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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

Dôvera za dôveru
alebo čím to je
V

ážené čitateľky a čitatelia,
v predošlom čísle už desaťročie vydávaného časopisu Naša
nemocnica, ktoré sa vám dostalo
priamo do rúk alebo ste sa s ním
oboznámili prostredníctvom internetu koncom júna tohto roku,
sme okrem iného priniesli najnovšie hodnotenie nemocníc
Zdravotnej poisťovne Dôvera.
Zdravotná poisťovňa Dôvera vo
svojom aktuálnom hodnotení po
roku opäť predstavila rebríček
postavený tentokrát na názoroch
získaných od vyše 6,3-tisíca pacientov, ktorí sa v minulom roku
liečili v niektorej zo slovenských
nemocníc. Rebríček je predovšetkým zrkadlom ich spokojnosti so
zdravotníkmi, stravou či ubytovaním. Kľúčovými kritériami hodnotenia pritom bola starostlivosť
lekárov a sestier, informovanosť
pacientov, ale aj kvalita ubytovania či stravy.
Medzi špecializovanými nemocnicami sa podľa samotných pacientok a pacientov najlepšie
umiestnil náš Onkologický ústav
sv. Alžbety Bratislava, ktorý zároveň vyhodnotili ako celkovo jednu z troch najlepších nemocníc
na Slovensku a to z hľadiska zdravotnej starostlivosti či spokojnosti s lekármi a so sestrami.
Vážime si vynaložené úsilie, nielen Zdravotnej poisťovne Dôvera
ale aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union zdravotnej poisťovne či Inštitútu pre ekonomické
a sociálne reformy INEKO, ktoré

venujú pre pravidelné získavanie
názorov samotných pacientov na
nemocnice v ktorých sa liečili.
O to viac, že subjektívna spokojnosť pacientov je aj podľa nás jedným z dôležitých ukazovateľov

Stanovisko vedenia
Dňa 17. augusta 2018 nám
odovzdali
predstavitelia
Zdravotnej poisťovne Dôvera v súvislosti s úspešným
hodnotením Onkologického
ústavu sv. Alžbety (OÚSA) aj
diplom a finančnú odmenu
12 500 eur. V mene vedenia
ústavu sa preto chceme aj
touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa
vzorne starali o našich pacientov či už ako lekári, sestry, sanitári, servírky ale aj
ostatní pracovníci. Najnovšie
ocenenie nás samozrejme potešilo a je novým impulzom
aj pre budúcnosť, aby sme sa
snažili naše služby aj naďalej vylepšovať a to zavádzaním moderných diagnostických a liečebných výkonov
či postupov, poskytovaním
kvalitnej stravy či starostlivosťou o hygienu a najmä
pozitívnym prístupom k našim pacientom, ktorí to veľmi
oceňujú, ako o tom svedčia aj
mnohé ďakovné listy.
Doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc.,
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.,
konatelia Onkologického
ústavu sv. Alžbety

na ceste k ďalšiemu zlepšovaniu
úrovne poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Najnovšie popredné umiestnenie
Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorý má pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetky náležité
akreditácie a certifikáty, v hodnotení Zdravotnej poisťovne Dôvera preto aj tak chápeme: najmä
ako záväzok naďalej zlepšovať
našu starostlivosť o trpiacich
a chorých. V duchu odkazu svätej Alžbety, ktorej nasledovníčky
pred 280 rokmi založili na mieste
nášho dnešného ústavu rovnomennú nemocnicu...
Onkologický ústav sv. Alžbety je
dnes určite v mnohých ohľadoch
úplne iná nemocnica ako tá, ktorá
tu vznikla pred bezmála tromi storočiami. Jedno však zostáva stále
nezmenené - tak ako vtedy, skromne, často v úzadí a bez veľkých nárokov pre seba - tu obetavo pôsobia sestry alžbetínky. A duch ich
patrónky sa sprostredkovane prenáša, vkladá svoju pečať, aj na pôsobenie niekoľko stoviek lekárov,
zdravotných sestier a ďalších pracovitých a odborne zdatných zamestnancov nášho ústavu... Myslím si, že v tom tkvie aj tajomstvo,
na ktoré sa aj mňa veľakrát pýtajú
u nás liečení pacienti a čitatelia
časopisu Naša nemocnica: čím to
je, že vo vašej nemocnici prevláda
výnimočne citlivý, osobný, naozaj
ľudský prístup a nechýba snaha
o čo najlepšiu pomoc a všestrannú starostlivosť?
Peter Kresánek,
šéfredaktor
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Vážené čitateľky a čitatelia,
v predošlom čísle už desaťročie vydávaného
časopisu Naša nemocnica, ktoré sa vám dostalo
priamo do rúk alebo ste sa s ním oboznámili prostredníctvom internetu koncom júna tohto roku,
sme okrem iného priniesli najnovšie hodnotenie
nemocníc Zdravotnej poisťovne Dôvera.

Medzi významné tohtoročné podujatia konané
za účasti špičkových odborníkov a lekárov v
priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety
(OÚSA) sa zaradil aj medzinárodný kurz venovaný extrakraniálnej (celotelovej) stereotaktickej
rádioterapii a stereotaktickej rádiochirurgii.
Uskutočnil sa v spolupráci s Medzinárodnou
agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) so sídlom
vo Viedni i Klinikou radiačnej onkológie OÚSA a
Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

Z HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ
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Rádioterapia s využitím
moderných technológií

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie patrí k najlepším

Dňa 15. júna 2018 sa uskutočnil v posluchárni
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) a LF
UK slávnostný seminár pri príležitosti 50. výročia
otvorenia novej budovy stomatologických kliník
v Bratislave na Heydukovej ulici (roky 1968 –
2018).
UDIALO SA

10

Amazonky za modernú
a kvalitnú mamografiu

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) získal ako
v poradí druhá nemocnica na Slovensku ocenenie
v podobe plastík Amazonka pre svoje kvalitné
a moderné mamografické pracoviská. Slávnostné odovzdávanie uskutočnili 20. júna 2018
zástupkyne OZ Amazonka a Ružová stužka, ktoré
ocenenie udeľujú v rámci projektu #Jasomužbola. Odovzdávania sa zúčastnili predstavitelia
odbornej verejnosti, pričom nechýbal ani štátny
tajomník ministerstva zdravotníctva (MZ) SR
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

19

Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc., sa narodil 29.
júna 1938 v Prahe. Základnú aj strednú školu
absolvoval v Bratislave. V roku 1965 promoval
na pražskej Lekárskej fakulte Karlovej univerzity.
Jeho prvým pracoviskom bolo interné a ftizeologické oddelenie OÚNZ v Nových Zámkoch. V roku
1967 nastúpil na II. internú kliniku FN a v roku
1968 na Kliniku hematológie a transfuziológie
(KHaT) FN v Bratislave, kde od roku 1970 začal
pôsobiť ako vedúci rádioizotopového pracoviska.

NAŠE PRACOVISKÁ
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K desaťročiu úspešnej
brachyterapie

20

Ďalším tohtoročným významným podujatím
s medzinárodnou účasťou, na ktorom sa podieľala Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie,
Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA), Klinika
radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Oddelenie
brachyterapie a Spoločnosť SOLEN, bola celoslovenská konferencia venovaná nechirurgickej
liečbe karcinómu prostaty s názvom: Brachyterapia karcinómu prostaty. Konferencia sa konala
v kongresových priestoroch Austria Trend hotela
Bratislava.
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Naslovovzatý odborník,
múdry a skromný lekár

Ochotný vždy poradiť
a pomôcť

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MHA, sa narodil
17. septembra 1958 v Bratislave. Vysokoškolské
štúdium absolvoval v rokoch 1977 - 1983 na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po promócii
pôsobil v Ústave kardiovaskulárnych chorôb na
Partizánskej ulici v Bratislave, na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie ako sekundárny lekár, od
roku 1985 na oddelení Anestéziológie a resuscitácie (ARO). V roku 1987 získal atestáciu I. stupňa
v odbore anestéziológia a resuscitácia a následne
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v roku 1991 atestáciu II. stupňa. Po úspešnom
konkurze v rokoch 1993-1995 vykonával funkciu
menovaného primára oddelenia ARO v Ústave
kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave.
DOBRÉ VEDIEŤ

21

Pravidlá pre používanie
verejnej WIFI siete v OÚSA

Bezdrôtové verejné internetové pripojenie v areáli nemocnice „OUSA_guest“ je určené výhradne
pre pacientov a návštevníkov Onkologického
ústavu sv. Alžbety (OÚSA).
Internetové pripojenie je bezplatné.
Pre úspešné pripojenie do internetu cez verejnú
wifi sieť OÚSA je potrebné vaše zariadenie
autentifikovať.

MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. a RNDr. Ing. Pavol Švec,
CSc. Prvou primárkou centra bola (v rokoch 1998
až 2016) MUDr. Alena Kállayová.
10. ROČNÍK AVON POCHODU

28

Ako prekonať obavy
Za zdravé prsia!

Spoločnosť AVON Cosmetics sa už viac ako 20
rokov venuje problematike rakoviny prsníka.
Každoročne tak prostredníctvom mnohých aktivít
bojuje za zdravé prsia a nebolo tomu inak ani
tentokrát. Tohtoročný, už 10. ročník AVON Pochodu za zdravé prsia sa konal 16. júna 2018, pričom

diagnóza zasiahla ale aj starostlivosť určená pre
ich najbližších - rodiny.
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22

SPOMIENKY ONKOLÓGA

Dvadsaťročné skúsenosti
z vyše 80-tisíc prevencií

Preventívne centrum (PC) Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA) v Bratislave ako jedno z
prvých centier svojho druhu na Slovensku už
vyše dvadsať rokov poskytuje špičkové zdravotnícke služby: komplexné preventívne prehliadky.
Prvých klientov a pacientov centrum prijalo už
v marci 1998. Slávnostné otvorenie centra 12.
mája toho istého roku uskutočnili sestra M. Alexandra Mišáková, vtedajšia generálna predstavená Rehole sv. Alžbety a konatelia ústavu doc.

časopis (štvrťročník) Onkologického ústavu svätej
Alžbety (OÚSA), Registračné číslo: EV 3726/09
ISSN 1338-4147
VYDÁVA:

OÚSA, s. r. o, Heydukova 10,
812 50 Bratislava,
IČO 35 681 462
www.ousa.sk
Ročník 10 / číslo 3. Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 18. septembra 2018
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, pomoci
a darov priaznivcov, pracovníkov, pacientov,
klientov a partnerov OÚSA.

32
účastníci sa tak ako vlani stretli v priestoroch
východnej terasy bratislavského hradu.
LIGA PROTI RAKOVINE

30

K čomu (tiež) slúži
Deň narcisov

Liga proti rakovine (LPR) zmierňuje už 28 rokov
dôsledky a dopad onkologických ochorení.
Keďže na Slovensku pribudne každoročne až
34-tisíc ľudí s diagnózou rakovina, dnes už
ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s
onkologickou diagnózou. Rakovina je pritom
jednou z najvážnejších život ohrozujúcich
chorôb. K prioritám v programe LPR preto patrí
tiež psychologicko-sociálna starostlivosť nielen
o samotných pacientov, ktorých onkologická

Zamyslenie nad sebou
samým

Tak nejako som často pri písaní týchto spomínaní
rozmýšľal, čo bolo takou akousi motiváciou,
že som s tým
písaním začal.
Určite je taká
skrytá túžba a
snaha, aby to
aj niekto čítal.
A aby to tomu
človeku, ktorý to
bude čítať, niečo
aj povedalo. Aby
ho to nejako
oslovilo. Aby ho
to nenechalo
bez akejkoľvek
reakcie...
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50. výročie zriadenia klinickej bázy výučby
stomatológie – zubného lekárstva na Heydukovej ulici

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie patrí k najlepším

Dňa 15. júna 2018 sa uskutočnil v posluchárni Kliniky
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického
ústavu sv. Alžbety (OÚSA) a LF UK slávnostný seminár pri
príležitosti 50. výročia otvorenia novej budovy stomatologických kliník v Bratislave na Heydukovej ulici (roky
1968 – 2018).

