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SLOVO NA ÚVOD
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Moji milovaní čitatelia!
Začíname adventné obdobie, v ktorom k nám prichádza Duch Potešiteľ (gr. Pará-
klitos), aby nás posilnil na ceste očakávania Pána. Jednoducho povedané, aby Boh,
keď príde, nás našiel bdieť vo všetkom, čo konáme alebo prežívame. Možno sa opý-
tate, ako sa dá pri tých všetkých povinnostiach a zodpovednostiach, ktoré nám sú
kladené na plecia, ešte aj myslieť na príchod Pána!? 
Boh sa nám dáva spoznávať v plnosti nášho života.
Ak by mal nastať koniec sveta v deň, ktorý by bol istý, čo by si robil? Myslím, že by
ti neosožilo nič, čo by si ešte chcel stihnúť. Láska preukázaná navzájom a zmierenie
sa s Ježišom, to by bolo asi to najkrajšie a najmúdrejšie, čo by sa dalo ešte uskutoč-
ňovať do Kristovho príchodu.
Možno som vám teraz všetkým našepkal, ako by mal asi vyzerať advent, teda oča-
kávanie Pána. Áno, vo všetkom, čo konáte, majte lásku a  ochotu milovať Boha.
Nedá sa byť neustále v myšlienke na Boha, ale dá sa všetko robiť a žiť podľa dobrého
svedomia, ktoré si formujeme sviatosťami, modlitbou, čítaním Svätého písma, al-
mužnou a dobrými skutkami. Vidíme, že Boh chce byť pri všetkom s nami, aby sa
nám darilo byť šťastnými. 
Ako teda adventovať? Skúste počas dňa viackrát ďakovať Bohu, chváliť Ho a žehnať
ľuďom. Dajte si jedno na osemdesiat percent uskutočniteľné predsavzatie, ktoré
nech je konkrétne, nie všeobecné, ako napríklad budem pokojnejší alebo pôjdem
skôr spať. Nikdy by som nevedel, kedy som už pokojnejší  a o koľkej je dnes už pre
mňa skôr ísť spať. Radšej urob niečo denne konkrétne pre svoj pokoj a nastav si
konkrétnu hodinu na budíku, nech ti zazvoní, keď máš ísť spať. No toto všetko by
nemalo zmysel, keby nám to nemalo pripomínať, že to všetko robíme z lásky ku
Kristovi, ktorého chceme v tomto období adventu viac očakávať. Ak sa ti niečo ne-
podarí dnes, pokojne pokračuj zajtra! U Boha nie je počet úspešnosti dôležitý, ale
či všetko, o čo sa snažíš, je pre Jeho lásku, ktorá ťa udržiava v bytí. Boh nie je škru-
pulant, ale milosrdný Otec dávajúci nám Syna, aby sme neboli príliš zahľadení do
svojich hriechov a Ducha Svätého, aby sme dnes aj my moderní ľudia verili, že sme
spasení vierou v milosrdenstvo veľkého Božieho zľutovania. 
Prajem vám požehnaný čas očakávania Pána a radosť z každej maličkosti, ktorá sa
vám podarí tak ľudsky z lásky k Ježiškovi! 
Brat Damian kapucín  



UDIALO SA

14Naša nemocnica 
dostala dar

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) prispela
k zlepšeniu vybavenia izieb pre pacientov pripú-
taných na lôžko a darovala Onkologickému
ústavu sv. Alžbety antidekubitné matrace. 

UDIALO SA

15Návštevy z Ruska 
aj USA

Začiatkom jesene sa v OÚSA uskutočnila ofi-
ciálna návšteva 27 ruských zdravotníckych vedú-
cich pracovníkov z oblasti onkológie pod vedením
prof. Sergeja Novikova, predsedu Medzinárodnej
lekárskej spoločnosti pri Ministerstve zdravot-
níctva Ruska. O niekoľko dní neskôr OÚSA privítala
delegáciu 20 študentov pochádzajúcich z USA,
ktorí sa rozhodli pre štúdium medicíny v EÚ - na
Lekárskej fakulte v Kodani v Dánsku. 

NAŠE PRACOVISKÁ

16Nádorová tkanivová 
biobanka 

Pri operáciách sa obvykle odstraňuje buď celý nádor,
alebo vo vybraných prípadoch len jeho časť, a takto
získaný materiál sa odosiela na oddelenie patológie
na jeho bioptickú analýzu. Viac o nádorovej tkani-
vovej biobanke sa dozviete v jej druhej časti...

NAŠE PRACOVISKÁ

17Lekáreň sv. Alžbety 
(na Špitálskej) pacientom

Lekáreň sv. Alžbety OÚSA sídliaca v Bratislave na
Špitálskej ulici svojim klientom a pacientom, ktorí
sa objednajú, bezplatne meria krvný tlak, choleste-
rol, triglyceridy a glukózu. 

GENETICKÝ KONGRES 

18XXIII. Izakovičov 
memoriál 

Celoslovenský genetický kongres
s medzinárodnou
účasťou Izakovičov

memoriál organizuje
Slovenská spoločnosť

lekárskej genetiky
(SSLG) SLS pravidelne každý

rok (od roku 1990) vždy na inom
mieste Slovenska. Tohtoročný
malo na starosti Oddelenie le-
kárskej genetiky OÚSA. 

EDITORIÁL

3 Advent

Začíname adventné obdobie,
v ktorom k nám prichádza
Duch Potešiteľ (gr. Parákli-
tos), aby nás posilnil na ceste
očakávania Pána. Jednodu-
cho povedané, aby Boh, keď
príde, nás našiel bdieť vo
všetkom, čo konáme alebo
prežívame. Ako by mal asi vyzerať advent, teda oča-
kávanie Pána?

NAŠE PRACOVISKÁ

6 Ústav patológie 
SZU a OÚSA 

V minulosti bola patológia dlho považovaná za kon-
zervatívnu morfologickú vedu, ktorá sa často nadra-
ďovala nad ostatné medicínske disciplíny. Jej posta-
venie bolo závislé od stavu a rozvoja medicínskeho
poznania a tiež od druhu a úrovne využívaných me-
todológií. Dnes ide o významný pilier diagnostiky 
v OÚSA.  

UDIALO SA

13Dni 
dobrovoľníctva

2012
Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS
Vŕba) spolu s desiatkami organi-
zácií po celom Slovensku už po
štvrtý raz počas dvoch septem-
brových dní (21. - 22. 9. 2012) vy-
zývala  verejnosť na dobrovoľníc-
tvo. O tom , že úspešne, svedčia
aj dvadsiati dvaja  dobrovoľníci
v zelených plášťoch s označením
Vŕby, ktorí spoločne odpracovali
85 dobrovoľníckych hodín. 
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LIGA PROTI RAKOVINE 

28Pomoc detskej 
onkológii

Liga proti rakovine sa v rámci svojej činnosti zame-
riava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodi-
nám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. 
V rámci svojej činnosti realizuje projekty a programy
v troch oblastiach - psychosociálna starostlivosť o pa-
cientov a ich rodiny; výchova, informovanosť a pre-
vencia; podpora klinických a výskumných projektov.

PROBLÉM DNEŠKA

30Obezita 

Obezita je chronické ochorenie, ktoré už nie je len
problémom kozmetickým, ale najmä zdravotným. 
S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené zá-
važné zdravotné riziká ako cukrovka, kardiovasku-
lárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak,
ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. 

UDIALO SA

21Medzinárodná 
konferencia vo Vatikáne

V dňoch 15. - 17. novembra 2012 sa vo Vati-
káne konala 27. medzinárodná konferencia,
ktorú každoročne usporadúva Pápežská rada
pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov.
V tomto roku sa niesla v duchu témy Nemoc-
nica - miesto pre evanjelizáciu: ľudská a du-
chovná misia. 

UDALOSŤ

22Dôstojné oslavy sviatku sv.
Alžbety

Za krásny prejav viery označil pomoc trpiacim
a chorým podľa príkladu svätej Alžbety bratislavský
arcibiskup a metropolita Jeho eminencia Monsig-
nour ICDr. Stanislav Zvolenský, ktorý v nedeľu
18. novembra navštívil areál Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA). 

UDIALO SA

26Live surgery 
event

Dňa 8. novembra 2012 sa v Onkologickom ústave sv.
Alžbety v Bratislave uskutočnil chirurgický workshop
venovaný laparoskopickej liečbe karcinómu žalúdka.
Účastníci mali príležitosť vidieť živý prenos laparo-
skopickej operácie žalúdka prekarcinómu 38-ročnej
pacientky.
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NAŠE PRACOVISKá

6číslo 4/2012

Vývoj metodológie v patológii napre-
doval od makroskopického pozo-
rovania cez svetelnú mikroskopiu

až po štúdium ultraštruktúry. Revolučným
krokom v patológii bolo zavedenie imuno-
histochémie v 70. a 80. rokoch minulého sto-
ročia, ktorá umožňovala nielen detekciu vý-
znamných štrukturálnych parametrov, ale
tiež vniesla svetlo do vyjadrenia niektorých
morfologicko-funkčných súvislostí. 
Predmetom vyšetrenia patológov boli tka-
nivá a orgány získané jednak pri pitvách alebo
po odbere zo živých organizmov najčastejšie
pri operáciách. Skreslený pohľad odbornej
aj laickej verejnosti na úlohu patológa v me-
dicíne bol dlhé obdobia ovplyvnený práve
jeho nekroptickou činnosťou. Pri nej sa sta-
novovala postmortálna diagnostika, čím sa
verifikovala správnosť diagnóz stanovených

počas života a odhaľovali sa nepoznané cho-
roby. Aj keď išlo nesporne o dôležitú činnosť
zabezpečujúcu kontrolu kvality zdravotnej
starostlivosti, narastajúci význam patológie
bol najmä v bioptickej činnosti poskytujúcej
diagnostiku z  tkanív a buniek odobratých
zo živých pacientov. Na Slovensku v súčas-
nosti už pitva a nekroptická analýza nie sú
súčasťou poskytovania zdravotnej starostli-
vosti a  tieto kompetencie prevzal od roku
2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou. Týmto krokom bola absolútna
väčšina patológov jednoznačne nasmerovaná
do bioptickej činnosti. Súčasná bioptická
diagnostika umožňuje vyšetrenia onkologic-
kého ochorenia vo fáze jeho klinickej pre-
zentácie, keď poskytuje dôležité informácie
vyjadrujúce charakteristiky samotného ná-
doru a jeho vzťahu k „hostiteľovi“. Ďalej vy-

stihuje údaje potrebné na výber následnej te-
rapie, jej efektu na nádorové tkanivo a celý
organizmus, ale tiež umožňuje sledovanie
progresie, remisie a relapsu ochorenia alebo
vzniku sekundárnej malignity. Navyše sa bi-
optická diagnostika významne uplatňuje aj
v etapách premalígnych zmien, čo poskytuje
priestor na možný skríning a prevenciu on-
kologických ochorení. Bioptické vyšetrenie
je preto kľúčovým momentom v diagnostike
nádorových ochorení. 
Rozvoj poznania na úrovni molekulovej bio-
lógie, a to najmä objasnenie procesov rastu,
delenia a diferenciácie buniek, viedol k od-
haleniu signálnych dráh týchto procesov
v zdravých bunkách a boli zaznamenané ich
zmeny v nádorovom tkanive. Tak sa odkryli
niektoré významné molekulové mecha-
nizmy, ktoré sa stali potenciálnymi cieľmi
na uplatnenie terčovej, t.j. personalizovanej
liečby. Ukázalo sa totiž, že rozdielni pacienti
s tou istou diagnózou môžu reagovať na rov-
nakú liečbu rozličným spôsobom a  indivi-
duálne charakteristiky pacienta môžu
ovplyvňovať spôsob, akým liek funguje. Preto
je nevyhnutné identifikovať tieto charakte-
ristiky, a tým „ušiť liečbu na mieru“. Dnes je

V minulosti bola patológia dlho považovaná za konzervatívnu
morfologickú vedu, ktorá sa často nadraďovala nad ostatné
medicínske disciplíny. Jej postavenie bolo závislé od stavu 
a rozvoja medicínskeho poznania a tiež od druhu a úrovne
využívaných metodológií. 

Ústav patológie SZU 
a OÚSA – významný
pilier diagnostiky v OÚSA
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jasné, že onkologická problematika si jed-
noznačne vyžaduje multidisciplinárny prí-
stup, čím sa patológ stal partnerom klinic-
kých lekárov a  je významným článkom
prepájajúcim kliniku s ostatnými laboratór-
nymi disciplínami a výskumnou bázou v on-

kológii. Preto onkologická inštitúcia, akou
je OÚSA, musí disponovať pracoviskom pa-
tológie, ktoré sleduje aktuálne trendy v on-
kologickom výskume a dokáže aplikovať
nové metodológie a  techniky do bežnej
praxe.

