným PICC tvoria pacienti s nádormi gastrointestinálneho
traktu, u ktorých bol PICC implantovaný na kontinuálne podávanie
infúzie 5-fluorouracilu, ďalšou
veľkou skupinou sú pacientky
s nádormi prsníka po operačných
výkonoch v pazuche s nevyhovujúcim periférnym žilovým riečiskom,
ako aj pacienti odkázaní na dlhodobú infúznu nutričnú liečbu (napríklad po resekčných výkonoch na
tráviacom trakte).
V rámci starostlivosti a udržania
funkčnosti PICC sú stanovené ne-

edukácia pacienta a zdravotníckeho personálu o starostlivosti
o PICC (zapojenie pacienta do starostlivosti, vyškolenie personálu).
Po úspešnom zavedení katétra
významnú úlohu zohráva správna technika ošetrovateľskej starostlivosti o žilový vstup (PICC,
midline). Ošetrenie sa vykonáva
na Internej onkologickej klinike
v pravidelných intervaloch, prispôsobených potrebám pacienta
a je podrobne zaznamenané do dokumentácie.
Kvalitná starostlivosť, dodržanie
jednotného postupu ošetrovania
a správne používanie katétra významnou mierou ovplyvňujú ich
funkčnosť a dĺžku zavedenia.
PICC úspešne využívame ako dlhodobý a bezpečný centrálny žilový
vstup (aplikácia chemoterapie,
parenterálna ATB liečba, parenterálna výživa...). Je možnosťou žilového prístupu u pacientov s ne-

Rok 2015 (12 mesiacov)

Rok 2016 (12 mesiacov)

Rok 2017 (6 mesiacov)

PICC – 73

PICC – 135

PICC – 103

Midline – 48

Midline – 161

Midline – 193

Kritériá a indikácie k zavedeniu
PICC sú uvedené v tabuľke č. 2.
Implantácia PICC prebieha za aseptických podmienok pod USG navigáciou a skiaskopickou kontrolou

vyhnutné úkony. Medzi ne patria:
zavedenie za sterilných podmienok, správna poloha distálneho
konca katétra, podrobná edukácia/
poučenie pacienta o živote s PICC,

Tabuľka č. 2: Kritéria a indikácie pre zavedenie PICC
Stredne dlhá až dlhodobá terapia (zvyčajne 3 - 6 mesiacov a viac)
Kontinuálne podávaná cytostatická liečba (napr. 5-fluorouracil KIVI)
Vstup bude využívaný minimálne 1x za 1 - 2 týždne
Symptomatická liečba
Horší výkonnostný stav pacienta
Syndróm hornej dutej žily

dostatočným periférnym žilovým
riečiskom. Úspešne spolupracujeme s inými oddeleniami nášho pracoviska (napríklad pri pacientoch
pred plánovanými rozsiahlymi stomatochirurgickými zákrokmi s využitím svalových lalokov KMFCH,
KOCH, KAIM). Implementácia
techniky zavádzania PICC (pred
podaním chemoterapie) sa stala
jedným z cieľov zvyšovania kvality
zdravotnej starostlivosti o pacientov OÚSA počas roku 2016. V roku
2017 plánujeme tiež zavádzanie
PICC-portov.
Text: MUDr. Bibiána Vertáková
Krakovská, PhD., Mgr. Erika Lakiová, Bc. Alexandra Márová, MUDr.
Maroš Kunderlík
Foto: Peter Kresánek, Bc. Alexandra Márová

Nádory hlavy a krku
Trombocytopénia, koagulopatia
Prianie pacienta, preferencie zaviesť PICC
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Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
Významný chirurg s darom povzbudiť
Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA sa
narodil 5. augusta 1957 v Novom Meste nad
Váhom. V rodnom meste navštevoval gymnázium. Vysokoškolské štúdium absolvoval
v rokoch 1976 až 1982 na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave. Po skončení štúdia medicíny pôsobil na viacerých pracoviskách ako
sekundárny lekár a odborný asistent. V roku
1986 získal atestáciu v odbore chirurgia I.
stupňa a následne v roku 1991 atestáciu v odbore chirurgia II. stupňa. V roku 1996 mu
bola udelená vedecko-akademická hodnosť
„Philosophiae doctor, PhD.“ V roku 2001 bol
habilitovaný za docenta v odbore chirurgia
a v roku 2014 bol prezidentom SR inaugurovaný na vysokoškolského profesora v odbore
chirurgia. V odbore Administrácia vo verejnom zdravotníctve získal v roku 2014 titul
„Master of Health Administration, MHA“.

O

d roku 2002 pôsobí ako súdny znalec pri MS SR v odbore
zdravotníctvo, je konzultantom
Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Je členom Slovenskej chirurgickej a gastroenterologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory, členom redakčnej
rady mnohých odborných časopisov (Physiotherapy Slovaca, Slovak
Journal of Health Sciences, Zdravotnictví a sociální práce).
O systematickej vedecko-výs
kum
nej činnosti oslávenca svedčí bohatá prednášková a publikačná činnosť jubilanta. Profesor Durdík je
autorom viac ako 200 odborných
článkov v domácej i zahraničnej
literatúre, autorom vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc
a skrípt. Aktívne sa venuje kontinuálnej pedagogickej činnosti v chičíslo 3/2017

rurgii ako člen štátnicovej, atestačnej aj doktorandskej komisie,
podieľa sa na riešení grantových
úloh. Je profesorom na Univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v Inštitúte fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave. Od roku 1983 pôsobil
na I. chirurgickej klinike FN Mickiewitzova, Bratislava a od septembra 2007 zastáva pozíciu prednostu Kliniky onkologickej chirurgie
LF UK a OÚSA.
Pri operačnom stole je Prof. MUDr.
Štefan Durdík, PhD., MHA obdivovaný pre rozvážne a promptné
riešenie komplikovaných situácií
v onkologickej aj všeobecnej chirurgii. Je nielen skutočným profesionálom, ale má aj dar povzbudiť
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a posilniť pacienta s vážnou onkologickou diagnózou.
Vo voľnom čase sa venuje rodine,
má dve dcéry a veľkú radosť mu
robí vnuk Štefan a dve vnučky Kristínka a Viktória. Medzi jeho záľuby
patrí poľovníctvo a golf. Rád cestuje a spoznáva nové krajiny.
Vážený pán profesor, srdečne Ti
blahoželáme k Tvojmu životnému
jubileu a prajeme Ti pevné zdravie,
veľa radosti, šťastia, pohody, lásky
a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Ad multos annos!
MUDr. Martin Sabol, PhD., a spolupracovníci kolektívu Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA
Foto: Peter Kresánek

NAŠI JUBILANTI
Vážený pán Doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.,
Chcem Vám touto cestou vyjadriť moju veľkú vďaku za
lekársku starostlivosť, ktorú ste mi poskytli v auguste a septembri
tohto roku. Môj zdravotný stav bol veľmi vážny až kritický, a nebyť
Vami vykonaných operácií, dnes by som tu nebol.
Taktiež by som chcel vyjadriť obdiv a vďaku celému Vášmu
kolektívu lekárov, sestier a ošetrovateliek, pretože starostlivosť
o mňa, ale i ostatných pacientov bola „na jednotku“.
Poriadok a čistota bola v celom objekte na vysokej úrovni. Ste
dôkazom toho, že i na Slovensku je medecína na úrovni.
Dovoľte mi, aby som Vám poprial všetko dobré, pevnú ruku,
veľa zdravia a osobných i pracovných úspechov.
S úctou a vďakou
Z ohlasov pacientov

Z bohatej publikačnej
činnosti jubilanta.

LEKÁREŇ SV. ALŽBETY
na 3 miestach pre vaše pohodlie

• HOLLÉHO ULICA, BUDOVA OÚSA • OÚSA, 1. POSCHODIE, dvere K132
• ŠPITÁLSKA ULICA č. 3
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Bratislavský hrad zahalený v ružovej na podporu boja za zdravé prsia

Deviaty AVON pochod
Hlavné mesto Bratislava sa stalo dejiskom podujatia v ružovom: AVON Pochodu proti rakovine prsníka už po deviatykrát. Medzi aktívnymi účastníkmi pochodu nechýbali ani zástupcovia Onkologického ústavu sv. Alžbety:
MUDr. Alena Kállayová, PhDr. Erika Zámečníková a dlhoročný garant celého projektu primár Prsníkového oddelenia, doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

M

edzi ciele najnovšieho pochodu patrilo vyzbrojiť sa a zvýšiť
svoju odolnosť proti stresu a nervozite, ktoré patria medzi negatívne emócie a môžu za mnohé ochorenia. „Ženy nežijú svoj pokojný
šťastný život a sú veľmi často stresované a výsledok je potom, že veľa
negatívnych vplyvov sa podpíše aj
na ich zdravie.” Uviedla okrem iného, nielen pre účastníkov pocho-

du, MUDr. Alena Kállayová.
Organizátori pochodu zároveň
opäť poukázali na nevyhnutnosť
preventívnych prehliadok u gynekológa, na ktoré stále chodí na
Slovensku len asi pätina žien. „Čím
skôr tá žena príde, tým je vlastne
tá prognóza omnoho lepšia. Tá
prevencia na Slovensku je omnoho nižšia ako v iných vyspelých
štátoch a práve preto máme veľa

tých prípadov v horšom štádiu
ochorenia.” Zdôraznil počas pochodu MUDr. Vladimír Bella, PhD.,
a zároveň pripomenul: „Karcinóm
prsníka tvorí približne štvrtinu
zhubných nádorov u žien. Na Slovensku postihuje rakovina prsníka
v priemere každú dvadsiatu ženu
s ročným výskytom viac ako dvetisíc sedemsto nových prípadov
u žien a tridsať prípadov u mužov.”
Tradičné podujatie sa prvýkrát konalo na Bratislavskom hrade, kde
si účastníci, najmä rodiny s deťmi
užili nezabudnuteľný deň. Napriek
nepriaznivému počasiu prišli podporiť boj za zdravé prsia tri tisíce
účastníkov pochodu, ktorí si zakúpili ružové tričko, čím podporili
projekty zamerané na prevenciu
a boj s rakovinou prsníka.
Areál Východnej terasy na Bratislavskom hrade bol pre účastníkov po-

Čelo pochodu, druhý sprava zástupca a dlhoročný garant celého projektu primár Prsníkového oddelenia
Onkologického ústavu sv. Alžbety, doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
číslo 3/2017
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Najemotívnejší moment: akt spolupatričnosti, kedy účastníci vypúšťajú tisícky ružových balónov na znak podpory pacientkam s rakovinou prsníka, ich rodinám, ale aj na pamiatku ženám, ktoré svoj boj
prehrali. V pozadí čiastočne zakrytá socha sv. Alžbety, ktorú stvárnil
popredný taliansky tvorca sakrálnych diel Norbert Sadei.