N

a začiatku podujatia vystúpil
rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol
Mičieta, CSc., ktorý okrem iného
pred prítomnými spomenul: „Päťdesiat rokov je veľa keď si to rozmeníme na každý jeden deň, ktorý
za tie roky ubehol. To, čo ste doposiaľ vykonali si zaslúži oceniť. Čas,
ktorý uplynul je vážnym, dokonca
veľmi významným obdobím, ktoré
ubehlo vo vašom živote a aj v živote kliniky. Chcem povedať veľmi
dobrej kliniky univerzity Komenského. Preto by som vám rád zaželal naďalej veľmi dobrú pracovnú
atmosféru, pekné medziľudské
vzťahy či optimizmus a najmä ďalčíslo 3/2018
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ší úspešný rozvoj kliniky a hlavne
ďalší rozvoj stomatológie. Tak, aby
vám neutekali talenty, vedecké talenty, aby ste skutočne mohli rozvíjať stomatológiu podľa tých najlepších vašich predstáv, podobne ako
sa to darí osobitne všade vo vyspelom svete.“
Na vystúpenie rektora nadviazal
dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., pričom tiež zdôraznil:
„Chcem poďakovať za to, že v tých
podmienkach aké máte robíte to
čo robíte, že na našu lekársku fakultu sa stále hlási väčší a väčší počet záujemcov. Napr. na súdnom
lekárstve teraz máme dokonca desaťnásobok uchádzačov a teda ani

Časť čestného predsedníctva slávnostného seminára k 50. výročiu
otvorenia novej budovy stomatologických kliník v Bratislave na
Heydukovej ulici (zľava): dekan
LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc.; rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr.
Karol Mičieta, CSc.; prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚSA a LF UK prof.
MUDr. Peter Stanko, PhD.

jednu desatinu z nich nemôžeme
prijať. Druhý pozitívny ukazovateľ
je ten, že práve sem na zubné lekárstvo idú tí najlepší, vidno to podľa
vysokého počtu nutných bodov na
prijatie študenta, ktorý dosahujú.
A tento trend zrejme bude pokračovať.“
„Ako onkológ viem, že práca stomatológa je náročná. Som rád, že
som mohol spolupracovať s takými osobnosťami ako docent Kuril,
docent Mračna, doktor Poruban
a ďalší naslovovzatí odborníci nielen zubári, ktorí vedeli operovať
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Predstavitelia stavovských a odborných spoločností: (prvý rad zľava) MUDr. Simona Dianišková, PhD.,
MPH., zástupkyňa Slovenskej komory zubných lekárov; MUDr. Bohuslav Novák, PhD.; prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.; prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo;
MUDr. Vlastimil Graus, prezident Regionálnej komory zubných lekárov Bratislava, MUDr. Irena Lacková,
viceprezidentka RKZL Bratislava; (druhý rad zľava) prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH, hlavný odborník MZ SR pre maxilofaciálnu chirurgiu; MUDr. Július Ladický, prezident Regionálnej komory zubných
lekárov Nitra; doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof., LF SZU.

aj ťažšie onkologické prípady. My
sme naozaj často a kvalitne spolupracovali a dodnes spolupracujeme. V tom čase, to boli 80-te roky,
ma ani vo sne nenapadlo, že raz budeme mať spoločnú kliniku. Kliniku lekárskej fakulty nášho ústavu.
Tu sa chcem poďakovať tiež pánovi
profesorovi Javorkovi, ktorý výrazne pomohol stabilizovať túto kliniku. V krátkom čase tam napríklad
zabezpečil celkovo 50 stomatologických súprav a klinika potom
začala úspešne fungovať a podnes
už vychovala okolo 12- až 15-tisíc
nových zubárov. Kliník máme samozrejme viac ale jednoducho stomatologická klinika patrí v Onkologickom ústave sv. Alžbety medzi
najväčšie. A ja sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa venujete na klinike pedagogickej činnosti za to, že
sa tu rozvinula tiež maxilofaciálna chirurgia. Stomatochirurgovia
pritom na klinike okrem celkovej
rekonštrukcie priestorov dostali
navyše aj kvalitné ARO.“ Uzatvoril

ďalší člen čestného predsedníctva na slávnostnom pracovnom seminári, konateľ OÚSA doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc.
Význam seminára svojou účasťou
zvýraznila aj hlavná odborníčka pre stomatológiu MZ SR prof.
MUDr. Neda Markovská, CSc., hlavný odborník pre maxilofaciálnu
chirurgiu prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., zástupcovia Slovenskej
komory zubných lekárov, Regionálnej komory zubných lekárov Bratislava, LF SZU a hostia zo stomatologických kliník na Slovensku.
V ďalšom pokračovaní podujatia
- úvodnej prednáške slávnostného seminára prof. Stanko a prof.
Javorka načrtli okolnosti vzniku
a krátke obdobie začiatku fungovania budovy na Heydukovej 8 ako
klinickej bázy výučby stomatológie
na Lekárskej fakulte UK. Ďalší pestrý program podujatia prezentoval
všetky odbory zubného lekárstva.
Autori MUDr. Pecháň a doc. Plachý
z Oddelenia predklinickej stomato-

lógie priblížili jednodňovú stáž na
Oddelení predklinického zubného
lekárstva Stomatologickej kliniky
Viedeň. MUDr. Novák a MDDr. Matajs sa zaoberali vplyvom životného
štýlu na zubný kaz a eróziu tvrdých
zubných tkanív. MUDr. Manesh
predstavil použitie demineralizovanej kostnej matrix ako augmentačného materiálu. Primárka Sokolová a MUDr. Pruts sa zaoberali
protetickou terapiou vrodených
a získaných anomálií orofaciálnej
oblasti. Vyšetrenie magnetickou
rezonanciou u pacientov s fixným
ortodontickým aparátom priblížili
MUDr. Lysý a doc. Lehotská s kolektívom autorov MDDr. Pintešová,
MDDr. Nádaždyová a MDDr. Sobolíková. V závere odborného programu odznela prednáška MUDr.
Hollého s problematikou dentálnej implantológie Braenemarkov
most.
Na seminári sa okrem oficiálnych
hostí zúčastnili aj bývalí pracovníci kliník na Heydukovej 8, väčšinou
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zriadená I. stomatologická klinika
LF UK a FN pod vedením profesora MUDr. Štefana Velgosa, DrSc.,
prednostu v rokoch 1968 – 1981.
Prvým primárom sa stal MUDr.
Andrej Kvaššay a vrchnou sestrou
Mária Véghová. Zároveň pôsobil na
Heydukovej aj pedostomatologický úsek III. stomatologickej kliniky,
ktorú viedol v rokoch 1968 – 1987
doc. MUDr. Michal Semján. Prvá
funkciu primára vykonávala MUDr.
Zdenka Kubániová, vrchnou sestrou bola Ľudmila Krchňáková.
Stomatológia na Heydukovej uliV pracovni prednostu: (zľava) rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, ci, fungujúca ako súčasť Fakultnej
CSc.; prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.; dekan LF UK prof. MUDr. Ju- nemocnice Bratislava, v roku 1968
raj Šteňo, DrSc.; prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.; MUDr. Bohuslav No- zahrnovala 65 pracovných miest
vák, PhD.
(stomatologických kresiel) lekáv dôchodkovom veku. Okrem spomienok na minulosť sa v priateľských rozhovoroch mali možnosť
občerstviť, o čo sa zaslúžili stále
aktívne zamestnankyne súčasnej
kliniky v spolupráci s oddelením
výživy OÚSA. Slávnostný seminár
splnil na výbornej úrovni odborné
aj spoločenské aspekty a pripravil
pôdu pre budúci rok, keď bude LF
UK sláviť 100. výročie existencie.
História súčasnej Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
OÚSA a LF UK nadväzuje na dejiny

Zubnej kliniky, ktorá vznikla v roku
1919 a bola etablovaná vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej
ulici. Už vtedy priestory nepostačovali na počet študentov stomatológie a pacientov, bolo potrebné
rozšíriť výučbové kapacity. Preto
Slovenská národná rada v roku
1957 schválila plán výstavby novej
budovy pre stomatologickú kliniku bez špecifikácie, kde to bude.
Malo ísť o moderné priestory určené pre výučbu, liečebno-preventívnu a výskumnú činnosť. Nakoniec
sa rozhodlo pre lokalitu za Kláštorom sv. Alžbety na Špitálskej ulici
(sestry alžbetínky tu pôsobili už od
roku 1738 s cieľom liečenia a opatrovania žien) a vedľa novopostavenej budovy Onkologického ústavu
sv. Alžbety na Heydukovej ulici
(pôvodne Prevszova ulica), pomenovanej po českom básnikovi zo
skupiny májovcov a významnom
propagátorovi rozvoja česko-slovenských vzťahov Adolfovi Heydukovi (*1835 – † 1923).
Realizácia výstavby sedemposchodovej budovy prebiehala v rokoch
1964 – 1967 a jej slávnostné otvoreAdolf Heyduk (*1835 – † 1923) nie sa uskutočnilo 19. januára 1968
český básnik zo skupiny májov- za účasti popredných predstavitecov, významný propagátor česko- ľov štátnej správy a akademických
-slovenských vzťahov.
funkcionárov. V novej budove bola
číslo 3/2018
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Prednosta doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc., ktorého medzi významnými osobnosťami slovenskej stomatológie okrem iných vyzdvihol
vo svojom vystúpení na seminári
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., konateľ OÚSA.

rov, 30 miest na propedeutike, 30
miest zubných laborantov (protetika + čeľustná ortopédia) a samostatné RTG pracovisko. Patrilo
k nej aj vedecko-výskumné laboratórium (oficiálne ako dislokované
pracovisko Národného ústavu reumatologických chorôb Piešťany).
Z dvoch tretín sa na klinikách ošetrovali deti a školský dorast, len jed-
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Z HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ
na tretina kapacity bola určená pre
dospelých. Denne sa mohlo ošetriť
asi 200-250 detí a 100-150 dospelých. Od 1. januára 2004 prešla budova na Heydukovej 8 pod správu
Onkologického ústavu sv. Alžbety
a vznikla súčasná Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
OÚSA a LF UK s prednostom profesorom Javorkom (2004 – 2011).
Text: prof. MUDr. Peter Stanko,
PhD., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF Konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., v rozhovore s prof.
MUDr. Andrejom Jenčom, PhD., MPH, hlavným odborníkom MZ SR
UK, Dr. Peter Kresánek, CSc
pre maxilofaciálnu chirurgiu.
Foto: Peter Kresánek, archív

ZUBNÁ KLINIKA, Mickiewiczova ul.
Prednostami Zubnej kliniky boli postupne
prof. MUDr. Adolf Mach (1919 – 1938)
prof. MUDr. Ján Fridrichovský (1939 – 1945)
prof. MUDr. Vincent Beseda (1945 – 1956)
prof. MUDr. Štefan Velgos, DrSc. (1956 – 1967).

Od 1. januára 2004 prešla budova na Heydukovej
8 pod správu Onkologického ústavu sv. Alžbety
a vznikla Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie LF UK a OÚSA s prednostami:
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (2004 – 2011)
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. (od 2011 – súčasnosť)

STOMATOLOGICKÉ KLINIKY, Heydukova ul.
Vzhľadom na potrebu rozšírenia výučbových kapacít vznikli v roku 1968 v budove na Heydukovej
ulici (presun časti zamestnancov z Mickiewiczovej) kliniky pod vedením prednostov:

II. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA LF
UK a FNsP, Mickiewiczova ul.
Súčasne v roku 1968 so vznikom I. stomatologickej kliniky vznikla aj II. Stomatologická klinika,
ktorá bola od začiatku orientovaná len na orálnu
a maxilofaciálnu chirurgiu.
Prednostami II. Stomatologickej kliniky boli postupne
prof. MUDr. Juraj Halmoš, DrSc. (1968 – 1981)
prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. (1981 – 2004, zmena na KÚČTCH 2004 – 2006)

I. stomatologická klinika LF UK a FNsP
prof. MUDr. Štefan Velgos, DrSc. (1968 – 1981)
prof. MUDr. Ján Vaško, DrSc. (1981 – 1990)
doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc. (1990 – 1995)
doc. MUDr. Vojtech Duránik, CSc. (1995 – 2003).

V roku 2004 bola II. Stomatologická klinika LF
UK a FNsP premenovaná na Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a FNsP a v auguste 2006 premiestnená z Mickiewiczovej do
budovy Univerzitnej nemocnice v Ružinove.

III. stomatologická klinika LF UK a FNsP - pedostomatologický úsek, ktorú viedli
doc. MUDr. Michal Semján (1968 – 1987)
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (1987 – 2003).

KLINIKA ÚSTNEJ, ČEĽUSTNEJ A TVÁROVEJ
CHIRURGIE LF UK a UNB, Ružinov.
prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. (2006 – 2011)
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. (2012 – súčasnosť).

Títo prednostovia zároveň viedli aj III. stomatologickú kliniku LF UK a FNsP – úsek pre dospelých,
ktorý bol umiestnený na Mickiewiczovej ul.
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Ocenili Onkologický ústav sv. Alžbety

Amazonky za modernú
a kvalitnú mamografiu

Na odovzdávanie ocenení prišiel tiež štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislav
Špánik, CSc. Nechýbala ani jedna z tvárí projektu #Jasomužbola, televízna hlásateľská legenda (prvá zľava) Nora Beňačková.

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) získal ako v poradí druhá nemocnica na Slovensku ocenenie v podobe plastík Amazonka pre svoje kvalitné a moderné mamografické pracoviská.
Slávnostné odovzdávanie uskutočnili 20. júna 2018 zástupkyne OZ Amazonka a Ružová stužka, ktoré ocenenie udeľujú
v rámci projektu #Jasomužbola. Odovzdávania sa zúčastnili
predstavitelia odbornej verejnosti, pričom nechýbal ani štátny tajomník ministerstva zdravotníctva (MZ) SR prof. MUDr.
Stanislav Špánik, CSc., pôsobiaci ako prednosta Internej onkologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety. Cieľom
projektu #Jasomužbola je šíriť osvetu o dôležitosti včasného
záchytu ochorenia rakoviny prsníka, búrať mýty o mamografii
a nabádať tak k účasti na preventívnych prehliadkach.

