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SLOVO NA ÚVOD
Prajem Vám a v modlitbe
vyprosujem, milí naši čitatelia, požehnané vianočné
sviatky. Želám Vám i sebe,
aby sme sa počas prípravy
i sviatočných dní dokázali
na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo nám prinesie ten skutočný pokoj.
Ako urobiť radosť nie len
sebe a svojim blízkym, ale aj
Ježišovi. A nielen teraz počas sviatkov, ale aj v nastávajúcom roku.

V

ianoce... veľa sa o týchto sviatkoch napísalo
a povedalo. Až toľko,
že sa v tom neraz strácame.
Zháňanie sa za darčekmi, chutnými jedlami, upratovanie,
výzdoba a množstvo iných
detailov, ktoré do poslednej
chvíle vyskakujú. Stres z toho,
čo ešte všetko „musím“, lebo
idú Vianoce. Často si ani neuvedomíme, že Vianoce nie sú
o najvyberanejších darčekoch,
o pekných a plných stoloch.
„Pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,14) Slová nebeských zástupov, ktoré zazneli bezprostredne potom, ako anjel oznámil narodenie Ježiša. Ježiš prináša so sebou pokoj, ak budeme mať ochotu ho prijať a žiť tak, aby sme
ho nestratili. Ak budeme mať ochotu prijať pravidlá pokoja a nie pretláčať
svoje vlastné pravidlá. Jeho príchod na svet je o láske, o dobre. O láske,
ktorá sa prišla darovať; o dobre, ktorého výsledkom je pokoj. Aj keď Ježiš
neprišiel na zem kvôli sebe, ale kvôli nám, nie sú tieto sviatky iba o nás.
Sú aj o tom, ktorého narodeniny oslavujeme, teda o Ježišovi. Ak chceme
naozaj osláviť jeho narodeniny, položme si otázku aj z druhej strany. Ak má
Ježiš narodeniny, čím by sme mu urobili radosť? Čím by sme ho potešili?
Záleží mu až tak veľmi na tom, aké jedlo máme na stole alebo aký darček
budeme mať pod stromčekom, či nám kúpia to alebo ono? Myslím si, že
nie. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk
2,14) Asi si poviete, čím už len osláviť Boha, čo už len možno darovať Ježišovi? Veď on má všetko! Áno, má všetko. Jedna známa napísala, že predsa
je niečo, čo mu urobí radosť, čo mu možno stále darovať: môžeme sa mu
celí odovzdať, môžeme mu zveriť svoje hriechy (oľutovať ich a vyspovedať
sa), môžeme niečo dobré urobiť niekomu neznámemu. To ho určite poteší. Veď pre nás aj ten najmenší má v jeho očiach veľkú cenu - ak plní jeho
vôľu, je mu bratom, sestrou, matkou. „A čo ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších, mne ste urobili.“ V histórii je veľa ľudí, ktorí žili tieto
slová, ktorí žili evanjelium. Napríklad sv. Alžbeta, sv. František, sv. Martin,
sv. Mikuláš a mnohí svätci aj dnešnej doby, ako napr. sv. Matka Tereza, sv.
Ján Pavol II., sv. páter Pio a mnoho, mnoho iných ľudí. Prečo by sme sa
nemohli k týmto ľuďom pridať aj my? Prečo neurobíme Ježišovi radosť?
Prajem Vám a v modlitbe vyprosujem, milí naši čitatelia, požehnané vianočné sviatky. Želám Vám i sebe, aby sme sa počas prípravy i sviatočných
dní dokázali na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo nám prinesie ten
skutočný pokoj. Ako urobiť radosť nie len sebe a svojim blízkym, ale aj Ježišovi. A nielen teraz počas sviatkov, ale aj v nastávajúcom roku.