Ústav patológie SZU a OÚSA – 
najmladší ústav patológie na
Slovensku
Aj napriek tomu, že Ústav patológie SZU
a OÚSA je najmladším ústavom patológie
na Slovensku, ide o pracovisko založené na
bohatej tradícii onkologickej diagnostiky.
Z významných a medzinárodne uznávaných
patológov tu pôsobili primári Peter Kossey,
Peter Hlavčák a Jozef Maťoška. Práve primár
Maťoška bol osobnosťou, ktorá určovala
trendy v klasifikácii testikulárnych nádorov
a  jeho štúdie sú doteraz bohato citované
v prácach zaoberajúcich sa taxonómiou tých -
to tumorov. Pôvodným predchodcom
Ústavu patológie bolo Oddelenie klinickej
patológie a  cytológie (OKPC), ktoré bolo
od roku 2005 súčasťou Ústavu laboratór-
nych vyšetrovacích metód LF UK a OÚSA.
Tento ústav bol jediný svojho druhu na Slo-
vensku a viedol ho prof. MUDr. Štefan Gal-
bavý, DrSc., ktorý dlhé roky zastával aj funk-
ciu hlavného odborníka patológie MZ. Po
nástupe doc. MUDr. Karola Kaju, PhD., sa
OKPC v októbri 2011 odčlenilo od Ústavu
laboratórnych a vyšetrovacích metód a pre-
transformovalo sa na Ústav patológie  SZU

Laborantka Anna Feldinszká, vedúca laborantka Jana Paulenová, laborantka Mgr. Kristína Melicheríková, sanitárka Ľudmila
Benčičová, laborantky Martina Štefeková a Mgr. Andrea Trnková, VŠ pracovníci RNDr. Miroslava Vallová a RNDr. Peter Kulif-
fay, PhD., laborantka Helena Fuseková, lekárka MUDr. Katarína Macháleková, PhD., prednosta doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.,
laborant Mgr. Tomáš Laboš, lekár MUDr. Michal Kajo, primár MUDr. Dušan Macák, PhD., laborantky Mgr. Svetlana Hudecová
a Božena Bódyová.

VŠ pracovníci RNDr. Miroslava Vallová a RNDr. Peter Kuliffay, PhD., v imunohisto-
chemickom laboratóriu pri automate LEICA BOND-MAX.



a OÚSA. Ústav patológie SZU a OÚSA je
akreditovaným poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti na úrovni bioptickej a cytolo-
gickej diagnostickej činnosti. Túto činnosť
zabezpečuje nielen pre kliniky, oddelenia
a ambulancie OÚSA, ale aj pre ďalšie zdra-
votnícke zariadenia na Slovensku. Ústav pa-
tológie SZU a OÚSA sa nachádza v objekte
OÚSA v  pavilóne D, kde sú prevádzky
ústavu umiestnené na troch poschodiach.
Ústav patológie sa skladá z bioptického, imu-
nohistochemického a cytologického úseku
a za obdobie posledného roka sa podarilo
vytvoriť ďalší úsek nádorovej tkanivovej
banky, ktorá je jedinou svojho druhu na Slo-
vensku. 
Ústav patológie je najväčším pracoviskom
v SR zabezpečujúcim komplexnú diagnos-
tiku nádorov prsníka a semenníka vrátane
vyšetrenia všetkých relevantných biologic-
kých prediktívnych ukazovateľov, a to najmä
stavu hormónových receptorov a HER2 pri
karcinómoch prsnej žľazy. Navyše detekciu
nadmernej expresie HER2 proteínu, ako aj
amplifikácie HER2 génu poskytuje podľa
požiadaviek aj pre ďalšie onkologické praco-
viská v Slovenskej republike. Pracovisko je
zároveň jedným z konzultačných centier pre
bioptickú diagnostiku neuroendokrinných
tumorov gastrointestinálneho traktu,   za-
bezpečuje  vyšetrenie  receptora pre epider-
málny rastový faktor (EGFR), onkogénu
KRAS a mikrosatelitovej instability (MSI)

pri kolorektálnych karcinómoch v súčinnosti
s oddelením lekárskej genetiky OÚSA. 

Personálne obsadenie
Súčasné personálne obsadenie pracoviska je
zárukou kvalitnej diagnostiky, ktorú Ústav
patológie zabezpečuje. Celkovo v Ústave pa-
tológie pracuje 18 zamestnancov. Lekársky
tím je tvorený uznávanými odborníkmi v ob-
lastiach mamárnej a urogenitálnej patológie,
ako aj patológie ženského genitálu, neuro-
endokrinných tumorov, kostných lézií a on-
kologickej cytodiagnostiky. Okrem diagnos-
tickej praxe majú všetci kmeňoví lekári  

bohaté pedagogické skúsenosti z pôsobenia
v Ústavoch patológie iných vysokých škôl. 
Prednostom Ústavu patológie SZU a OÚSA
je doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., a primá-
rom MUDr. Dušan Macák, PhD. Sekun-
dárnymi lekármi sú MUDr. Katarína Ma-
cháleková, PhD., a MUDr. Michal Kajo,
ktorý do Ústavu patológie nastúpil na jeseň
2012. Úsek cytológie vedie MUDr. Jaroslava
Jozefáková, MIAC. Úväzkovo v Ústave pa-
tológie pracujú prof. MUDr. Štefan Galbavý,
DrSc., MUDr. Ján Macúch a MUDr. Gab -
riela Sieberová z Národného onkologického
ústavu (NOÚ) Bratislava a MUDr. Zuzana
Černá z ÚPA LF UK v Bratislave, ktorá je
v príprave na úseku cytologickej diagnostiky.
Traja z lekárov majú ukončené postgradu-
álne doktorandské štúdium a  profesor 
Galbavý dosiahol najvyššiu vedeckú hodnosť
DrSc. 
Dvaja VŠ pracovníci RNDr. Peter Kuliffay,
PhD., a RNDr. Miroslava Vallová sú na po-
zíciách samostatných odborných pracovní-
kov a ich zameranie je v príprave imunohis-
tochemických a  in situ hybridizačných
preparátov.
Stredný a nižší zdravotnícky personál vedie
vrchná laborantka Jana Paulenová. Labo-
rantský tím tvoria Anna Feldinszká, Martina
Štefeková, Mgr. Andrea Trnková, Mgr. To-
máš Laboš. Stredný personál asistuje lekárovi
pri odbere reprezentatívnych vzoriek, zabez-
pečuje spracovanie vzoriek a prípravu pre-
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Laborantka Mgr. Kristína Melicheríková
pri farbení cytologických vzoriek v digestore
cytologického laboratória.

Laborantky Helena Fuseková a Mgr. Svetlana Hudecová v laboratóriu určenom na 
skríning gynekologickej cytológie.

Primár Ústavu patológie SZU a OÚSA
MUDr. Dušan Macák, PhD.



parátov podľa indikácie lekára. Sem patria
aj cytologické laborantky Mgr. Svetlana Hu-
decová, Helena Fuseková, Mgr. Kristína Me-
licheríková a Mária Janošková.  
Dokumentáciu a registráciu prípadov má na
starosti laborantka Božena Bódyová. Sani-
tárkou je Ľudmila Benčíková, ktorá je zod-
povedná za archiváciu preparátov, likvidáciu
neupotrebených zvyškov biologického ma-
teriálu a hygienickú údržbu pracovných prie-
storov.

Prístrojové vybavenie
Ústav patológie SZU a OÚSA disponuje
moderným technickým zabezpečením, ktoré
mu umožňuje zvládnutie štandardnej diag-
nostiky väčšiny onkologických ochorení,
a tým sa pracovisko zaraďuje medzi špičkové
pracoviská patológie v rámci Slovenskej re-
publiky. Pracovné postupy sú vo viacerých
etapách prípravy preparátov automatizo-
vané, čím je výrazne minimalizované „ručné“
spracovanie, a tým je redukované riziko ne-
štandardného spracovania. Ústav patológie
disponuje farbiacim automatom, zalievacou
linkou, autotechnikonom a automatom na
prípravu imunohistochemických preparátov
(LEICA BOND).  Ako jediné na Slovensku
zabezpečuje fluorescenčné vyšetrenia pomo-
cou laserového skenovacieho cytometra s cie-
ľom cytometricky stanoviť niektoré ďalšie
prognostické parametre pri rôznych nádo-
rových ochoreniach. 

Kontrola kvality
Ústav patológie SZU a OÚSA je akredito-
vaným pracoviskom, ktoré je zapojené do

viacerých projektov hodnotiacich technolo-
gické a interpretačné kritériá formou internej
a externej kontroly kvality. Pri detekcii stavu
HER2 pracovisko podlieha externej kontrole
kvality cez českú agentúru SEKK, ostatné
histomorfologické a  imunohistochemické
parametre sú priebežne kontrolované cez
fínsku agentúru Labquality.

Úsek bioptickej diagnostiky
Vedúcim úseku bioptickej diagnostiky je pri-
már MUDr. Dušan Macák, PhD. Na biop-
tickom úseku sa vykonáva štandardizovaná
bioptická diagnostika nádorových aj nená-
dorových lézií rôznych orgánových lokalizá-
cií. Spektrum vyšetrených orgánov je dané
odborným zameraním oddelení chirurgic-
kých disciplín OÚSA, pričom dominant-
nými sú najmä onkologické ochorenia prsnej
a štítnej žľazy, ženských pohlavných orgánov,
gastrointestinálneho traktu, mužských po-
hlavných orgánov, mäkkých tkanív, kože,
močového mechúra a kostného tkaniva. V sú-
časnosti sa v Ústave patológie SZU a OÚSA
každoročne vyšetruje materiál od viac ako
8 500 pacientov, čo predstavuje približne 
42-tisíc štandardných preparátov a približne
2 500 preparátov zafarbených špeciálnymi
histochemickými a  impregnačnými metó-
dami. Náplňou bioptického úseku  je aj kom-
plexná konzultačná činnosť onkologickej
diagnostiky pre ostatné pracoviská patológie
na Slovensku, a to najmä spomínaných tes-
tikulárnych nádorov, nádorov močového me-
chúra a osteoartikulárneho aparátu.
Súčasťou každého bioptického nálezu je pri
nádorových ochoreniach okrem diagnostic-

kého záveru aj zhodnotenie relevantných
prognostických a prediktívnych ukazovate-
ľov podľa celosvetovo platných štandardov.
Tieto ukazovatele charakterizujú histogene-
tický pôvod nádorového tkaniva, odrážajú
jeho biologickú povahu a poskytujú infor-
mácie o rozsahu nádorového ochorenia. Na-
vyše, ako už bolo spomenuté v úvode tejto
prezentácie, úroveň súčasnej patológie umož-
ňuje detekciu špecifických markerov, resp.
produktov alterovaných signálnych ciest,
a tým výber biologických liečebných modalít
nasmerovaných proti týmto ukazovateľom. 

Peroperačná biopsia
Vo väčšine prípadov vlastnému bioptic-
kému vyšetreniu predchádza peroperačné
zhodnotenie, t.j. vyšetrenie materiálu tzv.
„zmrazeným rezom“ počas operačného zá-
kroku, čo umožňuje modifikáciu chirurgic-
kého výkonu. Pokiaľ pri bežnom spracovaní
materiálu trvá príprava preparátu aj s fixá-
ciou približne 48 hodín, tak pri peroperač-
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Laborantka Mgr. Andrea Trnková pri rezaní parafínových bločkov
na rotačnom mikrotóme MicroTec.

Laborantka Božena Bódyová pri príjme materiálu v dokumen-
tačnej miestnosti.

Sanitárka Ľudmila Benčičová pri triedení
a archivácii preparátov.



nej biopsii je tento časový faktor skrátený
na niekoľko minút od prijatia materiálu na
pracovisko. Toto podstatné skrátenie celej
procedúry je však na úkor kvality, a tak pre-
paráty, ktoré „odčíta“ patológ, sú menej
kvalitné ako tie, z ktorých sa vyhodnocuje
definitívna histológia. Navyše pri rýchlej
histológii sa vyšetruje len obmedzený počet
vzoriek, a  tak má toto vyšetrenie svoje li-
mity, ktoré je potrebné si uvedomiť a  je
nutné s nimi počítať. Najčastejšími orgánmi
vyšetrenými v rámci peroperačnej biopsie
sú sentinelové lymfatické uzliny. Ide o tzv.
strážne uzliny, ktoré v prípade lokoregio-
nálnej nádorovej progresie sú miestom vý-
skytu prvých metastáz. Ak sú tieto uzliny
negatívne, t.j. sú bez metastatického postih-
nutia, tak sú pacienti ušetrení od odstráne-
nia ostatných axilárnych lymfatických uzlín
a  nie sú vystavení možnému riziku lymf -
edému, ktorý býva častou komplikáciou pri
radikálnom odstránení regionálnych lym-
fatických uzlín.  Z ostatných orgánov vyšet -
rených formou peroperačnej biopsie sú ex-
cízie z patologických lézií z prsníkov, štítnej
žľazy a orgánov ženského genitálneho sys-
tému. 
Dôležitou súčasťou peroperačného vyšetre-
nia býva aj zhodnotenie resekčných okrajov
rôznych orgánových preparátov, čím je za-
bezpečená adekvátnosť operačného zákroku
pri minimalizácii rozsahu výkonu. 
V  Ústave patológie sa ročne vykoná viac ako
2 700 peroperačných vyšetrení, čo predsta-

vuje približne 7 až 10 vyšetrení touto metó-
dou denne. Zároveň zaslanie natívneho tka-
niva poskytuje jedinečnú možnosť odberu
vzoriek na špecializované genetické vyšetre-
nia a do nádorovej tkanivovej biobanky. 