M

amografia je diagnostická
metóda, ktorá dokáže odhaliť rakovinu prsníka v ranom štádiu, kedy je veľká šanca ju úspešne vyliečiť. Mnohé ženy sa však
pre strach z nej vyhýbajú návšteve
číslo 3/2018
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livá metóda, ktorá dokáže odhaliť
aj veľmi diskrétne zmeny prsníka
a žene nijako neublíži,“ zdôraznila
pri slávnostnom prevzatí ocenenia
doc. et. doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD., predseda Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a prednosta II. Rádiologickej kliniky LF UK
a OÚSA a zároveň pripomenula:
„Iba 21 percent Sloveniek pravidelne absolvuje mamografické
vyšetrenie. Je nesmierne dôležité,
aby ženy nemali z vyšetrenia obavy. Považujeme preto za potrebné
upozorniť na dôležitosť prevencie.
Navyše, II. Rádiologická klinika LF
UK a OÚSA a Preventívne centrum
OÚSA spĺňajú všetky podmienky
lekára. „Medzi najčastejšie mýty auditu kvality mamografického
o mamografii patria tvrdenia, že je pracoviska. Neexistuje preto dôzbytočná či dokonca nebezpečná. vod vyšetrenie neabsolvovať“.
Tieto mýty nie sú potvrdené žiadnou relevantnou štúdiou, naopak, Ako ďalej uviedla, vyšetrenie je pomamografické vyšetrenie je spoľah- trebné vykonávať v preverených
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Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky.

mamografických
pracoviskách,
ktoré sú preverené kontrolou kvality a v súlade so smernicami stanovenými Európskou úniou (European guidelines for quality assurance
in breast cancer screening and
diagnosis). Len na pôde II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA, teda
mimo Mamografického pracoviska
Preventívneho centra OÚSA, bolo
za minulý rok podľa nej realizovaných impozantných až 15 517 mamografických vyšetrení, z toho 10
457 preventívnych mamografií.
Zároveň osobitne vyzdvihla konziliárne a doriešovacie vyšetrenia
prsníkov, ktoré skutočne odrážajú
fakt, že z celého Slovenska sú pacientky smerované na doriešenie
a konzultáciu už realizovaných mamografických, USG a MR nálezov
na túto kliniku. Špecifikom II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA
je aj vákuová mamotómia pod MR

navigáciou. Ide o intervenčnú metodiku realizovanú v osobitne indikovaných prípadoch, ktorú neposkytuje žiadne iné pracovisko na
Slovensku. Ide pritom o aktuálny
trend v histologizácii nehmatných
prsníkových lézií.
„Sošky Amazoniek pre projekt vytvorila umelkyňa Hromula. Osudy
a príbehy členiek občianskeho
združenia ju zasiahli tak, že na ich
základe vytvorila toto umelecké
dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom často
prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí
krehko, vo vnútri sochy je kameň
symbol odvahy a nezlomnosti,
s akou ženy s chorobou bojujú,“
doplnila pri odovzdávaní ocenenia
Eva Bacigalová, predsedníčka OZ
Amazonky.
Projekt #Jasomužbola sa teší podpore aj na verejnosti.
Text a foto: Peter Kresánek
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Medzi účastníkmi podujatia.

Mamodiagnostické vyšetrenia realizované na II. rádiologickej klinike LFUK a OÚSA počas jedného kalendárneho roka
15 517
Celkový počet mamografických vyšetrení
10 457
z toho preventívne mamografie
12 691
Celkový počet ultrazvukových vyšetrení prsníkov
1 105
Celkový počet magnetickej rezonancie prsníkov
1 606
Celkový počet intervenčných výkonov na prsníku
286
z toho: vákuových biopsií (VAB)
57
VAB pod MR navigáciou
1 978
Celkový počet konziliárnych a doriešovacích vyšetrení prsníkov s celoslovenskou pôsobnosťou
(Do uvedených počtov nie sú zahrnuté výkony Mamografického pracoviska Preventívneho centra OÚSA).

LUCRUM SK, s.r.o.
Nám. hraničiarov 13
851 03 BratislavaPetržalka
Colná deklarácia,

• Upratovacie a čistiace práce
komplexné čistenie objektov
• DDD činnosť
deratizácia
dezinsekcia
dezinfekcia

tel./fax: 02 44 64 44 81, e-mail: krizikovaeva@mail.t-com.sk

číslo 3/2018
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Faktoring a forfaiting,
Vedenie účtovníctva,
Administratívne práce,
Sprostredkovanie dopravy,
Prenájom hnuteľných vecí,
Prieskum trhu a verejnej mienky,
Činnosť účtovných poradcov,
Činnosť organizačných a
ekonomických poradcov,
Sprostredkovateľská činnosť v
rozsahu voľnej živnosti,
Reklamná a propagačná činnosť
v rozsahu voľnej živnosti,
Poskytovanie záruk na
zabezpečenie colného dlhu v
colnom konaní,
Kúpa tovaru na účely jeho
predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľnej živnosti,
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Unikátna liečba v Onkologickom ústave sv. Alžbety

K desaťročiu úspešnej
brachyterapie
Ďalším tohtoročným významným podujatím s medzinárodnou účasťou, na ktorom sa podieľala Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA),
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Oddelenie brachyterapie a Spoločnosť SOLEN,
bola celoslovenská konferencia venovaná nechirurgickej liečbe karcinómu prostaty
s názvom: Brachyterapia karcinómu prostaty. Konferencia sa konala v kongresových
priestoroch Austria Trend hotela Bratislava. Odbornú záštitu nad podujatím prevzala Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie (SSRO) a hlavný odborník MZ SR pre radiačnú
onkológiu doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. Prihlásených bolo 77 účastníkov, prevažne
urológov, druhou najpočetnejšou skupinou boli radiační onkológovia. Akcia bola hodnotená 6 kreditmi CME (kontinuálne vzdelávanie lekárov).

S

amotný odborný program konferencie bol rozdelený na viacero sekcií. V prvom bloku odzneli
prednášky zamerané na diagnostiku karcinómu prostaty (rutinná aj
moderná diagnostika zo strany urológa, zobrazovacie metódy), v druhom bloku dominovali prednášky
o samotnej liečbe: brachyterapia,
externá rádioterapia a hormonálna liečba. V poslednom bloku boli
prezentované práce zaoberajúce
sa sledovaním pacientov po brachyterapii, nežiaducim účinkom
po brachyterapii, záchrannej liečbe po zlyhaní primárnej liečby
a manažmentu systémovej liečby
karcinómu prostaty. Konferenciu
svojimi prezentáciami podporili
viacerí poprední odborníci zo Slovenska (doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MUDr. Vladimír Baláž
PhD., doc. MUDr. Soňa Balogová,
PhD., prof. MUDr. Michal Mego,

DrSc.), zahraničným prednášajúcim bol Dr. Med. Frank Kahmann
z Berlína a doc. MUDr. František
Záťura, PhD.
„Čo je to brachyterapia?“, položila
otázku v rámci svojej prednášky
na konferencii MUDr. Alžbeta Molnárová a zároveň ju zrozumiteľne

i pre samotných pacientov vysvetlila: „Je to ožarovanie z krátkej vzdialenosti, kedy sa žiarenie zavádza
priamo do nádoru alebo do jeho
bezprostrednej blízkosti. Má to tú
výhodu, že ožiarený je len nádor
a jeho okolie okolité zdravé tkanivá
sú vo vysokej miere chránené.“ Ako
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Prvú liečbu prostaty brachyterapiou uskutočnil na Slovensku 16. novembra 2007 tím primára Oddelenia
brachyterapie MUDr. Ľuboša Bezáka (†) so slovenskými a zahraničnými odborníkmi na Klinike radiačnej
onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a SZU.

ďalej pri priereze histórie vývoja
tejto liečby spomenula, myšlienka
ožiariť prostatu brachyterapiou,
pritom nie je nová. Už v roku 1911
Louis Pasteur, francúzsky chemik,
biológ a lekár zaviedol do prostaty rádiové zrná - rádium 226. Bohužiaľ, ochrana personálu a ľudí,
ktorí s tým pracovali vtedy nebola
žiadna. Muselo uplynúť takmer storočie, aby sa táto metóda dala účinne a bezpečne uplatňovať.

poskytuje Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA ako jediné pracovisko na Slovensku, ktoré počtom
pacientov a výkonov patrí medzi
popredné pracoviská v strednej
Európe.

Uvedené skutočnosti vyzdvihol
vo svojom vystúpení na kongrese
konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., ktorý okrem iného
spomenul: „Som veľmi rád, že už
desať rokov táto metóda na Sloven-

Pre mnohých pacientov s karcinómom prostaty predstavuje brachyterapia vysoko efektívnu liečebnú
možnosť s nízkym výskytom nežiaducich účinkov. V roku 2017 je to
už 10 rokov, čo sa na pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety uskutočňuje táto liečba pre slovenských
pacientov (prvému pacientovi boli
implantované zrná 125I v novembri
2017), pričom vo februári 2018 bol Zástupca firmy Eckert & Ziegler BEBIG, časť súčasného pracovného
liečený pacient s poradovým čís- tímu brachyterapie MUDr. Branislav Obšitník, MUDr. Alžbeta Molnálom 1000. Brachyterapiu prostaty rová, MUDr. Pavol Lukačko a Dr. Med. Frank Kahmann z Berlína.
číslo 3/2018
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sku funguje. Veľký prínos brachyterapie prostaty rádioaktívnymi
zrnami spočíva v tom, že táto metóda naozaj funguje. Je efektívna
a má tú výhodu, že pri nej nie sú
závažné komplikácie. Čo sa týka našej výkonnosti pri liečbe touto metódou, treba zdôrazniť, že ňou už
bolo u nás liečených vyše tisíc pacientov. Za desať rokov je to vlastne
sto pacientov ročne. Tento počet
pacientov je jednoznačne najvyšší
spomedzi všetkých zdravotníckych
zariadení v celej strednej Európe,
ktorí túto metódu uplatňujú. Preto
na tomto mieste rád využívam príležitosť veľmi poďakovať primárovi
Lukačkovi, doktorovi Obšitníkovi,
doktorke Molnárovej, magistrovi
Grežďovi, ale aj ďalším z ich tímov.
Nechcel by som zabudnúť na nebohého doktora Bezáka, ktorý bol ten
prvý, ktorý túto liečbu spolu s dok-

torom Obšitníkom začal realizovať.
Je to asi výnimočnosť a údel nášho
ústavu, lebo už desať rokov ako jediní na Slovensku, robíme brachyterapiu prostaty rádioaktívnymi
zrnami. Pritom, ako si dobre pamätám, spolu s doktorom Ondrušom
sme začali, už v osemdesiatych rokoch s vyšetrovaním PSA, čo vtedy
bola úplná novinka, skutočný hit
a rozvíjali sme i ďalšie metódy, ktoré dodnes majú svoj význam, svoje
kvalitné klinické využitie. Zároveň
chcem na tomto mieste, pri vyslovení vďaky a uznania našim kolegyniam a kolegom zdravotníkom,
vyzdvihnúť nielen ich výkonnosť
pri uplatňovaní liečby ale aj to, že
vytvorili edukačné centrum pre
odborníkov celej stredovýchodnej
Európy. A to nie je na Slovensku
tak časté.“

Pracovný tím Oddelenia brachyterapie kliniky radiačnej onkológie SZU a OUSA ocenila tiež spoločnosť Eckert & Ziegler BEBIG.

Za 10-ročnú spoluprácu a implantáciu viac ako 1000 pacientov s karcinómom prostaty ocenila pracovný tím oddelenia brachyterapie
kliniky radiačnej onkológie SZU
a OUSA tiež spoločnosť Eckert &
Ziegler BEBIG.
Poďakovanie za precíznu organizáciu kongresu patrí tiež spoločnosti
Solen a.s., ako aj všetkým prednášajúcim a účastníkom, ktorí svojimi
prezentáciami a diskusnými príspevkami prispeli k zvýšeniu povedomia o problematike diagnostiky
a liečby karcinómu prostaty.
Text: MUDr. Pavol Lukačko, primár
oddelenia brachyterapie Kliniky
radiačnej onkológie SZU a OUSA,
Dr. Peter Kresánek, CSc.
Foto: Peter Kresánek

„Obrovským bonusom brachyterapie radiačnými
zrnami je minimum komplikácií“, vyzdvihol okrem
iného pri príležitosti jubilea tejto liečby konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc. Na fotografii z kongresu je vedľa neho
(vpravo) prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., s ktorým spoločne zaviedli pri prostate tiež vyšetrovanie
PSA.
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Kurz venovaný extrakraniálnej (celotelovej) stereotaktickej
rádioterapii a stereotaktickej rádiochirurgii pri nádoroch mozgu

Rádioterapia s využitím
moderných technológií
Medzi významné tohtoročné podujatia konané za účasti
špičkových odborníkov a lekárov v priestoroch Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) sa zaradil aj medzinárodný
kurz venovaný extrakraniálnej (celotelovej) stereotaktickej
rádioterapii a stereotaktickej rádiochirurgii. Uskutočnil
sa v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú
energiu (IAEA) so sídlom vo Viedni i Klinikou radiačnej onkológie OÚSA a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

E

nologické vybavenie pracovísk
radiačnej onkológie ako aj multidisciplinárnu spoluprácu (radiačných onkológov, klinických
fyzikov, rádiológov, špecialistov
z nukleárnej medicíny, klinických
onkológov, neurológov ako aj neurochirurgov). Na podujatí boli
prezentované indikácie frakcionovanej stereotaktickej rádioterapie
pri nádoroch pľúc ako aj indikácie stereotaktickej rádiochirurgie
a frakcionovanej stereotaktickej
rádioterapie pri nádoroch mozgu.

xtrakraniálna (celotelová) ste- moderné ožarovacie techniky
reotaktická rádioterapia a rá- pre vybrané skupiny pacientov, Zo zahraničia vystúpili so svojimi
diochirurgia predstavujú vysoko vyžadujúce najmodernejšie tech- prednáškami prof. Michael Bra-

číslo 3/2018
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PRE KVALITNEJŠIU LIEČBU
da, Dr. Laura Howard z Clatterbridge Cancer Center z Liverpoolu
a Dr. Stephen Harrow z Beatson
West Cancer Center z Glasgowa. Za
Onkologický ústav sv. Alžbety vystúpili MUDr. M. Polakovič, MUDr.
M. Smreková z II. Rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA a doc. MUDr. S.
Balogová, PhD., z Kliniky nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA. Ďalšími pozvanými prednášajúcimi boli
MUDr. P. Povinec, PhD., – primár
oddelenia nukleárnej medicíny
BIONT a.s., ako aj MUDr. V. Belan,
PhD., z pracoviska Dr. Magnet KraProf. M. Brada a MUDr. M. Chorváth, PhD., pri príhovore k účastní- máre.
kom a hosťom počas otvorenia kurzu.

