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Zdravie patrí k tomu
najvzácnejšiemu, čo máme.
Využite vhodnú príležitosť a zakúpte si pre seba
alebo ako vianočný dar pre vašich blízkych, rodičov, príbuzných či
priateľov a známych jeden z poukazov na profesionálnu prevenciu.

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

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

Preventívne centrum OÚSA
Poukaz
na vykonanie preventívnej
onkologicko-kardiovaskulárnej prehliadky
variant UNIVERZAL

Preventívne centrum OÚSA
Poukaz
na vykonanie preventívnej
onkologicko-kardiovaskulárnej prehliadky
variant STANDARD

Na základe tohto poukazu bude jeho držiteľovi vykonaná
preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka
uvedeného variantu v hodnote 299 eur.

Na základe tohto poukazu bude jeho držiteľovi vykonaná
preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka
uvedeného variantu v hodnote 335 eur.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventívneho centra OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventívneho centra OÚSA

Tento poukaz je platný 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia.
Termín preventívnej prehliadky si môžete dohodnúť
s pracovníkmi Preventívneho centra OÚSA
telefonicky na tel. č. 02/32 249 457, e-mailom na
vmarian@ousa.sk alebo osobne v Preventívnom
centre OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.

Tento poukaz je platný 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia.
Termín preventívnej prehliadky si môžete dohodnúť
s pracovníkmi Preventívneho centra OÚSA
telefonicky na tel. č. 02/32 249 457, e-mailom na
vmarian@ousa.sk alebo osobne v Preventívnom
centre OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.
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Preventívne centrum OÚSA
Poukaz
na vykonanie preventívnej
onkologicko-kardiovaskulárnej prehliadky
variant MANAGER

Preventívne centrum OÚSA
Poukaz
na vykonanie preventívnej
onkologicko-kardiovaskulárnej prehliadky
variant EVA

Na základe tohto poukazu bude jeho držiteľovi vykonaná
preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka
uvedeného variantu v hodnote 395 eur.

Na základe tohto poukazu bude jeho držiteľovi vykonaná
preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka
uvedeného variantu v hodnote 395 eur.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventívneho centra OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventívneho centra OÚSA

Tento poukaz je platný 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia.
Termín preventívnej prehliadky si môžete dohodnúť
s pracovníkmi Preventívneho centra OÚSA
telefonicky na tel. č. 02/32 249 457, e-mailom na
vmarian@ousa.sk alebo osobne v Preventívnom
centre OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.

Tento poukaz je platný 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia.
Termín preventívnej prehliadky si môžete dohodnúť
s pracovníkmi Preventívneho centra OÚSA
telefonicky na tel. č. 02/32 249 457, e-mailom na
vmarian@ousa.sk alebo osobne v Preventívnom
centre OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.

Včasnou a profesionálnou prevenciou
sa predchádza riziku nežiaducich
zdravotných komplikácií!

SLOVO NA ÚVOD

Najvyšší Otec zvestoval prostredníctvom svojho svätého archanjela
Gabriela svätej a slávnej Panne Márii, že príde z neba Otcovo také
dôstojné, také sväté a slávne Slovo. Z jej lona si potom vzalo naše pravé
ľudské a krehké telo. Hoci bol najbohatší, dobrovoľne si vyvolil so svojou
preblahoslavenou matkou chudobu. A keď sa priblížilo jeho umučenie,
slávil so svojimi učeníkmi Veľkonočnú večeru. Potom sa modlil k Otcovi:
„Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich.“
Vložil však svoju vôľu do Otcovej vôle. A vôľa jeho Otca bola, aby
jeho požehnaný a slávny Syn, ktorého nám dal a ktorý sa pre nás
narodil, obetoval seba samého skrze svoju vlastnú krv ako obetný dar
na oltári kríža, nie za seba, skrze ktorého povstalo všetko, ale za naše
hriechy, a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach.
A chce, aby sme sa všetci skrze neho spasili a prijali ho s čistým srdcom
a nepoškvrneným telom.
(Z listov svätého Františka Assiského všetkým veriacim)
Drahí bratia, drahé sestry, čitatelia časopisu Naša nemocnica. Keď čakáme návštevu, zvykneme sa na ňu pripraviť –
zvykneme poupratovať byt, aby sa návšteva u nás dobre cítila. Ak čakáme vzácneho hosťa, dáme si na príprave veľmi záležať.
„Tentoraz“ chce prísť k nám na návštevu vzácna, tá najvzácnejšia návšteva, akú si len možno predstaviť; ba ktorá ďaleko
prevyšuje naše predstavy. Chce k nám prísť Pán Boh, presnejšie „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16). Príde k nám Jeho Syn, Ježiš Kristus.
Som pripravený/á prijať tohto najvzácnejšieho hosťa? A ak nie som, ako sa pripravím? A kto mi pomôže s prípravou? –
výstižne to opisuje príbeh o tom, ako k istému človeku chcel prísť Pán Boh na návštevu:
Istý človek sa dozvedel, že k nemu chce prísť Pán Boh. „Ku mne?“ skríkol. „Do môjho domu?“ Behal po všetkých izbách,
hore a dole schodmi, vyšiel na podstrešie, zostúpil do pivnice. Svoj dom videl inými očami. „Nemožné!“ kričal. „V tomto
svinskom chlieve nemôžem prijať návštevu. Všade je špina. Všade je plno haraburdia. Niet tu miesta na odpočinok. Niet
vzduchu na dýchanie.“
Pootváral okná a dvere. „Bratia! Priatelia!“ kričal. „Pomôžte mi poupratovať. Pomôžte niekto! Ale rýchlo!“
Začal v dome zametať. Cez husté mračná prachu videl, že mu niekto prišiel na pomoc. Haraburdy vyvliekli pred dom,
porúbali ich a spálili. Vydrhli schody a podlahy. Na umytie okien spotrebovali mnoho vedier vody. Ale ešte vždy bolo všade
plno špiny. „To nedokážeme nikdy!“ dychčal ten človek. „Dokážeme to!“ povedal ten druhý. Celý deň sa trápili.
Keď sa zvečerilo, išli do kuchyne a prestreli stôl. „Tak,“ povedal človek, „teraz môže prísť moja návšteva! Teraz môže prísť
Boh. Kde je tak dlho?“
„Ale veď som tu už dávno!“ povedal ten druhý a sadol si za stôl. „Poď a jedz so mnou!“
Pripraviť sa môžeme sviatosťou zmierenia a potom tak, že pozveme Pána Ježiša do svojho vnútra, aby sa stal nielen
návštevou na pár hodín či dní Vianoc. Ale aby u nás ostal bývať; nie ako nájomník, ale náš Pán. Aby sa stal vlastníkom nášho
bytu – vnútra.
Máme tú jedinečnú možnosť. Nepremeškajme ju! Stačí, aby sme boli tam, kde máme byť – u seba doma. Lebo ako
spoznal mýtnik Zachej, Boží dom je jeho dom – dom verejného hriešnika. Pán nemá vlastný dom. Prichádza bývať do
môjho domu. Pán prichádza do mojej rodiny, môjho vzťahu, do spoločenstva, do môjho kolektívu na pracovisku, do
kláštora, do akéhokoľvek bývania, len vtedy, keď som tam skutočne ja: duchom i srdcom. Ježiš chce prísť aj do nášho domu.
Sme vari hodnejší takejto návštevy ako Zachej? Náš dom - dom hriešnika sa stáva Božím domom, ak Ho tam pozveme.
Drahý brat, drahá sestra! Zo srdca Ti prajem, aby si, zakúsil/a jedinečný vzťah s naším Pánom v tvojom dome – srdci,
prajem Ti nikdy nekončiaci Advent a, ako spieva Lojzo, Vianoce aby boli každý deň. Práve Tebe Pán Ježiš hovorí: „M., poď
rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“
Brat Peter, OFMCap.
nemocničný kňaz
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Advent a Vianoce

Nové výučbové miesta

Brat Peter, OFMCap., nemocničný kňaz vo svojom
texte o.i. všetkým zo srdca praje, aby zakúsili jedinečný vzťah s naším Pánom vo vašich domoch srdciach, praje nikdy nekončiaci Advent a, ako spieva
Lojzo, Vianoce aby boli každý deň.

Asistentka riaditeľa OÚSA Bc. Eva Massarová informuje o tom, aké nové výučbové základne otvorila Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA)
v Bratislave, ako aj o ďalších zaujímavých udalostiach...

UDALOSŤ
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Svetlý príklad podľa vzoru sv.
Alžbety
Za svetlý príklad vo viacerých ohľadoch rozvíjania
zdravotnej starostlivosti označil Onkologický ústav
sv. Alžbety minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan
Uhliarik na stretnutí pracovníkov ústavu pri príležitosti dňa svätej Alžbety, ktorý sa slávi 17. novembra.

PREDSTAVUJEME

UDIALO SA

PREDSTAVUJEME
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Združenie pre onkológiu
pomáha
Onkologický ústav sv. Alžbety zakúpil tento rok
nový kolonoskop z prostriedkov Združenia pre onkológiu. Ide o prístroj poslednej generácie od
firmy Olympus.

Zlepšenie komfortu pacientov

O projekte Mamograf

V spolupráci s Ligou proti rakovine a vďaka jej finančnému príspevku sa na II. Rádiologickej klinike LF UK
a OÚSA zefektívnili výkony biopsie pod ultrazvukovou navigáciou dovybavením pracoviska ultrazvukovej diagnostiky špeciálnym elevačným lôžkom Golem 2S.

Skríningom rakoviny prsníka je možné znížiť
úmrtnosť na toto ochorenie až o 30 percent, čo na
Slovensku znamená zhruba tristo zachránených
žien každý rok. Krokom k nemu je projekt Mamograf, v ktorom je jedným z partnerov VšZP aj
OÚSA v Bratislave

NAŠE PRACOVISKÁ

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA - PPC

8

18

Klinika onkologickej chirurgie
OÚSA
Klinika onkologickej chirurgie OÚSA je pracovisko
s dlhoročnou tradíciou poskytujúce komplexnú onkochirurgickú starostlivosť pre pacientov rámci celej SR...

Sebaobraz človeka ako dôležitý
aspekt pri liečbe depresií
V psychoterapii je slovo kľúčovým nástrojom pri
liečbe rôznych problémov. Slovo-myšlienka má
veľký vplyv na to, ako pacient zvláda liečbu, teda
ako vníma a čo si myslí o svojej chorobe. Prečo je
to tak?

UDIALO SA

12

Zriedkavá operácia
KALEIDOSKOP

19

Pomoc na správnom mieste

V OÚSA v Bratislave sa uskutočnila na Slovensku
zriedkavá laparoskopická resekcia pečene. Vykonal ju
Dr. Valentin Sojar, MBA, z Kliniky abdominálnej chirurgie Univerzitného klinického centra Ľubľana
(UKC), Slovinsko
NAŠE PRACOVISKÁ

UDIALO SA
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Prospešné podujatia

Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, spoločnosť SOLEN a časopis Onkológia pripravili už XLVIII. ročník Bratislavských onkologických
dní.
číslo 4/2011
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Zložitý proces hojenia rán

Až doposiaľ viedla Združenie pre onkológiu ako
jeho predsedníčka JUDr. Alžbeta Milková. V súčasnosti sa vedenia združenia ujíma jeho nový predseda MUDr. Miroslav Klačko, ktorý v OÚSA, respektíve NsP sv. Alžbety pracuje od roku 1995.

HISTÓRIA

Hojenie rán je zložitý proces, pri ktorom prebiehajú
interakcie medzi bunkami pokožky, bunkami dermy
a medzibunkovou hmotou. Proces je koordinovaný
viacerými cytokínmi a rastovými faktormi. Venuje sa
mu vo zvýšenej miere Prvé preventívne centrum
OÚSA.
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Vianoce v Alžbetínskej
nemocnici v roku 1914
Posolstvo Vianoc prichádza každý rok do všetkých
príbytkov. Aj na Vianoce 1914, štyri mesiace po
vypuknutí 1. svetovej vojny, táto tradícia opäť
prebudila v ľuďoch túžbu po pokoji.

LIGA PROTI RAKOVINE

SVIATKY VIANOC

Centrá pomoci Ligy proti
rakovine
Liga proti rakovine otvorila, financuje a prevádzkuje
tri centrá pomoci – v Bratislave, Martine a Košiciach.
Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych a príbuzných.
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LIGA PROTI RAKOVINE

RELAX
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ADVENT

MONITORING

Zvyky a tradície kresťanských
Vianoc
Podobne ako každý rok, opäť nastáva čarovný čas
Vianoc. Po celý rok sa naháňame, stresujeme, aby
sme jeho koniec mohli osláviť v hojnosti, pokoji, pokore, v kruhu rodiny a blízkych.

Ocenenie Evy Sirackej

SPINNING – posilňovanie kondície a prečistenie mysle
Mnohí z nás dnes trpia nedostatkom pohybu, neustálym monotónnym sedením v práci za kancelárskym stolom a počítačom, či návalmi stresu. A pritom
stačí, keď si sadnete na spinner...

Spoločnosť Ferdinanda Martinenga ocenila významné
osobnosti. Jedno z krištáľových sŕdc získala bojovníčka
proti rakovine Eva SIRACKÁ. Jej nezisková organizácia
Liga proti rakovine pomáha pacientom už 21 rokov.
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Adventné zamyslenie

Chorých zachránia kmeňové
bunky
Unikátna liečba rakoviny na Slovensku sa stáva realitou. Náš tím vedcov zo Slovenskej akadémie vied plánuje už o pár mesiacov vyskúšať klinickú liečbu onkologických pacientov pomocou kmeňových buniek.

V priebehu mnohých rokov práce a života v Onkologickom ústave sv. Alžbety mal niekoľkokrát službu na
Štedrý večer. Bol to vždy taký večer na zamyslenie.
Všetci už odišli domov a on zostal sám so zvláštnym
pocitom osamelosti...

UMENIE

32

Obrázky, ktoré má rád Martin
Kellenberger
Akademický maliar Martin Kellenberger (54) sa venuje maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu
a právom ho radia za stvárnenie vyše stovky publikácií (z toho cez 70 pre deti) medzi najprestížnejších
a najplodnejších knižných ilustrátorov.

ZDRAVIE

26

SyNDRÓM VyHORENIA,
dokončenie
V minulom čísle sme sa dozvedeli, čo vlastne syndróm vyhorenia je, čo spôsobuje, a aké sú najrizikovejšie profesie. V dnešnom dokončení si odpovieme
aj na základnú otázku: Ako zvládnuť vyhorenie?

ŠTÝL

KALEIDOSKOP

27

Návšteva Diamantclub van
Antwerpen
Diamant – uhlík, ktorý je zdrojom radosti, potešenia,
lásky, uznania, podľa niektorých aj liečivých schopností a ochrany zdravia...

Septembrové číslo je veľmi
pútavé a pekne graﬁcky
spracované.
Ing. M. M.
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Darčeky
k Vianociam
Darčeková kazeta Modré z neba, srdce a vajíčko, ktorú
vyrobil skalický Grafobal, získala ocenenie Obal roku
2011 na medzinárodnej súťaži asociácie SYBA v Prahe.

Šéfredaktor: Peter Kresánek
Šéfeditor: Peter Škorňa
Vedúci vydania: MUDr. Martin Chorváth
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 3 / číslo 4. Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 13. 12. 2011
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, pomoci
a darov priaznivcov, pracovníkov, pacientov,
klientov a partnerov OÚSA.