Úsek imunohistochemickej
diagnostiky
Za imunohistochemickú diagnostiku je zod-
povedná RNDr. Miroslava Vallová, samo-
statným odborným pracovníkom na tomto
úseku je RNDr. Peter Kuliffay, PhD. Vyko-
návajú sa tu štandardné imunohistoche-
mické vyšetrenia diagnostických a prognos-
ticko-prediktívnych markerov podľa
indikácie. Základným princípom tejto me-
todiky je špecifická väzba medzi antigénom

lokalizovaným vo vyšetrovanom tkanive
a známou protilátkou, ktorá je komerčne
dostupná. Pri pozitívnej reakcii je táto väzba
antigén – protilátka vizualizovaná vo forme
farebného produktu, ktorý je mikroskopicky
identifikovaný priamo v histologickom reze.
Ročne sa na tomto úseku zhotoví približne
9 600 imunohistochemických preparátov.
V Ústave patológie je v  súčasnosti možné
vyšetriť viac ako 60 antigénov, čo umožňuje
realizovať nielen exaktnú typizáciu, ale aj
subtypizáciu a tiež špecifikáciu nádorových
ochorení s cieľom vystihnutia ich biologickej
povahy a poskytnutia informácií nevyhnut-
ných pre správny následný terapeutický ma-
nažment. 
Naše pracovisko je jedným z centier pre vy-
šetrovanie stavu HER2 v karcinóme prsnej
žľazy na Slovensku a ako jedno z mála pra-
covísk zabezpečuje zhodnotenie stavu HER2
aj pomocou fluorescenčnej in situ hybridi-
zácie (FISH). 

Úsek cytologickej 
diagnostiky
Na cytologickom úseku sa spracováva a vy-
hodnocuje biologický materiál získaný
punkčnou aspiračnou biopsiou alebo stero-
vou metódou, a to z telesných tekutín, ná-
dorov prsníka, štítnej a slinnej žľazy, lymfa-
tických uzlín, kože, krčka maternice a lézií
nejasného pôvodu, ktoré sú dostupné z po-
vrchu tela. Za úsek cytologickej diagnostiky
je zodpovedná MUDr. Jaroslava Jozefáková,
MIAC. Laborantkami na tomto úseku sú
Mgr. Svetlana Hudecová, Helena Fuseková
a Mgr. Kristína Melicheríková, ktoré zároveň
vyšetrujú vzorky formou cytologického skrí-
ningu, a Mária Janošková. V rámci exfolia-
tívnej cytológie sú gynekologické stery spra-
cované štandardnou farbiacou metódou
podľa Papanicolaua a vyhodnocované po-
mocou Bethesda systému. Novinkou je po-
skytovanie vyšetrenia metódou „liquid based
cytology“ (LBC). Výhodou tejto metódy je,
že LBC znižuje počet nereprezentatívnych
náterov, čo znižuje riziko opakovaných vy-
šetrení. Navyše z jedného vyšetrenia je možné
realizovať aj molekulovú detekciu na dôkaz
vysokorizikových HPV, prípadne Chlamy-
dia trachomatis a  Neisseria gonorrhoeae
a možné sú tiež vyšetrenia prognostických
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VŠ pracovníčka RNDr. Miroslava Vallová pri laserovom skenovacom cytometri (Com-
puCyte, USA).

Laborantka Anna Feldinszká pri zalievacej
linke Bio Optica UT2000.



markerov imunocytochemickými techni-
kami, ako napr. p16 a Ki67, čím sa stanoví
aj prognóza ochorenia. Pracovisko poskytuje
podľa požiadaviek aj konzultačnú činnosť
v oblasti cytológie pre iné zdravotnícke za-
riadenia.

Úsek nádorovej 
tkanivovej banky
Najnovšie otvoreným úsekom ústavu je ná-
dorová tkanivová biobanka, ktorej náplň
a charakteristiky boli opísané v samostatných
článkoch 3.  a 4.  tohtoročného čísla nášho
časopisu. 

Pedagogická činnosť
Ústav patológie SZU a OÚSA je priprave-
nou výučbovou bázou pre potreby postgra-
duálneho (špecializačného) aj pregraduál-
neho štúdia v  lekárskych a  nelekárskych
odboroch na SZU, čo zabezpečuje v súčin-
nosti s Ústavom patológie SZU Nemocnice
akademika Ladislava Dérera na Kramároch.
Na našom pracovisku je možné absolvovanie
školiacich kurzov z onkologickej patológie
(najmä onkologickej diagnostiky lézií prs -
níka, ženského pohlavného systému, gastro-
intestinálneho traktu, testis a endokrinných
orgánov). Prof. MUDr. Štefan Galbavý,
DrSc., je predsedom odborovej komisie pre

udeľovanie akademického titulu DrSc. v od-
bore patologická anatómia a členom akre-
ditačnej komisie MŠ SR.

Vedecko-výskumná 
činnosť Ústavu patológie
Ústav patológie je partnerom Jednotky trans -
lačného výskumu NOÚ pre projekty apli-
kovaného a translačného výskumu a spolu-
pracuje aj v  oblasti experimentálnej
mamárnej karcinogenézy a jej terapeutického
ovplyvnenia s Ústavom lekárskej biológie

JLF UK v Martine a PF UPJŠ v Košiciach.
V  rámci vedecko-výskumných projektov
naše pracovisko spolupracuje aj s Ústavom
experimentálnej onkológie Slovenskej aka-
démie vied (SAV) a Ústavom merania SAV.
V súčinnosti s Oddelením lekárskej genetiky
OÚSA sa podieľa Ústav patológie na reali-
zácii programu analýzy nádorovej rezistencie,
kde zabezpečuje odber a spracovanie natív-
neho materiálu z nádorových a nenádoro-
vých tkanív. Pracovisko je otvorené akejkoľ-
vek spolupráci a  vytváraniu nových
partnerských vzťahov umožňujúcich rozvoj
biomedicínskeho poznania.

Publikačná a prednášková činnosť
Ústav patológie vyniká bohatou publikačnou
činnosťou. Výsledky prác sú publikované
v domácich periodikách aj v zahraničných
karentovaných a indexovaných časopisoch.
Lekári aj stredný zdravotnícky personál sa
pravidelne zúčastňujú na odborných a ve-
deckých podujatiach organizovaných pato-
lógmi a onkológmi, kde prezentujú a kon -
frontujú výsledky svojej práce s ostatnými
pracoviskami. 

Členstvo v stavovských
organizáciách
Lekári ústavu sú členmi Slovenskej spoloč-
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Prednosta Ústavu patológie SZU a OÚSA doc. MUDr. Karol
Kajo, PhD.

Vedúca úseku cytológie Ústavu patológie SZU a OÚSA MUDr.
Jaroslava Jozefáková, MIAC.

Laboranti Martina Štefeková a Mgr.
Tomáš Laboš pri práci s farbiacim au-
tomatom MICROM HMS 740.



nosti patológov pri Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti (SSP SLS) a väčšina z nich aj Slo-
venskej divízie International Academy of
Pathology (SD-IAP), pričom prednosta doc.
MUDr. Karol Kajo, PhD., je vedeckým se-
kretárom Výboru SSP SLS a vicepreziden-
tom SD-IAP. MUDr. Katarína Machále-
ková, PhD., je členkou Európskej
medzinárodnej organizácie pre diagnostiku

a  liečbu neuroendokrinných tumorov
(ENETS).

Záver
Ústav patológie predstavuje špičkové diag-
nostické pracovisko, ktorého smerovanie od-
ráža súčasný trend moderných bioptických
laboratórií. Má na to všetky predpoklady,
veď je postavené na cenných základoch tra-

dície onkologickej diagnostiky, ktoré založili
naši predchodcovia, a má ambície, intelek-
tuálny potenciál a technické zabezpečenie,
ktoré ho radia medzi popredné pracoviská
onkopatológie na Slovensku. 
Text: prednosta doc. MUDr. Karol Kajo,
PhD., a MUDr. Katarína Macháleková,
PhD.
Foto: Peter Kresánek
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Lekárka MUDr. Katarína Macháleková, PhD., pri odoberaní
vzoriek zo zaslaného materiálu. 

Laborantka Martina Štefeková pri spracovaní materiálu na 
zmrazovacom mikrotóme CRYOTOME E. 
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UDIALO SA

Dvadsiati dvaja  dobrovoľníci v ze-
lených plášťoch s označením
Vŕby, ktorí spoločne odpracovali

85 dobrovoľníckych hodín, si úspešne od-
skúšali  pilotný projekt iniciovaný riadite-
ľom nemocnice doc. MUDr. Jurajom Kau-
šitzom, CSc., h. prof., ktorý sa inšpiroval
podobnou službou z Masarykovho ústavu
v Brne. A tak sme sa stretávali s radostnými
úsmevmi a príjemným prekvapením am-
bulantných pacientov, ktorí dostali počas
svojej návštevy OÚSA bezplatne kávu a čaj
či knižku z burzy kníh, ktorú zorganizovali

knihovníčky z Miestnej knižnice v Petr-
žalke. A propos, práve veľmi dobrá spolu-
práca s knižnicou smeruje k tomu, že už 
v krátkom čase budú knihy dodávané do
regálov, ktorých umiestnenie sa plánuje na

prízemie nemocnice, z nich mnohé by ste
neúspešne hľadali aj na pultoch antikvariá-
tov... A nielen to. Pozornosť na seba sústre-
ďovali aj dobrovoľníci - či už amatéri alebo
profesionáli, deti s mentálnym  postihnu-
tím, ale aj umelkyne - vyrábajúci náušnice,
brošne, kamienky a iné drobnosti pre pa-
cientky a pacientov na internom a rádiolo-
gickom oddelení. 
Dlhodobú službu „kávy a čaju“ plánujeme
zaviesť pravidelne a aj preto už dnes hľa-
dáme dobrovoľníkov z radov seniorov, ne-
zamestnaných a študentov ochotných prísť
pomáhať do nemocnice v dopoludňajších
hodinách - v pracovnom čase, keď je v am-
bulanciách najviac pacientov. 
Viac informácií o DS Vŕba a jej aktivitách
nájdete na www.dsvrba.sk. 
Text: Alžbeta Mračková, koordinátorka
programu DS Vŕba 

Dni dobrovoľníctva
2012 v OÚSA
Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) spolu s desiatkami organizácií
po celom Slovensku už po štvrtý raz počas dvoch septembrových dní
(21. - 22. 9. 2012) vyzývala  verejnosť na dobrovoľníctvo. 



UDIALO SA

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE

číslo 4   /2012

Riaditeľovi ústavu doc. MUDr. Jura-
jovi Kaušitzovi, CSc., h. prof. (na fo-

tografii vľavo) antidekubitné matrace odo-
vzdal generálny riaditeľ a  predseda
predstavenstva VšZP Ing. Marcel Forai,
MPH a členka predstavenstva a riaditeľka
sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti

tejto pois-
ťovne Ing.
Antónia Bo-
rovková. Ria-
diteľ ústavu
za dar poďa-
koval. Okrem

iného vyzdvihol, že táto zdravotnícka po-
môcka ako dôležitá prevencia proti mož-
ným preležaninám pomôže opäť zvýšiť -
tak ako sa o  to ústav priebežne usiluje -
kvalitu starostlivosti o  pacientov. Veríme,
že tento dar prinesie úžitok. Pomôže pri
liečebnom procese a  tiež aj uľahčí ťažkú
prácu najmä strednému zdravotnému per-
sonálu, uzatvoril riaditeľ poisťovne. 
Text a foto: Peter Kresánek
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Naša nemocnica
dostala dar

OÚSA medzi 
NAJuznávanejšími

Onkologický ústav sv. Alžbety Brati-
slava (OÚSA) bol najnovšie zara-

dený vo svojej kategórii medzi desať najuz-
návanejších slovenských inštitúcií. Vyplýva
to z oficiálnych výsledkov III. ročníka in-
ternetovej ankety Desať NAJuznávanejších
k 20. výročiu Slovenskej republiky. Hlav-
ným organizátorom ankety bolo združenie
Neformálne ekonomické fórum Hospo-
dársky klub. Slávnostného vyhodnotenia
v Pálffyho paláci v bratislavskom podhradí
sa za ústav zúčastnili obaja jeho konatelia. 
-pk-

Cyklus „Umenie, ktoré (spro-
stredkovane) lieči“ sa až
dvomi súbežne konanými
výstavami v Onkologickom
ústave sv. Alžbety (na prízemí
a poschodí jeho prvého pre-
ventívneho centra) blíži už
k pol stovke usporiadaných
výstav. Posledný raz tu je
pritom možnosť vidieť počas
troch mesiacov (počnúc de-
cembrom) výber malieb, ktoré vytvorila
Vilma Rejmanová Široká (1924 - 2002).