Kurzu sa zúčastnilo vyše tridsať radiačných onkológov ako aj klinických fyzikov z celého Slovenska.
Počas troch dní podrobne prezentovali jednotlivé oblasti nutné
na úspešnú aplikáciu uvedených
vysoko precíznych radiačných
techník (prístrojové vybavenie, dozimetria, zakresľovanie cieľových
objemov a kritických štruktúr, výpočet ožarovacích plánov, nastavenie a imobilizácia pacientov počas
ožarovania, sledovanie pacientov
po ožiarení).

Účastníčky a účastníci kurzu prišli z celého Slovenska.

MUDr. M. Chorváth, PhD., zahraniční lektori Dr. Stephen Harrow,
Dr. Laura Howard a prof. M. Brada.

Prvá polovica kurzu bola venovaná problematike frakcionovanej
stereotaktickej rádioterapii pri
nádoroch pľúc, druhá frakcionovanej stereotaktickej rádioterapii
a stereotaktickej rádiochirurgii pri
nádoroch mozgu. Kurz sa uskutočnil interaktívne. Veľkým prínosom pre účastníkov bola možnosť
zakresľovania cieľových objemov
a rizikových orgánov priamo na počítačových konzolách v skupinách,
ktoré pozostávali z radiačných onkológov a klinických fyzikov. Následne prednášajúci spolu s auditóriom diskutovali o jednotlivých
cieľových objemoch, aplikovaných
dávkach a liečebných výsledkoch.
Keďže Klinika Stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP sv. Alžbety
a OÚSA ako jediné pracovisko na
Slovensku vykonáva intrakraniál-
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Neformálna diskusia účastníkov počas sekcie venovanej zakresľovaniu cieľových objemov a výpočtu ožarovacích plánov.

nu stereotaktickú rádiochirurgiu
(prvý pacient bol liečený uvedenou metódou v roku 1992) v rámci
tretieho dňa sa prezentovali kazuistiky pacienta s meningeómom
a pacientov s mozgovými metastázami liečenými v OÚSA, ktoré boli
následne diskutované s prednášateľmi ako aj auditóriom.
Uvedený medzinárodný kurz bol
priaznivo hodnotený tak zo strany
slovenských účastníkov ako aj zaK úspešnému priebehu podujatia významne prispeli aj klinickí fyzici
hraničných hostí.
OÚSA (v popredí) Ing. D. Lojko a Mgr. J. Grežďo, PhD.

Poďakovanie za pomoc pri organizácii podujatia patrí Ústavu klinickej fyziky SZU a OÚSA, oddeleniu
informačných systémov, oddeleniu liečebného stravovania a výživy ako aj oddeleniu hospodárskych
a technických činností OÚSA.
Text: MUDr. Martin Chorváth,
PhD., primár Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického
ústavu sv. Alžbety a VŠZaSP
Foto: Peter Kresánek
Kurzu sa zúčastnili tiež rádiologickí technici OÚSA.
číslo 3/2018
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Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.
Naslovovzatý odborník, múdry a skromný lekár
„Pán docent je človek, ktorý má plnú hlavu vedomostí a skúseností. Veľmi múdry a rozumný lekár, ktorý pacientovi vysvetlí
úplne všetko. Venuje mu veľa času. S takýmto odborníkom sa
človek tak často nestretne“ - aj toto sa môžeme dočítať v hodnoteniach jeho pacientov. Asi málokto vie, že tento na prvý
pohľad vážne a skromne vyzerajúci človek má za sebou bohatú kariérnu minulosť.

D

oc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.,
sa narodil 29. júna 1938 v Prahe. Základnú aj strednú školu absolvoval v Bratislave. V roku 1965 promoval na pražskej Lekárskej fakulte
Karlovej univerzity. Jeho prvým
pracoviskom bolo interné a ftizeologické oddelenie OÚNZ v Nových
Zámkoch. V roku 1967 nastúpil na
II. internú kliniku FN a v roku 1968
na Kliniku hematológie a transfuziológie (KHaT) FN v Bratislave,
kde od roku 1970 začal pôsobiť ako
vedúci rádioizotopového pracoviska. Špecializáciu I. stupňa v odbore
vnútorného lekárstva získal v roku
1970 a špecializáciu II. stupňa v odbore hematológia a transfuziológia v roku 1973. V rokoch 1978 až
1987 pôsobil ako hematologický
hlavný konzultant, vedúci oddelení v zdravotníckych zariadeniach
na Malte a v Kuvajte, pričom súbežne doma vykonával funkciu poradcu na ministerstve zdravotníctva.
Po návrate na domovské pracovisko od roku 1990 zastával funkciu
primára Oddelenia laboratórnej
diagnostiky a zástupcu prednostu
KHaT FN a pokračoval vo funkcii
vedúceho rádioizotopového pracoviska, ktoré bolo vtedy v odbore
hematológie a transfuziológie jediným svojho druhu na Slovensku.

Absolvoval školiace pobyty na
katedrách Klinickej biochémie
a Nukleárnej medicíny ILF v Bratislave, Royal Postgraduate Medical School v Londýne a University
Hospital v Groningene.
Oblasťou jeho odborného záujmu
boli najmä trombocyty a ich patológia, anémie, postupy nukleárnej
medicíny v hematológii, metabolizmus železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej, diagnostika infekcií prenosných transfúziou krvi
a transplantáciami, neskôr systémy
kvality v laboratóriu.
V Onkologickom ústave sv. Alžbety
pracuje doc. MUDr. Tomáš Lipšic,
CSc., od roku 2004, keď po reorganizácii KHaT nastúpil ako primár
na Oddelenie hematológie a transfuziológie OÚSA, pričom do roku
2010 pôsobil aj ako prednosta Kliniky laboratórnej medicíny OÚSA
a VŠZaSP sv. Alžbety.
Neodmysliteľnou súčasťou jeho kariéry bola aj pedagogická činnosť,
pregraduálna aj postgraduálna (LF
UK a ILF/SPAM/SZU, VŠZaSP) a to
i počas pôsobenia v zahraničí. Je
autorom a spoluautorom stoviek
prednášok a desiatok publikácií.
Jubilant zároveň zastával aj viaceré
ďalšie významné funkcie. Na Ministerstve zdravotníctva SR spočiatku
ako člen Komisie pre laboratórnu
medicínu a v rokoch 2003 až 2012
ako poradca ministrov zdravotníctva SR pre hematológiu a transfuziológiu a laboratórnu medicínu.

Pôsobil taktiež ako konzultant pre
ÚZIŠ, VšZP a v Poradnom zbore
hlavných odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu. V rokoch
1996 až 2001 bol krajským odborníkom pre hematológiu. Dvadsať
rokov bol členom ICSH (International Society for Standardisation
in Haematology) ako kontaktná
osoba. Od roku 2006 pôsobí ako
konzultant Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.
Členom výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti je viac ako dve desaťročia, pričom desať rokov stál na jej
čele ako prezident.
Za svoju záslužnú a obetavú prácu bol viackrát ocenený. Medzi
najvýznamnejšie ocenenia, ktoré
získal patrí Nedvědova cena Československej lekárskej spoločnosti
JEP, Strieborná a Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena
ministra zdravotníctva SR a Čestné
členstvo v Českej hematologickej
společnosti JEP.
Prínos pána docenta Lipšica nielen
pre Onkologický ústav sv. Alžbety
ale aj pre rozvoj a dobré meno nášho zdravotníctva doma i v zahraničí, pre pomoc stovkám pacientok
a pacientov si veľmi vážime a radi
sa pripájame k jeho gratulantom.
Ad multos annos!
Za tím spolupracovníkov,
MUDr. Zuzana Šimoníková
Foto: Peter Kresánek
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Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MHA
Ochotný vždy poradiť a pomôcť
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MHA, sa narodil 17. septembra 1958 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval
v rokoch 1977 - 1983 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po
promócii pôsobil v Ústave kardiovaskulárnych chorôb na Partizánskej ulici v Bratislave, na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie ako sekundárny lekár, od roku 1985 na oddelení Anestéziológie a resuscitácie (ARO). V roku 1987 získal atestáciu
I. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia a následne
v roku 1991 atestáciu II. stupňa. Po úspešnom konkurze v rokoch 1993-1995 vykonával funkciu menovaného primára oddelenia ARO v Ústave kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave.

O

d mája roku 1995 pôsobil doc.
MUDr. Roman Záhorec, CSc.,
MHA, ako anestéziológ v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave na oddelení Anestéziológie
a intenzívnej medicíny, v rokoch
1996 - 2008 vo funkcii primára oddelenia. V roku 2008 po zriadení
II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK (II. KAIM
LFUK) na Onkologickom ústave
sv. Alžbety v Bratislave sa stal prednostom kliniky AIM, ktorú vedie
doteraz.
Doktorandské štúdium ukončil
v roku 1993 na Slovenskej akadémii
vied v Bratislave, kde získal hodnosť
kandidáta vied (CSc.). Akademickú
hodnosť docenta anestéziológie
a resuscitácie mu po habilitačnom
konaní udelila Vedecká rada 2. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe v roku 2006.
Celých dvanásť rokov pôsobil jubilant vo funkcii vedeckého sekretára
Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM)
pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta SSAIM, funkciu prezidenta
SSAIM vykonáva doteraz.
Doc. Roman Záhorec sa už od začiatku svojej profesionálnej kariéry
systematicky venuje vedecko-výčíslo 3/2018
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skumnej a pedagogickej činnosti.
Je členom medzinárodných odborných organizácii (ESA, ESPEN,
ESICM) a čestným členom České
spoločnosti anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny. Je
autorom a spoluautorom veľkého
množstva odborných prednášok
(viac ako 110), odborných článkov
(40 pôvodných originálnych prác
a 75 prehľadových prác ako autor
alebo spoluautor). Napísal kapitoly do 12-tich knižných odborných
publikácií. Je hlavným editorom
a spoluautorom monografie „Anestézia a perioperačná starostlivosť
v onkológii“ (Mladá fronta, Praha
2018), ktorú odborná verejnosť prijala s veľmi priaznivým ohlasom.
Jeho vedecký záujem o epidemiológiu, diagnostiku a liečbu sepsy,
hlavne u onkologických pacientov,
mu otvoril dvere do európskeho
intenzivistického sveta. Publikácie
o význame pomeru počtu neutrofilov ku lymfocytom v krvnom
obraze, v diagnostike a predikcii
závažnosti systémového zápalu,
infekcie a sepsy citovalo množstvo
domácich aj zahraničných autorov.
Článok „Ratio of Neutrophil to
Lymphocyte Count - rapid and
simple parameter“ (Záhorec, R.,
Bratislavské lekárske listy 2001),

dosiahol doteraz vyše 500 citácií,
ide o najcitovanejšiu publikáciu
v celej histórii vydávania časopisu
BLL, editor prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.). MUDr. Záhorcom navrhnutý „neutrofilový-lymfocytový
pomer“ (NLR) sa využíva dnes na
celom svete, mimo iného, aj na
stratifikáciu závažnosti a prognózovanie prežívania u onkologických pacientov so solídnymi nádormi (prof. MUDr. Michal Holub,
PhD., 2016). Veľkou zásluhou doc.
Romana Záhorca v pedagogickej
činnosti kliniky je zriadenie postgraduálneho špecializačného štúdia pre mladých anestéziológov
pri LFUK v roku 2014. Je členom
atestačnej a doktorandskej komisie
v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína, aj v odbore Chirurgia
na LFUK v Bratislave. Pôsobí ako
člen redakčnej rady časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína
(vydavateľstvo Solen).
Na operačnej sále alebo na oddelení je doc. MUDr. Roman Záhorec,
CSc., MHA, uznávaným odborníkom aj pre svoje racionálne a rozvážne riešenie kritických situácií.
V týchto ťažkých situáciách vie
podporiť kolegov odborne aj psy(pokračovanie na str. 21)
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DOBRÉ VEDIEŤ

Pravidlá pre používanie verejnej WIFI siete v OÚSA
1.

Bezdrôtové verejné internetové pripojenie v areáli nemocnice „OUSA_guest“ je určené výhradne pre
pacientov a návštevníkov Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA).

2. Internetové pripojenie je bezplatné.
3. Pre úspešné pripojenie do internetu cez verejnú wifi sieť OÚSA je potrebné vaše zariadenie autentifikovať pomocou jednej z nasledujúcich možností:
a. vašej platnej emailovej adresy
b. vášho mobilného telefónneho čísla
c. vášho platného účtu sociálnej siete ako Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
4. Používateľom verejnej wifi siete v OÚSA nie je dovolené prenášať obsah, ktorý :
a. porušuje zákony SR,
b. propaguje extrémizmus, násilie, diskrimináciu a je v rozpore s dobrými mravmi,
c. je softvérom, ktorého cieľom je poškodiť počítač (vírusy a spyware) a softvérom nadmerne zaťažujúcim prenosové kapacity siete (P2P programy a pod.),
d. obsahuje obscénnu alebo urážlivú komunikáciu alebo uverejňovanie takýchto materiálov na internete,
e. slúži na komerčné účely.
5. OÚSA si vyhradzuje právo na možnosť monitorovania a zaznamenávania aktivity používateľa verejnej
wifi siete v OÚSA.
6. OÚSA je oprávnený obmedziť prístup k internetu používateľovi, ktorý závažným spôsobom porušil
zásady ich používania zablokovaním prístupu.
7.