Redakčná rada: Sestra M. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová, generálna predstavená Rehole svätej Alžbety; doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof.; RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (vedenie OÚSA); Mgr. Martina Balážová, Marta Foltinovičová, Zuzana Gumbirová, MUDr. Alena Kállayová,
akad. arch. Karol Kállay, Dr. Peter Kresánek, CSc., doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., Bc. Eva Massarová, JUDr.
Alžbeta Milková, MUDr. Eva Siracká, DrSc., RNDr. Ľubomír Špaček, RNDr. Tibor Zonnenschein, akad. mal. Stanislav Trepač, Peter Škorňa.
Tlač: CeTePe, s.r.o.
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa
• Fotograﬁa na titulnej strane: Minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan Uhliarik na stretnutí pracovníkov ústavu pri príležitosti dňa svätej Alžbety,
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UDALOSť

Svetlý príklad podľa
vzoru sv. Alžbety
Za svetlý príklad vo viacerých ohľadoch rozvíjania zdravotnej
starostlivosti označil Onkologický ústav sv. Alžbety minister
zdravotníctva SR MUDr. Ivan Uhliarik na stretnutí pracovníkov
ústavu pri príležitosti dňa svätej Alžbety, ktorý sa slávi 17.
novembra.

Z

ároveň poblahoželal k sviatku ich
patrónky generálnej predstavenej
Rehole sv. Alžbety sestre Viannei
- Bc. MUDr. Márii Krasňanovej. Ako na
stretnutí vyzdvihol riaditeľ Onkologického
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., Rehoľa svätej Alžbety
netvorí zisk, ale každoročne nadobudnuté
prostriedky vracia naspäť na zdokonalenie
vybavenia ústavu, zlepšenie preventívnej
a liečebnej starostlivosti.
So svojím príhovorom sa obrátila k zúčastneným generálna predstavená Rehole sv.
Alžbety sestra Viannea - Bc. MUDr. Mária
Krasňanová. Po úvodnom privítaní ich
oslovila otázkou: „Prečo táto nemocnica
nesie v názve meno ženy, ktorá žila veľmi
dávno - v 13. storočí?“ A zároveň i ozrejčíslo 4/2011

mila a rozvinula na ňu odpoveď:
„Môžete si povedať, že to možno nejako
súvisí s našou Rehoľou sv. Alžbety. A máte
v tom pravdu. Rehoľa svätej Alžbety
vznikla v Nemecku v 17. storočí a v Bratislave pôsobí od 18. storočia – od roku
1738. Od samého začiatku, tak to uvádzajú
naše historické pramene, sa aj tu v Bratislave staráme o chorých a trpiacich. Po príchode alžbetínok bol v priestoroch, kde sa
teraz nachádzame, postupne vybudovaný
kláštor. Nachádzame sa v tej miestnosti,
ktorá bola veľkou nemocničnou izbou, pri
ktorej bola lekáreň, ktorú ešte aj dnes môžeme prezerať a obdivovať. Dýchame atmosféru niekoľkých storočí. Celý ten čas
je tu svätá Alžbeta, ktorá nad nami bdie.
Mladá, „postavou krásna, správaním ušľach-
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tilá a majestátna, na čnosti bohatá žena, na
ktorú nebolo možné pozerať sa bez úcty
a obdivu,“ tak hovorí o nej životopisec.
Krásna Alžbeta z kráľovského rodu nesmierne miluje svojho manžela a svoje tri
deti. Napriek nesúhlasu kráľovského dvora
otvorene odmieta nespravodlivo získané
príjmy, štedro rozdáva jedlo chudobným,
s láskou ošetruje chorých dokonca v kráľovských priestoroch. Jej manžel bol pre
ňu veľkou oporou a obránil ju pred útokmi
odporcov a neprajníkov. Mladá Alžbeta
s veľkou bolesťou niesla jeho smrť. Musela
nútene opustiť hrad a stáva sa chudobnou.
Zasvätí svoj život Bohu vstupom do tretieho rádu sv. Františka. Naďalej pomáha
chudobným a opusteným. Dala vybudovať
nemocnicu, v ktorej aj sama s veľkou obetavosťou prichádza k chorým a ošetruje
ich. Zomiera od vyčerpania len 24-ročná.
Som si istá, že svätá Alžbeta môže byť v niečom vzorom pre každého z nás. Ako milujúca manželka, matka. Ako žena odmietajúca nespravodlivosť a neprávosť. Ako

štedrá pre chudobných. Ako ochotná
a obetavá pre trpiacich. Ako dôverujúca
a modliaca sa.
V dnešný deň chcem zaželať vám, pán
minister, vo vašej práci odvahu a odhodlanie sv. Alžbety, ktorá aj v ťažkých podmienkach hľadala možnosti, ako pomáhať iným vo svojom postavení
v kráľovskej rodine. Vám, naši konatelia,
želám podľa príkladu sv. Alžbety vytrva-

Zlepšenie
komfortu
pacientov
Bioptické výkony so získaním
materiálu na následnú
histologizáciu sa stávajú
nevyhnutným doplnkom
diagnostického procesu
onkologických ochorení.

losť, dôveru a schopnosť hľadať riešenia
v náročných situáciách, ktoré vám každodenné úsilie o fungovanie nemocnice
prináša. Vám, naši lekári, želám, aby ste
popri vysoko odbornej činnosti ponúkali
aj hlboko ľudský prístup a nebáli sa byť
čestní za každých okolností. Vám, naše
zdravotné sestry, ošetrovateľky a sanitárky, želám, aby ste pri častom kontakte
s pacientom boli veľmi ľudské a obetavé,
aby cez vás chorí mohli zakúsiť láskyplnú
starostlivosť samotnej sv. Alžbety. Aj vám
ostatným, ktorí zabezpečujete, aby táto
nemocnica mohla fungovať a poskytovať
všetky svoje služby chorým, želám, aby

ste svoju prácu vykonávali zodpovedne
a s láskou. Všetkým vám k tomu želám aj
šťastie a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote. Nezabúdajte na svojich najbližších, ktorí sú pre vás nesmiernou oporou, povzbudením a vďaka ktorým
môžete zakúšať toľko blízkosti, radosti,
spokojnosti a lásky. Nech vás Boh žehná
do ďalších dní a sv. Alžbeta nech vás neprestajne sprevádza,“ uzatvorila generálna
predstavená. Túto výnimočnú udalosť
v živote rehole i pracovníkov ústavu si
zároveň pripomíname i niekoľkými fotograﬁami.
Text a foto: Peter Kresánek

vanému orgánu bol čo najbezpečnejší
a súčasne aby nevyžadoval neprirodzenú,
nestabilnú, zle udržateľnú polohu pacienta,
ktorá môže byť niekedy až nefyziologická.
V spolupráci s Ligou proti rakovine a vďaka jej
ﬁnančnému príspevku sme na II. Rádiologickej
kinike LF UK a OÚSA zefektívnili výkon biopsie
pod ultrazvukovou navigáciou dovybavením

pracoviska ultrazvukovej diagnostiky špeciálnym elevačným lôžkom Golem 2S, ktoré je vybavené hydraulicky nastaviteľnou výškou
v rozsahu 60 – 90 cm, čo zabezpečuje optimálny prístup k bioptovanej oblasti. Bioptický
zákrok sme zefektívnili aj inštaláciou mobilného
stojana s prídavným LCD monitorom k vlastnému ultrazvukovému prístroju, na ktorom
vyšetrujúci v priamom zornom poli pri
zachovaní najvhodnejšej polohy pacienta
v reálnom čase sleduje priebeh bioptického
výkonu.
Onkologický ústav sv. Alžbety má s Ligou
proti rakovine dlhoročnú spoluprácu a aj
vďaka jej príspevkom získaným na základe
podaných projektov pri príležitosti Dňa narcisov môže progresívne skvalitňovať diagnostiku a liečbu nádorových ochorení.

odborného aspektu predstavujú mikroinvazívny zákrok, ktorý si pri odbornej
skúsenosti vyžaduje aj manuálnu zručnosť
vyšetrujúceho, ako aj spoluprácu samotného
pacienta. Z hľadiska komfortu pacienta pri
bioptických výkonoch je nutné uspôsobiť
polohu pacienta tak, aby prístup k biopto-

Z

Text a foto: Prednostka doc. MUDr.
Viera Lehotská,PhD., a primárka
MUDr. Katarína Rauová - II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA
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Klinika onkologickej
chirurgie OÚSA
Klinika onkologickej chirurgie OÚSA je jedným z kľúčových klinických pracovísk Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Je to pracovisko s dlhoročnou tradíciou poskytujúce komplexnú
onkochirurgickú starostlivosť pre pacientov rámci celej SR. Súčasne vykonáva aj konziliárnu
činnosť pre iné zdravotnícke zariadenia v SR. Náplňou jej práce je liečebno-preventívna,
pedagogická a vedeckovýskumná činnosť.
Spektrum operačných výkonov
Klinika onkologickej chirurgie zabezpečuje komplexnú onkochirurgickú starostlivosť o pacientov s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu, prsníkov,
štítnej žľazy a prištítnych teliesok, nadobličiek, kože a mäkkých tkanív. Cieľom
chirurgickej liečby sú kuratívne operácie
(zamerané na radikálne odstránenie nádoru), ale vykonávajú sa aj paliatívne, odľahčujúce operácie (cieľom ktorých je
zlepšiť komfort a kvalitu života pacientov). Klinika úzko spolupracuje s ostatnými pracoviskami onkologického
ústavu v rámci komplexnej predoperačnej diagnostiky a multidisciplinárnej
liečby nádorových ochorení. Vykonávajú
sa operácie u pacientov s malígnymi
(zhubnými), benígnymi (nezhubnými)
nádormi a s prekancerózami (predrako-

Klinika onkologickej chirurgie OÚSA
využíva súbežne tri operačné sály. Časť
operačného tímu na jednej z nich: zástupca
primára MUDr. Peter Chvalný, PhD.,
sanitár Daniel Ornyi a chirurg MUDr.
Daniel Šiška.

Inštrumentárka Mgr. Denisa Cservenková, zástupca primára
MUDr. Peter Chvalný, PhD., sanitár Norbert Klenovics,
anestéziologička MUDr. Natália Gallovičová - sr. Anna a lekár
MUDr. Daniel Šiška.
číslo 4/2011

vinové stavy, ktoré sa môžu časom vyvinúť v rakovinu, napr. črevné polypy, pigmentové kožné zmeny, dysplázie mliečnej žľazy). Veľkú časť operačných
výkonov tvoria operácie prsníkov pre
zhubné i nezhubné ochorenia. Pred asi
20 rokmi sa pri náleze zhubného nádoru
v prsníku takmer paušálne vykonávala
jeho amputácia. V súčasnosti sa pôvodné
radikálne operácie prsníka nahradili
(najmä pri včasných štádiách) prsník zachovávajúcimi operáciami. Tieto tzv. limitované operácie predstavujú výrazný
kozmetický a psychický beneﬁt pri zachovanej onkologickej radikalite. Rovnako zavedením biopsie sentinelovej
(strážnej) uzliny kombinovanou metódou sa radikálne znížil počet pooperačných komplikácií v porovnaní s predtým
štandardne vykonávaným odstraňova-

Inštrumentárka Dagmar Šišková, sanitárka Markéta Klenovicsová a inštrumentárka Mgr. Monika Varšániová.
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Predný rad: prednosta kliniky doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD., primár kliniky MUDr. Martin Sabol, PhD., sanitárky Alica Střelcová
a Alena Mikulová, staničná sestra Chir A Anna Krajčiová, sestra Zita Kutišová, sanitárka Helena Hervayová. Stredný rad lekári:
MUDr. Vítězslav Marek, MUDr. Róbert Donát a MUDr. Július Palaj, staničná sestra Chir. B Mgr. Mária Raguľová - sr. Mária, vedúca
sestra Božena Krajčírová, lekár MUDr. Daniel Dyttert, sestra Ivana Štefunková, inštrumentárka Mgr. Jana Molejová, inštrumentárky
Mgr. Monika Varšániová a Dagmar Šišková, upratovačka Mária Backstuberová, sanitárka Markéta Klenovicsová. Zadný rad: sestra
Mgr. Veronika Véghová, sanitári Matej Nosál, Norbert Klenovics, Daniel Ornyi a Peter Adamčík.

ním všetkých uzlín v podpazuší. Skracuje
sa čas hospitalizácie, pacientky netrpia
poruchami hybnosti a senzitívnymi poruchami v operovanej oblasti, netvorí sa
také množstvo lymfatickej tekutiny
v operačnej rane. V liečbe ochorení štítnej
žľazy realizujeme kompletné spektrum
operácií pre benígne aj malígne ochorenia
štítnej žľazy. Súčasťou operácie pri zhubných ochoreniach štítnej žľazy je aj disekcia (odstraňovanie) lymfatických
uzlín na krku. Pri opakovaných operáciách ako jedno z mála pracovísk využívame neuromonitoring hlasivkového nervu (na minimalizáciu rizika poranenia
hlasivkového nervu), čím sa výrazne znižuje počet porúch hlasu po operácii. Venujeme sa aj chirurgii prištítnych teliesok.
Medzi najčastejšie vykonávané operácie
v dutine brušnej patria operácie žalúdka,
tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka, pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy, sleziny a nadobličiek pri ich
postihnutí benígnymi alebo malígnymi
nádormi. Vykonávame operácie „klasickou“ otvorenou cestou, ale využívame aj
metódy miniinvazívnej chirurgie (laparoskopia). Laparoskopicky sa vykonávajú
operácie hrubého čreva a konečníka,
žlčníka, sleziny a nadobličiek. Vykonávajú

sa tiež stagingové (diagnostické) laparoskopie. Na operačných sálach využívame
najmodernejšiu prístrojovú techniku porovnateľnú s renomovanými chirurgickými centrami vo svete. Pri nádoroch žalúdka vykonávame subtotálne (parciálne)
resekcie aj totálne odstránenie žalúdka.
Vykonávame kompletnú škálu výkonov
na tenkom a hrubom čreve, ako aj konečníku. V prípade lokálne pokročilých
ochorení konečníka v niektorých prípadoch chirurgickej liečbe predchádza rádioterapia, ktorú pacienti absolvujú v našom ústave. Na našej klinike vykonávame

aj technicky komplikované operácie pankreasu, pečene a žlčových ciest. Indikáciu
na operácie pečene predstavuje väčšinou
jej postihnutie metastázami pri nádoroch
iných orgánov dutiny brušnej, ale aj iné
nezhubné nádory a ochorenia. Poskytujeme kompletné spektrum výkonov na
pečeni, využívame aj tepelnú deštrukciu
ložísk v pečeni pomocou rádiofrekvenčnej ablácie (RFA). Ďalšími výkonmi sú
operácie žlčníka a žlčových ciest pre kamene aj nádory, operácie pankreasu (podžalúdkovej žľazy) pre zhubné aj nezhubné
nádory, cysty, ako aj operácie pri zápalo-

Upratovačka Mária Backstuberová, sanitár Peter Adamčík, inštrumentárka Dagmar
Šišková, sanitár Norbert Klenovics, inštrumentárky: Mgr. Denisa Cservenková a Mgr.
Jana Molejová, sanitár Daniel Ornyi, sanitárka Markéta Klenovicsová a inštrumentárka
Mgr. Monika Varšániová.
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Lekár MUDr. Vladimír Časnocha, sestry Mgr. Katarína Gabrhelová a Vlasta AntaliPrimár kliniky MUDr. Martin Sabol, PhD. cová, dokumentaristka Alexandra Bienská a staničná sestra Chir. A Anna Krajčiová.