Korben Dallas, Polemic, Jana Kirschner či Campana Batucada so
svojou unikátnou bubnovou show.
O program mali postarané aj tí najmenší! V detskej zóne si užili maľovanie na tvár, kreatívny workshop,
čítanie detských knižiek, detské
divadielko, vystúpenie Crazy Chichi and Friends a predstavenie
Chcem byť požiarnikom. Načerpať
sily mohli návštevníci v Street food
zóne, navyše mali možnosť absolvovať aj voľnú prehliadku v SNM
alebo navštíviť Hand Made stánky.
Novinkou na tohtoročnom AVON
Pochode bola Walk talk show s moderátorom Borisom Pršom, v rámci ktorej vyspovedal ambasádorov
projektu, zástupcov neziskových
organizácii či zaujímavých hostí.
Okrem toho si mohli fanúšikovia
odniesť ako pamiatku podpisy svojich obľúbencov, keďže sa prvýkrát
realizovala aj autogramiáda známych osobností podporujúcich
AVON Pochod.
Vďaka účastníkom tohtoročného
pochodu odovzdala spoločnosť
AVON šek vo výške 22 942 eur občianskemu združeniu Amazonky,
určený na prevenciu a boj voči rakovine prsníkov.
Text: Peter Kresánek
Foto: AVON

Úspešné podujatie pokračovalo v uliciach hlavného mesta, ktoré zaplnili tisícky účastníkov.

chodu a návštevníkov pripravený
už od 10 hodiny. Samotný pochod
ulicami historického mesta začal
o 14,30 hod. Podujatie svojou účasťou podporili odvážne bojovníčky,
ktoré majú osobnú skúsenosť s rakovinou prsníka. Nechýbali tváre
projektu ako Jana Kirschner, Ada
Straková, Alena Heribanová, Hana
Rapantová, Nora Beňačková, Karin
Habšudová, Roman Juraško, Kvetka Horváthová, Henrieta Mičkovicová a Soňa Skoncová.
O dobrú náladu sa postarali aj
známi interpreti a skupiny ako Účastníci deviateho AVON Pochodu proti rakovine prsníka opúšťajú
Bratislavský hrad.
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Zaslúžia si, aby sme si ich pamätali
Chirurgia v nemocnici sv. Alžbety

Keď mi riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., poskytol novú, vyše šesťsto stranovú knihu Dejiny slovenskej chirurgie s úlohou zaradiť časť z nej do najnovšieho vydania časopisu Naša nemocnica, netušil som, aký silný príbeh sa za tým skrýva...
kých a torakoskopických výkonov.
Svoju vedeckú činnosť nasmeroval
najmä na klinický výskum, venovaný významu radikálnej lymfadenektómie a problematike karcinómu pankreasu a pečene. Rodený
Bratislavčan, MUDr. Peter Kothaj,
neskorší prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti to pritom
v živote nemal vždy ľahké. V jednom z rozhovorov s úsmevom spomína na svoje začiatky, keď ho ako
mladého lekára, ešte v roku 1976
nemocnica na Kramároch odmietla prijať...

Obálka publikácie, ktorú graficky pripravil Ing. Imrich Gaplovský.

A

utorom knihy venovanej slovenským chirurgom a ich
pacientom je prof. MUDr. Peter
Kothaj, PhD., (spoluautori doc.
MUDr. Ján Junas, CSc., doc. MUDr.
Juraj Váňa, PhD., MUDr. Marián Bakoš, PhD., prednostovia a primári
chirurgických kliník a oddelení na
Slovensku).
číslo 3/2017

Nielen v slovenskej ale aj v európskej chirurgii je meno profesora
Petra Kothaja skutočným pojmom.
Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici zostal verný takmer celý
svoj profesijný život. Na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici
v roku 1991 okrem iného zaviedol
kompletné spektrum laparoskopic-
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„Cítime svoj dlh voči tým, vďaka
ktorým vieme to čo vieme, a ktorým vďačíme zato, že slovenská
chirurgia je kvalitná aj v prostredí,
ktoré sa dá hodnotiť ako ťažké.“
Napísal prof. Peter Kothaj o zámere, prečo pripravil svoju najnovšiu
publikáciu a doplnil: „Chceme
o týchto ľuďoch vedieť viac, spoznať kde a ako brali silu na to, aby
zasvätili celý svoj život pacientom
a chirurgii. Nezaslúžia si, aby sme
na nich zabudli. Tí, čo ich poznali,
už spomedzi nás odchádzajú.“
Vynikajúci slovenský chirurg prof.
MUDr. Peter Kothaj, PhD., od nás
navždy odišiel v utorok 25. apríla
2017 vo veku 65 rokov. Nasledujúci text, doplnený o najnovšie
poznatky z histórie i súčasnosti,
sprostredkuje pokiaľ možno autenticky úryvky z jednotlivých častí jeho poslednej publikácie veno-

Z HISTÓRIE NAŠEJ NEMOCNICE
vané našej nemocnici, ktoré sme
ozvláštnili ilustráciami nasnímanými v kláštornom archíve Rehole sv.
Alžbety.
Text foto: Peter Kresánek

II. časť

Dejiny slovenskej chirurgie

Chirurgia na
v 19. storočí

Slovensku

Nemocnica sv. Alžbety vznikla
na mieste, kde už v roku 1920 existoval starý hospitálový komplex
s kláštorom sv. Alžbety, špitálom
a kostolom. Neskôr zanikol účelovým zbúraním pri nájazdoch Turkov.
Terajšia nemocnica sv. Alžbety (lokalizovaná na Špitálskej ulici) bola
postavená v roku 1738 a dal ju vystaviť kardinál Imrich Esterházy
pre ženský rád sv. Alžbety. Mala
22 postelí a bola určená pre opatrovanie ťažko až nevyliečiteľne
chorých pacientov, najmä z radov
chudobných a prestarnutých ľudí
(vyplývalo to z regule rádu sv.
Alžbety). Bola prakticky starobincom a mohli do nej spočiatku prijímať iba ženy.

la poskytovaná chirurgická starostlivosť na pomerne jednoduchej
úrovni v rámci ošetrovania chudobných pacientov, pre ktorých
bola nemocnica určená. Pôvodne
v nej boli hospitalizované len ženy,
pravdepodobne z úcty k piete rehoľných sestier rádu sv. Alžbety.
Lekársku starostlivosť v nemocnici
vykonával mestský lekár, sídliaci
v susednej nemocnici sv. Ladislava. Začiatkom tohto storočia poskytovali lekárske služby v tejto
nemocnici MUDr. Ferdinand Aich
starší a jeho syn Ferdinand Aich
mladší, ktorí vykonávali funkciu
mestských lekárov. Presný rozsah
vykonávaných drobných chirurgických zákrokov je dnes už ťažko
možno posúdiť, pravdepodobne sa
však jednalo len o ošetrovanie vredov, dekubitov a hnisavých ložísk.
Po roku 1918 bola Nemocnica sv.
Alžbety filiálkou Štátnej nemocnice a hospitalizovali sa v nej dlhodobo ležiaci a onkologicky chorí
pacienti.
Preto sa neskôr pretransformovala na onkologický ústav. Klasické
operačné chirurgické výkony tu
začal vykonávať až neskorší profesor MUDr. Ladislav Bolcek,
ktorý sem prišiel v roku 1941 z I.
chirurgickej kliniky prof. Kostlivé-

ho zo Štátnej nemocnice. Na novozriadenej operačnej sále robil
doc. Bolcek spočiatku len operácie
náhlych brušných príhod a menej
náročné operácie so zameraním
na chirurgickú liečbu nádorových
ochorení. V roku 1942 odišiel na
post vedúceho Ústavu histológie
a embryológie LFUK, ale naďalej
sporadicky operoval. Do onkologického ústavu chodil operovať aj
v rokoch 1943 - 1945, kedy bol vo
funkcii zdravotného radcu v Štátnej nemocnici v Bratislave. Počas
roku 1945 vykonával niektoré operácie v Onkologickom ústave ďalší
žiak prof. Kostlivého MUDr. Igor
Brežný, ktorý súčasne pracoval na
Povereníctve zdravotníctva v Bratislave. Vtedy už mal za sebou primársku chirurgickú prax v Ružomberku.
V roku 1946 sa v Nemocnici sv.
Alžbety konštituovalo už riadne
chirurgické oddelenie v rámci
Ústavu pre výskum a liečbu nádorov.
Primárom tohto chirurgického oddelenia sa stal ďalší žiak prof.
Kostlivého Doc. MUDr. Vojtech
Bruoth. Pôsobil tu asi do roku
1955 a tiež pokračoval v chirurgickej práci v rozsahu podobnom jeho

Hospitalizovaní tu boli zväčša pacienti s onkologickými chorobami.
Preto sa nemocnica neskôr (v 20.
storočí) pretransformovala na Onkologický ústav. Lekársku starostlivosť v nemocnici počas 19. storočia
vykonával mestský lekár, sídliaci
v susednej nemocnici sv. Ladislava.

III. Časť

História chirurgických oddelení
na Slovensku

Chirurgické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety
Chirurgické oddelenie v Nemocnici sv. Alžbety vzniklo v roku 1941.
Dovtedy sa v nemocnici realizova-

Pôvodný vchod do nemocnice bol zo Špitálskej ulice.
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Pohľad na mesto z obdobia vzniku Nemocnice sv. Alžbety.

predchodcom. Docent Bruoth bol
prvým chirurgom, ktorý v tejto nemocnici vytvoril samostatné a fungujúce chirurgické oddelenie.
Zameriaval sa hlavne na operácie
onkologického charakteru.
V roku 1955 sa primárom chirurgického oddelenia stal prof.
MUDr. Milan Kratochvíl, DrSc.,
ktorý sem prišiel z II. chirurgickej
kliniky od prof. Šišku. Pracoval tu
však len na polovičný úväzok, na
druhú polovicu úväzku pracoval
na Katedre anatómie LF UK. V čase
jeho pôsobenia sa na oddelení operovali už aj náročné hrudné výkony ako ezofagektómie s náhradou
pažeráka a pľúcne resekcie. Prof.
Kratochvíl odišiel neskôr na Kliniku detskej chirurgie, ktorej sa stal
od roku 1962 prednostom.
V roku 1960 sa primárom oddelenia stal MUDr. Tibor Tesárek,
CSc., odchovanec prim. Kauzála
zo Žiliny. V praxi oddelenia naďačíslo 3/2017

lej dominujú operácie na zažívacom trakte, operácie na štítnej žľaze a chirurgia zhubných nádorov
prsníka. Ezofagektómie a resekcie
pľúc sú však v tomto období odosielané na špecializované pracoviská.
V roku 1964 sa otvára v onkologickom ústave nová budova s novým
chirurgickým pracoviskom na
Heydukovej ulici a od roku 1966
sa ústav nazýva Onkologický ústav
pre Slovensko. Prim. Tesárek viedol chirurgické oddelenie Onkologického ústavu 24 rokov.