OÚSA nezodpovedá za bezpečnosť prenášaných údajov cez verejnú wifi sieť, ako napríklad osobné
údaje alebo bankové informácie.

8. OÚSA nezodpovedá za prípadné straty informácií spôsobené vírusmi alebo malwarom vo vašom zariadení, ktoré môže byť infikované po pripojení do verejnej wifi siete. Odporúčame vám vo vlastnom
záujme mať nainštalovaný antivírus a osobný firewall na používaných zariadeniach.
9. OÚSA nezodpovedá za fyzické poškodenie alebo odcudzenie vášho zariadenia.
10. OÚSA nedokáže garantovať 100% kompatibilitu vášho zariadenia s používaním verejnej wifi siete.
11. Maloleté osoby môžu pristupovať do internetu iba pod dohľadom dospelej osoby, zodpovednosť za
aktivity na internete za použitia verejnej wifi siete nesú rodičia, resp. zákonný zástupca.
12. Ak máte problém s pripojením vášho zariadenia cez verejnú wifi sieť do internetu, zamestnanci OÚSA
nie sú oprávnení nastavovať parametre siete vášho zariadenia, ani vykonávať akékoľvek zmeny vo vašom zariadení. Nastavenie vášho zariadenia nájdete v užívateľskej príručke výrobcu zariadenia, alebo
sa prosím obráťte na službu podpory predajcu vášho zariadenia.
13. Používateľ verejnej wifi siete súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky autorské práva a licenčné zmluvy týkajúce sa materiálu získaného z internetu. OÚSA nezodpovedná za prípadne nedodržiavanie týchto ustanovení.
Ing. Martin Hronský, vedúci oddelenia informačných systémov
(dokončenie zo str. 20)

chicky. Jeho prístup k pacientovi
je nielen vysoko profesionálny, ale
najmä pozitívny a hlboko ľudský.
Tieto vlastnosti v dnešnom uponáhľanom a neosobnom svete oceňujú pacienti aj kolegovia.
V súkromnom živote je mu veľkou
oporou rodina, ktorej venuje veľkú
časť svojho voľného času. Jeho veľ-

kou záľubou je turistika, príroda, šťastie, pohodu v osobnom aj odvčelárstvo a záhradkárčenie. Miluje bornom živote.
svoju rodinu, ľudí, prírodu, hlavne
stromy ...
Ad multos annos!
Vážený pán docent, milý Roman,
vzácny priateľ! Zo srdca Ti úprimne blahoželáme k životnému jubileu a prajeme Ti pevné zdravie,

MUDr. Daniel Cintula a kolektív II.
Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA
Foto: Peter Kresánek
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Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety

Dvadsaťročné skúsenosti
z vyše 80-tisíc prevencií
Široké spektrum vyšetrení špičkovými odborníkmi
Preventívne centrum (PC) Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) v Bratislave ako jedno z prvých centier svojho
druhu na Slovensku už vyše dvadsať rokov poskytuje špičkové zdravotnícke služby: komplexné preventívne prehliadky. Prvých klientov a pacientov centrum prijalo už v marci
1998. Slávnostné otvorenie centra 12. mája toho istého roku
uskutočnili sestra M. Alexandra Mišáková, vtedajšia generálna predstavená Rehole sv. Alžbety a konatelia ústavu doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. Prvou primárkou centra bola (v rokoch 1998 až 2016) MUDr.
Alena Kállayová.

Vchod do Preventívneho centra OÚSA v pavilóne P.
číslo 3/2018
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V

januári 2009 otvorili v OÚSA
ďalšie obdobné samostatné
pracovisko: Pracovno-preventívne
centrum (PPC), náplňou práce ktorého sa stalo tiež poskytovanie pracovnej zdravotnej služby. Po spojení oboch centier od 1. januára 2017
sa zmenilo vedenie Preventívneho
centra OÚSA, za primára bol vymenovaný MUDr. Roland Wittgruber.
Vedúcou sestrou centra je Mgr.
Monika Chodáková a manažérkou
Mgr. Martina Balážová.
Preventívne centrum: história rozvoja činností
Prevencia onkologických ochorení spočíva najmä v zisťovaní a odstraňovaní príčin, ktoré ich vyvolávajú. Z dlhodobého hľadiska je to
najefektívnejšia stratégia kontroly
výskytu onkologických ochorení
na celom svete. Spočíva v zdravom
životnom štýle a vo vyhýbaní sa vystavovaniu vplyvu karcinogénnych
látok. Takto je možné predchádzať
vzniku až približne 80-percent
onkologických ochorení. Súčasne
jestvuje aj prevencia poskytovaná
priamo lekármi (sekundárna prevencia). Spočíva v aktívnom vyhľadávaní včasných štádií nádorového ochorenia u ľudí, ktorí nemajú
žiadne príznaky a cítia sa zdraví.
Takúto starostlivosť, teda komplexné preventívne prehliadky onkologicko-kardiovaskulárne prehliadky
poskytuje Preventívne centrum
OÚSA zdravým klientom už vyše
20 rokov. Celkovo bolo za tento čas
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vyšetrených viac ako 80-tisíc klientov, u ktorých bolo zachytené viac
ako 2000 onkologických ochorení
väčšina vo veľmi skorom štádiu,
kedy je liečba nenáročná a návrat
k úplnému uzdraveniu je vysoko
pravdepodobný. Pritom kvalita života spravidla zostáva zachovaná
a nedochádza ani k jeho skráteniu.
To sú významné benefity preventívnej prehliadky.
Preventívne centrum OÚSA začalo komplexné preventívne prehliadky uskutočňovať od 28. marca
1998 v priestoroch renovovaného
P pavilónu. Interné ambulancie,
gastroenterologická ambulancia,
dermatovenerologická ambulancia, ORL ambulancia, urologická
ambulancia, gynekologická ambulancia, ambulancia abdominálnej
sonografie, prsníková mamografická a sonografická ambulancia,
očná ambulancia, pneumologická
ambulancia a aj kardiologická ambulancia pritom zabezpečili počas
jedného dňa, respektíve poldruha
dňa klientovi komplexnú preventívnu prehliadku. Prehliadku uzatvárala záverečná správa a pohovor
s lekárom internistom o záveroch
týkajúcich sa zdravotného stavu
klienta ako aj poučenia o zdravom
životnom štýle špeciálne podľa
konkrétnych výsledkov toho ktorého klienta.
Hneď počas roku 1998 bolo celé
preventívne centrum a všetky jeho
ambulancie napojené na jednotný informačný systém ústavu za
pomoci Oddelenia informačných
systémov (OIS) OÚSA. Už spočiatku sa stalo pravidlom, že popri kvalitnej zdravotníckej starostlivosti
priaznivé informácie o pôsobení
preventívneho centra šírili viacerí
jeho pracovníci odbornými článkami, prednáškami či vystúpeniami
v médiách.
Pod vedením manažéra MUDr.
Zoltána Kállaya, PhD., neskôr Ing.
Igora Botku a Ing. Dany Hajdinovej
a až po súčasnosť Mgr. Martiny Balážovej začala fungovať sieť spolu-

Primár MUDr. Roland Wittgruber a vedúca sestra Mgr. Monika Chodáková.

Časť ambulancií na prízemí pavilón R Onkologického ústavu sv.
Alžbety.

pracovníkov, ktorí dlhodobo nadväzovali kontakty, uskutočňovali
osvetu vo firmách a inštitúciách,
pričom vysvetľovali výhody preventívnych prehliadok.
Veľmi dobré meno celému preventívnemu centru robili a robia vynikajúci odborníci lekári špecialisti
a tiež láskavé, ústretové a ochotné
polyfunkčné zdravotné sestry.
Spočiatku dlhodobo pod vedením
vrchnej sestry Valérie Marianiyovej, neskôr Jany Sedlákovej, Ingrid
Tardíkovej a v súčasnosti Mgr. Moniky Chodákovej.

Popri viacerých iných aktivitách
smerom k širokej verejnosti sa
v roku 2000 - na podnet riaditeľa onkologického ústavu doc.
MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., začali
v priestoroch Preventívneho centra OÚSA konať výstavy z cyklu:
Umenie, ktoré lieči. Do dnešného
dňa v priestoroch preventívneho
centra už prebehlo 70 výstav. Pod
záštitou OÚSA a celoeurópskej organizácie onkologických pacientok Európa Donna tu pravidelne
vystavujú renomovaní umelci,
mnohí zo zahraničia ako aj insitní
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umelci - onkologickí pacienti či ich
rodinní príslušníci.
Aktuálne informácie, súčasné
pôsobenie preventívneho centra
Pracovná zdravotná služba
Všetci zamestnávatelia, ktorých
prioritou je ochrana zdravia svojich zamestnancov, môžu naďalej
využívať v Preventívnom centre
OÚSA odborné služby Pracovnej
zdravotnej služby (PZS), ktorá sa
významnou mierou podieľa na
primárnej prevencii pred poškodením zdravia zamestnancov pri
práci.
Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobovanej
jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom samot
ným ako aj účelné uplatnenie poz
ergonómie
pomôže
natkov
predchádzať prípadnej práceneschopnosti zamestnancov a cho-

Ambulancie na prízemí pavilónu P.

robám z povolania. Zároveň prispieva k zvýšeniu pracovného
výkonu, zníženiu chybovosti či
zlepšeniu psychického stavu pracovníka.

Pre samotného zamestnanca sa
zníženie záťaže premieta do zlepšenia jeho psychického a fyzického stavu, minimalizácie prejavov
psychickej a fyzickej únavy. Je

Časť kolektívu pracovníkov pôvodného Preventívneho centra v júli roku 2013: (horný rad zľava) Mgr.
Magdaléna Potzyová, Helena Stojanová, Alena Mayerová, Anna Vrabčeková, Adriana Sýkorová-Szeleová,
Valéria Marianyiová, Jana Sedláková, Edita Mandzijová, Jana Senešová, Judita Madaraszová, Danica Lednárová, Alena Krupjaková, Marta Šimová, MUDr. Milan Cubínek, (dolný rad zľava) MUDr. Marcela Horak
Takácsová, MUDr. Zuzana Mistríková, Ing. Igor Botka, MUDr. Alena Kállayová, MUDr. Juraj Bečer, MUDr.
Mária Hronská, MUDr. Barbora Novotná.
číslo 3/2018
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Kolektív pracovníkov pôvodného Preventívneho pracovného centra v apríli roku 2013.

prínosné v sociálnej oblasti, zlepšuje sebarealizáciu a má pozitívny
dopad na ekonomickú situáciu
jednotlivca aj rodiny. Pracovná
zdravotná služba tak sprostredkovane môže prinášať úžitok pre celú

spoločnosť, prispievať k zlepšeniu
zdravotného stavu obyvateľstva
a zvyšovaniu jeho životnej úrovne
či rozvoju firiem a ďalších podnikateľských subjektov.

Text: MUDr. Roland Wittgruber,
MUDr. Alena Kállayová, Mgr. Martina Balážová, Dr. Peter Kresánek,
CSc.
Foto: Peter Kresánek

Personálne obsadenie pracovnej zdravotnej služby:

fická miestnosť - MUDr. Roland
Wittgruber, primár Preventívneho centra OÚSA, Mgr. Monika Chodáková - vrchná sestra
Ambulancia pracovného lekára - MUDr. Jozef Adámik, PhD.,
Tibória Machajová
Dermatologická ambulancia II.
- MUDr. Simoneta Hatiarová,
Adriana Vlčková
Dermatologická ambulancia II.
- MUDr. Zoltán Szép, PhD.,
Adriana Vlčková
Dermatologická ambulancia II.
- MUDr. Monika Štítna., Adriana
Vlčková
Interná ambulancia, ambulancia praktického lekára - MUDr.
Zuzana Mistríková, Alena Mayerová
Oftalmologická ambulancia I. MUDr. Barbora Novotná, Danica Lednárová
Otorinolaryngologická ambulancia I. - MUDr. Juraj Bečer,
Silvia Schreková
Dermatovenerologická ambu-

lancia I. - MUDr. Katarína Poláková, PhD., Marta Šimová
Gynekologická ambulancia I. MUDr. Mária Hronská, Ingrid
Trebatická
Rádiodiagnostika, mamodiagnostika - MUDr. Alena Kállayová, Edita Mandzijová, Marcela
Nagyová
Rádiodiagnostika, mamodiagnostika a sonografia - MUDr. Miriam Pleváková, Jana Sedláková
Rádiodiagnostika, mamodiagnostika a sonografia - MUDr.
Jana Stanová, Ľudmila Macková
Pneumologická a interná ambulancia - MUDr. Ivana Kuderjavá,
Mgr. Mária Urbanová
Urologická ambulancia - MUDr.
Katarína Szoldová, Alena Krupjaková
Interná-gastroenterologická
ambulancia - MUDr. Milan Cubínek, Mgr. Magdaléna Potzyová
Recepcia pre klientov na preventívne prehliadky a odborné
vyšetrenia

• MUDr. Jozef Adámik, PhD. pracovný lekár, odborný garant PZS
• Mgr. Mária Cisárová - verejný
zdravotník
• Mgr. Monika Kissová - verejný
zdravotník
• Zuzana Marákyová - diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

•
•
•
•

Preventívne prehliadky, odborné
vyšetrenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lekári špecialisti so
svojimi zdravotnými sestrami v odborných ambulanciách.