Staničná sestra Chir. B Mgr. Mária
Raguľová - sr. Mária, vedúca sestra kliniky
Božena Krajčírová a staničná sestra Chir.
A Anna Krajčiová.

ktoré nemajú možnosť zabezpečiť biopsiu
sentinelovej uzliny.
Prednosta kliniky Doc. MUDr. Štefan
Durdík, PhD.

vých ochoreniach pankreasu. Realizujeme
operácie sleziny pri jej postihnutí hematologickými ochoreniami, metastázami
alebo ako súčasť inej operácie. V endokrinnej chirurgii sa ďalej venujeme laparoskopickej operatíve nadobličiek pre
hormonálne aktívne aj neaktívne nádory,
z ktorých mnohé sú aj náhodne zistené.
V prípade súčasného postihnutia viacerých orgánov v dutine brušnej vykonávame tzv. multiviscerálne (viacorgánové)
operácie v spolupráci s urológmi, gynekológmi, cievnymi chirurgmi. Medzi ďalšie typy patria operácie kožných nádorov.
Pri chirurgickej liečbe malígneho melanómu využívame biopsiu sentinelovej
uzliny. Zabezpečujeme aj následné operácie pri doriešení náhodných nálezov
malígnych melanómov z iných pracovísk,
číslo 4/2011

Štruktúra kliniky
Personál kliniky onkologickej chirurgie
tvorí tím 12 vysokokvaliﬁkovaných lekárov, mnohí z nich absolvovali stážové
pobyty na renomovaných zahraničných
klinikách. Sú profesionálmi vo svojom
odbore, o čom svedčí spektrum operačných výkonov na našom pracovisku, spolu

s nízkou mierou pooperačných komplikácií. Stredný zdravotný personál tvorí
20 zdravotníkov, pričom 12 má vysokoškolské vzdelanie. Nižší zdravotný a pomocný personál tvorí 9 pracovníkov. Na
operačnej sále pracuje 10 skúsených inštrumentárok (6 absolvovalo magisterské
vysokoškolské štúdium) spolu s tímom
sanitárov a technických pracovníkov.
Klinika onkologickej chirurgie v súčasnosti disponuje 38 lôžkami. Lôžková
časť oddelenia sa nachádza na 1. poschodí v pavilóne A (17 lôžok) a na 3.
poschodí v pavilóne B (21 lôžok). Operačný trakt s dvoma operačnými sálami
je situovaný na 3. poschodí v pavilóne
A. Ambulantná časť oddelenia sa nachádza na prízemí v pavilóne B, má dve
odborné ambulancie a samostatnú ambulantnú operačnú sálu. Činnosť ambulantného úseku je zameraná na predoperačnú diagnostiku a prípravu

Dokumentaristka Alexandra Bienská, sestry Zita Kutišová a Mgr. Katarína Gabrhelová,
vedúca sestra Božena Krajčírová, primár MUDr. Martin Sabol, PhD., staničná sestra
Chir. A Anna Krajčiová a sanitárka Helena Mervayová.
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Vedeckovýskumná
a pedagogická činnosť

Staničná sestra Chir. B Mgr. Mária Raguľová - sr. Mária, vedúca sestra Božena Krajčírová, primár MUDr. Martin Sabol, PhD., a staničná sestra Chir. A Anna Krajčiová.

Sestra Vlasta Antalicová, vedúca sestra kliniky Božena Krajčírová, staničná sestra Chir. B
Mgr. Mária Raguľová - sr. Mária, staničná sestra Chir. A Anna Krajčiová, sestry Mgr.
Katarína Gabrhelová a Mgr. Veronika Véghová.

predovšetkým pacientov so zhubnými
ochoreniami a pravidelné pooperačné
kontroly pacientov. Ambulancia č. 1 je
všeobecná onkochirurgická ambulancia.
Ambulancia č. 2 sa využíva ako špeciali-

zovaná odborná ambulancia zameraná
na manažment ochorení podľa jednotlivých orgánových lokalít. Súčasne plní aj
funkciu konziliárnej ambulancie terciárneho chirurgického centra.

V rámci pedagogickej činnosti sa na klinike onkologickej chirurgie vykonáva pregraduálna aj postgraduálna výučba. Pregraduálnu výučbu absolvujú študenti
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK), Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
(VŠZaSP sv. Alžbety), Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Univerzity
Cyrila a Metoda Trnava - Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany (UCM Trnava - IFBLR
Piešťany). Postgraduálne štúdium absolvujú doktorandi LFUK, VŠZaSP sv. Alžbety, SZU a UCM Trnava - IFBLR Piešťany. Vykonávame aj súdnoznaleckú
a znaleckú činnosť pre Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Lekári
kliniky publikujú články v domácich aj
zahraničných odborných časopisoch.
V roku 2009 bola vydaná kniha pre študentov medicíny Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie autorov doc. MUDr.
Štefana Durdíka, PhD. a kolektívu. Pripravujeme aj ďalšie odborné monograﬁe.
V novembri 2011 sa uskutočnil medzinárodný chirurgický workshop, zameraný
na resekcie pečene pri metastatickom kolorektálnom karcinóme.
Text: MUDr. Martin Sabol, PhD.,
MUDr. Róbert Donát
Foto: Peter Kresánek

Kolektív lekárov kliniky: MUDr. Peter Mračna, PhD., MUDr. Vladimír Časnocha, MUDr. Ján Malina, MUDr. Daniel Dyttert, zástupca primára MUDr. Peter Chvalný, PhD., primár MUDr. Martin Sabol, PhD., MUDr. Július Palaj, MUDr. Daniel Šiška, MUDr.
Vítězslav Marek, MUDr. Róbert Donát a MUDr. Róbert Králik, PhD.
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Zriedkavá operácia
Dňa 23. novembra sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety
v Bratislave uskutočnila na Slovensku zriedkavá laparoskopická
resekcia pečene.

Z

riedkavú operáciu (hneď dve
za sebou) vykonal Dr. Valentin Sojar, MBA, z Kliniky abdominálnej chirurgie Univerzitného
klinického centra Ľubľana (UKC),
Slovinsko. (Na fotografii 1 s ním besedujú: sprava - riaditeľ a konateľ
OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof., a primár Kliniky onkologickej chirurgie OÚSA MUDr.
Martin Sabol, PhD). V priamom prenose obe resekcie pečene sledovali
v OÚSA špecialisti chirurgovia i prednostovia a primári z vyše dvadsiatich
nemocníc a odborníci z ďalších pracovísk.
Súčasťou podujatia bola medzinárodná výmena skúseností o najnovších
metódach resekcie pečene pre mestastázy kolorektálneho karcinómu.
O svoje poznatky sa okrem iných po-

číslo 4/2011

delili i zástupcovia
ústavu. Už v úvode
jeho riaditeľ doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.,
poukázal na kľúčovú úlohu, ktorú
zohráva pri liečbe
onkologických
ochorení v OÚSA
najmä kvalitná diagnostika a chirurgia.
Vyjadril zároveň skúsenosťami i štatisticky podložené presvedčenie, že onkologické ochorenie musí byť liečené
najmä chirurgicky. Upozornil, že až
polovici pacientov vo východnej Európe sa pritom tento druh liečby, i keď
ju majú indikovanú, nedostáva. O postupoch manažmentu hepatálnych
metastáz zasa informoval primár Kliniky onkologickej chirurgie OÚSA
MUDr. Martin Sabol, PhD.
Na podujatí vystúpili či svoje skúsenosti sprostredkovali okrem iných tiež
dekan LF UK Bratislava prof. MUDr.
Peter Labaš, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky SZU FN s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., či
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,
prednosta chirurgickej kliniky plzen-
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skej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Laparoskopia (z lat.: lapara - mäkké
miesto v tele; scopia - pozorovať) je
operačná metóda brušnej chirurgie,
gynekológie a urológie pomocou endoskopických nástrojov pod kontrolou kamery. V bežnej medicínskej
praxi sa využíva zhruba dve desaťročia.
Jej nevýhodou bolo doterajšie uplatnenie najmä pri menej náročných
zákrokoch. Medzi najčastejšie laparoskopické operácie tak patrili predovšetkým cholecystektómia (odstránenie žlčníka), hernioplastika (plastika
pruhu), apendektómia (odstránenie
appendixu – červovitého prívesku slepého čreva).
Náročná resekcia pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu sa donedávna vykonávala iba klasickým
chirurgickým postupom. Nevyhnutný
bol pritom výrazný zásah do organizmu (fotografia 2). Pri laparoskopickej resekcii pečene sú, naopak, iba
malé operačné rany. (Na fotografii 3
je rana, cez ktorú bol zavedený laparoskop a operatér Dr. Valentin Sojar,
MBA, práve cez ňu vyberá resekciou
odstránené nádorové tkanivo.) Laparoskopia tak (v prípadoch, keď je
vhodné ju uplatniť) zmenšuje poškodenie štruktúr a tkanív, stratu krvi,
stresovú reakciu organizmu, pooperačné bolesti i čas rekonvalescencie.
Operatér má pritom detailnejší pohľad i na ostatné orgány brušnej dutiny.
Text a foto: Peter Kresánek

UDIALO SA
Predsedníctvo XLVIII. ročníka
Bratislavských onkologických dní.
Účastníkov privítal prezident kongresu
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Prospešné
podujatia

S

lovenská onkologická spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť, spoločnosť SOLEN a časopis Onkológia pripravili
už XLVIII. ročník Bratislavských onkologických dní. Hlavnou témou kongresu bol karcinóm prsníka. V rámci Bratislavských onkologických dní tiež Sekcia sestier pracujúcich
v onkológii a Slovenská spoločnosť sestier
a pôrodných asistentiek zorganizovali XXII.
celoslovenskú konferenciu sekcie sestier pracujúcich v onkológii. Obe prospešné podu-

jatia sa konali v hoteli Holiday Inn Bratislava
a v prednáškovej sále COOP Jednota Slovensko. Spojené boli s výmenou najnovších
poznatkov a hľadaním ciest najlepšej liečby
a starostlivosti najmä o onkologických pacientov. Samozrejme sa ich tiež aktívne zúčastnili zástupkyne a zástupcovia OÚSA.
Text a foto: Peter Kresánek

Na XXII. celoslovenskú konferenciu sekcie
sestier pracujúcich v onkológii prišli i zástupkyne OÚSA.
Jeden z najdlhšie pôsobiacich lekárov
na pôde OÚSA maxilofaciálny chirurg
MUDr. Vojtech Nagy (75) s riaditeľom
OÚSA doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc., h. prof., ktorému rovnako
ako aj celému tímu ústavu vyjadruje pri
odchode do dôchodku poďakovanie za
možnosť spolupráce.

insuria consulting, spol. s r.o.
člen medzinárodnej poisťovacej siete Insia

Poradenská ﬁrma v oblasti ﬁnancií.

Uzatvorte si najlacnejšie PZP
Portál online poistenie www.insuria.sk Vám dáva možnosť sa zorientovať v spleti rôznych ponúk. Online
portál Vám ušetrí čas a námahu pri porovnávaní jednotlivých ponúk. Porovnať a uzatvoriť si poistenie pre
Vaše auto môžete ihneď z pohodlia Vášho domova. Po vyplnení údajov dostanete hneď poistku do e-mailu
spolu s bielou kartou a platobnými údajmi poisťovne. Poistku už stačí len zaplatiť a je platná. Stačí na to len
pár kliknutí na klávesnicu počítača či smartfónu. Nikdy nebolo jednoduchšie uzatvoriť si poistku na auto. Pre
porovnanie: bežná cena na trhu (pre vozidlá do 1 200 cm3) je 159 eur, u nás je podstatne menšia, len 83 eur.
Online portál www.insuria.sk je Vám k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V prípade otázok sú Vám
k dispozícii naši operátori na našej infolinke: 0902 66 11 11.
Poistenie cez internet je už rozšírený spôsob poistenia, ktoré si môžete dohodnúť na: www.insuria.sk
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Kyselina hyalurónová podporuje
Hojenie rán je zložitý proces, pri ktorom prebiehajú interakcie
medzi bunkami pokožky, bunkami dermy a medzibunkovou
hmotou. Proces je koordinovaný viacerými cytokínmi
a rastovými faktormi.

P

relínajú sa v ňom tri fázy: zápalová,
proliferačná a remodelačná, ich výsledkom je epitelizácia novovytvoreného granulačného tkaniva. Niektoré
rany sa hoja rýchlo, iné s komplikáciami.
Najmä chronické a komplikované rany
treba podporiť pri hojení vhodnými lokálnymi prostriedkami. Medzi ne patria aj
tie, ktoré obsahujú ako účinnú substanciu
kyselinu hyalurónovú.
Rana je narušením celistvosti tkanív, ktoré
tvoria telesný povrch. Podľa mechanizmu
vzniku, hĺbky a rozsahu poškodenia delíme
rany na viac skupín.
Medzi mechanické (traumatické) rany
patria aj operačné rany či rany spôsobené
rozličnými úrazmi. Pri komplikovaných ranách nájdeme rozsiahle poranenia kože,
mäkkých častí, otvorené fraktúry, často sa
pridá aj poškodenie ciev, hrozí infekcia
a ich hojenie môže byť zdĺhavé a problematické.
Termické a chemické rany vznikajú vplyvom chladu (omrzliny), tepla (popáleniny), radiácie (radiačná dermatitída),
z chemických látok sú najčastejšie poškodenia kyselinami či zásaditými látkami.
Chronické rany – vredy sú z etiologického
hľadiska veľmi heterogénne, zaraďujeme
sem vredy predkolenia pri chronickej žilovej nedostatočnosti, diabetické vredy,
dekubity, exulcerované nádory, rany, ktoré
sa hoja per secundam, môžeme sem zaradiť
i niektoré z predchádzajúcich skupín ulcerácie po ožarovaní, popáleniny III.
stupňa.
Nezávisle od druhu či veľkosti rany prebieha jej hojenie v troch fázach.
V prvej zápalovej fáze sa zastavuje krvácanie a rana sa čistí. V druhej proliferačnej
sa tvorí granulačné tkanivo, v tretej remodelačnej - diferenciačnej fáze nastáva rečíslo 4/2011

parácia a reepitelizácia, bunky vyzrievajú,
diferencujú sa, obnoví sa epitel, rana sa
uzatvára, tvorí sa jazva.

Zápalová fáza
V zápalovej fáze, ktorá trvá asi 3 dni, nastáva
dilatácia ciev, kapiláry sú priepustnejšie, do
rany migrujú neutrofily a makrofágy. Pri zastavení krvácania sa z buniek uvoľňujú vazoaktívne substancie vyvolávajúce vazokonstrikciu, agregáciou trombocytov sa tvorí
pevný cievny uzáver. Na kaskáde zrážania
krvi sa podieľa veľa faktorov, tvorí sa nerozpustná fibrínová sieť. Vzniknutý trombus
uzavrie ranu, chráni ju pred stratou tekutín
a mikrobiálnou kontamináciou. Cieľom je
inaktivovať škodliviny, eliminovať bunkový
detritus a mikroorganizmy, vyčistiť tkanivo
a vytvoriť podmienky na proliferačnú fázu.

Proliferačná fáza
Proliferačná fáza sa začína približne 4. deň
po poranení, jej cieľom je novotvorba ciev
a vyplnenie defektu granulačným tkanivom.
Novotvorba ciev sa začína z okrajových neporušených cievnych štruktúr. Pri dobrej obnove ciev sa vyvíja granulačné tkanivo, na
jeho výstavbe sa zúčastňujú fibroblasty produkujúce kolagén. Neskôr sa utvárajú pevné
kolagénové vlákna. Glykozaminoglykany vytvárajú základnú gélovitú substanciu mimobunkového priestoru - extracelulárnu matrix.
Granulačné tkanivo je živo-červená vlhká
a lesklá dočasná tkanivová jednotka, ktorá
uzatvára ranu a slúži ako podklad pred definitívnou epitelizáciou.

Remodelačná diferenciačná fáza
Remodelačná – diferenciačná fáza je spojená
s kontrakciou rany, granulačné tkanivo sa
premieňa na jazvovité, nastáva epitelizácia.
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Fibroblasty granulačného tkaniva sa menia
na fibrocyty a sčasti na myofibroblasty. Kontrakciou myofibroblastov sa napínajú kolagénové vlákna, jazvovité tkanivo sa zmršťuje,
okraje rany sa sťahujú. Z okrajov rany migrujú bunky bazálnej vrstvy kolmo k povrchu
pokožky aj lineárne. Na takúto migráciu je
potrebná hladká a vlhká plocha už predtým
vytvoreného granulačného tkaniva. Z pôvodne jednovrstvového epitelového krytu sa
posúvaním buniek cez seba tvorí viacvrstvová
epitelová plocha s lepšou odolnosťou.