Od roku 1994 sa stal primárom
chirurgického oddelenia MUDr.
Jozef Knotek, ktorý pokračuje
v tradícii svojich predchodcov, vypracoval novú techniku operácie
malígnej strumy. Zaviedol aj nové
moderné operácie zažívacieho
traktu. Dňa 1. októbra 1994 sa pôvodný NOÚ delí na dve časti: nová
časť na Kramároch si ponecháva
štatút Národného onkologického
ústavu a pracovisko ústavu na Heydukovej v r. 1994 - 1995 fungovalo
ako Nemocnica sv. Alžbety s prístavbami a bolo odštátnené. Vracia
sa pôvodnému majiteľovi a prevádzkovateľovi, rádu sv. Alžbety
a stáva sa neštátnym zdravotníckym zariadením pod správou rádu.
Od 1. januára 1996 nesie názov Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
V súčasnosti má chirurgické oddelenie 60 lôžok.

V roku 1984 prevzal vedenie chirurgického oddelenia MUDr.
Anton Godál, CSc., odchovanec
prim. Tesárka. Pokračoval v práci
v rozsahu podobnom svojmu predchodcovi. Spolu s budúcim primárom MUDr. Knotekom je spolutvorcom detektoru používaného V apríli 2005 sa chirurgické oddepri reoperáciách štítnej žľazy.
lenia OÚSA transformovali na Kliniku onkologickej chirurgie LFUK.
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Prvým prednostom sa stal dňa 1. 4.
2005 doc. MUDr. Ján Škultéty,
CSc., ktorý sa venoval najmä chirurgii pažeráka a týmusu. Odo dňa
15. 9. 2006 sa primárom kliniky
stal doc. MUDr. Vladimír Straka, CSc., bývalý prednosta Chirurgickej kliniky JLF UK v Martine.
Venoval sa najmä hepatobiliárnej
a pankreatickej chirurgii, robil aj
náročné multiviscerálne výkony
vrátane cievnych resekcií. Spektrom a počtom operácii prispel
k rozvoju kliniky ako high-volume
centra.
V septembri 2007 bol do funk- Kardinál Imrich Esterházy, maľba z Kláštora Rehole sv. Alžbety.
cie prednostu kliniky menovaný
neskorší profesor chirurgie doc.
MUDr. Štefan Durdík, PhD. Pod
jeho vedením bola na klinike zostavená publikácia Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie. Po
docentovi Strakovi bol v r. 2011
menovaný do funkcie primára
MUDr. Martin Sabol, PhD., ktorý pokračuje v extenzívnych výkonoch v hepato-pankreato- biliárnej
chirurgii ako aj kolorektálnej chirurgii. Klinika organizuje medzinárodné otvorené aj laparoskopické
chirurgické workshopy „Live Surgery Event“ s priamym prenosom
operačných výkonov z operačných
sál Kliniky onkologickej chirurgie
a interaktívnou diskusiou s renomovanými operatérmi v priebehu
operácií. Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA sa stáva jedným z lídrov v operatíve karcinómu prsníka a štítnej žľazy. Získava
akreditáciu MZ SR v chirurgickej
liečbe karcinómu prsníka. Zaraďuje sa medzi popredné chirurgické
pracoviská v oblasti viscerálnej
chirurgie – kolorektálna chirurgia,
chirurgia karcinómu žalúdka, hepato - pankreato - biliárna chirurgia. Na pracovisku sa implementujú aj nové výkony miniinvazívnej
proktochirurgie (napr. TAMIS)
a pokračuje sa v laparoskopickej
liečbe ochorení nadobličiek.
Kostol sv. Alžbety s časťou priľahlého kláštora Alžbetínok v súčasnosti.
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O tom, prečo dobre mienené rady (niekedy) nefungujú

Nebáť sa z obáv vyrozprávať
„Človek sa zmení na makové zrnko. Všetko zosilnie!“ sú slová onkologickej pacientky, ktorá sa
rozhodla vyhľadať psychologickú pomoc hneď po tom, ako zistila, že má rakovinu. Nevedela,
ako má komunikovať o svojej diagnóze s rodinou. Mala obavy, aké to bude, keď sa stretne s priateľmi, kolegami. Veď zrazu je onkologicky chorá. Nechcela, aby ju ľudia ľutovali. Nechcela, aby
na ňu ľudia pozerali cez prsty, s akousi stigmou rakoviny. Po diagnostikovaní a zahájení liečby
sa rozhodla, že o svojej diagnóze takmer nikomu nepovie.
rady“ od okolia, ktoré pacientom
neprospievajú a ťažko sa voči nim
dokážu obrniť. Medzi najčastejšie
reakcie okolia patria:
„Neboj sa, bude to dobré!“
„Musíš byť silný/á. Musíš to zvládnuť!“
„Nevzdávaj sa, mysli pozitívne!“
„Nesmieš sa stresovať, stres škodí
zdraviu...“
„Neplač. Plač ti nepomôže.“
„Netráp sa...“
„Ale prosím ťa, nad smrťou teraz
vôbec nepremýšľaj...“
„Mám kamarátku, ktorá má sestru a tá mala tiež rakovinu, ale už
zomrela...“

„N

ikomu nič nepovedať“ je
bežná reakcia človeka, ktorý
je konfrontovaný s onkologickou
diagnózou. Človek vynakladá veľa
úsilia na to, aby ustál samého seba
a to, že sa mu život náhle obrátil naruby. A tak v snahe minimalizovať
výdaj energie smerom von, o svojej
diagnóze pred okolím mlčí. Dôvody sú rôzne. Niekto nechce byť na
príťaž a pridávať blízkym starosti,
niekto je tak vystrašený a úzkostný,
že má v krku „hrču“ (alebo „knedlík“), ktorá mu bráni v rozprávaní,
niekto má tendenciu realitu rakoviny popierať. „Keď sa tým nezaoberám, keď o tom nehovorím, nedeje
sa mi to.“ Ďalším dôvodom, prečo
sa pacienti často uťahujú do svojho
vnútra a sociálne sa izolujú, sú prejavy ľútosti a tzv. „dobre mienené
číslo 3/2016
číslo
3/2017

Tieto a im podobné výroky neraz
zaznievajú z úst rodiny, priateľov,
kolegov či známych, ktorí sa snažia
dobre mienenými vetami, pomôcť
onkologickému pacientovi. A keď
nie priamo pomôcť, tak aspoň
nadviazať kontakt, udržať komunikáciu. Častou motiváciou je obava
z ticha. Preto blízki volia komunikáciu s vedomím, že pacienta treba podporiť, hovoriť s ním, „aby
reč nestála“. Prax ale ukazuje, že
pacienti sa cítia veľmi nekomfortne pri takýchto dobre mienených
radách. Vytvárajú bariéru medzi
pacientom a jeho komunikačným
partnerom. Dôvod? Rozpor medzi
tým, čo pacient prežíva a tým, čo
mu je odporúčané, komunikované.
Pacient v tejto situácii často uvažu-
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je asi nasledovne: „Rodina a blízki
nevedia, či to bude dobré, ako sa
ochorenie a liečba budú vyvíjať.
Tak prečo mi hovoria, že to bude
dobré? Ako to môžu vedieť? Prečo mi sľubujú niečo, čo nevedia
splniť? Ako sa nemám stresovať,
keď mi ide o život?“. Pridružuje sa
hnev, podráždenosť, pocity nepochopenia. Neraz sa pacient cíti nerešpektovaný či nepriamo tlačený
do výkonu. Do úlohy, ktorú v danej chvíli nevie, nechce a nemôže
splniť. Je dôležité uvedomiť si, že
pacient potrebuje v danej chvíli
cítiť strach, bezmocnosť. Nevie to
mať inak. Ak je konfrontovaný len
s dobre mienenými radami a jemu
sa nedarí byť silný, nebáť sa, má pocit, že je neschopný, slabý, že zlyháva a že sklamal rodinu. A to predsa
ani nie je pravda. Takéto fungovanie potom môže vytvárať bludný
kruh. (viď obrázok)
Každý pacient špecificky a svojsky
spracováva realitu nádorového
ochorenia. V situácii diagnostikovania onkologického ochorenia
(a aj v priebehu liečby) je prirodzené báť sa, byť slabý, prechodne
myslieť negatívne, prežívať stres,
plakať, rozmýšľať o smrti, či pociťovať nezmyselnosť života. Keď
pacient ešte nemá spracovanú svoju diagnózu a má obdobie zlosti,
depresie, smútku a bezmocnosti,
nepotrebuje počuť: „mysli pozitívne“, „neboj sa, nie je to až také zlé“,

PRE PACIENTKY A PACIENTOV

prirodzené emócie pacienta
ako reakcia na záťaž (strach,
hnev, úzkosť, bezmocnosť,
zúfalstvo)

zhoršenie kvality života

nástup alebo progres
depresívneho
prežívania

„chápem, aké to je.“ Oveľa efektívnejšie je zotrvať s pacientom aj
v ťaživých emóciách alebo v tichu.
Je možné ponúknuť mu priestor na
rozhovor alebo na samotu. Pýtať sa
na to, čo potrebuje.
Aj okolie je v období oznámenia
diagnózy a liečby neisté, bezradné.
Ľudia častokrát nevedia, ako majú
na pacienta reagovať. Kladú si otázky: „Mám sa s chorým kontaktovať?
Pýtať sa ho na jeho zdravotný stav
alebo nie? Ako mu mám pomôcť?