Venovala sa najmä krajinárstvu a zobrazo-
vaniu kvetov či abstraktným kompo-

zíciám. V rovnakom čase sa
tu dá navštíviť tiež prvá
samostatná výstava, ktorú
pripravil talentovaný rakúsky
detský lekár Dr. med. Werner
Wanko. Zobrazuje radostné,
pestrofarebné a poetické im-
pulzy a momenty s cieľom
osloviť v pozorovateľovi to
pekné, harmonické a citlivé.
Vyvolať tak rezonanciu, ktorá

môže tiež liečivo vplývať.
Text a foto: Peter Kresánek

Prvá a posledná



Dňa 27. septembra 2012 sa na OÚSA
uskutočnila oficiálna návšteva 27 rus -

kých zdravotníckych vedúcich pracovníkov
z oblasti onkológie pod vedením prof. Sergeja
Novikova, predsedu Medzinárodnej lekár-
skej spoločnosti pri Ministerstve zdravot-
níctva Ruska. Návšteva ústavu sa uskutočnila
v rámci pravidelnej Konferencie Medziná-
rodnej lekárskej spoločnosti, ktorá sa koná
v dvojročných intervaloch a je organizovaná
sídlom spoločnosti v Hamburgu. Tohoročné
stretnutie delegovaných účastníkov z celého
Ruska bolo v Bratislave. Delegátov pri pre-
hliadke ústavu sprevádzala doc. MUDr.
Viera Lehotská, PhD., prednostka II. Rádio-
logickej kliniky LFUK a OÚSA, MUDr.

Milada Mikulová, primárka Ambulantnej
chemoterapie OÚSA, MUDr. Martina
Malá z Kliniky radiačnej onkológie SZU
a OÚSA, MUDr. Martin Chorváth, primár
Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie
VŠZaSP a OÚSA a RNDr. Soňa Kováčová,
PhD., z Kliniky nukleárnej medicíny LFUK
a OÚSA.  Delegácia sa oboznámila s naj-
novšími zobrazovacími technológiami,
s trendmi v chemoterapii  a rádioterapii so-
lídnych nádorov, ako aj s diagnostickými prí-
nosmi metód nukleárnej medicíny. Účastníci
delegácie prejavili eminentný záujem o čin-
nosť nášho ústavu. Mimoriadne ocenili ma-
nažment onkologických ochorení  v rámci
diagnostických a  terapeutických postupov
aplikovaných v ústave a  vyjadrili záujem
o ďalšiu spoluprácu a výhľadovo aj ďalšiu
náv števu v rámci aktivít Medzinárodnej le-
kárskej spoločnosti. - lehot -

Návšteva 
ruskej delegácie
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Dňa 23. 11. 2012 sa v priestoroch Onkolo -
gického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)

v posluchárni na Kolárskej ulici  uskutočnil
pracovný deň stereotaktickej rádiochirurgie
pri príležitosti 20. výročia stereotaktickej rá-
diochirurgie na Slovensku.  Podujatie  bolo or-
ganizované pod záštitou OÚSA, Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
a Slovenskej zdravotníckej univerzity.  Bolo
zamerané na súčasné možnosti a  perspektívy
stereotaktickej rádiochirurgie na Slovensku.
Prvý pacient s metastatickým postihnutím
CNS bol odliečený v roku 1992. Odvtedy sa
uvedená liečebná metóda neustále rozvíja
s využitím najmodernejších diagnostických
metód (počítačová tomografia - CT, magnet-
ická rezonancia - MR, pozitrónová emisná to-
mografia - PET)) a terapeutických prístrojov
(lineárny urýchľovač využívaný v OÚSA, gama
nôž, Cyber knife). Indikáciami pre stereotak-
tickú rádiochirurgiu sú  meningeómy, nádory
pontocerebelárneho uhla, artériovenózne
malformácie (AVM), adenómy hypofýzy,
mozgové metastázy,  uveálne melanómy,
ako aj nádory hlavy a krku do výšky druhého
krčného stavca. Prezentácie počas podujatia
boli zamerané na perspektívy rozvoja stereo-
taktickej rádiochirurgie na Slovensku, ako aj
kvalitu života pacientov po stereorádiochirur-
gickom ožiarení s dôrazom na predchádzanie
možných  akútnych a neskorých vedľajších
účinkov.
Text: Doc. MUDr. Omelyan Trom-
pak,CSc., KSRCH OÚSA
Foto: Peter Kresánek

Dňa 22. októbra 2012 zavítala na pôdu Onkologic -
kého ústavu sv. Alžbety delegácia 20 študentov
pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických,
ktorí sa rozhodli pre štúdium medicíny v Eu-
rópskej únii, konkrétne na Lekárskej fakulte v Ko-
dani v Dánsku. V rámci štúdia v Európe pre nich
dánsky Inštitút pre štúdium v zahraničí zorgani-
zoval návštevu európskych metropol, spojenú 
s návštevou vybratých prestížnych zdravotníck-
ych zariadení. V rámci tohto projektu pri
návšteve Bratislavy študenti prejavili záujem 
o návštevu II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA,
Kliniky nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Kliniky

radiačnej onkológie SZU a OÚSA, novovybu-
dovaného pracoviska oddelenia lekárskej
genetiky OÚSA a pracoviska ULVM OLG OÚSA.
Delegáciu po všetkých pracoviskách sprevádzala
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., a na jed-
notlivých klinikách a pracoviskách ich vedúci 
pracovníci útvarov informovali o činnosti a pre-
vádzke príslušného pracoviska. Delegácia pre-
javila pri prehliadke pracovísk nadšenie 
z poskytnutých medicínskych informácií, štu-
denti aktívne diskutovali a vyjadrili poďakovanie
za im venovaný čas a motiváciu do ďalšieho štú-
dia medicíny. - lehot -

20 rokov 
stereotaktickej 
rádiochirurgie 
na Slovensku.

Päť najlepších špecializovaných nemocníc: 
1. Kardiocentrum Nitra 
2. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych

chorôb a hrudníkovej 
chirurgie Vyšné Hágy 

3. Onkologický ústav sv. Alžbety 
4. Národný ústav reumatických chorôb 
5. Východoslovenský ústav srdcových 

a cievnych chorôb 

Vyplýva to z hodnotenia nemocníc, v ktorom
svoj názor vyjadrilo šesťtisíc poistencov
zdravotnej poisťovne Dôvera. Hodnotenie sa
vzťahovalo na prístup lekárov a sestier, úroveň
ubytovania, stravu, čistotu na oddeleniach a
kvalitu zdravotnej starostlivosti. Celé zhodnote-
nie, z ktorého sme vybrali, zverejnil týždenník
Trend. Viď.: Pozrite si, ako pacienti ohodnotili
nemocnice, 
Zdroj: 16. 11. 2012; www.eTrend.sk; Klindová
Veronika, Rifaiová Daniela.

Dočítali sme sa

Návšteva amerických študentov
z Lekárskej fakulty v Kodani



Uchovávané vzorky 
Jednoznačne sa uchovávajú vzorky z nádo-
rového tkaniva, ale pre mnohé porovnávacie
analýzy sú potrebné aj vzorky z okolitého
zdravého tkaniva, resp. z hraníc medzi tý-
mito dvoma tkanivami. Tým sa umožní po-
rovnať zmeny nádorového tkaniva so zdra-
vým genetickým základom postihnutého
jedinca. Do tkanivovej biobanky sa v súčas-
nosti odoberajú najmä vzorky zo zhubných
nádorov prsníka, ale do budúcnosti bude
po inštruktáži operujúcich lekárov možné
archivovať vzorky z nádorov akýchkoľvek
lokalít, samozrejme pri dodržaní spomenu-
tých kritérií týkajúcich najmä časového fak-
toru ischémie a zabezpečenia informova-
ného súhlasu od pacienta. 

Miesto uchovania vzorky
Tkanivová biobanka Ústavu patológie SZU
a OÚSA disponuje dvoma hlbokomrazia-
cimi boxmi, v ktorých je udržiavaná teplota
-80 ºC. Vzorky sú uložené v menších plas-
tových nádobách, ktoré sú patrične ozna-
čené kvôli presnej identifikácii. Tieto boxy
disponujú alarmovým systémom, ktorý za-
bezpečuje záchranu archivovaného mate-
riálu v prípade poruchy zariadenia a preru-
šenia dodávky elektrického prúdu. Za
takýchto podmienok sa prejde na alterna-
tívne formy mrazenia pomocou zásobníkov
CO2, ktoré zabezpečia núdzovú dvojhodi-
novú prevádzku hlbokomraziacich boxov. 

Situácia s tkanivovými 
biobankami v SR
Nádorová tkanivová biobanka pri Ústave

patológie SZU a OÚSA je jedinou oficiálne
registrovanou bankou svojho druhu na Slo-
vensku. Naše pracovisko má ambície koor-
dinovať vytváranie nádorových tkanivových
biobánk na Slovensku.

Situácia s tkanivovými 
biobankami v Európe
Dôležitým momentom tkanivovej biobanky
je adekvátne použitie vzoriek založené na
báze spolupráce medzi viacerými bioban-
kami, čo si vyžaduje dodržiavanie štandard-
ných pracovných postupov. Tieto medzi-
národne akceptované postupy v  sebe
zahŕňajú celý proces od získania tkaniva,
jeho spracovania, zachovania, uchovania
a  jeho správneho využívania. Najpoužíva-
nejšie štandardné postupy boli vypracované
konzorciom TuBaFrost (European Human
Frozen Tumour Tissue Bank), ktoré sú ce-
losvetovo akceptované, sú veľmi flexibilné,
zaručujú kvalitu odoberaných vzoriek a vý-
sledky výskumu na takto spracovaných
a uskladňovaných vzorkách sú spoľahlivé
a reprodukovateľné.
Významom takéhoto prepojenia resp. na-
pojenia na siete biobánk je zabránenie frag-
mentácie možných veľkých štúdií do viace-
rých individuálnych menších výskumov,
ktoré obsahujú menší počet pacientov, a pri-
tom sledujú tie isté parametre, čím dochádza
k zbytočnej duplikácii úsilia s neistým vý-
sledkom. 
Tieto siete biobánk majú dokonale vypra-
cované všeobecné pracovné postupy (tzv.
SOP), zdieľajú navzájom katalógy archivo-
vaných tkanív a majú vypracované jasné pra-
vidlá prístupu k informáciám z databázy. Sú

schopné rozbiehať veľké výskumné projekty
založené na báze zbierky tkanív z viacerých
biobánk.

Tkanivová biobanka 
pri Ústave patológie
Tkanivová biobanka pri Ústave patológie
sa člení na vlastnú tkanivovú biobanku
zmrazeného biologického materiálu, archív
vzoriek archivovaných konvenčným spôso-
bom v parafínových bločkoch a súčasťou je
aj v súčasnosti rozpracovaný projekt virtu-
álnej banky. 

Virtuálna banka 
Virtuálna banka umožní archiváciu morfo-
logických charakteristík nádorového tkaniva
vo forme fotografického záznamu makro-
skopických a mikroskopických detailov ná-
dorových tkanív, ktoré sú archivované vo
vlastnej nádorovej tkanivovej biobanke. Ob-
rázky sa fotia fakultatívne podľa potrieb
a konkrétnych požiadaviek na archiváciu
(vzácne lézie, nezvyčajné prezentácie a pod.).
Projekt virtuálnej banky v rámci programu
nádorovej tkanivovej biobanky je spolufi-
nancovaný Ligou proti rakovine. 

Podmienky neuchovania 
tkaniva v biobanke
Vzorky nie je možné odobrať a uskladniť
v tkanivovej biobanke, ak je zaslané tkanivo
nedostatočné zo stránky kvantitatívnej
(napr. ide o malý nádor, ktorý v celom roz-
sahu bude vyšetrený formou biopsie), kvali-
tatívnej (napr. ide o arteficiálne poškodené
tkanivo) alebo ak by bol presiahnutý čas 30
minút od prerušenia cievneho zásobenia po
odber vzoriek. O odmietnutí uskladnenia
tkanivových zvyškov rozhodne lekár patológ
a o tomto postupe urobí záznam v registri
biobanky. Zároveň je o  tom informovaný
pacient. Samozrejme, že ak pacient nepod-

NAŠE PRACOVISKá
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Nádorová tkanivová biobanka
- budúcnosť výskumu a liečby
nádorových ochorení
Pri operáciách sa obvykle odstraňuje buď celý nádor, alebo vo
vybraných prípadoch len jeho časť, a takto získaný materiál sa
odosiela na oddelenie patológie na jeho bioptickú analýzu...

II. ČASŤ

číslo 4/2012



Pri meraní sa pacientom vypočítava
BMI index a určuje kardiovaskulárne
riziko podľa SCORE tabuľky v závis -

losti od nameraných výsledkov krvného
tlaku a celkového cholesterolu i ďalších fak-
torov. Na základe nich poskytuje pacientom
odborné poradenstvo a konzultácie vedúca
lekárne PharmDr. Karolína Kimliková

a ďalší farmaceuti Mgr. Zuzana Kostková
a PharmDr. Matej Mydla. Pokiaľ zistia ne-
priaznivé výsledky, odporučia návštevu le-
kára, ktorý urobí kompletný krvný obraz
a prípadne aj prehodnotí účinnosť liečby pri
danom ochorení, resp. zváži nutnosť farma-
koterapie. Samotné merania uskutočňuje
v rámci päťmesačnej odbornej praxe v lekárni
Júlia Vanáková – poslucháčka piateho roč-
níka Farmaceutickej fakulty Univerzity Ko-
menského. Výsledky získané na princípe tzv.
suchej biochémie sú hotové do troch minút.
Prístroje nevyhnutné na meranie poskytla
Slovenská nadácia srdca. Celý projekt trva-
júci od októbra do decembra 2012 vrátane,
pripravili spoločne Lekáreň sv. Alžbety v Bra-
tislave na Špitálskej, Farmaceutická fakulta
UK a Slovenská nadácia srdca. Lekáreň sv.