Liečba
Liečba podporujúca hojenie rán je najviac
potrebná pri chronických ranách. V posledných dekádach bolo vyvinutých veľmi veľa
lokálnych prostriedkov označovaných ako
moderné krytie. Moderné prostriedky používané na lokálnu liečbu chronických rán
majú mnohorakú konzistenciu a zloženie.
Ich aplikácia vyžaduje znalosti o ich účinku
i dostatočné vedomosti o fázovitom priebehu
hojenia rán. Výber jednotlivých krycích prostriedkov má rešpektovať charakter spodiny
rany, intenzitu sekrécie, má smerovať k vytvoreniu fyziologických podmienok, v ktorých sa lepšie rozvinú spomínané fázy hojenia. Pri správnej aplikácii takýchto liečiv sa
skráti čas hojenia, zníži sa počet preväzov
i náklady spojené s liečbou chronickej rany.
Základným predpokladom úspešného hojenia je vytvorenie primeranej vlhkosti.
Mnohé moderné krycie externá navodzujú
potrebné vlhké prostredie.
Jedným z mnohých moderných liečiv využívaných pri hojení rán je kyselina hyalurónová
(tiež hyaluronát , hyaluronan, HA). Je to nesulfátovaný glykozaminoglykan, ktorý je základným stavebným komponentom medzibunkovej hmoty. Vďaka obrovskej veľkosti
molekuly (viac ako 2 milióny Daltonov)
a nezvyčajným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré jej umožňujú zadržať veľké
množstvo tekutín, je dôležitá vo vypĺňaní priestoru, má mazacie a filtračné funkcie v spojivových tkanivách. Vysoké hladiny HA v extracelulárnej matrix napomáhajú proliferácii
a migrácii normálnych buniek, ale aj invázii

často zložitý proces hojenia rán

MUDr. Katarína Poláková, PhD., na názornej pomôcke ukazuje štruktúru kože, pri nej
je sestra Marta Šimová.

a metastázam malígnych buniek. Na syntéze
HA sa podieľajú fibroblasty, keratinocyty
a chondrocyty. Kyselina hyalurónová je usporiadaná ako lineárny polysacharid s opakujúcimi sa jednotkami glukurónovej kyseliny
a N-acetyl glukozamínu. HA je schopný absorbovať 1 000- až 3 000-násobok vlastnej
váhy vo vode. Táto absorpčná schopnosť hrá
úlohu v hydratácii tkanív, v zachytávaní vody
a iónov, čo poskytuje bunkám priaznivé prostredie, do ktorého migrujú. HA sa nadväzuje na fibrínové zrazeniny, čo spôsobí ich
napučanie a stávajú sa viac poréznymi. Táto
činnosť uľahčuje migráciu, ktorá umožní monocytom, makrofágom a neutrofilom z periférie putovať smerom do centra rany a podporiť tak hojivý proces. HA podporuje aj
fagocytózu a angiogenézu, stimuluje proliferáciu fibroblastov a syntézu kolagénu. Zvyšuje depozity kolagénu v usporiadanom tvare
s menšou degradáciou. Aktivuje proliferáciu
a migráciu keratinocytov a podporuje remodeláciu dermálneho kolagénu. Pri hojení
a obnove tkanív je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek.
Regulácie týchto mechanizmov sa zúčastňujú
aj glykozaminoglykany. Pri poranení kože
a slizníc dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a depozícii hyaluronátu do
extracelulárnej matrix epiteliálnymi bunkami
vplyvom rastových faktorov pre keratinocyty
(Tcell-derived keratinocyte growth factors),
čo tiež pravdepodobne prispieva k migrácii,

proliferácii a diferenciácii keratinocytov a buniek v stratum germinativum. Dochádza tak
k reepitelizácii defektov migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Prostriedky na hojenie rán
s kyselinou hyalurónovou
Pri chorobných procesoch sa koncentrácia
kyseliny hyalurónovej znižuje, proces hojenia
a proliferácie buniek sa spomaľuje. Jej deficit
možno nahradiť prípravkami s obsahom kyseliny hyalurónovej (Bionect krém a Bionect
gázový obväz), či kombinovaným prípravkom s obsahom kyseliny hyalurónovej a koloidného striebra (Bionect Silverspray).
Bionect krém môžeme aplikovať na kožné
podráždenia a poranenia, akútne i chronické
rany, rezné rany a odreniny, popáleniny 1.
a 2. stupňa, pooperačné rany, vredy dolných
končatín cievneho aj metabolického pôvodu,
preležaniny, radiačnú dermatitídu (podráždenú a suchú kožu, erytém, exsudáciu, ulceráciu).
Bionect gázový obväz sa okrem uvedených
indikácií hodí navyše aj na krvácajúce odreniny, darcovské plochy, dokáže zabezpečiť
vlhké prostredie potrebné na zdravé a rýchle
hojenie, chráni ranu pred odieraním a vysušovaním.
Bionect Silverspray obsahuje okrem hyaluronátu navyše koloidné striebro. Striebro má
antimikrobiálne vlastnosti, ktoré zabraňujú
prenikaniu exogénnych zárodkov do oblasti
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rany, a tak sa znižuje riziko superinfekcie
v procese hojenia. Ióny striebra narušujú
bunkovú membránu baktérií, deaktivujú ich
látkovú výmenu, narušujú kopírovanie genetických informácií (DNA), ktoré je dôležité pre delenie buniek. Na striebro vzniká
minimálna rezistencia. Takýto kombinovaný
preparát prostredníctvom kyseliny hyalurónovej udržiava ranu vo vlhkom stave, podporuje celý proces hojenia, redukuje vytvorenie nadmernej jazvy. Prostredníctvom
striebra, ktoré funguje ako antimikrobiálna
látka, sa znižuje riziko bakteriálnej kontaminácie. Striebro tak optimalizuje podmienky aj pre pôsobenie hyaluronátu.

Záver
Liečba rán prešla v poslednom období výrazným vývojom. Pribudlo množstvo nových
lokálnych prostriedkov podporujúcich vlhké
hojenie. Avšak bez poznatkov o fázovitom
hojení rán, zložení a účinku jednotlivých
prostriedkov nemusia byť vždy prínosom
pre pacienta.
Nekomplikovaným ranám treba pri hojení
vytvoriť vlhké prostredie a zabrániť sekundárnej infekcii, aby sa čo najskôr vytvoril
pevný a kozmeticky prijateľný uzáver rany.
Chronické rany majú neraz zdĺhavé a problematické hojenie, preto určenie fázy hojenia, zhodnotenie spodiny a množstva sekrécie napomáha správny výber lokálneho
prostriedku.
Kyselina hyalurónová ako zásadná substancia
extracelulárnej matrix hrá dôležitú úlohu
v oprave poškodenej kože a možno ju použiť
na liečbu rán. Má vysokú schopnosť hydratácie a ako zložka granulačného tkaniva uľahčuje migráciu zápalových buniek a fibroblastov do hojacich sa rán. Je zapojená do
angiogenézy a reepitelizácie. Medzi modernými prostriedkami, ktoré spĺňajú atribúty
vlhkého hojenia, majú pevné postavenie prípravky s obsahom kyseliny hyalurónovej
(Bionect krém, Bionect gázový obväz, Bionect Silver Spray).
Text: MUDr. Katarína Poláková, PhD.,
Prvé preventívne centrum OÚSA
Foto: Peter Kresánek

UDIALO SA

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE
Ústave klinickej fyziky,
Ústave patológie a Ústave laboratórnej medicíny. Riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof., prisľúbil, že absolventi budú aj
vďaka tejto spolupráci dobre
pripravení pre prax.
Výučba v prirodzených
Pri prehliadke nových výučbových priestorov SZU v OÚSA. podmienkach je podľa
rektorky SZU Dr. h. c.
prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., jedným zo základov vytvárania podmienok
na výchovu kvalitných lekárov. Okrem
ové výučbové základne otvorila Slo- iného rektorka zdôraznila: „Aj preto
venská zdravotnícka univerzita (SZU) sa snažíme hľadať zariadenia, ktoré sú
v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) dobre vybavené z materiálno-technickej
v Bratislave. Študenti Lekárskej fakulty SZU stránky a zároveň disponujú kvalitným
tu od októbra začali absolvovať praktickú personálnym zázemím.“
časť výučby na Endokrinologickej klinike, Foto: archív SZU

Foto: Peter Kresánek

Otvorili nové
výučbové miesta

N
Informuje: asistentka riaditeľa OÚSA
Bc. Eva Massarová

CENtRUM
MOLEKULáRNEj MEDICíNy

U

niverzita Komenského v Bratislave sa stala miestom začatia
realizácie projektu vybudovania Kompetenčného centra pre výskum a vývoj
v oblasti molekulárnej medicíny. Na
pozvanie rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. K. Mičietu, PhD., sa tu zišli štatutárni
zástupcovia dvanástich inštitúcií zapojených do realizácie tohto výskumno-vývojového projektu.
Medzi hlavných partnerov projektu
patria UK v Bratislave, Slovenská aka-

démia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Onkologický
ústav sv. Alžbety, i spoločnosti GENETON, BioScience Slovakia a Glaston. Vybudovaním Kompetenčného
centra molekulárnej medicíny, združujúceho špičkové vedecké inštitúcie,
sa docieli transfer najmodernejších vedeckých poznatkov do klinickej praxe
v oblasti diagnostiky a terapie závažných ľudských ochorení. Zdôraznil to
okrem iného rektor UK v Bratislave
prof. RNDr. K. Mičieta, PhD.

Milí čitatelia a priaznivci,
držíte v rukách už desiate číslo časopisu Naša nemocnica, ktorý pre vás
pripravujeme už tretí rok. Dovoľte
nám, aby sme vám za vašu neustálu
priazeň a podporu – vytvárať tento,
svojho druhu jediný časopis na Slo-

číslo 4/2011

vensku, zo srdca poďakovali.
Zároveň vám všetkým prajeme požehnané Vianoce a do nového roku osobitne veľa zdravia.
Redakčná rada časopisu
Naša nemocnica
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S americkým
veľvyslancom
ve zástupkyne z OÚSA, prednostka II. rádiologickej kliniky doc. MUDr. Viera
Lehotská, PhD., a primárka prvého preventívneho centra MUDr. Alena Kállayová sa
zúčastnili prijatia mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR J. E. Theodora
Sedgwicka a riaditeľa zdravotníckeho centra
Kaiser Permanente v Sacramente Dr. Balazsa
I. Bodaia, ministrom zdravotníctva SR MUDr.
Ivanom Uhliarikom.
Predmetom stretnutia bolo vydávanie
špeciálnej poštovej známky. Známku vydáva
Poštový úrad USA. Finančné prostriedky
získané z jej predaja idú priamo na ﬁnancovanie výskumu rakoviny prsníka.

D

Veľvyslanec
USA v SR
J. E. eodor
Sedgwick

PREDStAVUjEME

Združenie pre onkológiu pomáha
Onkologický ústav sv. Alžbety zakúpil tento rok
nový kolonoskop z prostriedkov Združenia pre
onkológiu. Ide o prístroj poslednej generácie od
ﬁrmy Olympus.

V

yznačuje sa vysokou
rozlišovacou schopnosťou danou dvojnásob-

ným riadkovaním farebného
monitora. Prístroj umožňuje
aj zväčšenie a zobrazenie

O projekte Mamograf
Skríningom rakoviny prsníka je možné znížiť
úmrtnosť na toto ochorenie až o 30 percent,
čo na Slovensku znamená zhruba tristo
zachránených žien každý rok.

K

rokom k nemu je projekt Mamograf, v ktorom je jedným z partnerov
VšZP aj OÚSA v Bratislave.
Sľubujeme si od neho aj zlepšenie kvality a efektívnosti mamodiagnostických
a preventívnych pracovísk.
Vďaka väčšiemu počtu vyšetrení a doriešení získajú tiež
väčšie skúsenosti. V spolupráci
s odbornou Slovenskou rádiologickou spoločnosťou budú
zároveň motivované k vyššej
kvalite a efektívnosti vyšetrení.
Ak by sa pridali aj ostatné poisťovne, rozšíril by sa takýto
efektívny preventívny program na celé Slovensko. V konečnom dôsledku by bolo
možné takýto široko koncipo-

vaný preventívny program
organizačnými opatreniami
pretransformovať na mamografický skríning rakoviny prsníka, ktorý je už zavedený
v celej Európe.
Presnosť záchytu rakoviny prs níka je daná nielen kvalitou
prístrojovej techniky (OÚSA
disponuje niekoľkými mamografmi, vrátane digitálneho),
ale najmä odbornosťou lekára,
ktorý snímky vyhodnocuje.
Aby sa dosiahla maximálna
presnosť (až okolo 95 %), je nevyhnutné vyhodnotenie snímok dvomi lekármi –
rádiológmi. Prevenciou a skríningom zachytené onkologické ochorenia prsníka sú
zo 70 až 80 percent v najvčasnejších štádiách. Na vyliečenie
takéhoto ochorenia je potrebný len malý chirurgický zákrok a nie je nutná intenzívna
chemoterapia.
Text: Primárka prvého PC
OÚSA MUDr. Alena Kállayová,
Foto: Peter Kresánek

obrazu v špeciálnom svetle.
Kolonoskop sa využíva
na diagnostiku ochorení
hrubého čreva, ako aj pri endoskopických liečebných
výkonoch vnútri hrubého
čreva.
Ďalšie veľmi významné
využitie prístroja je skríning
rakoviny hrubého čreva - preventívne vyšetrenie populácie
nad 50 rokov. Rakovina
hrubého čreva je po rakovine
pľúc druhým najčastejším
nádorom u nás. Až 90 %
všetkých ochorení sa vyskytuje vo veku viac ako 50
rokov. Za rok sa na Slovensku diagnostikuje vyše 3 000
nových ochorení rakoviny
hrubého čreva, pričom na
toto ochorenie zomrie až 60

percent postihnutých. Pravdepodobnosť vyliečenia sa
zväčšuje včasnou diagnostikou. V prvom štádiu
ochorenia je nádej na vyliečenie viac ako 90 %. Vykonávanie vyšetrení preventívnou
kolonoskopiou môže znížiť
v populácii úmrtnosť na
rakovinu hrubého čreva až
o 30 %. Toto dokazujú
výsledky najnovších štúdií,
ktoré prebiehali 10 rokov.
Frekvencia preventívnej kolonoskopie u zdravej populácie bez príznakov ochorenia sa odporúča 1x za
10 rokov. Od minulého roku
hradia zdravotné poisťovne
skríningovú kolonoskopiu aj
u nás.
Text: Doc. MUDr. Peter
Makovník, CSc.
Foto: Peter Kresánek

Tlačiareň tretieho tisícročia
Vysokokvalitná novinová tlač
za bezkonkurenčné ceny.
Až 48 strán plnej farby
formátu 289 x 390 mm alebo
24 strán plnej farby formátu
390 x 578 mm.
Online spinkovanie.
Maximálna rýchlosť
80 000 výtlačkov za hodinu.
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PSyCHOLOGICKá AMBULANCIA - PPC

Sebaobraz človeka ako dôležitý
aspekt pri liečbe depresií

V

psychoterapii je slovo kľúčovým nástrojom pri liečbe rôznych problémov. Slovo-myšlienka má veľký vplyv na to, ako
pacient zvláda liečbu, teda ako vníma
a čo si myslí o svojej chorobe. Poznáme
pacientov, ktorí napriek dobrej prognóze si dokážu vyvolať myšlienkami
katastrofické scenáre a poznáme pacientov, ktorí napriek nepriaznivej prognóze dokážu odolávať záťaži, ktorú so
sebou ochorenie prináša. Prečo je to
tak? Predpokladám, že tu zohráva
úlohu práve doterajšie zvládanie problémových situácií v živote človeka.
Preto sa počas sedenia pýtam: Kedy ste
naposledy riešili problém a ako ste ho
vyriešili? Pacient mi opíše záťažovú situáciu a aké stratégie volil, aby problém
vyriešil. Dostávam lepší obraz o tom,
ako je človek vyzbrojený riešiť problémy. Čo zaberá a, naopak, čo neúčinkuje. Dochádza aj k určitému uvedomeniu si pacienta, akémusi vhľadu
a porozumeniu, ako rieši problémy. Sú
pacienti, ktorí sa ochoreniu poddávajú,
volia pasívnejšie stratégie - únikové.
„Robte so mnou niečo.“ To sú pacienti,
ktorí častejšie trpia depresiami, negatívne vnímajú seba, okolie a dostávajú
sa do bludného kruhu bezmocnosti. Sú
to pacienti, ktorí sa cítia slabí, telesne
aj psychicky. Spôsobuje im to negatívne
vnútorné prežívanie, ako je úzkosť,
strach, napätie, čo negatívne ovplyvňuje
ich imunitu a priebeh liečby. Viaceré
klinické výskumy dokazujú priamy
vplyv depresie na imunitný systém,
a tým aj na priebeh liečby. Takže ak sa
cítite v poslednom čase depresívni, je
dôležité pristúpiť k problému aktívne
a vyhľadať odbornú pomoc.