•

Miesta prevádzky Preventívneho centra

•

Na mieste prevádzky Heydukova
10, pavilón P sa nachádza:

•

• Interná ambulancia + sonogra-

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Nová Gynekologická ambulancia II. - MUDr. Lucia
Blašková, Monika Šimeková.

Na mieste prevádzky Kolárska ulica č. 12, prízemie, pavilón R sa nachádzajú:
• Ambulancia praktického lekára
II. - nadštandardná platená celoročná zdravotná starostlivosť
- MUDr. Marcela Horak -Takácsová, Adriana Sýkorová
• Ambulancia praktického lekára
I. - MUDr. Marcela Rosenbergová, Iveta Burdová
• Otorinolaryngologická ambulancia II. - MUDr. Róbert Podivinský, Ingrid Tardíková  
• Audiometria, Ingrid Tardíková

Nová Ambulancia praktického lekára I. - MUDr.
Marcela Rosenbergová, Iveta Burdová.

• Recepcia pre klientov na celo- nú starostlivosť pre klientov s plaročnú zdravotnú starostlivosť
tenou celoročnou zdravotnou starostlivosťou:
Na mieste prevádzky Heydukova
10, pavilón K sa nachádzajú:
Chod a starostlivosť o klientov
s celoročnou zdravotnou starostli• Gynekologická ambulancia II. - vosťou zabezpečuje recepčná Eva
MUDr. Lucia Blašková, Monika Maholányiová.
Šimeková
• objednávanie termínov špe• Oftalmologická ambulancia II.
cializovaných vyšetrení
- MUDr. Dana Keblúšková, Bc.
• objednávanie termínov vyšetMária Čiliaková
rení k praktickému lekárovi
• Mobil: 0918 637 252
Recepcie Preventívneho centra:
• Tel.: +421 2 3224 8811
Recepcia Preventívneho centra
v pavilóne R - recepcia pre zdravot-

Konateľ ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., (vpravo) popri iných autoroch výstav Umenia, ktoré lieči
prijal tiež akademického maliara Martina Kellenbergera.
číslo 3/2018
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Konateľ ústavu RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., (vľa- Nová Oftalmologická ambulancia II. - MUDr. Dana
vo) v Preventívnom centre na vernisáži fotografií Keblúšková, Bc. Mária Čiliaková.
MUDr. Jozefa Kállaya.

Recepcia Preventívneho centra
v pavilóne P – recepcia pre preventívne prehliadky:

ohľadom jednotlivých vyšetrení
a preventívnych prehliadok má
na starosti Zuzana Marákyová
a PhDr. Silvia Uhrová

Na tejto recepcii vás privíta naša
recepčná Helena Stojanová, ktorá vás usmerní v rámci komplexnej preventívnej prehliadky alebo
iných odborných vyšetrení.
• Recepcia Preventívneho centra
OÚSA: +421 2 3224 9450
Objednávanie na jednotlivé vyšetrenia a komplexné preventívne
prehliadky podľa platného cenníka:
uvedené objednávania, vystavovanie zmlúv na preventívne prehliadky, komunikáciu s klientmi

• Tel: +421 2 3224 9478
• Prostredníctvom e-mailu: prevencie@ousa.sk
• Prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej
stránke /www.ousa.sk/
• Osobne na recepcii Preventívneho centra
Objednávanie vyšetrení vo vzťahu k práci (PZS):

PhDr. Silvia Uhrová, objednávanie prevencií, Mgr. Martina Balážová,manažérka zodpovedná za
komunikáciu s klientmi.

• Mobil: 0918 678 915
• Prostredníctvom e-mailu:
zuzana.marakyova@ousa.sk
• Prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej
stránke /www.ousa.sk/

Historická pozvánka na slávnostné otvorenie Preventívneho centra OÚSA.
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10. ročník AVON Pochodu

Ako prekonať obavy

Za zdravé prsia!
Spoločnosť AVON Cosmetics sa už viac ako 20 rokov venuje
problematike rakoviny prsníka. Každoročne tak prostredníctvom mnohých aktivít bojuje za zdravé prsia a nebolo tomu
inak ani tentokrát. Tohtoročný, už 10. ročník AVON Pochodu
za zdravé prsia sa konal 16. júna 2018, pričom účastníci sa tak
ako vlani stretli v priestoroch východnej terasy bratislavského
hradu.

N

ový ročník aktivít za zdravé
prsia kozmetickej spoločnosti
Avon priniesol tiež zásadné a zároveň pozitívne zmeny súvisiace s jej
charitatívnym projektom. Spoločnosť prišla so zmenou loga a názvu
projektu, pod ktorými bude naďalej zastrešovať všetky aktivity zamerané na boj proti rakovine prsníka.
Z loga zmizlo slovo rakovina a nahradil ho cieľ, o ktorý ide nielen
spoločnosti AVON, ale aj všetkým
ženám, a tým sú ZDRAVÉ PRSIA.
Logo AVON ZDRAVÉ PRSIA tak je
od tohto roku synonymom optimizmu a nádeje! Samotný názov
projektu tiež nesie rovnaké posolstvo: AVON za zdravé prsia. Zmenou prešiel aj názov tradičného ružového pochodu, ktorý nadväzuje
na názov projektu AVON Pochod
za zdravé prsia.
„Spojenie Zdravé prsia nesie v sebe
pozitívny odkaz samotného projektu spoločnosti AVON, prostredníctvom ktorého sa dlhoročne snažíme spoločne bojovať za zdravie
všetkých žien. Kontinuálne poukazujeme na dôležitosť preventívnych vyšetrení, a vzdelávame ženy
v tejto oblasti. Každá z Vás by mala
zdravie svojich prsníkov zaradiť
medzi dôležité priority svojho života, predovšetkým kvôli sebe a taktiež svojim blízkym. V mnohých
prípadoch vďaka včasnej liečbe,
kedy je zhubný nádor odhalený
pri screeningovom vyšetrení, sa
ženy opäť stanú zdravými. Vrátia sa
tak k svojim rodinám zdravé a plnohodnotné aj po ženskej stránke

Je priam symbolické, že účastníci pochodu sa opäť stretli v parku bratislavského hradu, kde
sa nachádza socha sv. Alžbety,
ktorá stelesňuje pomoc trpiacim
a chorým. Umelecké dielo stvárnil taliansky sochár Norbert Sadei a vzniklo zásluhou Rehole
sv. Alžbety, ktorá naplňuje svoje
poslanie na Slovensku najmä starostlivosťou o chorých v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
číslo 3/2018
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10. ročník AVON Pochodu
dôležitá dôvera. Mnohé budúce pacientky mňa aj iných kolegov takto
spoznajú mimo ambulancie a ich
strach sa zmenšuje. Dôležité je, že
vidia aj pozitívne príklady vyliečených žien. To im dodá odvahu. Informované pacientky sú odvážnejšie, neboja sa podstúpiť liečbu tak,
ako tie menej pripravené“, uzatvára doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Význam projektu AVON za zdravé
prsia pripomína aj jedna z ambasádoriek, Zlatica Puškárová: „Páči
sa mi ako AVON citlivo otvoril trinástu komnatu mnohých žien, originálne zbúral predsudky a ukázal
spoločnosti, že táto téma vôbec
nemusí byť tabu. V trápení je najMedzi viacerými účinkujúcimi vystúpil pred účastníkmi tohtoročného
pochodu AVON za zdravé prsia aj Pavol Hammel.

a zapoja sa aj do každodenného životného kolobehu,“ vysvetľuje doc.
MUDr. Vladimír Bella, PhD., primár
Oddelenia mamológie (Oddelenia
pre ochorenia prsníkovej žľazy)
Onkologického ústavu sv. Alžbety,
dlhoročný odborný garant projektu AVON za zdravé prsia. Ako ďalej pripomína, aj ženy v mladšom
veku, ktoré si mylne predstavujú,
že rakovina prsníka sa ich netýka,
by mali rozhodne zbystriť pozor-

nosť. Rakovina nehľadí na vek.
„Vlani sme v ústave už dvadsaťročnému dievčaťu diagnostikovali rakovinu prsníka a minulý rok v Čechách sa dokonca vyskytol prípad,
keď malo rakovinu prsníka len pätnásťročné dievča!“ varuje primár
v súvislosti s tým, že na preventívne prehliadky chodí na Slovensku
stále veľmi malé percento. „Včasné
zachytenie ochorenia znamená už
dnes záchranu života. Pri liečbe je

Aj tohtoročný jubilejný 10. ročník
AVON Pochodu za zdravé prsia podporila spoločnosť Mercedes-Benz
Slovakia ako jeden z hlavných
partnerov

horšia osamelosť. Aj preto je veľmi
sympatické, že mnohým ženám
môžeme takto verejne ukázať svoju
podporu. Hovorí sa, že kvapka prevencie je viac ako litre medicíny.
Odvaha, odvaha, odvaha. Tieto slová ma už roky sprevádzajú a pomáhajú mi hlavne vtedy, keď mi chýba.
Nebojte sa, pýtajte sa. Otázky vám
totiž pomôžu prekonať obavy. „
Viac informácií o projekte AVON
za zdravé prsia a o tohtoročnom
AVON Pochode za zdravé prsia
nájdete na webovej stránke /www.
zdraveprsia.sk/ a na Facebooku
Avon proti rakovine prsníka.
Z úspešného jubilejného AVON pochodu za zdravé prsia vysmiata
Kvetka Horváthová a Oliver Andrási.

Text a foto: Peter Kresánek
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LIGA PROTI RAKOVINE

Psychologicko-sociálna podpora celým rodinám

K čomu (tiež) slúži Deň narcisov
Liga proti rakovine (LPR) zmierňuje už 28 rokov dôsledky
a dopad onkologických ochorení. Keďže na Slovensku pribudne každoročne až 34-tisíc ľudí s diagnózou rakovina,
dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Rakovina je pritom jednou z najvážnejších život ohrozujúcich chorôb. K prioritám v programe LPR
preto patrí tiež psychologicko-sociálna starostlivosť nielen
o samotných pacientov, ktorých onkologická diagnóza zasiahla ale aj starostlivosť určená pre ich najbližších - rodiny.
kologický pacient. Tohtoročného
pobytu sa zúčastnilo okolo 25 rodín s deťmi, celkovo približne sto
ľudí. Rodinná týždňovka sa tentoraz konala 13. až 19. augusta 2018
v horskom hoteli Remata, Ráztočno.

„O

nkologické ochorenie je
veľkou záťažou ako fyzickou, tak i psychickou. Mení situáciu prežívania a spolunažívania,
vyžaduje veľa zmien a adaptácie,

číslo 3/2018
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prináša mnoho otázok, na ktoré
v momente stanovenia diagnózy
nie je ľahké nájsť jednoznačnú
odpoveď.“ Zdôvodňuje uvedenú
aktivitu Ligy proti rakovine PhDr.
Andrea Križanová, PhD., psychologička ligy pôsobiaca v Psychologickej ambulancii II. v Onkologickom
ústave sv. Alžbety.
Takto zameraný je aj projekt ligy
nazvaný: Rodinná týždňovka. Liga
proti rakovine ho už tretíkrát zorganizovala a plne finančne zabezpečila. Pripravili ho pre rodiny,
v ktorých je niektorý z rodičov on-

I tento rok tak pre rodiny s deťmi
od 2 do 18 rokov opäť pripravili
nezabudnuteľný týždeň plný oddychu, zábavy, zážitkov a nových
priateľstiev. Najmä so zámerom,
aby rodiny v neľahkej životnej situácii mali možnosť nájsť cestu
k nadobudnutiu síl a inšpirácie pre
návrat do bežného života. Už len
samotné stretnutie sa rodín, ktoré
zažívajú rovnaké problémy a poznajú dôverne situáciu prinášajúcu so sebou náročné ochorenie, sa
ukázalo pre nich ako veľmi dôležité a prínosné. Pripravený bol tiež
prevádzajúci tím – psychológovia,
sociálny pracovník a dobrovoľníci v pozícii animátorov, ktorý nachystali každodenný program pre
zúčastnených. Program im ušili na
mieru a pozostával z rôznych dobrodružných, športových, či kreatívnych kurzov a spoločenských
stretnutí, predstavení a detských
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LIGA PROTI RAKOVINE
Z ohlasov účastníkov:
Rodina z Prešova

hier. Prítomní psychológovia usku- projekty v priebehu roka, naprítočňovali aj individuálne poraden- klad i na relaxačné týždňovky pre
stvo či skupinové stretnutia.
individuálnych onkologických pacientov,“ hovorí Ing. Eva Kováčová,
„Všetky náklady spojené s touto, výkonná riaditeľka Ligy proti rakopre rodiny bezplatnou oddycho- vine.
vou a relaxačnou dovolenkou,
pokrýva Liga proti rakovine z vý- Pozitívne hodnotenie účastníkov
nosu Dňa narcisov, z poukázania pobytu, ktorí mimoriadne ocenili
2 % dane z príjmu či darov práv- tento prístup, nás povzbudzuje nenických a fyzických osôb. Je tak ustále iniciovať ďalšie plány v obumožnená účasť rodinám, ktorým lasti nášho psychologicko-sociálneby to v dôsledku choroby finančná ho programu.
situácia nedovoľovala. Finančné
náklady tohto projektu predstavujú okolo 25-tisíc eur. Pre aktuálny
tretí ročník získala Liga proti rakovine finančný dar od Nadácie Volkswagen. Za túto nemalú finančnú
podporu sme vďační, pretože nám
umožní zdroje získané zo zbierky
či asignácie 2 % použiť na ďalšie