Alžbety sídliaca na Špitálskej ulici plánuje
pre veľký záujem a preukázanú užitočnosť
tento projekt zopakovať aj v budúcnosti. Me-
rania a odborné konzultácie absolvovali už
desiatky záujemcov, z ktorých najmladší mal
11 a najstarší 91 rokov. Každý účastník dostal
písomný záznam parametrov z vyšetrenia.
Tie si môže uschovať a využiť pri návšteve
lekára alebo na porovnanie hodnôt pri opa-
kovanom meraní. 
Text: Kiml, Mydl, Vanak
Foto: Peter Kresánek

píše informovaný súhlas s uskladnením zvyš -
kov biologického materiálu, musí sa rešpek-
tovať jeho rozhodnutie a  tkanivo, ktoré
ostane po bioptickom vyšetrení, sa zlikviduje. 

Protokol o uchovávaní 
biologického materiálu
Protokol by mal obsahovať maximálne
množstvo informácií, ktoré by sa mohli vy-
užiť v budúcom výskume a bude vedený
v  nemocničnom informačnom systéme
v module biobanky.
Medzi základné parametre patria iniciály
pacienta (meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, vek, pohlavie). V prípade týchto údajov
treba dodržiavať legislatívne ustanovenia tý-
kajúce sa ochrany a osobných údajov a ich
následného spracovania. Legislatíva odpo-
rúča tieto údaje poskytovať len primárnemu
spracovateľovi údajov. Na ďalšie použitie
vzoriek pri špecifických štúdiách sa odpo-
rúča identifikovať len vek, pohlavie a prí-
padne miesto bydliska a vypracovať unikátny
identifikátor.
V elektronickej databáze sa nachádzajú ďal-
šie dôležité klinické údaje (primárna klinická

diagnóza, pre ktorú bol pacient riešený ope-
račne, ďalšie klinické diagnózy, medikamen-
tózna liečba pacienta, rodinná anamnéza,
onkologická liečba – rádioterapia, chemo-
terapia, najmä neoadjuvantná).

Podmienky vydávania 
tkaniva z biobanky
Vzorky uskladnené v nádorovej tkanivovej
biobanke sú zabezpečené proti zneužitiu
a  ich výdaj podlieha prísnym opatreniam.
Na vedeckovýskumné štúdiá môžu byť
vzorky poskytnuté len so súhlasom etickej
komisie, ktorá garantuje ich racionálne vy-
užitie.

Záver
V súčasnosti sú nádorové tkanivové bio-
banky kľúčovými inštitúciami v získavaní
informácií o  biomarkeroch nádorových
ochorení a v objavovaní nových „terčových“
liekov, a stali sa postupne štandardnou sú-
časťou prevádzky moderných pracovísk pa-
tológie. Okrem možností súčasného zabez-
pečenia čerstvého tkanivového materiálu
umožňujú uskladnenie vzoriek aj do budúc-

nosti, čím sa vytvoria podmienky pre uplat-
ňovanie nových poznatkov aj na archivova-
nom materiáli. Tak bude možné porovnávať
zistené molekulovo-genetické údaje s infor-
máciami o  prežívaní pacientov. Dnes je
jasné, že onkologická problematika si jed-
noznačne vyžaduje multidisciplinárny prí-
stup, čím sa patológ stal partnerom klinic-
kých lekárov, je významným článkom
prepájajúcim kliniku s ostatnými laboratór-
nymi disciplínami a výskumnou bázou v on-
kológii. Preto onkologická inštitúcia, akou
je OÚSA, musí disponovať pracoviskom pa-
tológie, ktoré sleduje aktuálne trendy v on-
kologickom výskume a dokáže aplikovať
nové metodológie a  techniky do bežnej
praxe.

Poďakovanie: Projekt Nádorovej tkanivovej
biobanky pri Ústave patológie SZU a OÚSA je
podporený Ligou proti rakovine

Text: Karol Kajo, Katarína Macháleková
- Ústav patológie SZU a OÚSA, Brati-
slava
Foto: Peter Kresánek
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Lekáreň sv. Alžbety OÚSA
sídliaca v Bratislave na
Špitálskej ulici svojim klientom
a pacientom, ktorí sa
objednajú, bezplatne meria
krvný tlak, cholesterol,
triglyceridy a glukózu. 

Lekáreň sv. Alžbety 
(na Špitálskej) pomáha



GENETICKÝ KONGRES 

18číslo 4/2012

Organizačné zabezpečenie tohto-
ročného, už XXIII. ročníka Iza-
kovičovho memoriálu malo na

starosti Oddelenie lekárskej genetiky
OÚSA pod vedením RNDr. Michala Ko-
nečného, PhD., nad konferenciou prevzal

záštitu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
riaditeľ OÚSA. Podujatie sa uskutočnilo
v dňoch 26. - 28. septembra 2012 v Brati-
slave v hoteli Barónka. Rekordný počet
účastníkov 230 (40 z ČR) svedčí o tom,
že pripravený program bol zaujímavý pre
širokú genetickú obec. Medzi pozvanými
prednášateľmi bolo aj 7 špičkových odbor-
níkov z iných štátov sveta (Austrália, An-

Celoslovenský genetický kongres s medzinárodnou účasťou
Izakovičov memoriál organizuje Slovenská spoločnosť lekárskej
genetiky (SSLG) SLS pravidelne každý rok (od roku 1990) vždy
na inom mieste Slovenska. 

XXIII. Izakovičov memoriál

Záštitu nad XXIII. Izakovičovým memoriálom prevzal riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., ktorý 
pozdravil účastníkov kongresu v úvodnom príhovore. Sprava: Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. (prezident Slovenskej spoločnosti
lekárskej genetiky); doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.; MUDr. František Cisárik, CSc. (hlavný odborník MZSR pre lekársku
genetiku) a RNDr. Michal Konečný, PhD. (vedúci Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA). 

Účastníci konferencie pri sledovaní prednášky. 
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glicko, Írsko, USA a pod.). Cel-
kovo odznelo 53 prednášok v
sekciách Klinická genetika,
Cytogenetika, Onkogene-
tika, Prenatálna genetika,
Molekulárna genetika,
Sekcia pre zdravotníckych
laborantov a v sekcii Trendy
a výskum. Vystavených bolo
49 posterových prezentácií. 

Prečo názov Izakovičov memoriál? Kon-
ferencia nesie meno po profesorovi Vilia-
movi Izakovičovi, v snahe každoročne
vzdať úctu zakladateľovi klinickej genetiky
na Slovensku a pripomenúť si jeho odkaz.
Profesor Izakovič bol výnimočný človek,
odborník na vysokej úrovni, systematik,
organizátor, pedagóg, charizmatický pred-
nášateľ a veľký humanista. Tento rok sme
vďaka jeho dcéram MUDr. Beáte Špáni-
kovej a prof. MUDr. Daniele Ostatníkovej,
PhD., mali možnosť priblížiť si profesora
Izakoviča aj z ich spomienok, o ktoré sa 
s nami podelili vo svojich prezentáciách.
Na tvárach mnohých účastníkov sa pri ich
slovách nedalo nevidieť dojatie. 
Počnúc jubilejným X. ročníkom Izakovi-
čovho memoriálu udeľuje SSLG SLS Pa-
mätnú medailu Viliama Izakoviča osob-
nostiam, ktoré dosiahli v genetike
výnimočné výsledky a zaslúžili sa o jej roz-
voj doma alebo v zahraničí. Tento rok bola
medaila udelená svetovo uznávanému od-
borníkovi v neurogenetike, profesorovi Jo-
zefovi Géczovi, rodákovi zo Slovenska,
ktorý niekoľko desiatok rokov pôsobí 
v Austrálii na Univerzite v Adelaide.
Celkovo bol kongres hodnotený vysoko
pozitívne a organizátori sa mohli tešiť po-
chvalám a mať pocit z dobre vykonanej
práce. Účastníci získali poznatky o nových
trendoch v oblasti lekárskej genetiky 

Pamätná medaila
Viliama Izakoviča,

zakladateľa klinic -
kej genetiky na
Slovensku, tento
rok putovala do
rúk prof.  Jozefa
Gécza, PhD., za

zásluhy v rozvoji
svetovej neuro-

genetiky.

Účastníkov konferencie pozdravila MUDr.
Anna Izakovičová, manželka profesora
Viliama Izakoviča, na počesť ktorého
celoslovenský kongres klinických genetikov
nesie názov. 

Manželka nebohého profesora Viliama Izakoviča MUDr. Anna Izakovičová s prof. Joze-
fom Géczom, PhD., významným neurogenetikom slovenského pôvodu,  ktorý dlhoročne
pôsobí na Univerzite v Adelaide v Austrálii.

Špeciálni hostia konferencie, dcéry nebohého profesora Viliama Izakoviča, MUDr. Beáta
Špániková (sprava) a prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., (zľava) predniesli na
konferencii príspevky o genetike osteoporózy a autizmu.
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a DNA diagnostiky, ako aj o najnovších
výsledkoch v oblasti genetického výskumu.
Okrem toho získali aj prehľad o tom, aké
genetické diagnostiky sa vykonávajú na jed-
notlivých pracoviskách a aké sú možnosti
spolupráce či posielania vzoriek na vyšet-
renie. Získané poznatky prispejú k skva-
litneniu lekárskej starostlivosti o pacientov
a k ďalším pokrokom pri uplatňovaní ge-
netiky v diagnostike a liečbe genetických
či onkologických chorôb. 
Čo však rezonovalo na konferencii najviac?
Z mnohých príspevkov vyplynulo, že nové
technológie analýzy ľudského genómu,
najmä tzv. masívne paralelné sekvenovanie,
vedie k úplne novému chápaniu genetickej
architektúry človeka a následne aj k chá-
paniu chorôb. Zdá sa, že niet ochorenia,
na ktorom by nemala podiel aj genetická
zložka. Genetické rozdiely medzi jedincami
(tzv. génové polymorfizmy) ovplyvňujú, na
ktoré ochorenia je ten-ktorý človek náchyl-
nejší, ako reaguje na liečbu a podobne. Na
základe genetických rozdielov medzi ľuďmi
sa medicína personalizuje.  Búrlivý vývoj
genomických metód v posledných rokoch
mení aj koncepciu prenatálnej diagnostiky
a reprodukčnej genetiky. Väčšina závažných
vrodených porúch sa dá vyšetrovať už pre-
implantačne. Genomické metódy a ich
hodnotenie vyžadujú novú erudíciu posky-
tovateľov a platcov zameraných na bioin-
formatické spracovanie veľkého objemu dát

a ich klinickú interpretáciu. Na strane kon-
zumentov vzniká požiadavka informova-
ného „pacienta novej generácie“.

Text: RNDr. Zdena Bartošová, CSc.,
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Foto: Peter Kresánek
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PROfESOR JOZEf GéCZ 
Jozef Gécz - jeden z medzinárodných lídrov v neurogenetickom výskume,
najmä mentálnej retardácie a epilepsie - sa narodil 24. apríla 1962 v Bratislave.
Vysokoškolské štúdium (1981 - 1986) absolvoval v odbore Humánna moleku-
lárna genetika a antropológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Dok torandské štúdium absolvoval v Ústave mo-
lekulárnej fyziológie a genetiky SAV v rokoch
1988 - 1993. Počas PhD. štúdia (1991 - 1993)
v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV absolvoval stáž vo Francúzsku, v roku 1994
vycestoval do Austrálie, kde pôsobí dodnes
v zdravotníckom zariadení Woman’s and Chil-
dren’s Hospital v Adelaide. V roku 1996 objavil
gén FMR2 pre nesyndrómovú formu men-
tálnej retardácie.  V roku 1999 založil Pro-
gram neurogenetického výskumu na odde-
lení cytogenetiky a molekulárnej genetiky
vo Woman’s and Children’s Hospital. V sú-
časnosti zastáva post šéfa molekulárnej ge-
netiky a riadneho profesora na oddelení
pediatrie Univerzity v Adelaide. Za po-
sledných desať rokov získal na vedeckých
grantoch 40 miliónov AUD.

Prof. Jozef Gécz, PhD., s pamätnou
medailou Viliama Izakoviča 
a diplomom od Slovenskej spoločnosti
lekárskej genetiky.