tlak okolia - aby to
pacient prežíval inak

pocity zlyhania pacienta

negatívne myšlienky
a naladenie

Chce odo mňa vôbec pomoc? Je
to s ním vážne?“. Ak nepoznajú odpovede na uvedené otázky, ľahko
si ich dotvoria, domyslia a zveličia.
Pomáha, ak pacient svojmu okoliu poskytne základné informácie
o svojom zdravotnom stave. Ako
úľavné sa osvedčilo hovoriť o vlastných pocitoch, aké má človek pri
pacientovi „tu a teraz“. Okolie pacienta sa tomu často vyhýba. Blízki
sa domnievajú, že ak by s pacientom hovorili o svojom prežívaní,

zaťažilo by ho to, trápil by sa ešte
viac. A tak radšej mlčia alebo poskytujú dobre mienené rady. Veľakrát sa stane, že obidve strany
sa v kontakte tvárou v tvár snažia
tváriť usmiato, v pohode. V snahe,
aby ten druhý na nich nevidel, že
vnútorne prežívajú strach, smútok,
hnev, obavy. Výsledkom takejto komunikácie je, že obidve strany ostávajú so svojimi emóciami osamelo.
Ak sa pri rozhovore s onkologickým pacientom cíti človek rozpačito, najlepšie je, ak mu o svojich
pocitoch priamo povie.
To, že o ťažkostiach nehovoríme,
neznamená, že sa nedejú, že neexistujú. Vyrozprávaním našich
strachov sa tieto stávajú počuteľné,
vypovedateľné, menej ohrozujúce.
Tým ich zbavujeme ich obrovskej
moci nad našim životom a prežívaním.
Text: Mgr. Lucia Alakšová, klinický
psychológ, Onkologický ústav sv.
Alžbety
Foto: archív

Optimistický pozdrav pre čitateľky a čitateľov časopisu Naša nemocnica v podobe obrázku nám
zaslala zo svojej tvorby počítačová grafička Andrejka Mázorová. Andrejka svoje grafiky už opakovane prezentovala v Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre, na výstavách cyklu Umenie, ktoré lieči.
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Návšteva zo zámoria

Stážisti z Kalifornie v Onkologickom ústave sv. Alžbety
V rámci zahraničnej spolupráce, ktorú rozvíja Onkologický
ústav sv. Alžbety na viacerých svojich pracoviskách, nás najnovšie navštívili študenti farmácie z americkej NOVA Southeastern University na Floride. Návšteva sa uskutočnila v rámci
11-dňového kreditovaného podujatia Summer Travel Study
Program uskutočňovaného pod gesciou Fakulty farmácie Univerzity Komenského. Cieľom bolo oboznámenie študentov
s pôsobením a predstavenie im európskeho typu lekární.

a spoločenských vied. V roku 1994
sa NOVA univerzita spojila s Juhovýchodnou univerzitou zdravotníckych vied a vytvorila NOVA Southeastern University (NSU).
NSU patrí medzi americké univerzity s významným výskumným potenciálom. Využíva rozsiahly areál
Fort Lauderdale-Davie s rozlohou
314 akrov (127,6 hektára). Má približne 24-tisíc študentov na Floriko sme sa v súvislosti s náv- mavú atmosféru a pri ukončení de, v USA a deviatich krajinách po
števou dozvedeli, súkromná širokú škálu absolventských a od- celom svete. V súčasnosti pripraNOVA Southeastern University sa borných titulov. Založili ju vo Fort vuje absolventov pre oblasť podzasadzuje za neštandardný, ino- Lauderdale na Floride v roku 1964, nikania, zubného lekárstva, vzdevatívny a jedinečný prístup ku pôvodne ako Nova University of lávania, inžinierstva a výpočtovej
vzdelávaniu. Ponúka študentom Advanced Technology pre štúdium techniky, umenia, humanitných
osobný starostlivý prístup, vní- orientované do oblasti fyzických a spoločenských vied, práva, medicíny, ošetrovateľstva, optometrie,
farmácie, psychológie, prírodných
vied a oceánografie.
Zaujímavosťou je, že NSU prevádzkuje vlastné zdravotnícke centrá,
ktoré poskytujú zdravotnícku, zubnú a psychologickú starostlivosť
tisícom obyvateľov južnej Floridy.
Verejnosti slúži tiež múzeum umenia NSU vo Fort Lauderdale a verejne dostupná knižnica či výskumné
a informačné centrum.
Amerických hostí, ktorých sprevádzala vedúca praxe študentov Anna
Maria Castejon, Ph.D., návšteva
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
zaujala. Vzhľadom k orientácii ich
štúdia sa v Lekárni sv. Alžbety zaujímali najmä o špecifiká slovenského
lekárnictva, zaujali ich i ukážky receptov, celý sortiment či príprava
niektorých liekov ale aj zónovanie
lekárne. Nadšení boli z návštevy jej
historickej časti. Odborný výklad
im počas celého pobytu na pôde
ústavu poskytli RNDr. Tibor Zonnenschein, zodpovedný farmaceut
Vedúca praxe študentov Anna Maria Castejon, Ph.D., a RNDr. Tibor a sestra Anežka.
Zonnenschein, odborný zástupca Lekárne sv. Alžbety.
Beseda s americkými študentmi

A

číslo 3/2016
číslo
3/2017
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Stážistov nadchla najmä historická lekáreň sv. Alžbety. Prekvapilo ich, že vznikla ešte skôr ako sa konštituovali samotné USA. Pacientom začala slúžiť pred vyše 250-rokmi.

ukázala, že majú tiež veľa spoločného s tými, čo sa na povolanie farmaceuta pripravujú na Slovensku.
Ako za nich tlmočil študent Adrian,
zmysel svojho budúceho povolania
vidia v možnosti pomáhať pacientom, jedným z najobľúbenejších
predmetov je pre nich Farmakológia – poznanie liekov a ochorení.
Neodmietajú pritom ani uplatnenie napríklad aj vo farmaceutickom priemysle. Pochopiteľne, medzi štúdiom farmácie v USA a na
Slovensku sú tiež rozdiely. V Spojených štátoch je zavedené štvorročné bezplatné magisterské štúdium
farmácie. Ďalším štúdiom popri

zamestnaní je možné získať ďalšie
stupne vzdelania, titul Ph.D., alebo
špecializácie v desiatkach špecializačných odborov“. Podmienkou
na získanie diplomu v odbore farmácia je úspešné absolvovanie záverečných písomných testov, ktoré
sú pre všetkých končiacich študentov rovnaké.

Snímky z historickej lekárne sv.
Alžbety prinesú účastníci praxe aj
domov do Spojených štátov.

Amerických hostí zaujal tiež v Onkologickom ústave sv. Alžbety verejne dostupný obraz Panny Márie z Guadaluppe, (dar pre kláštor). Guadaluppe je známe pútne miesto v Mexiku a preto ho poznajú aj v USA.

Text: RNDr. Tibor Zonnenschein, odborný zástupca Lekárne sv.
Alžbety, Onkologický ústav sv. Adrian, rovnako ako ďalšie študentky a študenti vidí zmysel svojAlžbety
Foto: Peter Kresánek
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ho budúceho povolania najmä
v možnosti pomáhať pacientom.

UŽITOČNÉ VEDIEŤ

Pitný režim

ako súčasť zdravej výživy
Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla niekoľko
dní až týždňov, no bez vody len krátko. Pokým sú ľudia v strese alebo zhone, zabúdajú často na pitný režim a prijímajú menej tekutín, než je ich fyziologická potreba.
až ťažký stupeň dehydratácie
organizmu. Pri potení sa z akýchkoľvek príčin, treba vypiť viac vody
(pozrieť príslušnú tabuľku v ďalšom texte). U zdravých dospelých
ľudí v mladšom a strednom veku
tvorí voda spravidla 60 % celkovej telesnej hmotnosti, z toho
v bunkách tela je 30 – 33 %
(intracelulárna voda) a mimo
buniek je 27 – 30 % (extracelulárna voda). Percentuálny obsah
telesnej vody s postupujúcim vekom klesá. Kým u dieťaťa tvorí pri
narodení podiel telesnej vody až
70 % z celkovej telesnej hmotnosti,
u dospelého človeka je to 50 – 60
Podiel vody na skladbe tela. % (muži: 60 %, ženy: 50 %). V staPribližne 2/3 ľudského tela tvorí robe dochádza k ďalšiemu poklesu
voda. Z toho asi 2/3 sa nachádza (podľa literatúry: 46 – 52 %).
intracelulárne (v bunkách) a 1/3
je extracelulárne (mimo buniek) Bilancia a potreba tekutín.
(krv, lymfa, sliny, tráviace šťavy Denná bilancia tekutín u doa tkanivový mok). Voda sa podieľa spelého zdravého človeka má
na distribúcii živín, minerálnych väčšinou nasledujúce parametre:
látok, vitamínov, hormónov i na Dospelý človek prijíma v prievylučovaní nestrávenej potravy mere 2,0 – 2,5 litra, t.j. 2000 –
a škodlivín. Z organizmu sa dostá- 2500 ml tekutín denne. Z tohto
va v moči, stolici, pote a vodných množstva pripadá spravidla 1,5
parách, ktoré vznikajú pri dýchaní. litra (1500 ml) na vypitú tekuV lete môže dospelý človek denne tinu. Zvyšok príjmu je prevažstratiť až niekoľko litrov tekutín. ne súčasťou stravy bohatej na
Tie treba neustále dopĺňať, ináč sa vodu, napríklad ovocie, zelenina,
stráca výkonnosť aj odolnosť. Pri mlieko, jogurty a pod. (800 – 1000
nadmerných stratách vody, naprí- ml) a iba malá časť (300 – 500 ml)
klad počas ťažkej fyzickej práce vzniká pri metabolických prov teplých prevádzkach, počas po- cesoch v organizme. Voda sa vybytu v saune, či počas športového lučuje z tela prevažne obličkami
výkonu, môže vzniknúť stredný (1200 – 1500 ml), menšie množčíslo 3/2017
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stvá sa vylučujú stolicou (100 –
200 ml), vydychovaním pľúcami
(250 – 400 ml) a odparovaním pokožkou (500 – 600 ml). V prípade
potenia pri fyzickej námahe, športe, pri pobyte v teplých prevádzkach alebo počas horúcich letných
dní pri pobyte na slnku sa k neviditeľnému odparovaniu vody kožou pridruží aj viditeľné potenie,
ktorého intenzita závisí najmä od
výšky teploty a dĺžky pobytu v horúcom prostredí. Straty potením
môžu v extrémnych prípadoch
(napr. pobyt v saune) dosiahnuť až
dva litre (2000 ml) za jednu hodinu! Pri nedostatočnom príjme tekutín (vypitie dvoch litrov za celý
deň sú v takomto prípade žalostne
málo!) vedú takéto straty k rýchlej
dehydratácii a v individuálnych
prípadoch ohrozujú cirkulačnými
problémami až kolapsom. Nadmerné straty vody a zvýšené nároky na
jej príjem sú okrem potenia aj pri
niektorých chorobách spojených
s horúčkou, vracaním, hnačkami
alebo zrýchleným dýchaním (hyperventiláciou).
Denná potreba tekutín pre
zdravého dospelého človeka.
Dobrým a praktickým návodom
je nasledujúci vzorec: 40 ml/1 kg
telesnej hmotnosti (t.j. 2000 ml
pri 50 kg, 2400 ml pri 60 kg, alebo
3200 ml pri 80 kg ale až 4000 ml pri
100 kg). Pri potení sa príjem tekutiny zvyšuje o +10 až 25 %; pri zvýšenej telesnej teplote a horúčke sa
príjem tekutiny zvyšuje o +12,5 %
za každý 1°C nad normálnu teplotu.
Praktický režim denného príjmu tekutín. Príjem tekutín je
dobré rozdeliť do pravidelných
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intervalov a piť rovnomerne
v priebehu celého dňa. Pri vypití 2,5 litra t.j. 2500 ml tekutín denne, to môže byť napríklad režim 5
x 500 ml prijatých napríklad pri
bežných 5 denných jedlách (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Výnimkou sú neskoré večerné
alebo nočné hodiny, kedy väčšia
pitná záťaž môže viesť k zbytočnému prebudeniu v záujme potreby vyprázdniť naplnený močový
mechúr. V ojedinelých prípadoch
takýto postup podporí nočnú nespavosť u ľudí s ťažším zaspávaním.
Vyvarovať sa treba pitiu väčšieho
množstva tekutín v neskorých
hodinách, a to najmä u drobných
detí v predškolskom veku, ktoré
trpia na nočné pomočovanie. Každý človek však má individuálnu potrebu tekutín. Priemerne
by mal dospelý človek denne prijať
2 – 2,5 litra tekutín. Vhodné je
hneď po prebudení sa vypiť pohár
s 2 – 3 dl vody. Spánok je najdlhším
intervalom, počas ktorého človek
nepije. Pokiaľ sa niekto v nočných
hodinách aj spotil, môže ráno po
zobudení mať prejavy deficitu tekutín, v ojedinelých prípadoch javiť aj znaky miernej dehydratácie.
Dôležité je piť priebežne počas
celého dňa. V záujme dodržiavania
správneho pitného režimu sa odporúča nečakať na príznak smädu,
lebo smäd patrí medzi neskoré
signály nedostatku tekutín! Napriek rozšírenému názoru v širokej verejnosti o nevhodnom pití
tekutín počas jedla pre údajné riedenie tráviacich štiav, nie sú v dostupnej odbornej literatúre žiadne
rady alebo odporúčania, ktoré by
takéto obmedzenia podporovali.
Pokiaľ by sa takéto obmedzenie
dodržiavalo do dôsledkov, potom
by sa to netýkalo iba príjmu tekutín v podobe pitného režimu, ale aj
potravín s vysokým obsahom vody,
napríklad mlieka (takmer 90%
vody), jogurtov, ovocia a zeleniny
(často viac než 90 % vody), polievok, mliečnych alebo i veľmi sofis-