Ako vyzerá prežívanie
depresívneho pacienta?
Dôležité je zamerať sa na spúšťače dečíslo 4/2011

,,V každom slove i myšlienke je
obsiahnuté psychologické tajomstvo.
Slovo vždy niečo znamená, vypovedá, má
energetickú silu, náboj a moc.
Môže tvoriť, povzbudzovať, meniť charakter,
liečiť, ale tiež ničiť alebo dokonca zabíjať.“
M. Foučková

presie, tým môže byť oznámenie diagnózy, strata partnera, strata zamestnania a iné ďalšie. Pri takýchto zložitých
a náročných životných skúškach človek
získava iný obraz a pohľad na seba. Napríklad pri strate partnera môže vzniknúť schéma: Nie som hodný lásky. A to
môže byť zdrojom problémov vytvárania nových vzťahov. Dôležité je uvedomenie si pacienta, o akú negatívnu
schému ide a ako ovplyvňuje jeho pozeranie sa na seba. Vnútorné vzťahy sú
dôležité a ovplyvňujú aj vzťahy k druhým. Ľudia majú základné postoje
k sebe a štýly myslenia o sebe práve tak
ako k druhým a o druhých. Dôležitú
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úlohu tu zohráva aj výchova a skúsenosti s rodičmi a autoritami. Tu vznikajú základné postoje k sebe samému
a k druhým ľudom. Vzťahové problémy
s rodičmi často súvisia aj so vzťahovým
problémom k sebe a druhým. Depresívny človek môže mať negatívny obraz
o sebe práve preto, že je slabý. Vnútorný
pocit depresívneho človeka môže súvisieť aj s porovnávaním druhých. Poznáme 2 typy porovnávania: lepší-horší,
rovnaký. Depresívni ľudia sa často vnímajú a vidia ako horší v porovnaní
s druhými. Aj keď reálne to môže byť
inak. Majú skreslené vnímanie a tendenciu vidieť veci „čiernymi okuliarmi“.
Vtedy sa pýtam: Čo pekné a pozitívne
vidíte vo vašom živote? Depresívni ľudia najradšej rozprávajú, ako je všetko
zlé, akí sú nešikovní, a tým si nedávajú
možnosť vidieť aj pekné veci. V terapii
pracujem aj na prerámcovaní vnímania
sveta, seba, druhých. Pri práci s depresívnym pacientom rada používam relaxácie, čo pacienti vnímajú pozitívne.
Zatvorte si oči, predstavte si príjemné
miesto, cítite sa príjemne... atď. Navodzujem vnútorný pokoj pacienta. Depresívni pacienti môžu mať aj iné pridružené problémy, akými sú úzkosť,
sociálna fóbia, panická porucha, a to
môže ich depresívnu náladu ešte posilňovať.

trpíte depresiou?
Stáva sa vám, že v poslednom čase strácate
chuť na bežné aktivity?
Cítite, že máte v poslednom čase menej energie?
Zmenil sa váš výkon v práci?
Chodíte do práce neradi a predtým to bolo
inak?
Inak sa stravujete?
Máte problém so spánkom?
Cítite sa viac unavení?
Chýba vám radosť z kontaktu s druhými ľuďmi?
Máte bolesti hlavy, žalúdka, alebo iné zdravotné problémy?
Necítite potrebu stretávať sa s priateľmi, príbuznými?
Napadajú vás „čierne myšlienky“?
Všimlo si okolie zmenu vášho správania?
Cítite smútok bez zjavnej príčiny?
Stratili ste záujem o koníčky?
Máte suicidálne myšlienky?
Nie ste schopní vykonať základné hygienické
návyky?
Stratili ste zmysel života?
Ak ste na viacero otázok odpovedali
áno, navštívte odborníka psychológa,
prípadne psychiatra. V liečbe pacienta
je najúčinnejšia kombinácia psychofarmák a psychoterapie. V práci používam
techniky kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorá je v liečbe depresií účinná.
Je však dôležitá spolupráca pacienta.
Teda ak trpíte depresiou, neváhajte
a navštívte našu psychologickú ambulanciu.
A pre tých, ktorí sa chcú depresii vyhnúť, odporúčam pravidelný pohyb,
pravidelnú stravu, pitný režim, vedieť
oddychovať, neodkladať veci, riešiť problémy, komunikovať s príbuznými, kolegami, aktívne aj pasívne relaxovať, zvládať asertívne techniky v komunikácii,
vyhnúť sa perfekcionizmu, stretávať sa
s priateľmi, rozširovať si obzor vedomostí a poznať svoje problémové vzorce
správania, v prípade problémov navštíviť
odborníka čo najskôr. Prajem veľa práce
na sebe!
Text: PhDr. Andrea Križanová, psychoonkologička
Foto: Peter Kresánek

Pomoc na
správnom
mieste
V prvom vydaní časopisu
Naša nemocnica sme čitateľov
informovali o založení
občianskeho Združenia pre
onkológiu. Až doposiaľ ho
viedla ako jeho predsedníčka,
za čo si určite zaslúži uznanie
a poďakovanie, JUDr. Alžbeta
Milková.

J

eden z konkrétnych pozitívnych výsledkov doterajšieho pôsobenia
združenia - nový videokolonoskop na
liečbu a diagnostiku vám predstavujeme i v tomto najnovšom, podľa poradia už desiatom vydaní nášho časopisu. V súčasnosti sa vedenia združenia
ujíma jeho nový predseda MUDr. Miroslav Klačko, ktorý v OÚSA, respektíve NsP sv. Alžbety pracuje od roku
1995.
„V našej rodine je tradícia starať sa
a pomáhať chorým, keďže obaja rodičia pracovali ako lekári. Otec bol dokonca dlhoročný zamestnanec Ústavu

klinickej onkológie, dnes OÚSA,“
spomína MUDr. Miroslav Klačko.
Ako ďalej priznáva, k onkológii má
odmalička blízko, pretože jeho stará
matka, ktorá sa o neho ako malého
starala, bola tiež onkologickou pacientkou.
Cieľom Združenia pre onkológiu aj
naďalej zostáva najmä podpora liečby
onkologických ochorení a vzdelávania
v onkologickej oblasti. Usiluje sa tiež
prispievať k zlepšeniu kvality života
onkologických pacientov, úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti
v zdravotníckych zariadeniach, ktoré
sa špecializujú na onkologickú problematiku, k modernizácii ich prístrojového vybavenia, zavádzaniu nových
liečebných metód a ďalšiemu vzdelávaniu lekárov v tejto oblasti.
„Vieme, že pokračovanie v plnení takýchto predsavzatí naďalej nebude ani
zďaleka ľahké, no dúfame, že i vďaka
vašej pomoci a osobnej účasti sa to
podarí,“ uzatvára MUDr. Miroslav
Klačko.
Text a foto: Peter Kresánek

IDENtIfIKAČNé ÚDAjE ZDRUžENIA:
Združenie pre onkológiu
občianske združenie
Ministerstvo vnútra SR dňa 18. 12. 2008
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
42137161
2022737024
MUDr. Miroslav Klačko

Názov:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutár:

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 0633438248/0900
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HIStÓRIA

... a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle
Vianoce v Alžbetínskej nemocnici v roku 1914
Posolstvo Vianoc prichádza každý rok do všetkých príbytkov
a očarujúcim spôsobom, takým pre neho svojským, dojíma každé
ľudské srdce.

Aj

na Vianoce 1914, štyri mesiace po vypuknutí 1. svetovej vojny, táto tradícia opäť
prebudila v ľuďoch túžbu po pokoji. Na
titulnej strane nemecky písaných novín
Preßburger Zeitung z 25. decembra vyšla
poviedka Pokoj na zemi od Márie Stahlovej, pravidelnej prispievateľky do tohto
plátku. A nebola jediná.
Poszonyi, ako sa ešte v roku 1914 nazývala terajšia Bratislava, bol počas Vianoc
1914 preplnený regrútmi, ktorí sa buď
na front chystali, alebo sa z neho ranení
vrátili. Školy, nemocnice, ba aj veľké
prešporské paláce a blázince sa zmenili

na vojenské lazarety,
v ktorých sa liečili
muži zničení guľkami,
granátmi
a zlými hygienickými podmienkami
v zákopoch. Alžbetínska nemocnica,
ktorá sa dovtedy zaoberala liečením
žien z chudobného
prostredia, sa do ošetrovania ranených
vojakov dobrovoľne zapojila už v prvých
mesiacoch vojny. Kontakt rehoľných
sestier s vojakmi bol totiž priveľmi častý
(počas mobilizácie prepustili vojakom
niekoľko svojich hospodárskych domčekov), aby ich klauzúra a bežný kláštorný
život ochránili od poznania, že títo vojaci
sa do Prešporka vrátia len na nosidlách
pre ranených. Mnohí zbožní regrúti prichádzali aj k ich bráne prosiac o posvätené predmety a rehoľníčky takúto mimoriadnu žiadosť nevedeli odmietnuť.
Spolu s istou dávkou patriotizmu, ale aj
z humánnej potreby pomôcť, sa rozhodli

Najstaršia zachovaná maľba z kláštora z roku 1659, na rozdiel od
vtedy bežne kontemplatívnej témy, znázorňuje uzmierenie rehole
klarisiek po rebélii v roku 1118.
číslo 4/2011

ošetrovať aj ranených vojakov dovážaných
z frontu. Opýtali sa teda generálneho vikára Jedličku, či by sa mohli tiež pripojiť
k vojenským lazaretom. Keď vikár súhlasil, presťahovali svoje pacientky na 1. poschodie a priestory na prízemí uvoľnili
pre 33 ranených, ktorí už začiatkom septembra začali prichádzať. Tak prijali 2.
septembra 1914 prvých 10 mužov a 6.
septembra ďalších 23.
Ich ošetrujúcim lekárom bol doktor Štefan Vámossy, ktorý vtedy u rehoľníčok
slúžil už 20 rokov. V nemocnici slúžil
pravdepodobne aj druhý doktor, mladý
pán Aich, na ktorého si v knihe Kláštornej histórie tiež spomínajú sestry. Kláštor
spravovala ako predstavená Anna Jozefa
Peter, ktorá zastávala svoj úrad už 8 rokov. Noviny denne chrlili správy
z frontu, či už rozličné menšie i väčšie
úspechy Rakúsko-Uhorska a jeho spojencov, alebo aj mrazivé Remarqueovo
Nichts neues. Hoci všetka denná tlač
a vláda uisťovali, že vojna sa zakrátko
skončí, ani po štyroch mesiacoch nebol
jej koniec v dohľade.
Blížili sa Vianoce. U alžbetínok sa v roku
1914 rozhodli náležite osláviť tento výnimočný sviatok aj s vojakmi. Ich
prípravu si vzal na starosť Tretí rád sv.
Františka, ktorý viedla grófka Alžbeta
Pálffy. Bolo to laické združenie s podob-

Fragment podobizne ostrihomského arcibiskupa Eszterházyho,
ktorý sa o založenie kláštora (ktorého pôvodná podoba je zachytená
na obraze vľavo), výrazne zaslúžil.
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V ďalšej historickej časti nemocnice sa dnes
nachádza jedáleň.

Súčasná podoba domu Štefana
Némethyho, ktorý bol kúpený roku 1738.
Jedna z najstarších budov Nemocnice sv.
Alžbety. Pôvodne tu bola umiestnená
lôžková časť.

nými aktivitami, aké nájdeme dnes
v dobrovoľníckych organizáciách, napríklad aj v spolku Vŕba pôsobiacom
na našej onkológii. Do nemocničnej sály
priniesli vianočný stromček a postarali
sa aj o vianočné darčeky pre vojakov. Ranení dostali okrem cigár, cigariet a bie-

lizne aj modlitebnú knižku a vianočné
cukrovinky.
Členovia Tretieho rádu zostali ako hostia aj na malej slávnosti. Okrem nich tu
bol prítomný aj mestský kapitán Koloman Sirčič s manželkou. Prišli aj Pálffyovci a ešte niekoľko rodín
spriaznených s kláštorom.
Dvaja vojaci si prisadli
ku krídlovke a otvorili vianočnú veselicu. Po niekoľkých koledách, ktoré spievali ošetrovaní (a isto aj
všetci prítomní hostia),
nasledovali príhovory
v nemeckom, maďarskom
a slovenskom jazyku,
ktoré predniesol kapucín
páter Titus Hanuszek

Z HIStORICKéHO SLOVNíKA
PREŠPOROK: niekdajší názov dnešného hlavného mesta Bratislava. V maďarčine sa mu hovorievalo Poszonyi, v nemčine Preßburg. Dnešný oﬁciálny
názov sa začal používať až po 1. svetovej vojne.
MEStSKý KAPItáN: ide o mestského úradníka, ktorý sa staral o poriadok, ochranu mesta, ale aj o všeobecnú hygienu. V Bratislave sa tento úrad
zastával už od stredoveku a s niekoľkými zmenami sa zachoval až do konca
monarchie.
PRESSBURGER ZEItUNG: nemecky písané noviny s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Začali sa vydávať v druhej polovici 18. storočia a zanikli
po druhej svetovej vojne
KLáŠtORNá HIStÓRIA: Nemecky písaná kniha, v ktorej sú stručne
uvedené najvýznamnejšie udalosti v živote kláštora a jeho okolia od roku
1738 až do roku 1938.
KLAUZÚRA: spôsob života rehoľníkov žijúcich v uzavretosti na presne vymedzenom priestore.
ERICH MARIA REMARqUE: nemecký spisovateľ 20. storočia. Autor
článku naráža na názov jeho najslávnejšieho románu Na západe nič nové.
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v nemčine a františkán páter Mansvet
Olšovský v maďarčine a v slovenčine. Na
záver vojaci zaspievali ešte niekoľko kolied a vlakvedúci Zoltán Nagy sa vo svojom i v mene všetkých vojakov poďakoval každému, kto na slávnosť prispel.
Zapísané spomienky alžbetínok postrehli na týchto Vianociach ešte niekoľko čŕt, ktorým vtedajšie noviny,
napríklad ani Preßburger Zeitung, nevenovali dostatok pozornosti. Hoci vianočná pohoda určite dokázala nakrátko
urobiť vojakom radosť, v tvárach „pre
otcovizeň krvácajúcich hrdinov“ sa črtal
„tichý zármutok a v ich pohľade túžba
po domove a ďalekej láske“.
Tretí rád na čele s pani grófkou Pálffy

Jeden z dokumentov potvrdzujúcich fungovanie a pomoc nemocnice nielen chorým
a trpiacim, ale aj zraneným počas prvej svetovej vojny.

počas vojny usporiadal vianočný program u alžbetínok ešte trikrát. Rehoľníčky, ktoré do konca roku 1914 sa
o vojakov starali z vlastných peňazí, dostali vďaka mestskému kapitánovi
štátny príspevok na ich ošetrovanie. Nemocnica potom ošetrovala vojakov
s jednou krátkou prestávkou až do
konca vojny.
Aj keď tento rok taká strašná vojna v našej krajine nezúri, predsa je potrebné,
aby sme si aj teraz chránili náš vnútorný
pokoj. Na záver tohto článku si teda dovolím zaželať vám pokojnú radosť a šťastie z prichádzajúcich Vianoc.
Text: Mgr. Tomáš Králik
Foto: Peter Kresánek

LIGA PROtI RAKOVINE

CENTRÁ POMOCI
LIGY PROTI
RAKOVINE
Sme tu pre všetkých, ktorých sa rakovina
akýmkoľvek spôsobom dotýka.
Liga proti rakovine otvorila, financuje
a prevádzkuje tri centrá pomoci – v Bratislave, Martine a Košiciach. Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych a príbuzných.
Pomôžeme vám v nich hľadať spôsob,
ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti,
stresu, i ako si zlepšiť zdravotný stav z fyzickej stránky. Sú však určené aj pre zdra-

vých ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť
sa viac o zdraví a prevencii.
Radka Bednárová, jedna z návštevníčok
Centra pomoci v Bratislave:
„Na pravidelné lekárske kontroly chodila
so mnou aj moja dcéra. Na stolíku v ambulancii našla leták s informáciou o Centrách pomoci Ligy proti rakovine. Odvtedy
ma do Centra pomoci neustále
posielala, podporovala ma, aby som nabrala odvahu a išla sa tam aspoň pozrieť. Svoje dni som
trávila len doma, plačom,
beznádejou, nevidela som
zmysel v ničom, nemala som
čo robiť, kam ísť. Cítila som
len veľkú samotu, krivdu,
hnev. Plakala som celé dni
a noci a utápala sa v žiali. Nakoniec som sa prekonala, nabrala som odvahu a do
Centra pomoci som prišla.