Zahraniční hostia (sprava) Assoc. Prof. Shuji Ogino, MD., PhD. (Harvard Medical School,
USA);  Prof. David Barton, PhD. (European Molecular Genetics Q uality Networks, Írsko);
Assoc. Prof. Shashikant  Kulkarni, PhD. (Washington University School of Medicine, USA)

Organizátori kongresu z oddelenia
lekárskej genetiky OÚSA: predseda organi-
začného tímu  RNDr. Michal Konečný,
PhD., a členka organizačného tímu RNDr.
Zdena Bartošová, CSc.
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Možnosť zúčastniť sa na tejto
konferencii mali na základe
pozvania predsedu pápežskej

Rady pre pastoráciu zdravotníctva (zod-
povedá funkcii ministra zdravotníctva
Vatikánu) arcibiskupa Mons. Zygmunda
Zimowského, ktorý v roku 2011 navštívil
Slovensko a  tiež Onkologický ústav sv.
Alžbety i kláštor alžbetínok, aj dve sestry
z Rehole svätej Alžbety – sr. Alžbeta Gal-
góciová a  sr. Jana-Battista Ružičková.
Sestry Alžbetínky, ktoré slúžia chorým
v našej nemocnici, boli vyzvané podeliť

sa so svojou vlastnou skúsenosťou služby
chorým na tému Zdravotnícki pracovníci
– evanjelizátori života. Tejto veľkej výzvy
a zároveň pocty sa ujala sr. Alžbeta Gal-
góciová, zdravotná sestra na chirurgii,
ktorá vo svojom príhovore predstavila
dôležitosť poslania zdravotnej sestry a jej
nenahraditeľné miesto v  pastorácii a
komplexnej starostlivosti o chorých. 
Konferencia sa začala slávnostnou svätou
omšou v  Bazilike sv. Petra, ktorú cele-
broval kardinál Tarcisio Bertone. Po nej
v novej synodálnej hale Vatikánu nasle-

doval príhovor Mons. Zygmunda Zi-
mowského a talianskeho ministra zdra-
votníctva Ranata Balduzziho. Na konfe-
rencii sa zúčastnilo vyše 600 účastníkov
z  viac ako 60 krajín sveta a prednášalo
vyše štyridsať pozvaných hostí. Prednášky
sa niesli najskôr v duchu histórie a misie,
v ďalšej časti boli zamerané na etiku a hu-
manizáciu. Témy boli veľmi pekné a sú-
viseli s výzvou Sv. Otca Benedikta XVI.
na evanjelizáciu v novootvorenom Roku
viery. Uvádzam aspoň niektoré z nich:

Nemocnica – miesto novej evanjelizácie
Úloha nemocnice v  medzinárodnej
zdravotnej politike
Nemocnica – chrám ľudskosti a križo-
vatka ľudstva
Nemocnica – obhajca života
Katolícky nemocniční pracovníci vo
svete, ktorý sa mení
Nemocničná kaplnka – pulzujúce srdce
misie cirkvi
Ľudská a  duchovná príprava nemoc-
ničných dobrovoľníkov
Duchovné potreby pacientov s  chro-
nickými ochoreniami v sekularizovanej
spoločnosti

Vyvrcholením konferencie bolo stretnu-
tie so Svätým Otcom Benediktom XVI.,
ktorý sa prihovoril všetkým účastníkom
pracujúcim v zdravotníctve i samotným
chorým. 
Naše sestry – sr. Alžbeta Galgóciová a sr.
Jana-Battista Ružičková prinášajú požeh-
nanie Svätého Otca Benedikta XVI. všet-
kým chorým z  našej nemocnice i  tým,
ktorí tu s chorými dennodenne s láskou
pracujú.   
Text: Rehoľa svätej Alžbety
Foto: archív 
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V dňoch 15. - 17. novembra 2012 sa vo Vatikáne konala 
27. medzinárodná konferencia, ktorú každoročne usporadúva
Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov.
V tomto roku sa niesla v duchu témy Nemocnica - miesto pre
evanjelizáciu: ľudská a duchovná misia.

MEDZINÁRODNÁ 
konferencia vo Vatikáne

Skúsenosti našich Alžbetínok v Ríme
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VKostole svätej Alžbety tu od-
slúžil pri príležitosti jej sviatku
svätú omšu a v kláštore sa stre-

tol s Alžbetínkami a zástupcami ústavu.
Za návštevu arcibiskupovi - otcovi Sta-
nislavovi, poďakovala generálna pred-
stavená Rehole svätej Alžbety sestra
Viannea - MUDr. Mária Krasňanová.
Ubezpečila ho, že v ústave, ktorý je dlho-
dobo zaraďovaný medzi najlepšie a naj -
uznávanejšie špecializované nemocnice,
budú pri starostlivosti o pacientov po-

Dôstojné oslavy
sviatku sv. Alžbety
Za krásny prejav viery označil
pomoc trpiacim a chorým
podľa príkladu svätej Alžbety
bratislavský arcibiskup 
a metropolita Jeho eminencia
Monsignour ICDr. Stanislav
Zvolenský, ktorý v nedeľu 
18. novembra navštívil areál
Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA). 
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kračovať v naplňovaní odkazu svätej Al-
žbety. 
S  vedením, zamestnancami OÚSA
a ďalšími hosťami sa Alžbetínky pri osla-
vách ich patrónky stretli už 16.  no-
vembra. Pri tejto vzácnej príležitosti ne-
mocničný kňaz P. Peter Tomša, OFM
Cap odslúžil omšu obetovanú za vede-
nie a všetkých pracovníkov OÚSA. Za
doposiaľ najväčšej účasti prítomných za-
mestnancov potom vystúpila na sláv-
nosti zakončenej recepciou v nemocnič-
nej jedálni generálna predstavená sr.
Viannea. Okrem iného poďakovala ko-
nateľom, ktorými sú riaditeľ doc.
MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof. a RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc.,
za ich prínos a starost-
livosť o  rozvoj ústavu.
Svoju vďačnosť preja-
vila tiež všetkým tým,
ktorí tu naplňujú

krásny príklad svätej
Alžbety. 
Ako ďalej pripome-
nula, sestry svätej Al-
žbety prišli do nášho
mesta v  roku 1738
z  Viedne. Od za-

čiatku pôsobenia v Bratislave sa venovali
chorým a trpiacim. Prvú pacientku do
improvizovanej nemocnice prijali
6. októbra 1738. Na budúci rok tak pri-
padne 275. výročie príchodu Alžbetínok
do Bratislavy i starostlivosti o chorých
v duchu sv. Alžbety. 
„Zakladateľka Alžbetínok, Apolónia Ra-
dermecherová, ktorá videla veľký vzor
svojej služby chudobným chorým práve

Alžbeta, 
po česky Eliška, 
po nemecky Elisabeth,
hebrejsky Elí-šabat 
- Bohu zasnúbená.
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vo svätej Alžbete, si želala, aby sa služba
pri chorých konala vždy z lásky. Čo zna-
mená konať službu z lásky? Isto ste sami
zakúsili, ako vám je, keď sa cítite byť mi-
lovaní, keď vám prejavujú pozornosť,
keď majú o  vás záujem, keď vám po-
môžu. To sú prejavy lásky.“ Uviedla
okrem iného  sr. Viannea. Ako ďalej spo-
menula, OÚSA je z tohto hľadiska vý-
nimočnou nemocnicou. Má vzor čin-
nosti vo svätej žene, ktorá časť svojho
života žila práve v tomto meste. 

„Som presvedčená, že odkaz svätej Al-
žbety je živý i dnes a pôsobí práve vo vás
všetkých. Ja vo vás všetkých, ktorí pra-
cujete v našej nemocnici, vidím veľkých

nasledovníkov sv. Alžbety. 
Chcem vám vyjadriť svoju vďaku
a  uznanie. Prajem vám, aby ste mali
úspech v pracovnom, rodinnom, osob-

ÚRyVKy Z KáZNE 
P. PETRA TOMŠA, OfM CAP PRI OMŠI ZA VE-
DENIE 
A VŠETKÝCh PRACOVNíKOV OÚSA

Kam by som sa chcel postaviť?
Kam sa postavím ja?
- dôležité otázky. Chcel by  som sa postaviť napravo a po-
čuť z úst Pána Boha: „Poďte, požehnaní môjho Otca, za-
ujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvore-
nia sveta“ – to miesto je nebo. Toto je teória – moja
túžba.
- to druhé je prax – na tú či onú stranu ma nepostaví Pán
Boh, nepostavím sa ani ja sám, ale postavia ma na ňu
moje skutky: napravo ma postaví, ak sýtim hladných,
smädným podám pohár vody, pritúlim pocestného, oble-
čiem nahého, navštívim chorého a toho, kto je vo väzení.
- môžeme si povedať: Ja mám dosť starostí a problémov
so sebou nemôžem sa venovať druhým (Pánu Bohu by
som sa aj venoval, ale druhým; a keby bol čas)

- Alžbeta mala ťažký život – 4-ročnú ju zasľúbili Ľudoví-
tovi IV. z politických dôvodov, od tej doby až po sobáš
musela sa podrobovať vyberanému správaniu princeznej
na zámok budúceho manžela – Wartburg. 14-ročná sa
vydala za Ľudovíta IV. Ich manželstvo vystihuje prvé čí-
tanie: „muž dobrej ženy je blažený...“ 
- Čo mi bráni, aby som sa dnes postavil napravo, ak tam
ešte nie som. málo času? – Alžbeta sa dožila 24 rokov/
chýba mi sloboda? – Alžbetu zasľúbili a potom z politic-
kých dôvodov vydali za Ľudovíta IV./chýbajú mi pro-
striedky? – Alžbeta ich síce mala, ale starala sa o chorých
a chudobných ako jedna z nich – bola žobráčka/ chýba
mi pokoj, stále mi kladú nejaké prekážky? – Alžbeta pre-
žila dramatický život, bola vyhnaná z domu
- na to, aby som robil dobro, nutne nepotrebujem čas –
ten mám, je to tu a teraz/ ani dlhý život/ ani prostriedky
ani zdravie/ - všetko, čo potrebujem, mám – Pána Boha a
seba – stačí sa Mu vydať.

(podľa antiskani.sk/ kazne br. Bernardina; T. Forest,
Prado Flores – Choďte a evanjelizujte pokrstených) 
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nom živote. Aby ste zakúšali blíz-
kosť, prijatie a lásku od vašich naj-
bližších a aby ste blízkosť, prijatie
a  lásku vedeli ponúkať ďalej. Boh
nech vás sprevádza a požehnáva na
každom kroku,“ uzatvorila gene-
rálna predstavená Rehole svätej Al-
žbety.
O súčasnosti a perspektívach ústavu
informovali následne konatelia ne-

mocnice. Ako tiež odznelo, pozor-
nosť a  celospoločenské uznanie si
určite zaslúžia všetky nasledovníčky
svätej Alžbety pôsobiace v  našom
meste od príchodu Alžbetínok
z Viedne a odvtedy, ako v ňom pred
274 rokmi začali poskytovať sta-
rostlivosť chorým a  trpiacim v  jej
nemocnici. 
Text a foto: Peter Kresánek

Vspolupráci s Li-
gou proti rako-
vine a vďaka jej

finančnému príspevku
sme na II. Rádiologickej
klinike LF UK a OÚSA
zefektívnili výkon biopsie
a  vákuovej mamotómie
dovybavením pracoviska in-
tervenčnej mamodiagnos-
tiky špeciálnym uzavretým
röntgenovým systémom -
BIOPTICS CoreVision.
Tento systém umožňuje po-
čas výkonu okamžitú kon-
trolu kvality a  množstva

odobratých vzoriek, čo
umožňuje zefektívne-
nie a  skrátenie mikro-
invazívnej intervenčnej
procedúry na prsní-
koch. Definitívna ar-
chivácia týchto obrazov
s  vysokým rozlíšením

detailu zabezpečí aj kvalitnú
spätnú väzbu v  korelácii
s  definitívnou histológiou
nálezu.  
Onkologický ústav sv. Al-
žbety má s  Ligou proti 
rakovine dlhoročnú spo -
luprácu a aj vďaka jej prí-

spevkom získaným na základe poda-
ných projektov pri príležitosti Dňa na-
rcisov ústav progresívne skvalitňuje
diagnostiku rakoviny prsníka a na pr-
sníku vykonávané intervenčné výkony,
so zabezpečením maximálneho kom-
fortu a efektivity tejto procedúry pre
pacientky.

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.         
Prednostka II. Rádiologickej kliniky 
LF UK a OÚSA

MUDr. Katarína Rauová, PhD. 
Primárka II. Rádiologickej kliniky
LF UK a OÚSA

Poďakovanie Lige proti rakovine 
od II. Rádiologickej kliniky LF UK 
a OÚSA – za spoluprácu v roku 2012
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Účastníci mali príležitosť vidieť
živý prenos laparoskopickej
operácie žalúdka prekarci-

nómu u 38-ročnej pacientky. Operáciu
vykonal prof. Raffaele Pugliese, pred-
nosta chirurgickej kliniky Niguarda
C´Grande Hospital z Milána v Ta-
liansku, spolu so svojím tímom na ope-
račnej sále Kliniky onkologickej chirur-
gie LF UK a OÚSA. Profesor Pugliese

je celosvetovo uznávaný renomovaný
chirurg v oblasti laparoskopickej chirur-
gie. Počas svojej profesionálnej kariéry
vykonal vyše 10 000 operácií, väčšinou
pri onkologických ochoreniach. Je au-
torom viacerých výskumných projektov
a vyše 130 vedeckých publikácií a nie-
koľkých monografií. 
Sympózium otvoril riaditeľ OÚSA doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,  PhD., h.
prof. Úvodné reči predniesli rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a de-
kan LF UK prof. MUDr. Peter Labaš,
PhD. Podujatia sa zúčastnilo vyše 100
účastníkov z Maďarska, Česka a Slo-
venska. 

Laparoskopicky asistovaná subtotálna resekcia žalúdka         

Live
surgery
event
Dňa 8. novembra 2012 sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety v Bratislave uskutočnil chirurgický workshop 
venovaný laparoskopickej liečbe karcinómu žalúdka. 