tikovaných nutričných kokteilov náhradu jednej porcie ovocia než
a niektorých ďalších potravín.
za súčasť bežného pitného režimu. V rámci kampane „päť porcií
Nápoje v rámci pitného reži- ovocia a zeleniny denne“ sa prímu. Z hľadiska potrieb organiz- rodné ovocné a zeleninové šťavy
mu by sa v rámci každodenného pokladajú za súčasť zdravej výživy,
pitného režimu mali piť tekutiny avšak za predpokladu obmedzenébez pridanej energie vo forme ho príjmu jednej dennej porcie,
cukru či alkoholu. Preto v rámci čo spravidla predstavuje 100 – 150
verejne-zdravotníckych odporú- ml čistej šťavy. Pre podporu pitnéčaní platí, že „na smäd je voda ho režimu je ich najlepšie riediť
a nie malinovky ani pivo, víno s čistou prírodnou pramenitou alealebo sladký čaj“. Pod „vodou“ sa bo pitnou vodou. Zeleninové šťavy
nerozumie iba pitná vodovod- majú nižší obsah cukru a energie
ná voda, ale aj slabo minerali- (spravidla s obsahom energie 70
zované prírodné pramenité – 90 kJ / 100 ml). Možno ich preto
vody, ktoré možno kúpiť ako tzv. počas dňa vypiť viac než ovocných
balené vody. Ďalej to môže byť štiav. Ovocné nektáre obsahujú
nesladený čaj, najlepšie ovoc- málo ovocnej zložky, ku ktorej sa
ný, zelený alebo slabší čierny čaj. pridáva voda, cukor, arómy i farČierna káva, aj napriek tomu, že bivá. Kvôli svojmu obsahu nie sú
sa dnes pri primeranej konzumácii vhodné pre každodenný pitný
pokladá za nutrične a zdravotne režim. Dvojnásobne to platí pre
prospešný nápoj, sa do pitného sladké nealkoholické s CO2 sýterežimu nezaraďuje. Dôvodom pre né „bublinkové“ limonády, mato je močopudný (avšak nie de- linovky a ďalšie „soft drinky“,
hydratačný!) účinok kofeínu. To je ktorých je na trhu veľmi veľa. Nadôvod, pre ktorý sa spolu s čiernou vyše niektoré kolové nápoje okrem
kávou odporúča piť tekutiny - naj- kofeínu obsahujú aj kyselinu foslepšie s každou šálkou kávy vypiť forečnú. Táto anorganická kyseli1 – 2 poháre (150 – 400 ml vody). na znižuje vstrebávanie vápnika
Mlieko je potravinou v tekutom z čreva. Na obsah kofeínu a kyseskupenstve a aj napriek tomu, že liny fosforečnej treba myslieť najobsahuje takmer 90 % vody, kvô- mä u detí, ktoré sú v období rastu,
li obsahu živín a energie je lepšie a ktoré preto potrebujú dostatočný
ho zaradiť radšej medzi potraviny, príjem vápnika pre správny vývoj
než medzi pitný režim. Obsah tuku a mineralizáciu kostí. Chladené
a energie v mlieku sú nasledujú- sódové a perlivé vody s výdatce: nízkotučné mlieko: 0,5 g tuku ným obsahom pridaného CO2
a 160 kJ/100 ml; polotučné mlieko: vníma väčšina konzumentov ako
1,5 g tuku a 190 kJ/100 ml; a pl- osviežujúce. Vhodné sú však skôr
notučné mlieko: 3,5 g tuku a 260 na občasné pitie, než pre pravidelkJ/100 ml. Zo sladkých nápojov ný každodenný pitný režim. Väčsa vďaka obsahu mikronutrientov šinou uhasia pocit smädu už po
(vitamínov, minerálnych látok, an- vypití malých množstiev a preto
tioxidantov, a niekedy aj vlákniny) pôsobia skôr proti dostatočnému
do zdravej výživy zaraďuje iba pitnému režimu, než by ho mali
100% ovocná šťava alebo 100 % podporovať. Ten, kto má rád „bubzeleninová šťava bez dodatočné- linky“ vo vode, mal by voliť skôr
ho pridania cukru. Keďže aj v kva- jemne perlivé varianty. Minerállitných ovocných šťavách je dosť ne prírodné vody s vysokým
veľa cukru a energie (spravidla 10 obsahom minerálnych látok,
– 12 g cukru a 170 – 200 kJ/100 ml t.j. silne mineralizované a veľšťavy), pokladajú sa skôr za možnú mi silne mineralizované vody
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z liečivých prameňov, sú skôr
súčasťou prírodnej liečby rôznych
ochorení (napríklad zažívacieho
traktu, dýchacích ciest a pod), než
pravidelnou zložkou pitného režimu. Pre vysoké zastúpenie minerálnych látok môžu pri neuváženej
konzumácii spôsobiť aj zdravotné
problémy: v závislosti od ich konkrétneho zloženia môžu napríklad
zvýšiť hodnoty krvného tlaku (sodík), alebo spôsobiť hnačky (horčík), prípadne zápchu (vápnik,
železo). Je dobré pred ich konzumáciou sa poradiť so svojimi ošetrujúcimi lekármi alebo aspoň získať hodnoverné informácie o ich
zložení, indikáciách a účelnom
používaní vrátane správneho dávkovania. Polievky majú síce veľký
obsah vody a podporujú trochu
pitný režim, podobne ako trebárs
aj mlieko. Napriek tomu je lepšie
a taktickejšie ich zaradiť medzi potraviny s vyšším obsahom vody než
ako zložku pitného režimu.
Deti a starší ľudia smäd obyčajne vnímajú až pri pokročilejšom
deficite telesných tekutín, preto
sú tieto vekové skupiny skôr ohrozené dehydratáciou. Obraz o tom,
ako je telo zásobené vodou, poskytne farba moču a turgor kože,
(napätie a elasticita pokožky). Pokožka človeka, ktorý prijal málo tekutín, stráca pružnosť a jeho moč
je tmavý. O deficite vody svedčia

aj vysušené sliznice, drsný jazyk,
suché a popukané pery. Keď organizmus dostáva málo vody, začne
ňou šetriť. Obličky vstrebávajú
naspäť časť z už prefiltrovaného
moču a ten sa zahusťuje. Hrozí,
že sa v ňom budú tvoriť močové
kamene. Aj príčinou zápchy môže
byť nízky príjem tekutín. Pomôže
pitná voda, ktorá je účinné laxatívum. Ku káve vždy vypite 1 – 2 poháre vody.