LINKA POMOCI A KONtAKty
Poradenstvo na Linke pomoci je určené nielen onkologickým pacientom, ale
aj ich príbuzným a širokej verejnosti. Kontaktovať ju môžete osobne, telefonicky alebo prostredníctvom web stránky http://www.lpr.sk/poradna/.
Centrum pomoci BRAtISLAVA – Brestová 6, Bratislava
Linka pomoci je vám k dispozícii od pondelka do piatka v čase od
9.00 – 13.00 a od 14.00 – 16.00 na telefónnom čísle 02/52 96 51 48
alebo v tom istom čase osobne v Centre pomoci.
Centrum pomoci MARtIN – Kukučínova 2, Martin
Linka pomoci je vám k dispozícii od pondelka do štvrtka v popoludňajších
hodinách na telefónnom čísle: 043/32 40 506 alebo v tom istom čase osobne
v Centre pomoci.
Centrum pomoci Košice – Paulínyho 63, Košice
Odborné poradenstvo: každý pondelok v čase od 15.30 do 17.30 na
telefónnom čísle 055/62 56 234.

číslo 4/2011
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Hneď pri vstupe som pocítila príjemnú
energiu. Dozvedela som sa o všetkých možnostiach, ktoré Centrum ponúka. Začala
som chodiť k pani psychologičke, individuálne aj na skupinové terapie, k sociálnej
sestre, ktorá mi veľmi pomohla a poradila
možnosti, ako sa mi dá v mojej situácii pomôcť. Vyskúšala som aj rôzne pohybové
aktivity v Centre – jogu, pilates, rehabilitáciu. Osobne ma najviac zaujal tanec. Vedela som sa odpútať, veselá hudba a dobrá
nálada pôsobili na mňa veľmi dobre. Donútila som sa hýbať. Momentálne sa snažím zotavovať a ďakujem Lige proti rakovine za pomoc a Centru pomoci za to, že
mám kam ísť. Všetkým pacientom, ktorí
majú možnosť, odporúčam, aby do Centra
prišli. Určite si nájdu to, čo ich poteší a posunie ďalej tak ako mňa.“

V Centrách pomoci môžu onkologickí pacienti nájsť nasledujúce programy, ktoré sú plne hradené Ligou
proti rakovine:
rehabilitácie a relaxácie za asistencie
diplomovaných fyzioterapeutov
pohybové kurzy
kreatívne kurzy a arteterapia
besedy s odborníkmi z rôznych oblastí
(sú dostupné aj zdravej populácii)
vzdelávacie kurzy
kultúrne podujatia
poradenstvo vo forme Linky pomoci, na
ktorej sú záujemcom k dispozícii lekári
– onkológovia, psychológ, sociálna sestra.
Text: Mgr. Ing. Martina Myjavcová-Slušná
Foto: archív LPR

KALEIDOSKOP

Združenie pre onkológiu
ďakuje za príspevky 2 % z daní

V

mene Združenia pre
onkológiu si týmto dovoľujem vysloviť úprimné
poďakovanie všetkým, ktorí
sa rozhodli poukázať 2-percentný podiel svojich daní
z príjmov Združeniu pre onkológiu a prispeli tak k plneniu nášho stanoveného poslania, ktorým je podpora

a rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to
najmä onkologicky a inak
vážne chorým pacientom.
Celková suma podielu 2 %
dane z príjmov, ktorú ZdruZakladajúca a doterajšia
predsedníčka Združenia pre
onkológiu JUDr. Alžbeta
Milková.

ženie pre onkológiu dostalo v roku
2010, predstavovala 66 149,26 eura.
Vďaka získaným príspevkom sme
mohli tento rok zrealizovať projekt
prístrojového vybavenia gastroenterologickej ambulancie Onkologického
ústavu sv. Alžbety v Bratislave, a to zakúpením moderného prístroja – videokolonoskopu HDTV s príslušenstvom. Uvedený prístroj, ktorý v tejto
ambulancii nahradil zastarané vybavenie, je svojou povahou určený na diagnostiku a liečbu ochorení čreva a už
teraz slúži pacientom z celého Slovenska.

Ocenenie Evy Sirackej
Lucia FARKASOVÁ, moderátorka:
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga ocenila významné osobnosti.
Jedno z krištáľových sŕdc získala bojovníčka proti rakovine Eva
SIRACKÁ. Jej nezisková organizácia Liga proti rakovine
pomáha pacientom už 21 rokov.

D

aniela PAPPOVá, redaktorka: „Eva SIRACKÁ sa
s onkologickými pacientmi
stretla v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave už počas povinnej
vysokoškolskej praxe. Bola prvou ženou na Slovensku, ktorá sa špecializovala na rádioterapiu. V roku 2006 ju
Svetová medicínska asociácia zradila
medzi 65 popredných svetových lekárov. Ako odborníčka získala niekoľko
medzinárodných aj domácich vyznamenaní. Teraz k nim pribudlo Krištáľové srdce.“

Peter KURHAjEC, predseda spoločnosti ferdinanda Martinenga:
„Krištáľové srdce znamená odovzdanie
ceny niekomu, kto si to krištáľové
srdce zaslúži. My sa snažíme oceňovať
ľudí rôznych vierovyznaní, rôznych
národností, ale zásadne ho dostávajú
len Európania.“
D. PAPPOVá: „Evu SIRACKÚ ocenenie jej práce úprimne dojalo.“
Eva SIRACKá, prezidentka Ligy
proti rakovine: „Toto je pre mňa
úžasná príležitosť, že môžem poďakovať všetkým, ktorí mi za ten dlhý čas
pomáhali nielen na klinike, vo výskume, ale hlavne v posledných rokoch v Lige proti rakovine.“
Krištáľové srdce: „Uznanie sa dostalo
aj ďalším významným osobnostiam.
Organizátori udelili pamätné medaily
Szilárdovi NÉMETHOVI, Pavlovi
TRAUBNEROVI a Ondrejovi ŠOTHOVI. Ocenenie Krištáľové srdce získal in memoriam významný nórsky
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spisovateľ a bojovník za práva národov
Björnstjerne BJÖRNSON.“
(5. 11. 2011; Televízna stanica TA
3; Hlavné správy; 18.30; por. 19/19;
PAPPOVÁ Daniela)

investičná a realitná
spoločnosť s tradíciou

od roku 1989
KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM

nehnuteľností
v Bratislave a okolí
TRHOVÉ OCEŇOVANIE
ZNALECKÉ POSUDKY
HYPOTEKÁRNE ÚVERY
68B

ADVENt

Adventné zamyslenie
Advent je čas na zastavenie, zamyslenie,
pohľad do nášho vnútra a pokus vymaniť sa zo súčasnosti plnej zhonu, nákupov, stresu a hystérie reklám. Skúsme
sa viac radovať a tešiť, aspoň v tieto vianočné sviatky, ktorým krásu môžeme
dať len my sami.
V jednom predvianočnom časopise
som raz čítal krátku historku, možno
vymyslenú, ale skôr si myslím, že pravdivú. Veľmi zamestnaní rodičia vošli
pred Vianocami do obchodu s hračkami a oslovili predavačku „Viete, my
sme od rána do večera zamestnaní
a sme často preč z domu a hľadáme
niečo, čo by našu malú dcérku potešilo
a zaujalo, aby nemala pocit osamelosti“.
„Veľmi ľutujem,“ usmiala sa predavačka, „ale rodičov nepredávame.“

V

priebehu mnohých rokov
práce a života v Onkologickom
ústave sv. Alžbety mal som niekoľkokrát službu na Štedrý večer. Bol
to vždy taký večer na zamyslenie. Všetci
už odišli domov a ja som tu zostal sám
so zvláštnym pocitom osamelosti. Keď
si na to spomínam, nebolo to však spojené s nejakým smútkom ani závisťou
voči tým, ktorí mohli ísť domov. Pripadalo mi to skôr také neobvyklé, byť ako
lekár v nemocnici sám s predstavou, že
keď bude niekto potrebovať pomoc,
som tu na to len ja. Tých pacientov,
ktorí tam zostali aj cez Štedrý deň, nebolo veľa, ale boli to zväčša tí, u ktorých
sa liečba nemohla prerušiť alebo boli
v takom vážnom stave, ktorý vyžadoval
nemocničnú opateru. Oni však v ten
Štedrý večer potrebovali skôr ľudskú
ako lekársku pomoc a chceli mať pocit,
že je niekto v ich blízkosti. Vždy som si
uvedomoval, ako veľmi túžili byť doma
medzi svojimi a deliť sa o spoločné radosti. Boli tam však aj takí, ktorých

číslo 4/2011

doma nikto nečakal, ale všetkých spájalo
jedno želanie – nebolo to očakávanie
lekárskeho zásahu, ale dostať chvíľku
môjho času na osobný ľudský kontakt.
Ten vzájomný vzťah v ten večer nebol
lekár – pacient, ale vzťah človeka k človeku. Boli to v podstate krásne služby,
pomáhali sme si vlastne navzájom v svojej akejsi opustenosti.
Musím sa však priznať, že niekedy
v mladých rokoch som túžil byť na
Štedrý večer aj trocha sám a zamýšľať
sa nad mnohými, vtedy pre mňa dôležitými vecami. Raz v takej mojej túžbe
po samote som išiel v podvečer Štedrého dňa autom k jednému jazeru
uprostred lesa. A keď som sa už tej samoty nabažil a chcel ísť domov, auto
mi nechcelo naštartovať a kusisko som
ho musel tlačiť. Tam ma tie túžby byť
sám prešli a vtedy som si uvedomil,
akú veľkú úlohu hrá v osamelosti
a bezradnosti pomoc, ktorú veľmi potrebujeme.
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V dnešnom uponáhľanom živote mať
pre niekoho čas je asi ten najkrajší a najcennejší dar, ktorý môžeme dať i dostať.
Milosrdný Samaritán v známom podobenstve videl raneného, ošetril ho a zaviezol do hostinca, kde dal hostinskému peniaze, aby sa o neho staral. Na
spiatočnej ceste sa tam znova zastavil,
aby mal ranený pocit, že ho neopustil.
V tomto predvianočnom období má
toto podobenstvo zvláštny význam.
Mnohí pacienti potrebujú vedieť, že
popri tom, že ich liečime, ich neopúšťame, a že sme tu vždy, aby sme im podali pomocnú ruku.
Štedrý deň je plný lásky, chceme rozdávať, chceme urobiť radosť. Táto ilúzia strateného raja trvá vo všeobecnosti
len ten jeden deň. Zachovajme si však
jeho pokračovanie bez zhonu, komerčnosti a racionality. Každému z nás by
som rád povedal: „Vianoce prichádzajú,
nenechajme ich zasa odísť.“
MUDr. Ján Siracký, DrSc.
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To budete pozerať!
Najlacnejší TV program na 14 dní pre predplatiteľov.
Objednávam si predplatné dvojtýždenníka Tv Svet so zľavou.
Cena predplatného na 1 rok: 10,40 €
Meno:

Priezvisko:

Ulica, číslo domu:

PSČ, mesto:

Telefón:
e-mail:
Dátum:

Podpis:

Podmienky predplatného: Podmienkou na získanie zľavy je jednorázová úhrada predplatného na jeden rok 10,40 €. Počas trvania záväzku nie je možné predplatné dvojtýždenníka TV Svet vypovedať. Podmienky pre predplatné upravujú Všeobecné podmienky predplatného.
Potvrdzujem, že som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami pre predplatné na www.petitpress.sk zoznámil a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu Petit Press a. s. na spracovanie poskytnutých osobných údajov na tejto
karte na poštovú a telefonickú komunikáciu. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov. Podpísanú objednávku
zašlite na: Vydavateľstvo Petit Press a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava alebo faxujte na číslo: 02/59 233 339.
40C

Viac informácii na 02/ 323 77 777, predplatne@petitpress.sk | www.petitpress.sk
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ZDRAVIE

SYNDRÓM
VYHORENIA
V minulom čísle sme sa dozvedeli, čo vlastne syndróm vyhorenia
je, čo spôsobuje, a aké sú najrizikovejšie profesie. V dnešnom
dokončení tejto témy si priblížime nielen jeho jednotlivé fázy, ale
si odpovieme aj na základnú otázku: Ako zvládnuť vyhorenie?

II. ČASŤ

Vedomosti - užitočné sú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z rôznych oblastí. Tieto schopnosti sú
dôležitou oporou, sú zdrojom sebavedomia pri práci s pacientmi, ich rodinnými príslušníkmi a najbližšími.
Vedomosti je potrebné sústavne si obnovovať.

Sebapoznanie - dôležité je poznanie svojich
silných a slabých stránok, svojich reakcií
a schopnosť empatie. Čím lepšie sa učiteľ
pozná, tým je lepšie pripravený vyrovnať sa
s problémami.
Kvalitu života a riziko vyhorenia môžeme zlepšiť a znížiť mnohými faktormi,
akými sú napríklad vhodné využitie
svojho voľného času, udržiavanie sa
v dobrej fyzickej kondícii aktívnym
a zdravým životným štýlom, vhodné
a premyslené rozplánovanie si svojho
voľného času, stretávanie sa len s dobrými a pozitívnymi ľuďmi, relaxovanie,
zníženie nárokov a uvedomenie si, že
človek je nedokonalý a robí občas chyby.
Nemožno pomáhať všetkým, je potrebné sa naučiť hovoriť NIE, stanoviť si
životné priority, začať myslieť pozitívne
a tešiť sa z každej maličkosti.
Text: Mgr. Emília Kočišová
Foto: INTN

fáZy SyNDRÓMU
VyHORENIA

Č

lovek má okrem svojich základných fyziologických potrieb aj dve ďalšie dôležité
potreby: efektívne zvládať problémy
a udržať si vlastné sebavedomie. Vyžaduje
to schopnosť rozhodovať sa. Niekedy je
ťažké určiť to najdôležitejšie. V prevencii
syndrómu vyhorenia je dôležité pochopiť
význam troch dôležitých pojmov: empatia, vedomosti a sebapoznanie.
Empatia - definuje sa ako schopnosť pochopiť prežívanie inej osoby a toho, prečo
reaguje určitým spôsobom. To znamená
byť blízky inému človeku, byť prítomný
a schopný prežívať jeho pocity, primerane
reagovať. Je to ťažká, často bolestivá úloha
a môže zvyšovať vlastné vnútorné napätie.
Empatia je jedným z najdôležitejších
umení, ktoré by mal človek ovládať, aby
predišiel syndrómu vyhorenia.
číslo 4/2011

NADŠENIE – príchod do nového pracovného prostredia sprevádza nadšenie, ideály a chuť pracovať.
StAGNáCIA – nastáva, keď človek zistí, že jeho predstavy sa líšia od reality. Úlohy, ktoré na začiatku plnil rád a považoval za oprávnené, ho zrazu
obťažujú.
fRUStRáCIA – väčšinu javov na pracovisku vníma človek negatívne. Potláča vlastné potreby, má poruchy spánku, je slabý, ale stále si to nepripúšťa,
má skôr tendencie presviedčať sa, prečo musí urobiť to či ono. Práve v tomto
období je náchylný na vznik závislostí, napríklad od jedla či alkoholu. Mení
rebríček hodnôt, odsúva rodinu, priateľov.
DEHUMANIZáCIA A DEPERSONALIZáCIA – človek už takmer
rezignoval. Stráca kontakt sám so sebou, nerozumie svojim pocitom a prežíva vnútornú prázdnotu. Sociálny život už zanedbal a môže vznikať závislosť od jedného človeka z pracoviska. Spoločne sa podporujú v myšlienkach,
aké to majú ťažké, navzájom sa utvrdzujú v tom, že sú nedocenení. Môžu sa
pridružiť aj úzkostné a fóbické stavy. V profesiách pracujúcich s ľuďmi je
sprievodným znakom dehumanizácia. Lekár už nepovie, mám pacientov
s chorým žlčníkom, ale mám tu dva žlčníky. Učiteľa už nečaká tridsať žiakov, ale tridsať darebákov. V tejto fáze môže človek zotrvať aj roky, no podstatné je, že všetko robí „bezvzťahovo“.
VyHORENIE – pokiaľ sa situácia nerieši, dochádza k samotnému syndrómu vyhorenia. V tejto fáze je zdolanie problému takmer nemožné a jediným odporúčaným riešením je zmena zamestnávateľa, prípadne zmena odboru činnosti. Existuje dokonca absolútne vyčerpanie ako nezvratná forma,
keď zlyhá ľudský organizmus, a následná smrť.
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ŠtýL
Diamant – uhlík,
ktorý je zdrojom
radosti,
potešenia, lásky,
uznania, podľa
niektorých aj
liečivých
schopností a
ochrany zdravia...