Čestné predsedníctvo medzinárodného chirurgického sympózia. Zľava: MUDr. Martin Sabol, PhD. (primár Kliniky onkologickej
chirurgie LF UK a OÚSA), prof. MUDr. Peter Labaš, PhD. (dekan LF UK Bratislava), prof. MUDr. R. Ostatníková, PhD.
(prodekanka LF UK), prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor  UK Bratislava), prof. Raffaele Pugliese, MD. (prednosta Chirurgickej
kliniky Niguarda C´Grande, Milano), doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. (riaditeľ OÚSA), prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. (prezident
SChS), MUDr. Lukáš Adamčík, PhD.
(zást. primára chirurgickej kliniky Nový
Jičín), MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
(primár chirurgickej kliniky NsP Žilina),
doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD. (pred-
nosta KOCh LF UK a OÚSA)

Záber z priebehu laparoskopickej operácie
žalúdka, preparácia pomocou harmonic -
kého skalpela Ace.
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Karcinóm žalúdka je celosvetovo 4. najčas-
tejším nádorovým ochorením a 2. najčas-
tejšou príčinou úmrtia na zhubné ochore-
nie. Každoročne je novodiagnostikovaných
približne 930 000 prípadov a zaznamena-
ných viac ako 700 000 úmrtí. V Európe a
USA je toto ochorenia diagnostikované
väčšinou v pokročilejších štádiách. Naopak
v ázijských krajinách dochádza k zvyšovaniu
podielu včasných štádií a práve na liečbu
týchto včasných štádií je vhodná laparo-
skopická metóda. Ide o miniinvazívnu chi-
rurgickú metódu, ktorá má pre pacienta
viacero výhod: významne znižuje krvné
straty počas operácie, znižuje dĺžku hospi-
talizácie, redukuje dávku analgetík, znižuje
percento pľúcnych komplikácií a skracuje
čas rekonvalescencie a návrat do normál-
neho života. Operačný čas je však dlhší ako
pri klasickej otvorenej operácii. Tento spô-
sob liečby si tiež vyžaduje skúseného a v la-

paroskopii erudovaného chirurga. Laparo-
skopická liečba je dnes všeobecne akcepto-
vanou metódou liečby včasného štádia kar-
cinómu žalúdka poskytujúca viaceré
uvedené výhody pri zachovaní onkologickej
radikality. Prvá laparoskopická operácia pre
karcinóm žalúdka bola vykonaná v r. 1991
a odvtedy mnohé medicínske inštitúcie vo
svete rutinne vykonávajú laparoskopické
operácie žalúdka. Väčšina skúseností však
pochádza z ázijských lekárskych inštitúcií.
Text: MUDr. Martin Sabol, PhD., 
primár Kliniky onkologickej chirurgie
OÚSA a LFUK
Foto: Peter Kresánek

        s D2 lymfadenektómiou pre karcinóm žalúdka

Laparoskopický trenažér Symbionics.

Zľava: Prof. Raffaele Pugliese, MD. (prednosta Chirurgickej kliniky Niguarda
C´Grande, Milano), MUDr. Martin Sabol, PhD. (primár Kliniky onkologickej chirurgie
LF UK a OÚSA), RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (riaditeľ a konateľ OÚSA).

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. (riaditeľ a konateľ OÚSA),  Prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD. (Rektor  UK Bratislava).

Auditórium
prednáškovej sály
OÚSA na
Kolárskej ul. 
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Knajrozsiahlejšej oblasti pomoci
patrí práve psychosociálna sta-
rostlivosť o pacientov. Aktivity sa

zameriavajú na detských i dospelých onko-
logických pacientov i na celé rodiny bojujúce
s diagnózou nádorového ochorenia. Cieľom
výchovy, informovanosti a prevencie je vy-
plniť medzery v informovaní verejnosti o on-
kologických ochoreniach a edukovať o vý-
zname prevencie. Podpora klinických
a výskumných projektov je zmeraná na pod-
poru výskumu a  pomoc nemocniciam
a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnut-
ným vybavením, slúžiacim k zlepšeniu kva-
lity života onkologických pacientov. 

Detská onkológia - Ako
pomáhame?
V  rámci detskej onkológie pomáha Liga
proti rakovine deťom, ale aj ich rodičom
realizáciou vlastných projektov alebo v spo-
lupráci s inými partnermi. Prostredníctvom
svojich služieb sa snaží zmierniť neľahkú si-
tuáciu rodičov i detí, v ktorej sa ocitnú po
potvrdení onkologického ochorenia. Všetky

tieto projekty hradí z výnosu svojej jedinej
verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň
narcisov, asignácie 2 % dane z príjmu, da-
rov partnerov i jednotlivcov. 

Letné a zimné tábory
Liga proti rakovine realizuje v spolupráci
s Klubom Detskej Nádeje tábory pre det-
ských onkologických pacientov už 14 ro-
kov. Ich cieľom je umožniť detským onko-
logickým pacientom po liečbe načerpať nové

sily, pomôcť im aspoň na chvíľu zabudnúť
na ochorenie a poskytnúť priestor na vzá-
jomnú podporu a upevňovanie priateľstiev
v kolektíve rovesníkov, ktorých spájajú spo-
ločné skúsenosti súvisiace s liečbou na det-
skej onkológii. Tábory realizuje Klub Det-
skej Nádeje a  Liga proti rakovine hradí
náklady na projekt v plnej výške. Tento rok
vyčlenila LPR SR na tábory sumu 30 000
eur. V troch letných turnusoch sa zrekreo-
valo 110 detí vo veku 6 až 18 rokov, ďalšie
sa zúčastnia zimného turnusu.  
V rámci žiadostí zo Dňa narcisov podporila
Liga proti rakovine v rokoch 2010, 2011 aj
tábory pre rodiny s detským onkologickým
pacientom realizovaným Svetielkom po-
moci a tábor pre rodiny, ktoré stratili svoje
dieťa realizované Svetielkom nádeje. 

Ubytovacie zariadenia
Ubytovacie zariadenie alebo aj „Náhradný
domov“ poskytuje bezplatné ubytovanie
rodičom, ktorých deti sú hospitalizované
na detskej onkológii. V roku 2004 otvorila
a prevádzkuje Liga proti rakovine náhradný
domov v Bratislave, nachádza sa len pár mi-
nút od DFNsP Kramáre a  k  dispozícii je
ubytovanie s  kapacitou 20 osôb v  jedno-,
dvoj- a trojizbových bytoch vybavených ako
plnohodnotná domácnosť. Rodičia môžu
tráviť s deťmi celé dni, v „náhradnom do-
move“ im pripravia obľúbené jedlo, svojou
prítomnosťou im aspoň čiastočne pripomí-
najú pocit domova a pomáhajú ľahšie zvlá-
dať náročný proces liečby. Postupne sa me-

POMOC DETSKEJ ONKOLÓGII

Liga proti rakovine sa v rámci svojej činnosti zameriava na
pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na
vek a onkologickú diagnózu. V rámci svojej činnosti realizuje
projekty a programy v troch oblastiach - psychosociálna
starostlivosť o pacientov a ich rodiny; výchova, informovanosť
a prevencia; podpora klinických a výskumných projektov.
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dzi rodičmi vytvárajú priateľstvá, ktoré pred-
stavujú najlepšiu psychologickú pomoc vo
forme vzájomnej podpory.  Ubytovacie za-
riadenie poskytuje bezplatné krátkodobé či
dlhodobejšie ubytovanie približne 300 mi-
mobratislavským rodičom ročne.
Rovnaké ubytovacie zariadenie pomohla
Liga proti rakovine vytvoriť v rámci DFNsP
Banská Bystrica  v roku 2006, na jeho vznik
prispela v  roku 2006 sumou 39 832 eur
a prevádzkuje ho Svetielko nádeje. V roku
2010 v  spolupráci so Svetielkom pomoci
otvorila Liga proti rakovine ubytovacie za-
riadenie aj v Košiciach. Má podobu 3-izbo-
vého bytu s kapacitou ubytovania pre 5 osôb
a je určený pre mimokošických rodičov det-
ských onkologických pacientov, ktorých deti
sú liečené na oddelení detskej onkológie
a hematológie FN Košice. Byt sa nachádza
cca 200 metrov od nemocnice,  je vybavený
ako plnohodnotne fungujúca domácnosť.
Zriadenie „Náhradného domova“ finančne
zabezpečila Liga proti rakovine kúpou bytu,
mesačne hradí náklady spojené s nájomným
a správou bytu. Svetielko pomoci n.o. pôsobí
ako správca –„náhradný domov“ prevádz -
kuje, stará sa o jeho bežný chod a kontaktuje
rodičov prostredníctvom oddelenia detskej
onkológie a hematológie. V minulom roku
poskytlo ubytovanie 102 rodičom.

Bezplatná preprava 
na východnom Slovensku
Ďalšou formou pomoci pre detských onko-
logických pacientov a ich rodičov je projekt
bezplatnej individuálnej prepravy na ambu-
lantnú liečbu v rámci jednotlivých zdravot-
níckych zariadení v  Košiciach i  preprava 
detí zo sociálne slabších rodín po absolvo-
vanej liečbe domov, realizovaný v rámci Ko-

šického a  Prešovského kraja. Prepravnú
službu realizuje Svetielko pomoci n.o., Liga
proti rakovine zakúpila automobil umož-
ňujúci prepravu. 
Nápad na projekt vznikol na základe roz-
hovorov s rodičmi detí liečených na detskej
onkológii DFNsP Košice, ktorým takáto
služba výrazne pomáha v neľahkej situácii.
Nie každý rodič má možnosť individuálnej
prepravy do nemocnice či z nej v prípade
potreby hospitalizácie, resp. na  nevyhnutné
ambulantné liečebné procedúry. Prepravná
služba je k dispozícii 7 dní v týždni, deti pre-
pravujú skúsení a kvalifikovaní vodiči. Od
svojho spustenia v júli 2011 prepravil auto-
mobil v rámci 446 jázd 196 pacientov.

Detský mobilný hospic
Od 12. novembra t.r. spúšťa Liga proti ra-
kovine a Svetielko pomoci n.o. projekt mo-
bilného hospicu pre detských onkologic-
kých pacientov. Ide o  prvý projekt tohto
druhu na východe Slovenska. Nákup auto-
mobilu a časť prístrojového vybavenia v hod-
note 20 000 eur financovala Liga proti ra-
kovine z výnosu 16. ročníka Dňa narcisov,
Svetielko pomoci bude hradiť náklady sú-
visiace s projektom (mzdy lekárov, sestier,

psychológa, sociálneho pracovníka a náklady
na prevádzku automobilu). Nápad na jeho
realizáciu vznikol na podnet odborníkov
z  detskej onkológie v  Košiciach - MUDr.
Ladislava Deáka a pani Janky Vilmonovej,
ktorí pociťujú absenciu takého typu zaria-
denia na východnom Slovensku. Hospic
bude fungovať ako mobilné zdravotnícke
zariadenie poskytujúce služby nevyliečiteľne
chorým detským onkologickým pacientom
za pomoci lekárov, sestier, psychológa a so-
ciálneho pracovníka, s  cieľom zmierniť
utrpenie a zabezpečiť v terminálnom štádiu
choroby kvalitnú zdravotnú starostlivosť
v  domácom prostredí. Dostupnosť služby
bude 7 dní v týždni a na základe vzájomnej
dohody medzi rodičom a pracovníkmi hos-
picu. 

Podpora nemocničných
a zdravotníckych zariadení 
- Operačný očný mikroskop pre
DfNsP Banská Bystrica
Z výnosu 16. ročníka Dňa narcisov podpo-
rila Liga proti rakovine sumou 30 000 eur
nákup operačného očného mikroskopu na
oddelenie DFNsP v Banskej Bystrici, ktorý
má pomôcť riešiť situáciu spojenú s nemož-

nosťou vykonávať operačné vý-
kony u  detských pacientov.
Jeho zakúpenie prispeje k skva-
litneniu poskytovanej zdravot-
nej starostlivosti vedúcej
k úspešnej liečbe detského on-
kologického pacienta. 
www.lpr.sk
Text: Ing. Mgr. Martina My-
javcová-Slušná
Foto: LPR



Obézni ľudia zvyknú mať nielen
zdravotné, ale aj sociálne a psy-
chické problémy. Vyskytujú sa

u nich depresie a zakomplexovanosť, často
majú zníženú sebadôveru a problémy pri
uplatnení sa v zamestnaní. Podľa sveto-
vých štatistík trpí nadváhou a obezitou
viac ako polovica svetovej populácie a
nadmerná telesná hmotnosť je druhou
najčastejšou príčinou predčasného úmrtia
obyvateľstva. Na Slovensku má problémy
s nadváhou a obezitou vyše 1,5 milióna
ľudí. Nadmerná telesná hmotnosť je 
spôsobená hlavne nerovnováhou medzi
príjmom a výdajom energie.

Výskyt obezity vo svete
Na základe posledných odhadov
WHO globálne trpí asi 1,6 miliardy
dospelých nadváhou  a asi 400 milió-
nov dospelých obezitou 
Výskyt obezity v európskych kraji-
nách sa odhaduje na 10 – 20 % u mu-
žov a 10 – 25 % u žien.
Počas posledných 10 rokov stúpol vý-
skyt obezity o 10 – 40 % vo väčšine
európskych krajín

Približne 20 %  Európanov má BMI
väčší ako 30 kg/m².