„Tento pobyt veľmi pomohol ako
onkologickým pacientom, tak aj
ich partnerom a deťom. Manžel (Ďodi) tu riadne vypol, oddýchol si, našiel si tu priateľov.
Vidím na ňom, že je spokojnejší
a vyrovnanejší. Vymenili sme si
aj kontakty s niektorými rodinami, už spolu komunikujeme
a plánujeme spoločné stretnutia. Dcéra si tiež našla nových
kamarátov. A keď môžem ja za
seba, patrí vám jedno veľké ĎAKUJEM. Za všetkých partnerov,
manželov, manželky, deti, ktoré
sa tohto pobytu zúčastnili. Mne
tento pobyt a sedenia s psychologičkou dodali veľa síl a pozitívnej energie. Myslím si, že tak
ako potrebovali vypnúť a zmeniť prostredie pacienti, tak isto
to potrebovali aj naši partneri.
Kým sme sa s vami nestretli, tak
sme to ťažšie všetko znášali, pretože každý zdravý, kto sa o našej
ťažkej chorobe dozvedel, reagoval na to veľmi zle a zle to na nás
pôsobilo. Ale na tomto pobyte
boli samí skvelí ľudia a ako jeden
z nich povedal: „Všetci sme tu
víťazi“. To sa mi silno vrylo do
pamäte a dodáva mi to pozitívnu
energiu.“
Rodina z Levíc
„Ďakujeme za krásny týždeň,
veľmi sme sa tešili, užili si to
a ak môžem za našu rodinu,
mali sme nádhernú dovolenku,
ktorú by sme si momentálne
určite z vlastných prostriedkov
nemohli dovoliť. Ešte raz veľká
vďaka za všetko.“
Text: Peter Kresánek
Foto: archív LPR
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Zamyslenie nad sebou samým
Tak nejako som často pri písaní týchto spomínaní rozmýšľal,
čo bolo takou akousi motiváciou, že som s tým písaním začal. Určite je taká skrytá túžba a snaha, aby to aj niekto čítal.
A aby to tomu človeku, ktorý to bude čítať, niečo aj povedalo. Aby ho to nejako oslovilo. Aby ho to nenechalo bez akejkoľvek reakcie...

V

ždy som si myslel, že by bolo
krásne, keby tieto moje písania vyvolali v čitateľovi taký nejaký
začiatok rozmýšľania aj nad sebou
samým. To je myslím taký ten podstatný začiatok – začať rozmýšľať
nad sebou, nad svojou životnou
cestou, nad tým kto som, načo som
tu, kam kráčam. To je taký veľký
a často ťažký problém v súčasnej
vrcholne konzumnej ére. Každý sa
niekam ponáhľa, každý má množstvo takých najbližších životných
mét, ktoré chce dosiahnuť a ktoré považuje za prvoradé. Postavenie, finančné úspechy, byt, dom,
nové auto, atraktívna zahraničná
dovolenka a množstvo iných, malých i veľkých konzumných túžob.
A všetky tieto túžby a snahy sú
vlastne do určitej miery normálne. Ale žiaľ, veľmi často tak nejako
podľahneme tomu ustavičnému
ponáhľaniu za tými métami, že sa
už nevieme ani trochu zastaviť.
Zastaviť sa, zamyslieť sa nad sebou
a pozrieť sa aj okolo seba. A snažiť
sa vidieť toho, kto práve niekoho
potrebuje.
Vždy na mňa veľmi pôsobí tá udalosť dramatického zastavenia Saula Tarzenského (Apoštola Pavla),
keď sa ponáhľal do Damašku prenasledovať kresťanov. Náhle padá,
oslepený svetlom a hlasom Ježiša
Krista. A vzápätí sa pýta: „Pane, čo
chceš, aby som robil?“ /Sk. 9,6/. Čo
chceš Pane, aby som robil ja? To je
myslím taká otázka pre každého
číslo 3/2018
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z nás. A tam je potom odpoveď na
všetky tie otázky – kto som, načo
som tu, kam kráčam.
Nedávno publikoval môj priateľ
v Spojenom kráľovstve – Donald
Wiseman, také svoje životné spomínanie. Tá jeho kniha spomienok
má názov: Life above and below
(Život hore a dole). V jeho živote
to bolo skôr život vo výškach a hĺbkach. Donald Wiseman bol totiž
počas 2. svetovej vojny stíhacím pilotom v bitke o Britániu. A potom
až do konca vojny pôsobil ako šéf
leteckého spravodajstva v štábe
maršala Montgomeryho v Afrike
a v Taliansku. Po skončení vojny
sa venoval archeológii, prevažne
v oblasti starého Babylonu. Hodnotil a dešifroval prastaré texty,
ktoré boli stáročia v hĺbkach pod
zemou, pod pieskom púšte, pod
zrúcaninami Babylonu. A potom
bol aj pri nálezoch a dešifrovaní
Kumranských svitkov. Stal sa členom skupiny vedcov, ktorí pripravili nový preklad anglickej Biblie,
tzv. New International Version.
A dlhé roky pracoval ako dobrý
linguinista v Scripture Gift Mission – spoločnosti pre vydávanie
a distribúciu evanjelia do celého
sveta. Plný život. Život v ktorom asi
nebolo žiadnych všedných – nudných dní. Napriek tomu vždy, aj vo
veľmi zložitých situáciách sa dokázal na chvíľu zastaviť, zamyslieť. To
zastavenie pre neho sprevádzalo
taký tichý pohľad Hore. Jedno také

zastavenie spomína v takom zvláštnom vojnovom zážitku...
V apríli 1945, keď končila 2. svetová vojna, bol Donald Wiseman
poverený viesť tajné rozhovory
s velením nemeckej armády v Taliansku o ukončení všetkých vojenských akcií na italskom fronte.
Vrchný veliteľ nemeckých vojsk
v Taliansku maršal Kesselring prijal v noci skupinu britských a amerických styčných dôstojníkov veľmi nevraživo. Keď si „nepriatelia“
sadli za stôl, Donald Wiseman,
ako vedúci tejto spojeneckej skupiny navrhol, aby sa pred začatím
rokovaní krátko pomodlili. Maršal Kesserling prevrátil oči k stropu, pokrútil hlavou a zahundral:
Mein Gott, diese Engländer (Bože
môj, títo Angličania). Po chvíli ticha Donald Wiseman poďakoval
maršalovi za „modlitbu“ a sám sa
tiež krátko pomodlil. Zvláštne je,
že skutočne po tomto „modlitebnom“ zastavení maršal Kesserling
zrazu prestal byť nevraživý. Ľady sa
prelomili a v tú noc bola uzavretá
dohoda o skončení bojov na celom
italskom fronte.
Nedávno mi jeden priateľ napísal
niekoľko pekných viet takého bilančného rozmýšľania. „Človek sa
občas potrebuje dostať až na dno,
aby si uvedomil zopár vecí. A to ho
uzemní. Prestane rozprávať o sebe,
o peniazoch, o kariére, o národe
a aspoň na chvíľu začne uvažovať
v celkom iných kategóriách.“
Mám obavu, že stále zostávame na
povrchu vecí. Nemáme čas zastaviť
a zamyslieť sa. Je príliš mnoho aktivít, žijeme v permanentnej časovej
tiesni. Voľný čas, to je žiaľ veľmi
často len televízor, surfovanie po
internete, počítačové hry, mobily
a permanentné decibely. Hľadáme
únik z tohto začarovaného kruhu
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a stále si aj uvedomujeme, že toto
nie je to, po čom človek podvedome túži: láska, šťastie, pokoj. Vo
svojich túžbach a predstavách sme
však niekde zablúdili a šťastím sa
pre nás stávajú peniaze, bohatstvo,
moc, sláva, aplauz. Alebo sa zúfalo
snažíme všetko vedieť, všetko pochopiť, objasniť, dokázať, všetko
racionálne vysvetliť. Akosi nechceme akceptovať hranice poznania,
nekonečno, večnosť.
Vždy som si považoval za veľké privilégium, že som počas mnohých
rokov mohol pracovať ako lekár
v nemocnici, na operačnej sále, ambulancii, mať každodenný kontakt
s chorými, ktorí potrebovali pomoc. A súčasne, že som mohol pracovať v laboratóriu, tráviť aj mnoho
času nad mikroskopom a hodnotiť
výsledky a skúsenosti a tešiť sa, keď
niektoré z týchto výsledkov zapadali do tej takej mozaiky nových
poznatkov. Bolo to mnoho dní a aj
mnoho nocí. A videl som a spolu
prežíval tiež mnoho ľudského utrpenia, smútku, zúfalstva, ale aj radosti, nádeje a šťastia. Bolo to veľa

Často si spomínam na také napäté
a niekedy úplne hraničné situácie
na operačnej sále. Počas veľmi kritických fáz operačnej preparácie,
keď nádor už „lepil“ na veľké cievy.
Keď i tá najmenšia chyba, pohyb,
malé zlyhanie pozornosti môže už
byť na hranici života. A vtedy som
si často v duchu opakoval „Pane
Bože, prečo som si ja vybral takéto
povolanie, keď je toľko iných, pokojných, kľudných.“ A po ukončení operácie prichádza taký krásny,
dobrý pocit pokoja, vďačnosti že sa
to všetko dalo vyoperovať a že pacientka bude zasa zdravá a šťastná.

Jedna z viacerých spomienkových
publikácií MUDr. Jána Sirackého,
DrSc., F.R.S.C.

dní, keď som si opakovane uvedomoval, aký som malý, slabý a nemohúci. A chcel som všetko pochopiť
a všetkému porozumieť. A tak som
si opakovane uvedomoval, že je to
„...pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetku ľudskú múdrosť“ /Fil. 4,7/.

Doktor Ján Siracký sa narodil 11. októbra
1925 v americkom Detroite ako syn prisťahovaleckého páru z vtedajšieho Československa.
V roku 1950 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval
v Ústave patologickej anatómie a na gynekologickom oddelení Onkologického ústavu v Bratislave. Medzi jeho ocenenia patria Národná
cena SR za dôkaz bunkovej heterogenity ľudských nádorov, Štátna cena Československa
za nové prístupy ku skorej diagnostike rakoviny maternice ako aj Cena britskej kráľovnej
Queen´s Award za práce v oblasti platinových
protinádorových preparátov. Po ukončení klinickej a vedeckej praxe sa podieľal na aktivitách v bratislavskom centre Ligy proti rakovine a naďalej, spoločne so svojou manželkou
prezidentkou ligy, pomáhal onkologickým pacientom. Pravidelne prispieval do viacerých
periodík. Podľa ohlasov čitateľov patril medzi
najobľúbenejších autorov tiež v časopise Naša

A tak som si vždy znovu opakoval:
„Pane Bože, ďakujem Ti za toto povolanie, ktoré prináša tiež pokoj aj
radosť z rozdávania.“
MUDr. Ján Siracký, DrSc.,
F.R.S.C.
Článok na zverejnenie pre časopis Naša nemocnica z pozostalosti autora poskytla jeho manželka,
prezidentka Ligy proti rakovine,
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