Desaťkarátový diamant, ktorý má hodnotu
približne 750-tisíc amerických dolárov.

Návšteva Diamantclub
van Antwerpen

M

al som to šťastie v minulých
dňoch so skupinou médií
navštíviť jedno z centier obchodu s diamantmi – Antverpskú diamantovú burzu (Diamantclub van
Antwerpen). Možno si poviete: je tam
toho. Podľa informácií samotných predstaviteľov burzy sme však boli prví novinári po tridsiatich rokoch, ktorých
pustili aj do samotných priestorov, kde
sa s diamantmi obchoduje. Navyše, napriek počiatočnému prísnemu zákazu filmovania a fotografovania, mohli sme si
urobiť aj zábery, ale nesmeli byť na nich
obchodníci. Pri sprostredkovaní tejto nie
každodennej udalosti pomohlo i dobré
meno, ktoré tu Slovensku robia gemológovia Ing. Ivan Mikuš a jeho syn Mgr.
Martin Mikuš. Obaja spoločne založili
a vedú Slovenský gemologický inštitút

(SGI) v Trenčíne. Pred dvomi rokmi ich
ako riadnych členov prijali na Antverpskú diamantovú burzu a od tohto
roku tu majú aj svoju vlastnú kanceláriu.
Kto by v belgických Antverpách čakal
klasickú burzu s desiatkami monitorov,
vzrušenými a vykrikujúcimi obchodníkmi, bol by sklamaný. Priestranná
miestnosť, rady stolov ako v škole s vý-

Pri storočnici Diamantclub van Antwerpen
bola vydaná aj príležitostná poštová
známka.

V odbornej predajni pri burze sme objavili i publikáciu o slovenských drahokamoch.

Antverpská diamantová burza sídli už 126
rokov na tej istej adrese.

konnými lampami, mlčky sediaci prípadne ticho diskutujúci obchodníci. Tí,
ktorí majú na burze kancelárie, obchody
uzatvárajú väčšinou v nich. Medzi služby,
ktoré burza poskytuje svojim členom,
patrí aj úschova diamantov v trezore,
ktorý sa zatvára o 17. hodine.
Po tom, čo do kancelárie Slovenského gemologického inštitútu na burze doručili
diamanty, mali sme možnosť pozrieť, nasnímať kamerami alebo vyfotiť si a aj
podržať okrem iných desaťkarátový diamant, ktorý má podľa Mikušovcov hodnotu približne 750-tisíc amerických
dolárov. Nie je bez zaujímavosti, že hodnota diamantov a obchodovanie s nimi
sa celosvetovo deje výhradne v USD.
Práve v období krízy tí majetnejší hľadajú
spôsob, ako uložiť, investovať financie
tak, aby nedochádzalo k strate, prípadne

Srdce burzy, obchodná miestnosť. Kto by tu čakal klasickú burzu
s desiatkami monitorov, asi by bol sklamaný.
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Slovenské médiá prijal tiež prezident Antverpskej diamantovej
burzy a predseda jej predstavenstva Willy Rotti.

aby ešte aj zarobili. Jednou z možností sú
tzv. investičné diamanty. Ako však zdôrazňuje Ivan Mikuš, je to investícia pre
trpezlivých a ten, kto očakáva rýchle
zisky, bude sklamaný. „Medzi hlavné výhody investovania do diamantov patrí
ich stabilný cenový vývoj a likvidita. Diamanty si v každom období zachovávajú
svoju hodnotu, avšak nemožno očakávať
vysoké zisky,“ zdôrazňuje Mikuš.
„Podľa rôznych zdrojov prejde cez Antverpy takmer 70 percent všetkých diamantov sveta. Táto štatistika znamená,
že zo všetkých diamantov, ktoré sa vo
svete vyťažia, prejde v rôznom štádiu ich
spracovania cez Antverpy uvedené percento. Teda niektoré kamene sa dostávajú do Antverp ako surové –
nevybrúsené a niektoré už ako vybrúsené
(prípadne sú v Antverpách v oboch fázach spracovania). Dôvodmi sú ich analýzy v laboratóriu, brúsenie, no najmä
samtotný obchod. Príčina, prečo práve
číslo 4/2011

Slovenskí gemológovia Ing. Ivan Mikuš a jeho syn Mgr. Martin
Mikuš analyzujú drahé kamene v kancelárii Slovenského gemolo gického inštitútu priamo v areáli Antverpskej diamantovej burzy.

Antverpy sú takým významným centrom
svetového obchodu s diamantmi, spočíva
nielen v tunajších tradíciách tohto obchodu, ale predovšetkým v ich multikulturalizme. Na žiadnom inom mieste
obchodu s diamantmi sa totiž súčasne
nestretáva také množstvo rozličných kultúr ako práve v Antverpách. Dochádza
tam de facto k prepojeniu všetkých svetových spoločenstiev obchodujúcich
s touto komoditou v takej miere ako
nikde inde vo svete,“ vysvetľuje Ivan
Mikuš, ktorý aj so svojím synom sú nielen členmi tejto burzy, ale majú v jej priestoroch aj kanceláriu. Treba podotknúť,
že ako jediní zo Slovenska. Stať sa členom
burzy nie je vôbec jednoduché. Obyčajne
ide o dedenie členstva po celé generácie
a len málokomu sa tam podarí dostať. Sa-

mozrejmosťou sú odporúčania aspoň
dvoch členov burzy a treba splniť aj ďalšie
náročné podmienky.
Ako povedal Willy Rotti, prezident Diamantclub van Antwerpen, obchodovanie
s diamantmi je o dôvere. Podaním si ruky
a vyslovením slova „mazal“ pochádzajúceho z hebrejčiny, sa spečaťuje obchod
a nie je mysliteľné nedodržať dohodnuté
podmienky. V samotných Antverpách sú
štyri diamantové burzy sústredené prakticky do jednej neveľkej štvrte, ale Diamantclub van Antwerpen, založený
v roku 1885, je najstaršou diamantovou
burzou na svete. Práve táto burza je prakticky tvorcom pravidiel obchodovania
s diamantmi platnými na celom svete.
Text: Peter Nedavaška
Foto: Peter Kresánek
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SVIAtKy VIANOC

Zvyky a tradície kresťanských Vianoc
Podobne ako každý rok, opäť nastáva čarovný čas Vianoc. Po celý
rok sa naháňame, stresujeme, aby sme jeho koniec mohli osláviť v
hojnosti, pokoji, pokore, v kruhu rodiny a blízkych.

Ž

iaľ, stáva sa pomaly pravidlom, že
morálne a ľudské hodnoty dobra
a pokoja sa skloňujú väčšinou len
na Vianoce. Čím je pre nás symbol Vianoc
v súčasnosti a čím bol v minulosti?
Hoci Vianoce trvajú viac dní, pre kresťanské
rodiny je ich ústredným dňom Štedrý deň,
počas ktorého celodenný pôst a slávnostná
večera symbolizovali jednotu rodiny, ktorá
by sa mala pri spoločnom stole stretávať i po
celý nastávajúci rok. A nielen to. So Štedrým
dňom súvisia rôzne zvyky a povery, z ktorých sa niektoré zachovali v určitých lokalitách, najmä na vidieku, dodnes. V týchto
tradíciách dominovali najmä zvyky a obrady
zamerané na pozitívne ovplyvnenie prírody,
zdravia a života ľudí i zvierat a na zabezpečenie bohatej úrody poľnohospodárskych
plodín.

večerným stolom býval položený železný
predmet, spravidla sekera. Verilo sa, že ten,
kto naň počas večere položí nohu, bude
v budúcom roku šťastný. Všetky nohy stola
bývali obopnuté hrubou reťazou, aby sa zabezpečila súdržnosť rodiny v budúcom
roku. Slovania pripisovali vode nadprirodzenú silu, preto dávali poľnohospodári na
Štedrý večer do studne soľ, peniaze a ovocie,
čo malo zabezpečiť dostatok vody po celý
rok, dobrú úrodu a blahobyt hospodára. Súčasťou zvykov býval oheň, ktorý predstavoval slnko vracajúce sa k nám. Z toho vznikol
zvyk zapaľovať sviečky na sviatočnom stole
a neskôr i na vianočnom stromčeku. Po-

Štedrovečerný stôl
Prvým tradičným chodom bývali oblátky
s medom a strúčikom cesnaku, ktoré mali
zabezpečiť zdravie po celý nastávajúci rok.
S medom súvisel aj zvyk urobiť všetkým
malým dievčatkám krížik na čelo, aby si ich
okolie obľúbilo. Po predjedle sa podávala
niektorá z tradičných štedrovečerných polievok z obilnín, húb, kapusty, strukovín
alebo rýb. V katolíckych rodinách sa mäso
mohlo jesť až po polnoci, v evanjelických obciach sa tento deň varievala kapustnica s klobásou a čerstvým či údeným bravčovým
mäsom. Hlavným chodom večera bola tradične pečená ryba, považovaná za pôstne
jedlo. Ryby, bez ktorých si väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný stôl predstaviť, boli
charakteristické najmä pre bohaté mestské
obyvateľstvo. Na vidiek začali prenikať až začiatkom 20. storočia. Kosti z večere sa dávali
na jeden tanier a zakopávali sa v ľanovom
obrúsku pod jabloň. Na Štedrý večer nesmel
nikto sedieť oproti dverám do ulice, aby on
alebo niekto z rodiny nezomrel. Pod štedro-

kiaľ mala sviečka rovný plameň, znamenalo
to pre rodinu zdravie, pokiaľ plameň zhasol,
znamenalo to v rodine úmrtie. Rastliny
symbolizovali večnosť života, a preto sa používali na dekoráciu. Štedrovečerný stôl mal
symbolizovať hojnosť. Pod obrus sa kládli
peniaze alebo hrsť ovsa či jačmeňa, aby sa
v budúcom roku rozhojnili. Večera mala obsahovať aspoň devätoro jedál, pričom každý
sa mal na Štedrý večer najesť dosýta. Odísť
od stola so žalúdkom nasýteným iba naoko
znamenalo vystaviť rodinu nebezpečenstvu,
že bude zlý rok. A nakoniec, hlavný význam
kresťanských Vianoc spočíval v tom, že nielen doma, ale aj všade navôkol vládla atmosféra spokojnosti, úsmevu, láskavosti
a emócií, postavených na duchovnej stránke,
na pokore, úcte a porozumení nielen
s ľuďmi navôkol, ale aj so samotnou prírodou.
Vianočné sviatky by mali byť preto pre nás
nielen sviatkami vtelenia a narodenia Ježiša
Krista, ale aj sviatkami pokoja, pohody a odpútania sa od každodenného zhonu. Práve
počas nich je ideálny priestor na upevnenie
rodinných väzieb, na vychutnanie si slávnostnej atmosféry vianočných dní, na spoločné rozhovory a zamyslenie sa.
Jednoducho – na maximálne využitie ducha
Vianoc...
Text: Mgr. Eva Bášková
Foto: INT

VIANOČNé PRANOStIKy
24. 12. - ŠtEDRý VEČER
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pán Boh vína, požehná v obilí.
Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.
25. 12. - BOžIE NARODENIE
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Keď na narodenie Krista pršať začne, štyri týždne bude počasie mračné.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
26. 12. - SVätý ŠtEfAN
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké príkopy a záveje narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Na svätého Štefana každý sa má za pána.
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SPINNING – posilňovanie
kondície a prečistenie mysle
Mnohí z nás dnes trpia nedostatkom pohybu, neustálym
monotónnym sedením v práci za kancelárskym stolom
a počítačom, či návalmi stresu. A pritom pracovná vyťaženosť
a rodinné povinnosti vám nedávajú dostatočný priestor vyjsť si
do prírody či prehovoriť svojho partnera, aby si šiel s vami
zacvičiť, lebo samému (samej) sa vám nechce. Máme pre vás
ideálne riešenie, pomocou ktorého nielen zabudnete na nudu, ale
pomocou ktorého si môžete vybudovať kondíciu prekvapujúcim
tempom. Stačí, keď si sadnete na spinner...

S

pinner je stacionárny bicykel využívaný pri SPINNINGU, ktorý nie
je ničím iným ako energeticky účinným skupinovým cvičením na stacionárnych bicykloch. Pod vedením inštruktora
za sprievodu stimulujúcej hudby spája
hudbu, motiváciu a predstavivosť do jedného celku s presne dávkovaným tréningom. Samotný program kombinuje tréning

podľa tepovej frekvencie s piatimi štýlmi
jazdy, vďaka čomu ponúka fyzické a psychické prvky športového tréningu ľuďom
každého veku a úrovne zdatnosti. Inštruktor vám opisuje, po akej trati „bicyklujete“,
akou krajinou prechádzate, kedy si máte
pridať záťaž, kedy sa máte odlepiť od sedla,
či v ktorej časti riadidiel máte mať položené
ruky. Niektoré lekcie sa vedú len pri svieč-

jOHNNy G. A jEHO PROGRAM

O

tcom“ SPINNING programu je
diaľkový cyklista Jonathan Gold„
berg, známy ako Johnny G. Vytvoril ho
v 80. rokoch minulého storočia, keď sa
pripravoval na preteky Race Across America a hľadal možnosť, ako čiastočne presunúť svoj tréningový program do
miestnosti. V tom čase ani netušil, že tým
odštartuje vznik prvého indoorcyclingového programu SPINNING.
Prvé lekcie SPINNING programu prebiehali v jeho garáži v Los Angeles. Po stupne dochádzalo k zdokonaľovaniu tréningového stacionárneho bicykla, až nakoniec pod
dohľadom samotného Jonathana Goldberga uzrel svetlo sveta prvý funkčný spinningový bicykel - SPINNER. Na podporu a rozvoj SPINNING programu založil Johnny G. spoločnosť Mad
Dogg Athletics, Inc. V roku 1995 sa začala aj sériová výroba bicyklov Johnny G. SPINNER, bol
vytvorený vzdelávací systém na školenie SPINNING inštruktorov a SPINNING expandoval na
ďalšie kontinenty. V súčasnosti je na celom svete otvorených vyše 30 000 oﬁciálnych SPINNING centier a vyškolených viac ako 90 000 SPINNING inštruktorov v 120 krajinách sveta.
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kach. Na maratónoch sa využíva aj veľká
projekcia záznamu z reálnych pretekov.
Cvičiaci tak majú pocit, že sú súčasťou pretekov a jazdia tú istú trasu ako hviezdy.