Pitný režim – záverečné odporúčanie pre prax. Základ pitného režimu má tvoriť nekalorická tekutina, t.j. pitná vodovodná
voda, alebo slabo mineralizovaná
prírodná pramenitá voda. Minerálne vody s vyšším alebo vysokým
obsahom minerálnych látok, či
už čisté alebo sladené s príchuťami (a podobne ako aj 100 % ovocné šťavy), by mali byť len doplnkovým zdrojom príjmu tekutín
a nemali by pokryť viac než 10 %
z celodenného pitného režimu.
Uprednostniť sa majú pramenité
vody s nižším stupňom mineralizácie, nesýteným alebo iba jemne
perlivým. Ochutené sladené vody,
a podobne aj ovocné šťavy, obsahujú väčšie množstvo pridaného
cukru a energie – nemali byť preto
byť súčasťou bežného pitného režimu. Pri výbere ochutených vôd sa
orientujte na druhy s nižším obsa- MUDr. Peter MINÁRIK, PhD., MSc.
hom sodíka a cukru – obsah prida- Foto: Peter Kresánek

Voda (pitný režim)
• Voda je základ pitného režimu, je to nekalorická
tekutina. Ideálnym variantom je prírodná pramenitá
voda
• Minerálne vody, či už čisté alebo ochutené, podobne ako 100 % ovocné šťavy by mali byť len doplnkovým zdrojom a tvoriť 10 % z dennej dávky tekutín.
Ak teda vypijeme za deň 2,5 litre tekutín, tak sladenej
minerálky môže byť 2,5 dl. Uprednostniť pramenité
vody a minerálne vody s nižším stupňom mineralizácie, jemne perlivým.
• Nápoje s ovocnou príchuťou obsahujú cukor, majú
teda glykemicky účinok a obsah rýchlo využiteľnej
číslo 3/2017

ného cukru a „kalórií“ sa dá znížiť,
alebo úplne odstrániť použitím
nekalorických alebo nízko kalorických sladidiel. Sladenie fruktózou
umožní znížiť o niečo obsah energie – lebo fruktóza má vyššiu sladivosť, než má sacharóza, a na dosiahnutie sladkej chuti sa dá oproti
sacharóze použiť o niečo menšie
množstvo. Fruktóza má zároveň
nižší glykemický účinok než má sacharóza, je preto vhodná najmä vtedy, ak je vhodné použiť cukor s nižším glykemickým indexom. Treba
však mať na pamäti, že nadmerný
príjem fruktózy podporuje vznik
obezity, poruchy tukového metabolizmu, nealkoholovej tukovej
choroby pečene a metabolického
syndrómu. Pacienti s cukrovkou
a obezitou by mali piť takmer výlučne pitnú alebo pramenitú vodu
bez prírodného alebo pridaného
cukru a bez energie, výnimočne
vody sladené nekalorickými sladidlami. Pri vysokom krvnom
tlaku (hypertenzii) treba kontrolovať príjem sodíka (kuchynskej soli, NaCl), preto sú pre pitný
režim vhodné iba vody s minimálnym obsahom sodíka (kuchynskej
soli), ktorý by nikdy nemal presahovať 50 mg sodíka na liter, ideálna
je pitná vodovodná voda.
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energie- odporúča sa striedmy a regulovaný príjem.
• Pacienti s cukrovkou a obezitou by mali piť
okrem čistej pitnej vody, výnimočne „Iight“ nápoje
sladené nízko kalorickými sladidlami.
• Pacienti s vysokým krvným tlakom majú piť vody
s veľmi nízkym obsahom sodíka, menej ako 50 mg
na liter, alebo čistú pitnú vodu.
Pitný režim má byť taký, aby vodná bilancia (príjem
a výdaj) bola v rovnováhe a aby organizmus netrpel
nedostatkom telesných tekutín (dehydratáciou). Pre
optimálny príjem vody (tekutín) nemožno udať
jednu hodnotu pre všetkých ľudí. Spravidla sa udáva,
že pre dospelého človeka je príjem 2 – 3 litrov te-
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kutín denne optimálny na pokrytie biologických
potrieb organizmu. Inštitút medecíny v USA odporúča denný príjem tekutín až 2,7 litra pre ženy a 3,7
litra pre mužov. Odborné spoločnosti zamerané na
štandardizáciu stravy a výživy však odhadujú, že pre
väčšinu ľudí znamená 1,2, litra vypitej vody minimálny denný pitný režim. Presnejšie sa potreba príjmu
tekutín da vypočítať vo vzťahu k telesnej hmotnosti.
Niektoré zdroje odporúčajú príjem 0,5 litra vody
na každých 15 kg telesnej hmotnosti. Iné zdroje
uvádzajú príjem tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti
a vo vzťahu k veku.

uvádza tabuľka 1. Približne 80 % vody prijímame vo
forme tekutín a nápojov, ostatných 20 % prijmeme
v potravinách (predovšetkým prostredníctvom ovocia a zeleniny) a menšie množstvo vody (150 – 300
ml) si telo vyprodukuje samo vo forme tzv. metabolickej vody.
Pri zvýšenom potení sa príjem tekutín má zvýšiť,
a to niekedy dosť podstatne (pri športe počas horúcich letných dní, saunovaní ...).

Voda sa stráca predovšetkým vo forme vylúčeného
moču (1,0 – 1,5 litra denne). Ďalší liter telesnej vody
Príjem vody a pitný režim u detí a dospelých sa denne stratí dýchaním, odparovaním kožou, potesa môže riadiť aj podľa veku a telesnej hmotnosti, čo ním a stolicou.

Denná bilancia tekutín (voľne podľa: Zadák, 2008):
Zdroj príjmu:

Príjem (ml):

Celkové vylučovanie:

Vylučovanie (ml):

Pitie

1100 – 1400

Moč

1200 – 1500

Potrava

800 – 1000

Stolica

100 – 200

Metabolizmus – oxidácia živín

300

Pľúca

400

Koža

500 – 600

Faktory ovplyvňujúce dennú potrebu tekutín (voľne podľa: Zadák, 2008):
Faktor:

Percentuálne zvýšenie:

Teplota

12,5 % na 1°C nad normu

Potenie

10 – 12 %

Hyperventilácia

10 – 60 %

Zvýšená činnosť ŠŽ

25 – 50 %

Celková mineralizácia vody (podľa legislatívneho predpisu z roku 2001):
Voda:

Stupeň mineralizácie (mg/l):
Do 50 mg/l

Minimálne mineralizovaná
Slabo mineralizovaná

50 až 500 mg/l

Stredne mineralizovaná

500 až 1500 mg/l

Silne mineralizovaná

500 mg až 5 g/l

Veľmi silne mineralizovaná

Nad 5 g/l

Denný príjem tekutín podľa veku a telesnej hmotnosti (voľne podľa: Výživa detí, 2012)
Denný príjem tekutín podľa veku a telesnej hmotnosti
Vek

4 – 7 rokov

8 – 10 rokov

11 – 13 rokov

14 – 15 rokov

Nad 15 rokov

Príjem tekutín (l/deň)

1,6

1,8

2,15

2,45

2,8

Príjem tekutín (ml/kg/deň)

75

60

50

40

40
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LIGA PROTI RAKOVINE

Odkaz pre robenie dobra

Čo priniesol Deň narcisov
V nadväznosti na informácie z predošlého vydania, upresňujeme našim čitateľom výsledky, ktoré priniesol 21. ročník Dňa narcisov 2017. Celkovo sa podarilo vyzbierať 942
856 eur. Na najznámejšiu dobročinnú zbierku, tohtoročný Deň narcisov, na ktorej sa priamo v uliciach podieľalo 16 106 dobrovoľníkov, prispeli aj tisícky anonymných
darcov. Verejne ju podporili tiež viaceré známe osobnosti,
medzi nimi slovenský prezident Andrej Kiska. Generálna
rada Ligy proti rakovine následne prerozdelila príspevky
pre jednotlivých žiadateľov.

V

ýnimočný Deň narcisov však
bezpochyby už dávno nie je
len o financiách. Je o ľudskosti,
o výchove mladej generácie k „robeniu dobra“, je o odovzdaní odkazu, že vieme a chceme pomáhať
a je o odovzdaní odkazu, že v zápa-

číslo 3/2017

se s chorobou nie sú pacienti sami.
Žiaľ, z roka na rok ich pribúda,
bolo by treba veľmi veľa takýchto
dní, sme však vďační i za fenomén
tohto jediného – vám všetkým
– či už na strane dobrovoľníkov,
prispievajúcich alebo partnerov.
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Deň narcisov je jediný v roku, jeho
hodnotu však tvoria tisíce dobrých
ľudí so srdcom... Úprimne ďakujeme.
Kolektív Ligy proti rakovine
Foto: Peter Kresánek
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Z podujatí
Poučné i zábavné
Medzi podujatiami partnersky
sprostredkovanými Ligou proti rakovine najmä ženám patrilo tiež
víkendové Justwoman by Diva’s.
Veľký Draždiak v Bratislave premenilo na miesto zdravého životného
štýlu a vynikajúcej nálady. V stánku
Ligy vynikla popri iných publikáciách úplne nová - venovaná tematike rakoviny krčka maternice,
zahŕňajúca potrebné informácie
nielen o prevencii, očkovaní, ale aj
o samotnom priebehu ochorenia.
Ďalšie poskytoval priamo v stánku jej autor MUDr. Ladislav Masák,
CSc., prednosta Kliniky onkologickej gynekológie Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Nechýbala tu ani

psychologička PhDr. Andrea Križanová.
Na rozmanitý sprievodný program
v stánkoch ďalších partnerov podujatia nadväzovali športové aktivity,
beh s päťkilometrovou trasou, či
paddleboarding, hudobné a tanečné vystúpenia i tombola s hodnotnými cenami. Veľa zábavy priniesol
účastníčkam už spomenutý padd-

leboarding. Zjednodušene paddleboard alebo pádlovacia doska je
podobná surfovému longboardu,
no je ľahšie použiteľná, na ktorej sa
jazdec pohybuje vpred pomocou
dlhého pádla. Nový šport paddleboarding, alebo tiež SUP (Stand Up
Paddle – pádlovanie postojačky) je
totiž neobyčajne všestranný a jednoduchý.