Výskyt obezity na Slovensku
Predpokladá sa, že pri súčasnom trende
sa do roku 2015 tento počet takmer
zdvojnásobí. Na Slovensku má podľa
zistení OECD vo vekovej štruktúre od
25 do 64 rokov takmer 38 % ľudí nad-
váhu a asi 20 % Slovákov je obéznych.

Na Slovensku má problémy s obezi-
tou a nadváhou približne 1,5 -2  mi-
lióny osôb.
V USA trpí na obezitu alebo nadváhu
64,5 % dospelých, čo predstavuje
okolo 127 miliónov osôb.

Na určenie stupňa obezity sa používa
tzv. Index telesnej hmotnosti (Body
Mass Index - BMI), ktorý je známy aj
ako Quetelet’s index. Predstavuje váhu
pacienta predelenú jeho výškou na
druhú.
BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška
v m)²
Svetová zdravotnícka organizácia roz-
deľuje obezitu na viacero stupňov BMI
v rozsahu od 18,5 do 24,9 dospelého

človeka predstavuje nízky rizikový fak-
tor, BMI väčší ako 40 je však vážnym
zdravotným rizikom ohrozujúcim život
pacienta.
Pri znížení telesnej hmotnosti o 5 – 10
% pacient dosahuje najväčší zdravotný
prínos. Výsledky viacerých svetových
štúdií potvrdzujú, že zníženie telesnej
hmotnosti o 5 až 10 % a jej dlhodobé
udržanie znižuje riziko predčasného
úmrtia, ako aj vznik viacerých závažných
ochorení.

Riziká súvisiace s obezitou
Negatívne metabolické dosahy na
cholesterol, triglyceridy a zvýšenie 
citlivosti na inzulín.
Srdcovo-cievne riziká vrátane zvýše-
ného krvného tlaku, zvýšeného rizika
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Obezita je chronické ochorenie, ktoré už nie je len problémom
kozmetickým, ale najmä zdravotným. S nadmernou telesnou
hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako cukrovka,
kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak,
ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia.

– jeden z najzávažnejších lekárskych, 
psychologických, sociálnych 
a aj ekonomických problé-
mov storočia

MUDr. Roland WITTGRUBER, primár,
Pracovné preventívne centrum - interná
ambulancia OÚSA
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koronárneho ochorenia srdca a
mŕtvice.
Zvýšené riziko rakoviny prsníka, hru-
bého čreva, prostaty, tela maternice,
obličiek a žlčníka.
Osteoartróza - hlavná príčina zníže-
nej pohyblivosti dospelej populácie.
Výskyt cukrovky 2. typu: už 7- až
10-kilogramový prírastok hmot-
nosti po 18. roku života je spojený
s dvojnásobným zvýšením rizika cu-
krovky 2. typu a BMI dospelého
viac ako 31 kg/m² je spojené až so
40-násobným zvýšením rizika. V sú-
časnosti aspoň 45 % diabetikov
2. typu má BMI vyšší ako 30
kg/m².
Úbytok hmotnosti zni-
žuje u ľudí s nadvá-
hou a obezitou ri-
ziko vzniku
mnohých ocho-
rení.
Redukcia teles-
nej hmotnosti o
5 – 10 % vý-
razne znižuje
úmrtnosť pacien-
tov a dostatočne
eliminuje riziká spo-
jené s týmto ochore-
ním.
Dlhodobé zníženie hmot-
nosti o 5 – 10 % znižuje celkovú
úmrtnosť o 20 %, úmrtnosť na kar-
diovaskulárne ochorenia o 9 %, na
onkologické ochorenia o 37 % a na
cukrovku o 44 %.
Zníženie a udržanie hmotnosti spô-
sobuje zníženie výskytu srdcovo-ciev-

nych príhod a úmrtí a vedie k zníže-
niu krvného tlaku.
Skoré a udržané zníženie hmotnosti
môže tiež znížiť riziko vzniku rako-
viny hrubého čreva.

Liečba obezity
Ako najúčinnejší a najreálnejší spôsob
zníženia telesnej hmotnosti sa doteraz
preukázal tzv. komplexný prístup,

známy aj ako komplexný manažment
obezity. Skladá sa zo štyroch pilierov -
výživy, fyzickej aktivity, zmeny život-
ného štýlu a príslušnej farmakoterapie.

Ak na základe týchto štyroch častí
komplexného manažmentu dokáže pa-
cient urobiť čo i len malú zmenu vo svo-
jich zvyklostiach, má reálnu šancu znížiť
svoju telesnú hmotnosť a dlhodobo si
ju udržať.

Výživa tvorí významnú zložku 
v liečbe obezity. Zníženie energetic-
kého príjmu v potrave by malo byť
individuálne, stanovené na základe
zdravotného stavu pacienta. Pri zni-
žovaní telesnej hmotnosti je potrebné
dbať na známy zákon zachovania
energie: príjem energie v strave má
byť nižší ako jej výdaj z organizmu.

Fyzická aktivita v kombinácii so
zdravou stravou je z dlhodo-

bého hľadiska omnoho
účinnejším prostriedkom

na schudnutie ako aká-
koľvek iná metóda či
diéta. Zistilo sa,  že na
dosiahnutie zníženia
telesnej hmotnosti
nie je potrebná taká
vysoká miera telesnej

aktivity, ako sa pô-
vodne predpokladalo.

Mierne zvýšenie dennej
aktivity, menej sedenia a

viac státia, chôdze či bicyk-
lovania môžu zvýšiť výdaj

energie približne o 60 - 200 kJ
za hodinu.

Úpravy v stravovaní a v miere fyzickej
aktivity pacient znáša omnoho ľahšie,
ak sa stanú súčasťou jeho životného
štýlu. Keď sa princípmi zdravého stra-
vovania riadi aj rodina či priatelia pa-
cienta, dodržiavanie jednotlivých pra-
vidiel je pre neho omnoho
jednoduchšie. So zmenou životného
štýlu súvisí aj schopnosť vnútorného
uvoľnenia sa, získanie psychickej po-
hody, menej stresu a žiadne fajčenie.
Posledným pilierom v komplexnom
prístupe k liečbe obezity je farmako-
terapia - podporná liečba liekmi a chi-
rurgická liečba obezity.

Lieky a operácia sú však najúčinnejšie
až vtedy, keď pacient dodržiava aj pred-
chádzajúce tri zložky - upravenú výživu,

     
  

   
 

Rozdelenie nadváhy a obezity podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie

Normálna váha • 18.50 - 24.99

Nadváha • 25.00 - 29.99 Mierne riziko

Obezita 1. stupňa • 30.00 - 34.99 Stredné riziko

Obezita 2. stupňa • 35.00 - 39.99 Vysoké riziko

Obezita 3. stupňa • ≥40.00 Život ohrozujúce riziko
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zvýšenú fyzickú aktivitu a zdravý ži-
votný štýl. Lieky na chudnutie by sa
mali užívať len pod dohľadom odbor-
níka a ako súčasť dlhodobej liečby. 

Niekoľko rád, ako sa stravovať
Rozdeľte príjem potravy najlepšie na

5 denných jedál a posledné denné por -
cie jedzte pred 19.00 hodinou.

Všímajte si spôsob, ako jete (rýchlosť
jedenia, vychutnávanie jedla, odkla-
danie príboru a pod.).
Vyvarujte sa nevedomého automatic-
kého pojedania potravy.
Rozlišujte pocit hladu od „chuti na
dobroty“.
Zapisujte si denne jedálny lístok vrá-
tane energetickej hodnoty.
Na jedlo si vždy rezervujte dostatok
času a nerobte pri jedení iné činnosti
(napr. čítanie).
Jedzte vždy pri jedálnom stole - ne-
stojte.
Neusilujte sa za každú
cenu dojesť, aby ste vyčis-
tili tanier.
Potraviny nakupujte vždy
podľa dopredu priprave-
ného zoznamu, najlepšie,
keď ste najedení.
Neponechávajte ne-
vhodné a pre vás „lákavé“
jedlá (napr. cukrovinky,
čokoládu, trvanlivé sa-
lámy) voľne dostupné.
Naučte sa spôsob, ako sa
stravovať mimo domu
(napr. v reštaurácii obmedz -
te alebo vynechajte po-
lievky a prílohy a pod.).
Uvedomte si chyby, aké robíte pri je-
dení, a ako odolať rizikovým situá-
ciám (oslavy a pod.).
Uprednostňujte varené jedlá, vyhý-
bajte sa vysmážaným pokrmom a
omáčkam a nadmernému používaniu
soli a korenín.
Nájdite si vhodné nízkoenergetické
jedlá s vyšším obsahom vlákniny na
utlmenie večerného pocitu hladu
(najlepšie zeleninový šalát s kvapkami
olivového oleja, ovocie).

Nezabúdajte na vhodný pitný režim
- 2,5 až 3 litre denne. Najzdravšia je
čistá voda, prípadne minerálne vody,
striedajte rôzne druhy.

Ako zostaviť jedálny lístok
Naučte sa poznať energetickú hod-
notu potravín.
Jedzte stravu v odporúčanej energe-
tickej hodnote asi 1 200 kcal – 5 000
kcal.
Rozdeľte si jedlá podľa energetickej
hodnoty, prípadne vhodnosti do 3 -
4 skupín.
Usilujte sa, aby vaša strava bola z hľa-
diska obsahu jednotlivých živín vyvá-
žená.
V strave obmedzte príjem tukov a cuk -
rov. Optimálne energetické zloženie
základných živín je:
Cukry 135 - 150 g = 50 – 55 %
Bielkoviny 55 - 75 g = 20 – 25 %
Tuky 25 - 38 g = 20 – 30 %

Vyvarujte sa požívania alkoholických
nápojov (príležitostne biele víno – 2
dl).
Nízkoenergetické pokrmy pripravujte
chuťovo atraktívne.
Dbajte, aby vaša strava obsahovala do-
statok vitamínov, prípadne doplňte
vašu výživu o multivitamínový prí-
pravok.
Zvýšte obsah vláknin v strave konzu-
máciou väčšieho množstva zeleniny,

ovocia a vybraných pekárenských vý-
robkov.

Pitný režim
Pojem „pitný režim“ hádam uznáva
každý, ale nerešpektuje takmer nikto.
Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu
na to, či ste zdraví alebo chorí, tuční,
chudí. Piť treba pri športovaní aj pri
odpočinku.
Súčasná spoločnosť je nastavená tak, aby
systematicky potierala prirodzené po-
treby ľudí. Zdá sa, že všetko je dôležitejšie
než biologické funkcie. Počas vyučovacej
hodiny či počas práce sa akosi „nepatrí“
zájsť na záchod alebo ísť sa „len“ napiť.
Pri dlhom sedení na porade nie je
vhodné len tak vstať a ponaťahovať si
stuhnuté telo. A tak si postupne zvykáme
na to, že hoci aj telo vysiela rôzne signály,
že by sa niečo malo spraviť, nerešpektu-
jeme ich. A postupne ich prestaneme

vnímať. Alebo ich ne-
správne interpretujeme.
Neraz za pocitom hladu
stojí smäd. Stačilo by sa
dobre napiť vody a „hlad“
je preč. Ak máte pro-
blémy s nadváhou, skúste
si to – funguje to bez-
pečne. Postupne sme sa
naučili celkom ignorovať
prirodzené potreby. Jed-
nou z nich je aj pitie.
Nedá sa spoliehať na to,
že by sme pocítili smäd 
v „tú pravú chvíľu“.
Pocit smädu sa dostaví,
až keď je už veľmi ne-

skoro - keď je strata tekutín priveľká.
Chcete schudnúť? Pite pravidelne.
Táto zásada platí a je overená. Ak sa
pravidelne napijete, napríklad každú
hodinu po celý deň,  významne vám to
zlepší metabolizmus. Rozumné zloženie
stravy a pitný režim postačia, aby sa ru-
čička na vašej váhe začala posúvať sme-
rom nadol.
Text: MUDr. Roland WITTGRUBER,
primár, Pracovné preventívne 
centrum - interná ambulancia OÚSA
Foto: Peter Kresánek, INT
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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.

V prípade záujmu o inzerciu
kontaktujte vydavateľa:

OÚSA, s. r. o, 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
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Cítite, že by ste mali viac urobiť pre
zdravie seba či svojich blízkych? Ste

vystavení každodennému zhonu,
nedostatku času alebo vyššej záťaži

stresom? Aj pre vás sme pripravili
špeciálne zamerané iba jednodňové, ale

komplexné či cielené preventívne
prehliadky. Pridajte sa k vyše 50-tisíc

klientom, ktorí tieto pre zdravie naozaj
potrebné, účelné a užitočné prehliadky už

u nás absolvovali. Využite pritom obdobie zliav
až do 20 %, trvajúce do polovice februára 2013. 

Vysoko profesionálnu odbornú lekársku starostlivosť, 
bez zbytočných čakacích lehôt, vám poskytne Preventívne centrum OÚSA 

ako jednej z najlepšie hodnotených špecializovaných nemocníc. 

Adresa: Heydukova 10, 812 50 Bratislava; priamy kontakt tel.: 02/32 249 457 
mail: vmarian@ousa.sk, akallayo@ousa.sk

Pre vaše zdravie
3A 73A 86A 4A

69A10A66A
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