Spaľovanie kalórií
A pritom človek, ktorý sa chce venovať tomuto športu, nemusí byť žiadny vrcholový
športovec. Je vhodný pre všetky vekové kategórie – od detí až po seniorov s prihliadnutím na nosnosť spinnera, ktorá je 130 kilogramov. SPINNING môžu robiť aj
tehotné ženy, avšak pred cvičením musia na
svoj stav upozorniť inštruktora, ktorý ich
oboznámi so špeciálnymi pravidlami. Dokonca môže ísť aj o typ, ktorý dovtedy nikdy
nešportoval, pretože pri SPINNINGU sa
nebude musieť učiť žiadne náročné a zložité
pohyby. Práve naopak – nenásilnou a prirodzenou formou sa bude dať postupne pracovať na osobnej kondícii – a zároveň na
spaľovaní prebytočných kalórií. Aj preto je
SPINNING považovaný za ideálny prostriedok na chudnutie, pretože napr. pri jednej trištvrtehodinovej lekcii dochádza k priemernému spáleniu až 600 Kcal, čo je
12-násobne viac ako napr. pri aerobiku. Cvičiaci si zároveň nezaťažuje kĺby, ale naopak,
tvaruje a spevňuje si postavu.

Myseľ a telo
SPINNING využíva fenomenálne spojenie „mind-body“ (mysle a tela), čo v konečnom dôsledku pomáha zvýšenému
účinku a zaujímavosti samotného tréningového procesu, na rozdiel od bežného
drilu. Telo sa tak zákonite stáva nástrojom
toho, čo povie hlava, myseľ. Aj na základe
toho – pokiaľ cvičiaci bude mať k tréningom odpor a nechuť, nikdy sa nezlepší a nedosiahne daný cieľ. Pretože bez akejkoľvek
vôle dokázať vytýčený cieľ sa k nemu ani
len nepriblíži.

Čo na tréning
SPINNING je zaujímavý aj svojou nenáročnosťou na výbavu. Cvičiacemu postačí,
keď si so sebou zoberie športové oblečenie
zo savého materiálu (najlepšie cyklistické
šortky), športovú obuv s pevnou podráž-

kou (možno i cyklistické s SPD), fľašu na
liter nápoja (napr. iontového) a malý uterák. Pokročilejší aktéri využívajú pri cvičení
aj cyklistické nohavice s mäkkým sedom,
cyklistické tretry a špeciálne hodinky ukazujúce frekvenciu tepu. Nepraktické sú
dlhé šnúrky na topánkach, ktoré by sa počas jazdy mohli zasekávať do pedálov. Cyklistické rukavice nie sú pri spinningu nevyhnutné, pretože tlak na riadidlá je tu
spravidla nižší.

Zásady tréningu
Pretože SPINNING vychádza z cyklistiky,
nerobia sa pri ňom žiadne pohyby navyše
– okrem troch pozícií rúk a piatich základných štýlov (rovina v sedle, rovina zo sedla
– RUNNING, kopec v sedle, kopec zo
sedla, skoky – JUMP), ktoré simulujú
jazdu vonku na bicykli. Pri cvičení sa do-

držiavajú nasledujúce zásady:
je potrebné vždy šliapať po celom kruhu
a využiť tak veľkú zotrvačnosť bicykla
energiu je potrebné dávať do nôh, tam
sú najväčšie svalové skupiny, v ktorých
spálite tukové zásoby
uvoľnite lakte i ramená, zvýšenie výkonu
vychádza z uvoľnenia, nie z napätia
predĺžte dych a zvýšte kapacitu pľúc, čím
bude do svalov prúdiť viac okysličenej
krvi a budú pracovať efektívnejšie
vypite minimálne liter tekutín, ináč strácate pružnosť svalov, a tým ich schopnosť
práce
nechajte sa motivovať inštruktorom, ale
ak je cieľ vašej jazdy iný, nebojte sa jazdiť
po svojom.
Text: Peter Škorňa
Foto: Internet

Chorých zachránia kmeňové bunky
(19. 10. 2011; PLUS Jeden deň; s. 2; Mašlejová Viera)
nikátna liečba rakoviny na Slovensku sa
stáva realitou. Náš tím vedcov zo Slovenskej
akadémie vied plánuje už o pár mesiacov
vyskúšať klinickú liečbu onkologických pacientov pomocou kmeňových buniek. Naši pacienti
tak dostanú možnosť liečiť sa novou metódou,
ktorá organizmus netýra závažnými vedľajšími
účinkami.
Za projektom stojí doc. Čestmír Altaner z Ústavu
experimentálnej onkológie SAV. Výskumom
kmeňových buniek sa zaoberá už osem rokov.
Pre denník PLUS Jeden deň prezradil, že v súčasnosti dochádza k historickému zlomu. To, čo
overil a vyskúšal na laboratórnych zvieratách,
teraz ide otestovať na onkologických pacientoch.
„Čakáme už len na povolenie ministerstva
zdravotníctva. Sterilné priestory už máme
pripravené. Dúfame, že je to otázka niekoľkých
mesiacov,“ hovorí doc. Altaner. Samotné klinické skúšky prevratnej liečebnej metódy sa budú
robiť v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Projekt ﬁnancuje Liga proti rakovine a
Nadácia SPP. Len na vybudovanie špeciálnych
laboratórií s prístrojmi išlo vyše 330-tisíc eur.

U

Eticky je to o.k.
„Použitie kmeňových buniek v rámci protinádorovej liečby hodnotím ako veľmi nádejnú
metódu. Má to veľký význam pre budúcnosť
liečby onkologických pacientov. Samozrejme,
najprv sa to musí otestovať,“ vraví doc. Igor Andrašina z Východoslovenského onkologického
ústavu.
Metódu uznáva aj prezidentka Ligy proti
rakovine doktorka Eva Siracká. „Pre onkologic kých pacientov je to nádej, že to zmení celú
doterajšiu terapiu,“ hovorí. Pokiaľ ide o etickú
stránku liečby, aj tá je vyriešená. „Pri našej
liečbe nepoužívame embryonálne kmeňové
bunky. Liečime pomocou dospelých kmeňových
buniek,“ vysvetľuje Altaner. Získavajú ich z tuku
alebo z kostnej drene.
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2 zázraky v 1
Kmeňové bunky sú „zázračné“ v tom, že
v našom tele vidia nádor a samy putujú na
miesto, kde začínajú zhubné bunky rásť. „Do
tela pacienta injekciou vpichneme kmeňové
bunky. Keď tieto bunky dorazia k rakovine, pichneme pacientovi do žily predliečivo,“ hovorí Altaner. A potom sa stane druhý zázrak. „Keď
predliečivo dorazí na miesto, kde je rakovina,
zmenia kmeňové bunky predliečivo na toxický
liek. Tak dochádza k ničeniu rakovinových
buniek,“ pokračuje. Výhodou je, že zdravé
tkanivá v tele sa tak nedostávajú do kontaktu
s toxickými liekmi.
Po akcii zmiznú
To, že sa predliečivo zmení na účinný liek,
zabezpečia kmeňové bunky, obsahujú totiž gén,
ktorý to dokáže urobiť. Preto sa im hovorí liečivé
bunky. Dokážu aj viac po tom, čo zabijú rakovinové bunky v tele chorého pacienta, sa samy
zlikvidujú. V tele človeka tak po takejto liečbe
už neostane nič cudzorodé...
Foto: Vladimír Šimíček

UMENIE

Obrázky, ktoré má rád
Martin Kellenberger
Akademický maliar Martin Kellenberger (54) absolvoval katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Trnave. Od roku 1981 do roku 1992 pôsobil ako výtvarný
redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz je pedagógom na výtvarnej katedre Fakulty
architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Pri príležitosti vernisáže sa tiež stretli (sprava): riaditeľ OÚSA
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., akademický maliar
Martin Kellenberger a jeho manželka i Ing. Igor Botka z prvého
preventívneho centra OÚSA.

V

enuje sa maľbe, kresbe, grafike,
animovanému filmu a právom ho
radia za stvárnenie vyše stovky
publikácií (z toho cez 70 pre deti) medzi
najprestížnejších a najplodnejších knižných
ilustrátorov. Martin Kellenberger však nie
je len významný maliar, grafik a ilustrátor,
ale aj ctiteľ a znalec hudby, literatúry a dejín. Jeho dielo reflektuje európske i svetové
dejiny a kultúrnu históriu ľudstva, a preto
sa v ňom často objavujú biblické motívy či
osobnosti stredoveku, novoveku i mo-

Vianoce (2008)

derny, ako boli Gutenberg, Komenský, van
Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a
predovšetkým človečenstvu človeka. Verí
hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.
Prezentoval sa na vyše sto autorských
a spoločných výstavách nielen doma, ale
i v Spojených štátoch, Maďarsku, ČR, Rakúsku, Francúzsku či Rusku (okrem
iného v mestách Bratislava, Hodonín, Komárno, Rimavská Sobota, Modra, Praha,
Nitra, Karviná, Žilina, Missouri, BudaArcha (2003)

Posledná večera (2001)
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Čínsky Pegas (2005)

pešť, Štrasburg, Graz, Viedeň a Moskva).
Získal viacero ocenení, medzi nimi Cenu

Dialóg s Paulom Klee (2001)

Kniha zimy, kniha leta (2001)
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Vernisáže výstavy a stretnutia s jej autorom sa zúčastnila i
pravidelná návštevníčka prezentácií Umenia, ktoré lieči, členka
Súdnej rady a predsedníčka senátu Najvyššieho súdu JUDr.
Daniela Švecová. Patrí medzi tých, ktorí stáli pri zrode ústavu.

ského paláca, na vernisáži ktorej sa zúčastnil prezident
republiky Ivan Gašparovič.
„Verím, že umenie môže sprostredkovane liečiť. Vo výtvarnom umení najmä tým, že
v každom obraze je nazhromaždenej toľko blahodarne
pôsobiacej energie, emócií,
ľudskosti i konštruktívneho
myslenia,“ uviedol umelec na
margo svojej najnovšej výstavy.
Nazval ju Obrázky, ktoré
mám rád. V Onkologickom
Ryba, vták, žaba, had (2009)
ústave sv. Alžbety, jeho prvom
Ľudovíta Fullu (2001), bol no- preventívnom centre ju verejminovaný na medzinárodnú nosti sprístupnili v rámci poCenu Hansa Christiana An- kračujúceho voľne nadväzujúdersena. K významným medz - ceho cyklu výstav Umenie,
níkom jeho tvorby patrí prie- ktoré lieči, v poradí už ako 41.
rezová výstava inštalovaná prezentáciu.
v Zimnej záhrade prezident- Text a foto: Peter Kresánek

33

Informuje
Oznamuje
Vysvetľuje
Komentuje...

Všetko zo srdca!
www.ujszo.com
www.petitpress.sk
www
www.ujszo
.ujszo.com www
.petitpress.sk
40D

KALEIDOSKOP

Blahoželáme!

D

esaťročná jubilantka - televízna stanica TA3 oslavovala na gala večere
za účasti okolo osemsto významných
osobností.
Čestným hosťom a zároveň i vystupujúcim bol slávny americký moderátor tele-

vízie CNN, na podobu
ktorej TA3 vznikla Larry King. Kráľ rozhovorov L. King sa objavil
i v 25 ﬁlmoch. Uznáva,
že k úspechu je nevyhnutné mať tiež kúsok
šťastia. Pred takmer desaťročím vyspovedal vo
svojej tolkšou i vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu.
„Chcem poďakovať
všetkým za tie roky, ktorí sa vystriedali
vo vedení, v redakciách, v technike, že
TA3 ide stále hore. Všetci, čo sa zúčastnili
na nej, majú svoj pozitívny podiel za to,
že dnes tu môžeme takto sedieť,“ uviedol
k jubileu protokolárne najvzácnejší gra-

Hasičské auto
Florián

už tiež posvätili a pomenovali. Akože
ináč, podľa patróna hasičov – Florián.
„Hasiči neraz musia zasahovať pri
požiaroch obývaných výškových budov,
kde sú ľudia veľmi obmedzení v možnosti
úniku pred plameňmi,“ zdôraznil okrem
iného minister vnútra SR Daniel Lipšic,
ktorý vozidlá spolu s hasičským prezidentom Pavlom Mikuláškom odovzdával.

ríslušníci hasičského zboru dostali
štyri nové zásahové vozidlá Mercedes-Benz Atego s vysokozdvižným až
39-metrovým požiarnym rebríkom, ktoré
môžu jazdiť a zasahovať aj mimo bežných
komunikácií. Prvé z nich pri odovzdávaní Text a foto: Peter Kresánek

P

Odovzdávania hasičského auta Florián sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy Kupeckého v Pezinku. Saša Čačíková, Simonka Sagálová, Lukáš Sabol, Samuel Dudák
a Martin Morbacher, ktorí chcú byť hasičmi, sa s ním aj odfotografovali.

číslo 4/2011
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tulant prezident republiky Ivan Gašparovič.
„Cítim sa tu veľmi príjemne, ako na
oslave jubilanta, takže je tu príjemná spoločnosť, príjemný program a vzácni hostia,“ konštatoval súčasný predseda NR
SR Pavol Hrušovský.
Poďakovanie najmä divákom televízie TA3,
všetkým tým, ktorí ju majú radi, obchodným partnerom i kolegom tiež prostredníctvom našej redakcie vyjadril jej generálny
riaditeľ Michal Gučík. Ako sa nám priznal,
najnovšie ho potešila jej rekordná, takmer
jedenásťpercentná sledovanosť. Spravodajská televízia TA3 ju zaznamenala
onedlho po svojom desaťročnom jubileu.
Je to najvyššia sledovanosť za celých desať
rokov od jej vzniku.
Text a foto: Peter Kresánek

Najkrajší
obal
arčeková kazeta
Modré z neba,
srdce a vajíčko, ktorú
vyrobil skalický Grafobal,
získala ocenenie Obal roku 2011 na
medzinárodnej súťaži asociácie SYBA
v Prahe, na ktorú bolo tohto roku prihlásených 86 obalov. Kazeta má dekoratívne niekoľkomilimetrové prečnievanie vrchných okrajov a zosúladenie
farieb vonkajších častí s vnútri zabalenými čokoládovými bonbónmi. Na
uloženie bonbónov nevyužíva plastové
časti (akými sú zvyčajne pri týchto
výrobkoch vanička či upevňovacia
mriežka). Vďaka tomu je stopercentne
recyklovateľná. I po spotrebovaní svojho
obsahu sa dá ďalej využívať. Napríklad
ako kazeta na úschovu drobných predmetov.

D

Text: Ing. Marián Kožíšek, MBA,
generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva GRAFOBAL, a. s.,
Skalica
Foto: Peter Kresánek

investičná a realitná
spoločnosť s tradíciou
od roku 1989
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v Bratislave a okolí
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7 rokov na stupňoch víťazov

Full service reklamná agentúra.
Už od roku 2005 bez prestávky medzi top 3 najlepšími
reklamnými agentúrami Slovenska podľa rebríčka KRAS.
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Sanofi-aventis

Hlavné prínosy sanofi-aventis
Široké portfólio liekov:
lieky na predpis, voľnopredajné lieky a generiká

Svetový líder v oblasti vakcín
Významné postavenie v segmente veterinárnych liekov
Vyvážené pôsobenie na tradičných a rozvíjajúcich sa trhoch,
jednotka v Európe a v rozvojových krajinách

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel.: (02) 33 100 100, fax: (02) 33 100 199
Viac informácií na: www.sanofi-aventis.sk
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Svetový líder
v starostlivosti
o zdravie
so zameraním
na potreby pacientov