PREDBEŽNÉ ROZDELENIE VÝNOSU ZBIERKY DŇA NARCISOV 2017
1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Projekty podporené cez darovacie zmluvy
a) Ústav experimentálnej onkológie - Biomedicínske centrum SAV, Bratislava 10.000,00; Onkologický ústav sv. Alžbety,
Bratislava 10.000,00; Národný onkologický ústav 5.000,00; UK – Lekárska fakulta, Bratislava 3.640,00
b) Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 5.000,00; Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1.400,00; Fakultná
nemocnica Trenčín 5.000,00; Fakultná nemocnica Nitra 3.000,00; Fakultná nemocnica Žilina 1.980,00; NsP Prievidza so
sídlom Bojnice 4.500,00; Univerzitná nemocnica Martin 4.320,00; FNsP J.A.Reimana, Prešov 2.800,00; UNsP Milosrdní bratia,
Bratislava 5.000,00; Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 5.000,00; Biomedicínske centrum SAV, Bratislava 5.000,00; OZ
PRO VITAE – Hospic Hestia, Lučenec 700,00; Diecézna charita, Nitra 3.000,00; Sv. Lujza, n.o., Handlová 5.000,00; Hospic
milosrdných sestier, Trenčín 1.800,00; Pod krídlami Dominiky, n.o., Nitra 3.500,00; Svetielko pomoci, n.o., Košice 5.000,00
2. PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY
Projekty podporené cez darovacie zmluvy • letné tábory pre detských onkologických pacientov,
rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:
Klub detskej nádeje , Bratislava 12.000,00 - Slovilco, Martin 3.000,00; Turčianske Venuše, Martin 3.000,00; KRUH n.o. Trnava
1.500,00; IRIS, Nové Zámky 2.500,00; Klinček, o.z., Čadca 2.000,00; Organizácia postihnut. chron. chorobami, Trenčín
2.000,00; Venuša, Považská Bystrica 2.000,00; pobočka LPR Bratislava 3.000,00; Slov. klub po transplant. krvot. buniek,
Žilina 2.000,00; Združenie pacientov s hematolog. malignitami, Bratislava 3.000,00; MAMMA, oz. Spišská Nová Ves 2.000,00;
- OZ Viktorky Banská Bystrica 3.000,00; OZ Narcis, Vranov nad Topľou 2.000,00; Svetielko nádeje, Banská Bystrica 2.000,00
3. PROJEKTY A PROGRAMY SMERUJÚCE K ROZVOJU VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA
Projekty podporené cez darovacie zmluvy • projekty v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava 500,00; OÚSA, Bratislava 3.000,00; Martinský klub medikov, Martin 2.000,00; RE-PUBLIC, Bratislava 1.000,00
Finančné prostriedky vo výške 772.495,23 EUR budú v priebehu roku 2017 použité na projekty a aktivity organizačne,
personálne a materiálne zabezpečované Ligou proti rakovine a na zabezpečenie regionálnych potrieb a podporu organizačných
zložiek. Jedná sa o projekty ako: relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov, aktivity, programy a prevádzka centier
pomoci Bratislava, Košice, Martin, personálne náklady súvisiace so správou centier, služby na Linke pomoci a rehabilitačné
služby pre pacientov, finančná pomoc pre sociálne slabšie skupiny onkologických pacientov, ubytovacie zariadenia
pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach, onkologická výchova na školách, workshopy
pre študentov, edukácia mládeže, Týždeň proti rakovine, publikačná činnosť, vydávanie brožúr, informačných letákov,
materiálne zabezpečenie DN 2018 (zálohové platby – narcisy, identifikátory, tričká pre dobrovoľníkov), psychosociálne
poradenstvo, parciálna časť mzdových nákladov psychológov poskytujúcich služby onkologickým pacientom v rámci SR.
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Obezita nie je stavom mysle
Je to choroba so všetkými vážnymi dôsledkami:
vyvoláva ďalších 236 ochorení

Obezita je chronické ochorenie,
ktoré dosahuje epidemické proporcie. Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych
problémov nielen v dospelej, ale aj
v dospievajúcej a detskej populácii.
V súčasnej dobe je najrozšírenejším
metabolickým ochorením na svete
s trvalo vzostupným trendom výskytu. Obezita je v súčasnosti závažnejším problémom ako podvýživa.
V roku 2014, podľa údajov Svetovej
zdravotníckej organizácie (SZO),
viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb
malo nadhmotnosť, z nich 600 miliónov malo obezitu. Až 13 % svetovej dospelej populácie (11 % mužov
a 15 % žien) trpí obezitou a 39 %
(38 % mužov a 40 % žien) trpí nadhmotnosťou.

C

elosvetový výskyt obezity sa
medzi rokmi 1980 a 2014 viac
ako zdvojnásobil. Ak súčasné trendy budú pokračovať v nezmenenom
tempe je predpoklad, že v roku 2030
bude celosvetovo až 3,3 miliardy ľudí
trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou. SZO stanovila pre celý svet cieľ
znížiť počet obéznych osôb do roku
2025 na úroveň z roku 2010. Na dočíslo 3/2017

siahnutie tohto cieľa nám ostáva menej ako 10 rokov (dnes je s veľkou
pravdepodobnosťou jasné, že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť).
V Európskom regióne (2015) trpelo
podľa údajov SZO obezitou 21,5 %
mužov a 24,5 % žien. Rovnaká správa
SZO uvádza, že výskyt nadhmotnosti
u detí do 5 rokov je 12,4 %.
Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Podľa údajov z roku
2012 sa v pásme nadhmotnosti
a obezity nachádza približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. Sedem
z desiatich slovenských mužov vo
veku 18 – 64 rokov a šesť z desiatich
slovenských žien rovnakého veku
má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu (BMI viac ako
30 kg/m2. 3. stupeň obezity (BMI >
40 kg/m2 ) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie. Alarmujúce
sú údaje nielen o náraste počtu obéznych dospelých osôb, ale obezita je
ochorenie, ktoré sa nevyhýba ani
detskej a dospievajúcej populácii.
Nadhmotnosť a obezita sú definované ako abnormálne nahromadenie
tuku, ktoré vedie k poškodeniu zdravia. Základnou príčinou vzniku nadhmotnosti a obezity je nerovnováha
medzi príjmom a výdajom kalórií.
Najčastejšie to spôsobuje zvýšený
príjem na energiu bohatých jedál
s vysokým obsahom tukov a cukrov,
väčšie porcie takýchto jedál, konzumácia sladených nápojov a zvýšená
fyzická inaktivita vďaka sedavému
spôsobu života. Do úvahy prichádzajú aj ďalšie faktory ako chronický stres, nedostatok spánku alebo
užívanie liekov, ktoré vedú k nárastu
hmotnosti.
Obezita je predovšetkým choroba,
ktorá významne zvyšuje riziko vzni-
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ku ďalších závažných zdravotných
ochorení a komplikácií. V súčasnosti
je známych 236 ochorení súvisiacich
s obezitou a komplikácií obezity (metabolické, štrukturálne, zápalové,
degeneratívne a nádorové). Obezita
je spojená s nárastom chorobnosti
a predčasnej úmrtnosti. Obezita je
spojená s 2-násobným zvýšením rizika pre ischemickú chorobu srdca
a cievne mozgové príhody, je nezávislým rizikovým faktorom pre srdcové
zlyhávanie (zvýšenie BMI o 1 kg/m2
vedie k zvýšeniu rizika srdcového zlyhávania o 7 % u žien, o 5 % u mužov).
Nárast BMI o 1 kg/m2 vedie k zvýšeniu rizika rozvoja fibrilácie predsiení o 4 % u oboch pohlaví. Obezita je
spojená s 3 až 7-násobným zvýšením
výskytu diabetes mellitus 2. typu
v porovnaní s osobami s normálnou
hmotnosťou. Aj výška krvného tlaku
je priamo ovplyvnená hmotnosťou,
napríklad pokles hmotnosti o 5 kg
vedie k zníženiu systolického krvného tlaku o 4,4 mmHg a ku zníženiu
diastolického krvného tlaku o 3,6
mHg. Samozrejme táto úmernosť platí aj opačne (nárast hmotnosti vedie
k nárastu krvného tlaku). 90 % diabetikov 2. typu má nadhmotnosť alebo
obezitu, čiže spojenie nazývané aj
diabezita je naším každodenným klinickým chlebíčkom. Obezita (BMI
≥ 30kg/m2) zvyšuje o 55% riziko
depresií. Súvisí s ňou aj nárast rakovinových ochorení (maternica, prsník,
hrubé črevo, prostata). Obezita má
vzťah k 2 – 7 násobnému zvýšeniu
rizika pre chronické obličkové ochorenie a rozvoj konečných štádií obličkových ochorení s dialýzou a transplantáciou obličky. Obezita súvisí
s častým výskytom ochorení tráviaceho traktu (tukovou chorobou pečene – nealkoholovým stukovatením
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pečene, so žlčníkovými kameňmi
(3-krát častejšie u obéznych osôb
v porovnaní s osobami s normálnou
hmotnosťou, 6-krát častejšie u osôb
s BMI ≥ 40kg/m2), akútnym a chronickým zápalom pankreasu, rakovinou pankreasu a hrubého čreva,
hemoroidmi, funkčnými poruchami
tráviaceho traktu, gastro-ezofageálnou refluxnou chorobou. Nie ojedinelé sú kožné komplikácie obezity
(ekzémy, kvasinkové infekcie). Obezita vedie k ochoreniam pohybového
aparátu (zvýšená mechanická záťaž
podporuje vznik artrózy bedrových,
kolenných a členkových kĺbov).
U obéznych osôb sa zvyšuje výskyt
syndrómu spánkového apnoe. Akumulácia tuku v hltane je hlavným
rizikovým faktorom pre rozvoj spánkového apnoe.
Obezita zohráva dominantnú úlohu
v stigmatizácii detí a dospelých osôb,

čo vedie k ich diskriminácii a rozvoju depresií a úzkosti. V skupine osôb
s normálnou hmotnosťou (BMI 18.5
– 24.9 kg/m2 ) bolo 5,7 % ľudí, ktorí sa cítili diskriminovaní pre svoju
hmotnosť. V skupine osôb s BMI 30.0
– 35 kg/m2 sa diskriminovaných cítilo už 19,2 % a v skupine s obezitou
II. stupňa BMI >35.0 kg/m2 sa cítilo
diskriminovaných 41,8 % osôb.
Obezita zapríčiňuje vyššiu chorobnosť a invaliditu, významne zhoršuje
kvalitu života a spoločenského uplatnenia obéznych jedincov.
Obezita významne skracuje dĺžku života. Obezita I. stupňa (BMI 30 – 35
kg/ m2) vedie ku skráteniu života o 3
roky, obezita III. stupňa BMI ≥ 40kg/
m2 vedie ku skráteniu života o 8 –
10 rokov. Každých 5 kg/m2 nárastu
BMI vedie k 40 % nárastu vaskulárnej
mortality pre ischemickú chorobu
srdca, cievnu mozgovú príhodu a os-

tatné cievne ochorenia. Pri BMI ≥ 35
kg/m2 je dvojnásobne vyššia kardiovaskulárna úmrtnosť. Nadhmotnosť
a obezita sú asociované s vyššou celkovou úmrtnosťou u inak zdravých
osôb. Obezita so svojimi komorbiditami vedie k enormnému nárastu
zdravotných a sociálnych nákladov.
Benefity redukcie hmotnosti
Aké sú zdravotné benefity redukcie hmotnosti? Pokles hmotnosti
o 5 – 10 % vedie k zníženiu celkovej
úmrtnosti o 20 %, k zníženiu úmrtnosti spojenej s diabetom mellitom
2. typu o 30 %, k zníženiu úmrtnosti v dôsledku nádorových ochorení
o 40 %. Pri poklese telesnej hmotnosti o 5 – 10 % sa systolický krvný tlak
zníži o 10 mHg, hladiny celkového
cholesterolu klesnú o 15 %, dochádza k poklesu aj triacylglycerolov,
u diabetikov 2. typu dochádza k podstatnému zlepšeniu glykemickej triády (glykémie nalačno, glykémie po
jedle, glykovaného hemoglobínu).
Okrem toho dochádza k zlepšeniu
všetkých vyššie uvedených ochorení
súvisiacich s obezitou.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.,
predsedkyňa Obezitologickej
sekcie Slovenskej
diabetologickej spoločnosti