nemocnica, kde zverejnil články: Hľadanie
a túžby človeka, číslo1/2017; Úsmevné spomínanie z nemocnice, Privilégium môcť rozdávať
pomoc, nádej, zdravie, číslo1/2016; Akí sú naši
pacienti a akí sme my lekári, Nestor onkológie
otvorene, číslo 2/2017. Články nájdete aj na:
/www.ousa.sk/sk/o-nas/casopis-nasa-nemocnica/.
Ako uvádza jeho blízky spolupracovník doc.
Ing. Čestmír Altaner, DrSc., z Onkologického
ústavu sv. Alžbety: Ján Siracký patril k tým
zriedkavým vedcom, ktorí vedeli skĺbiť klinickú onkologickú prácu s experimentálnou a zároveň sa významne podieľať svojim typickým
spôsobom na šírení osvety a popularizácie vedeckých poznatkov o nádorovej chorobe vo verejnosti. Ján Siracký skonal 18. septembra 2017
v Bratislave.
Peter Kresánek
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sturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia). Genitálne mykotické
infekcie: v súlade s mechanizmom inhibície kotransportéra sodíka a glukózy
2 (SGLT2) so zvýšenou exkréciou glukózy močom boli v klinických štúdiách
hlásené u žien vulvovaginálne kandidózy a balanitída alebo balanopostitída
u mužov. Amputácie dolných končatín: v prebiehajúcich, dlhodobých klinických štúdiách s kanagliflozínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
s kardiovaskulárnym ochorením (CVD, z angl. cardiovascular disease) alebo
s vysokým rizikom CVD, sa pozoroval nárast prípadov amputácie dolných
končatín (primárne prsta na nohe) u pacientov liečených kanagliflozínom.
Zlyhanie srdca: skúsenosti s III. triedou NYHA (z angl. New York Heart Association) sú obmedzené a v klinických štúdiách s kanagliflozínom nie sú žiadne
skúsenosti so IV. triedou NYHA. Laboratórne hodnotenie moču: vzhľadom
na mechanizmus účinku bude u pacientov užívajúcich kanagliflozín test na
prítomnosť glukózy v moči pozitívny. FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA:
k dispozícii nie sú údaje o oužívaní kanagliflozínu u gravidných žien. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Kanagliflozín sa nemá užívať
počas gravidity. Keď sa zaznamená gravidita, liečba kanagliflozínom sa má
ukončiť. Nie je známe, či sa kanagliflozín a/alebo jeho metabolity vylučujú
do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené.
Kanagliflozín sa nemá užívať počas dojčenia. Účinky kanagliflozínu na fertilitu u ľudí neboli skúmané. NEŽIADUCE ÚČINKY: hypoglykémia v kombinácii s inzulínom alebo sulfonylureou; dehydratácia; diabetická ketoacidóza;
posturálny závrat; synkopa; hypotenzia; ortostatická hypotenzia; zápcha;
smäd; nausea; vyrážka; urtikária; angioedém; zlomenina kosti; polyúria alebo
polakizúriaf; infekcia močových ciest; zlyhanie obličiek (najmä v spojitosti
s depléciou objemu); vulvovaginálna kandidóza; balanitída alebo balanopostitída; dislipidémia; zvýšený hematocrit; zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi;
zvýšenie hladiny urey v krvi; zvýšenie hladiny draslíka v krvi; zvýšenie hladiny
fosfátov v krvi; amputácie dolných končatín (najmä prsta na nohe) hlavne
u pacientov s vysokým rizikom ochorenia srdca; anafylaktická reakcia. ČAS
POUŽITEĽNOSTI: 2 roky VEĽKOSTI BALENIA: Veľkosti balenia 10×1, 30×1,
90×1 a 100×1 filmom obalená tableta. Na trh nemusia byť uvedené všetky
veľkosti balenia.
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Janssen-Cilag International
NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgicko. DÁTUM REVÍZIE TEXTU:
11/2017
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.
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vek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. OSOBITNÉ UPOZORNENIA
A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ: Invokana sa nesledovala u pacientov
s diabetom typu 1, a preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča. Invokana sa nemá používať na liečbu diabetickej ketoacidózy, pretože v týchto
podmienkach nie je účinná. Porucha funkcie obličiek: účinnosť kanagliflozínu je znížená u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek
a pravdepodobne chýba u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek.
U pacientov s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl < 60 ml/min bol hlásený vyšší výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr.
posturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia), obzvlášť s 300 mg
dávkou. Navyše bolo u týchto pacientov hlásených viac prípadov zvýšenej
hladiny draslíka a vyššie prírastky sérového kreatinínu a urey. Odporúča sa
nasledovné sledovanie funkcie obličiek:
– Pred začatím liečby kanagliflozínom a potom aspoň raz ročne
– Pred začatím liečby ďalšími liekmi, ktoré môžu znížiť funkčnosť obličiek
a potom pravidelne
– Pri funkcii obličiek približujúcej sa stredne ťažkej poruche funkcie obličiek
aspoň 2- až 4-krát ročne. Ak funkcia obličiek trvalo spadá pod eGFR 45 ml/
min/1,73 m2 alebo CrCl <45 ml/min, liečba kanagliflozínom sa má ukončiť.
Užívanie u pacientov s rizikom nežiaducich reakcií súvisiacich s objemovou depléciou: Vzhľadom k mechanizmu účinku indukuje kanagliflozín
osmotickú diurézu zvýšením exkrécieglukózy močom (UGE, z angl. urinary
glucose excretion), čo môže znížiť intravaskulárny objem a znížiť tlak krvi.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, u ktorých by pokles tlaku krvi vyvolaný
kanagliflozínom mohol predstavovať riziko, napr. u pacientov so známym
kardiovaskulárnym ochorením, pacientov s eGFR <60 ml/min/1,73 m2, pacientov liečených antihypertenzívami s hypotenziou v anamnéze, pacientov
na diuretikách alebo u starších pacientov (vo veku ≥65 rokov).
Diabetická ketoacidóza: u pacientov liečených inhibítormi SGLT2, vrátane
kanagliflozínu, boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy (DKA),
vrátane život ohrozujúcich a smrteľných prípadov. V mnohých prípadoch
bol prejav tohto stavu atypický, s len mierne zvýšenými hodnotami glukózy
v krvi. Riziko výskytu diabetickej ketoacidózy sa musí zvážiť v prípade nešpecifických symptómov ako sú nauzea, vracanie, anorexia, bolesť brucha,
nadmerný smäd, tažkosti s dýchaním, zmätenosť, neobvyklá únava alebo
ospalosť. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, pacienti majú byť okamžite vyšetrení na ketoacidózu, bez ohľadu na hladinu glukózy v krvi. Liečba sa má prerušiť
u pacientov hospitalizovaných kvôli závažným chirurgickým zákrokom alebo
akútnym závažným ochoreniam. V obidvoch prípadoch je možné liečbu kanagliflozínom obnoviť po stabilizovaní stavu pacienta. Zvýšený hematocrit:
pri liečbe kanagliflozínom sa pozorovalo zvýšenie hematokritu; z toho dôvodu
sa vyžaduje zvýšená opatrnosť u pacientov, ktorí už majú hematokrit zvýšený. Starší ľudia (vo veku ≥65 rokov): u starších pacientov môže byť
zvýšené riziko objemovej deplécie, môžu byť častejšie liečení diuretikami
a mať poruchu funkcie obličiek. U pacientov vo veku ≥75 rokov bola hlásená
vyššia incidencia nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr. po-

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z.,
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava.
Tel.: +4212 6381 1611, Fax: +4212 6353 0904
e-mail: mundipharma@mundipharma.sk
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Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa
vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC v časti 4.8. NÁZOV
A ZLOŽENIE LIEKU: Invokana 100 mg, 300 mg filmom obalené tablety:
Jedna tableta obsahuje kanagliflozín hemihydrát, čo zodpovedá 100 mg alebo
300 mg kanagliflozínu. INDIKÁCIE: Invokana je indikovaná u dospelých vo
veku 18 rokov a starších s diabetom mellitus typu 2 na zlepšenie kontroly
glykémie ako:
– monoterapia - v prípade, že samotná diéta a cvičenie neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie u pacientov, u ktorých nie je vhodné použitie metformínu z dôvodu neznášanlivosti alebo kontraindikácií.
– Prídavná liečba – k iným antidiabetikám vrátane inzulínu, ak tieto spolu
s diétou a cvičením neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie.
DÁVKOVANIE: Odporúčaná úvodná dávka kanagliflozínu je 100 mg jedenkrát denne. U pacientov, ktorí tolerujú 100 mg kanagliflozínu jedenkrát
denne a ktorí majú eGFR ≥60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl ≥60 ml/min
a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa môže dávka zvýšiť na 300
mg perorálne jedenkrát denne. Dávka sa má zvyšovať opatrne u pacientov
vo veku ≥75 rokov, pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením
alebo u iných pacientov, pre ktorých úvodná kanagliflozínom indukovaná
diuréza predstavuje riziko. U pacientov so zjavnou depléciou objemu sa
pred začatím liečby kanagliflozínom odporúča úprava tohto stavu. Keď
sa kanagliflozín používa ako prídavná liečba s inzulínom alebo inzulínovým
sekretagogom (napr. sulfonylurea), treba zvážiť nižšiu dávku inzulínu alebo
inzulínového sekretagoga na zníženie rizika hypoglykémie. Starší ľudia (vo
veku ≥65 rokov): treba vziať do úvahy funkčnosť obličiek a riziko deplécie
objemu. Porucha funkcie obličiek: u pacientov s eGFR 60 ml/min/1,73 m2 až
<90 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl 60 ml/min až <90 ml/min nie je potrebná
úprava dávky. Kanagliflozín sa nemá používať u pacientov s ochorením
obličiek v konečnom štádiu (ESRD, z angl. end stage renal disease) ani
u pacientov na dialýze, pretože v tejto populácii pacientov sa nepovažuje za
účinnú. Porucha funkcie pečene: u pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou
poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. Kanagliflozín sa neskúmal u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, a preto sa použitie
u týchto pacientov neodporúča. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť kanagliflozínu u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
K dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania: na perorálne použitie.
Invokana sa má užívať perorálne jedenkrát denne, najlepšie pred prvým jedlom dňa. Tablety sa majú prehltnúť vcelku. Ak sa vynechá dávka, má sa užiť
len čo si pacient spomenie; v ten istý deň sa však nesmie užiť dvojnásobná
dávka. KONTRAINDIKÁCIE: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľ-
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Skrátená informácia o lieku Invokana ® 100 mg
a Invokana® 300 mg filmom obalené tablety

ma

Inzulín – základný pilier v liečbe
diabetu mellitus

pacientov liečených liekom INVOKANA® 2–7

18

Faktory súvisiace
s variabilitou frekvencie
vyšetrovania HbA1c

Invokana® nie je indikovaná k zníženiu hmotnosti.
Zníženie hmotnosti je benefitom liečby Invokanou.

1 000 000

Fixná kombinácia bazálneho analógu
inzulínu Degludek a agonistu GLP-1
receptorov Liraglutidu

Signifikantné a trvalé
zníženie
hmotnosti1*

Skratky:
SGLT2i – Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor, HbA1c – glycated haemoglobin, TK – tlak krvi, sTK – systolický tlak krvi

Enterobaktérie – aktuálna hrozba
na prahu „postantibiotickej éry“
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Celosvetovo viac ako

Signifikantné a trvalé
zníženie
systolického TK1*
Invokana® nie je indikovaná na liečbu hypertenzie.
Zníženie systolického TK je benefitom liečby Invokanou.
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odborná príloha časopisu

x: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk

Signifikantné a trvalé
zníženie HbA1c1

odborná príloha časopisu

rapeutické indikácie: pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov krátkodobá symptomatická liečba akútnych stavov:
olesti chrbta a chrbtice, radikulitída, poúrazová a pooperačná bolesť, zápal a opuch, bolestivé a/alebo zápalové stavy
kciách ucha, nosa alebo hrdla, napr. pri faryngotonzilitíde, otitíde. Dávkovanie a spôsob podávania: perorálne použitie
dporúča užívanie pred jedlom, 1 vrecko 3-krát denne maximálne počas 7 dní. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované
ontraindikovaný od 6. mesiaca gravidity, pri vzniku gastroduodenálneho vredu, pri ťažkom poškodení funkcie obličiek,
IV), ischemickej chorobe srdca, periférnom arteriálnom ochorení a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení. Upozornenia:
zriedkavé na začiatku liečby nauzea, vracanie, hnačka, kŕče v bruchu. Veľmi zriedkavé: gastroduodenálny vred, perforácia
cia. Dátum revízie textu: február 2015. Spôsob výdaja: výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre
ostí lieku.

lurónovej v 2 ml. Sterilná – jednorazová zdravotnícka pomôcka. Indikácie: bolesť alebo znížená pohyblivosť v dôsledku
hnutím. Účinkuje iba na úrovni kĺbu, do ktorého sa aplikuje a nemá systémový účinok. Dávkovanie: Možné je podať
pre každého pacienta. Balenie: 1 vopred naplnená injekčná striekačka s objemom 1 alebo 2 ml a 1 ihla 21 G x 11/2,,
la, začervenanie, opuch. Kontraindikácie: nevpichujte do infikovaného ani vážne zapáleného kĺbu, pri kožnej chorobe
vartérne amóniové soli. Intraartikulárnu injekciu smie podávať len lekár. Revízia textu: September 2014.
racovníkov. Pred predpísaním zdravotníckej pomôcky sa oboznámte s úplným znením návodu na použitie zdravotníckej
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INVOKANA®

* Invokana® je indikovaná na liečbu dospelých s DM2 na zlepšenie kontroly glykémie.
Perorálna liečba
baclofenom

iskosuplementácia:
á generácia molekuly
yseliny hyalurónovej

CT navigovaná rádiofrekvenčná
ablácia osteoid osteómu femuru

ortopédia 2018

inovial® HL

iečbu nasledovných typov OA: femoro-tibiálna OA, femoro-patelárna OA, koxartróza, gonartróza a artróza prstových
nenia: V prípade súčasného užívania analgetík pravidelne zvažovať ich dávkovanie. Condrosulf 800 mg gra obsahuje
rointestinálna porucha, bolesti v nadbrušku, nevoľnosť, hnačka, erytém, vyrážky, makulopapulózny ekzantém, veľmi
nu antiagregačnú aktivitu na trombocyty – vziať do úvahy pri súčasnom užívaní s antiagreganciami. Dostupné liekodrosulf kapsuly – 2 kapsuly 1x denne; Condrosulf tablety – 1x denne 1 tbl, Condrosulf gra – 1x denne 1 vrecko. Špeciálhou funkcie obličiek a pečene. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní lieku počas gravidity. Nie je známe,
eku Condrosulf 800 mg tablety a gra je viazaný na lekársky predpis. Výdaj lieku Condrosulf 400 mg cps nie je viazaný
nením súhrnu charakteristických vlastností lieku.
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Condrosulf®

Spomaľuje priebeh ochorenia
a tlmí bolesť

praktická a preventívna

1

Inhibítory SGLT2
a kardiovaskulárne riziko

Co nového v Ewing-like
family sarkomech?

Prvý a jediný
praktická a preventívna

ortopédia
HbA1c po dobu 6,5 roka
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pre laikov

~ odborná prí loha časopisu ~

~ odborná prí loha časopisu ~

1. Neal, B et al N Engl J Med 2017;377:644-57.DOI: 10.1056/NEJMoa1611925 2. Data on File: Canagliflozin_DoF_06SEP14_MI_HW_002_v5. The number of patients treated with canagliflozin in the US. 3. Schernthaner G et al. Diabetes Care
2013; 36(9): 2508-2515., 4. Stenlof K et al. Diabetes Obes Metab 2013; 15(4): 372-382. 5. Forst T et al. Diabetes Obes Metab 2014; 16: 467-477. 6. Wilding JP et al. Int J Clin Pract 2013; 67(12): 1267-1282.7. Evans M et al. Poster presented
at ISPOR 2016. October 29th – November 2nd. Vienna, Austria.
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Váš sprievodca
na ceste za zdravím
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