Obvod pása (cm)
Norma
Zvýšené riziko
Vysoké riziko

Muži
< 94
94 - 102
> 102

Ženy
< 80
80 - 88
> 88

Tab. 2. Obvod pása a vzťah ku riziku vzniku komplikácií

Obr. 1 Ochorenia súvisiace s obezitou

Tab. 1. Klasifikácia nadhmotnosti a obezity podľa BMI a vzťah ku riziku vzniku komplikácií
Klasifikácia
DMI (kg/m2)
Riziko komplikácií obezity
Podhmotnosť
< 18,5
nízke, narastá riziko iných ochorení
Normálna hmotnosť
18,5 - 24,9
priemerné
Nadhmotnosť
25,0 - 29,9
mierne zvýšené
Obezita I. stupňa
30,0 - 34,9
stredne zvýšené
Obezita II. stupňa
25,0 - 39,9
veľmi zvýšené
Obezita III. stupňa
≥ 40
vysoké
BMI - podiel aktuálne telesnej hmotnosti v kg a druhej mocniny telesnej výšky v metroch		
(kg/m2) nevypovedá o množstve tuku ani o distribúcii		
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66. výstava Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Unikátne výstavy v novej podobe
Striedajúce sa dopĺňa trvalá expozícia

Cyklus výstav umenia, ktoré sprostredkovane lieči, zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety jeho riaditeľ a konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom
najmä z predpokladu, že umenie podnecuje harmóniu
a môže tak podporiť i proces liečby. Prvú výstavu cyklu
„Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav pre pacientky a pacientov i ďalších záujemcov vo februári 2000. Svoje impresionistické fotografie z talianskeho Toskánska na nej prezentoval nemecký fotograf Rolf Rock. Ako renomovaný,
viackrát ocenený umelec (napríklad v roku 1977 titulom
Majster fotografie Nemecka), nasadil vysokú latku i pre
výber ďalších autorov tohto cyklu.

V

rámci už celkovo 65. po sebe
nasledujúcich výstav z cyklu
„Umenie, ktoré lieči“ v Onkologickom ústave sv. Alžbety svoje diela
prezentovali okrem iných akademickí maliari: Stano Trepač, Jitka
Bezúrová-Mošková, Paľo Macho,
Anna a Anton Galkovci, či Nora Mitrová; maliar Mgr. art. Lukáš Wűrfl
číslo 3/2017

a Pavol Daniš; textilná a odevná
výtvarníčka Zuzana Šujanová; čipkárka Terézia Vitková; výtvarníčky:
Katka Alexyová – Fígerová a Katka
Šimončičová; fotografi: Rolf Rock
(†), Radim Dvořák, Jana Hojstričová, Ivona Orešková, Sandra Salomonová i Monika Gáliková, František
Hauskrecht, MUDr. Jozef Kállay,
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Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra či manželia Katarína a Aleš
Zlochovi a Dagmar Danková; tiež
členovia FAPS (Fine Art Photography Slovakia): Rastislav Blaško, Sofia Farárová, Fero Hobinka, Tibor
Javor, Peter Sekera, Silvia Senčeková, Vladan Pěnkava, Karol Kučera
a Peter Stuhl; insitní maliari: Ing.
Mária Kapustová (†), Bernadetta
Široká (†) i Vilma Rejmanová (†),
Gabriela Vážna, Ľudmila Balková
a Rudolf Pavelský; výtvarník Ondrej Bartko (†); akvarelista Ing. Jozef Schmögner; drevorezbár Jozef
Kakačka; priemyselná výtvarníčka
Ildikó Dobešová, ale aj poetka Veronika Feješová – Boráková; viackrát tiež počítačová grafička handicapovaná Andrea Mázorová ako
aj vyliečené onkologické pacientky a pacienti, či účastníci a lektori
bratislavského ATELIÉRU Centra
dodatočného vzdelávania a tiež
členky Ružovej stužky ako aj čipkárskeho klubu Babka tvoriace pod
vedením Terézie Vitkovej. Od roku
2001 ozvláštňuje priestory preventívneho centra, kde sa konajú výstavy cyklu tiež socha Svätá Alžbeta,
ďalšia jej monumentálna, takmer
trojmetrová, bronzová plastika je
v areáli Bratislavského hradu. Obe
plastiky stvárnil popredný taliansky tvorca sakrálnych diel Norbert
Sadei (*4. 10. 1953 † 19. 8. 2005).
Najnovšiu, v poradí 66. výstavu
pripravila súkromná spojená škola
British International School Bratislava. Tvorí ju výber zo súťažnej
tvorby jej študentov, ktorý mal najprv vernisáž, bol vystavený a hodnotený na samotnej škole. Práve na
pamiatku svojho učiteľa – onkologického pacienta sa študenti svoje
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Zábery zachycujúce atmosféru
vernisáže v British International
School.

práce rozhodli umiestniť v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Unikátny cyklus výstav Umenia, ktoré
lieči, ktorý vznikol v našom ústave,
sa tak rozšíril o novú formu. Doposiaľ striedajúce sa výstavy, konané
v prostredí Preventívneho centra
ústavu, už dopĺňa dlhotrvajúca
expozícia, rozmiestnená priamo
v priestoroch kliník a lôžkových
oddelení.
K študentom British International
School Bratislava prehovoril pri
príležitosti inštalácie ich prác v Onkologickom ústave sv. Alžbety jeho
riaditeľ a konateľ doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc. Okrem iného im priblížil viaceré udalosti z histórie nemocnice i Rehole sv. Alžbety a naznačil súčasné fungovanie ústavu,
ktorý ako pripomenul zabezpečuje
na Slovensku liečbu približne tretiny onkologicky chorých. Okrem
iného vyzdvihol: “Sme veľmi radi,
že ste na našu nemocnicu, naše pacientky a pacientov mysleli. Vaše
práce sú hodnotným príspevkom
k cyklu Umenia, ktoré lieči, už
druhé desaťročie ozvláštňujúceho
prostredie a sprostredkovane podporujúceho liečbu.“
„Ľudia sú tu k nám veľmi milí, Bratislava je podľa našich pomerov
veľmi malé mesto, avšak veľké sr-
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dečnosťou svojich obyvateľov“,
spomenula pri stretnutí víťazka súťaže Yea Kyum Kim z mesta Suwon
v Kórejskej republike, ktorá u nás
žije už deväť rokov.
British International School Bratislava je súkromná škola pre deti
a mládež vo veku od dva a pol do
18 rokov s vyučovacím jazykom
anglickým. Vyučuje sa podľa anglických učebných osnov. Študijné
programy IGCSE a IB DP (International Baccalaureate Diploma
V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa jeho riaditeľ a konateľ doc. Programme) otvárajú obrovské
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., stretol so zástupcami študentov - autorov možnosti absolventov školy štuprác a predstaviteľkami školy.
dovať na špičkových svetových
univerzitách. British International
School je akreditovaná Ministerstvom školstva SR a má 100% úspešnosť prijatých na univerzity nielen
na Slovensku, ale po celom svete.
Pedagogický zbor tvoria učitelia
z celej Európy, USA, Kanady a Slovenska. Deti v škole sú rôznych národností. Škola sa nachádza v starej
časti Dúbravky v Bratislave.
Text a foto: Peter Kresánek

Týmito slovami (pôvodné znenie) nás študenti na vernisáži v škole privítali:
Good afternoon, Dr. Kresanek, parents and teachers. Welcome to our exhibition. We are proud to present
our work and have 38 pictures to donate to you. We hope that you like them. We have raised money for the
frames ourselves by holding bake sales, so everything you see here really is all our own work.
This project has become an annual event and is now an important part of our curriculum. The project
really began many years ago when Year 9 students were exploring Public Art. Mrs Taranova, our Slovak
teacher helped coordinate the donation of our pictures to a local Psychiatric hospital and a doctor and
nurse visited a presentation of students’ work.
Since then, the project has grown and became important in 2013 when one of our teachers was diagnosed with Cancer. He wished for the Year 9 work to be donated to the Oncology ward at Kramare hospital,
where he was receiving treatment. Sadly, Mr Nick Marriott died in January of 2014 and the hospital project
is now named in his memory. A trophy is awarded at the end of the year in his honour.
Our Year 9 students have previously donated work to a Psychiatric hospital, the oncology unit at Kramare,
the children’s ward in Kramare hospital, the Surgery ward at Ruzinov hospital and this year to you at Saint
Elisabeth’s Cancer Institute.
We would like to thank you for coming today and we sincerely appreciate your visit and support.
We now officially open the exhibition.
Thank you,
From students of The British International School, Bratislava
číslo 3/2017
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Niektoré z dlhodobo vystavených prác v priestoroch ústavu.
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ZAUJÍMAVOSTI

Ešte hodnotnejší bestseller

Medená Vitara zaujala

Až tretinu odbytu Suzuki Vitara dosahuje v súčasnosti na
Slovensku jej nové COOPER
(medené) vyhotovenie pre motorizácie 1,6 VVT 2WD a 4 WD.
Zhodnocujú (a skrášľujú) ho
popri sériovej špeciálnej výbave
najmä prvky v medenej farbe:
leštené zliatinové disky, rámiky
LED stretávacích svetlometov,
panel prístrojovej dosky s orámovaním výduchov ventilácie,
lišty lakťových opierok dverí či
prešitie poťahov sedadiel z kože
a syntetického materiálu.
Podľa štatistiky Zväzu automobilového priemyslu SR je japonský
bestseller Vitara opakovane najžiadanejším SUV a jedným z najobľúbenejších osobných vozidiel vôbec.
Vitara boduje vďaka vlastnostiam
ako vysoká úžitková hodnota, príťažlivý vzhľad, japonská trvácnosť,
nízka spotreba pohonných látok
či (podľa BF Forecasts) najvyššia
zostatková hodnota (spomedzi posudzovaných vozidiel) v pomere
k ich aktuálnej nadobúdacej cene
(po štyroch rokoch užívania).
Peter Kresánek
číslo 3/2017
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Váš
sprievodca
na ceste
za zdravím

Nové číslo
už v predaji!