Ústredná časť z najznámejšieho a najväčšieho Slovenského dreveného Betlehema, ktorý prichýlil
Dom Božieho milosrdenstva (používa sa i pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej. Toto unikátne monumentálne rezbárske dielo vytvoril hlboko veriaci majster Jozef Pekara.
Text a foto: Peter Kresánek
číslo 4/2014
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Generálna predstavená Rehole sv. Alžbety
sestra Mária, OSE
Foto: sestra Jana-Battista
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OBSAH
Adekvátny beh môže pozitívne pôsobiť aj pri
liečbe rakoviny, či pomáhať zlepšiť kvalitu života
takto chorých ľudí (napríklad podľa výskumov
„Harvard Medical School“ v americkom Bostone).
To sú okolnosti, ktoré viedli mladé študentky
a študentov z bratislavskej Hotelovej akadémie
na Mikovíniho ulici číslo 1, zorganizovať za
pomoci svojich pedagógov a ďalších zainteresovaných podujatie, ktoré by propagovalo beh
ako zdraviu prospešnú aktivitu a zároveň by
podporilo onkologicky chorých.

SLÁVENIE

6

Odkaz hodný nasledovania
-Slávenie sviatku sv. Alžbety

Tohto roku bola založená nová tradícia slávenia
sviatku sv. Alžbety so všetkými zamestnankyňami a zamestnancami Onkologického ústavu
sv. Alžbety. Slávenie sa konalo najmä v duchu
štedrosti sv. Alžbety voči biednym a chorým
ľuďom. Preto jeho účastníci podporili aj charitatívny projekt. Prostredníctvom finančných darov
tým zabezpečili pomoc trpiacim ľuďom, ktorí sú
odkázaní na pomoc iným.

18

Študenti už dar odovzdali

Zástupcovia spomedzi mladých študentiek
a študentov - delegácia 3. C triedy z bratislavskej
Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici číslo 1,
spolu s triednou profesorkou Ing. Kornéliou Lohyňovou, už druhý dar študentov pre Onkologický ústav sv. Alžbety odovzdali. Výťažok z druhého
ročníku charitatívneho behu s čiapkou CapRun
od nich prevzal priamo riaditeľ a konateľ ústavu
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Výťažok
bude použitý pre pacientov ústavu. Využije sa na
nadobudnutie vyšetrovacích súprav potrebných
pre včasné odhalenie nádorov hrubého čreva
a konečníka.

Naše pracoviská

9

Oddelenie organizačno-metodické
a zdravotníckych informáci

Oddelenie organizačno-metodické a zdravotníckych informácií patrí v štruktúre Onkologického
ústavu sv. Alžbety medzi oddelenia spoločných
zložiek odboru liečebno-preventívnej starostlivosti. Od decembra 1996 vedie oddelenie primár
MUDr. Vladimír Vlasák, vrchnou sestrou je Anna
Baranová.
DOBROVOLNÍCTVO
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19

Keď dávaním rastieme
Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Blahoželáme jubilantovi

Naše občianske združenie Dobrovoľnícka
skupina (DS) Vŕba už viac ako jedenásť rokov
pôsobí v rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety
a venuje sa sprevádzaniu a ďalším aktivitám
určeným jeho pacientom. V tomto sviatočnom
predvianočnom a novoročnom čísle vám ponúkame tri príbehy našich dobrovoľníčok. Danka je
našou dobrovoľníčkou už takmer tri roky a vedie
pondelkové kluby na klinike radiačnej onkológie.
Petra je jednou z dobrovoľníčok, ktoré posilnili
naše rady nedávno. Polroka sprevádza pacientov
na internom oddelení. Ľubka podáva nápoje
v čakárňach pred ambulanciami od začiatku poskytovania tejto služby. Rozprávajú nám o svojej
ceste k dobrovoľníctvu, do DS Vŕba,
o svojej motivácii, dobrovoľníckej činnosti
i o tom, čo ňou získavajú.

Životné jubileum oslávil prof. MUDr. Peter
Stanko, PhD., prodekan LFUK a prednosta Kliniky
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Navždy nás opustili...

Dňa 8. septembra 2014 zomrela sestra Vladimíra,
vo veku 91 rokov a onedlho na to, 11. októbra
2014 sestra Vincencia, ktorá mala 86 rokov. Sú
pochované v našej kláštornej krypte.
V prvý novembrový deň nás zastihla ďalšia
smutná správa: navždy nás opustila naša milá
spolupracovníčka MUDr. Miriam Hrubišková.
ZVYŠOVANIE ODBORNOSTI
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Prehlbovanie kvalifikácie Tvorivé prostredie pre odborný rast

Tvorivé prostredie v Onkologickom ústave sv.
Alžbety vytvára vzájomné prepojenie: synergický
efekt pri stimulácii pre uplatňovanie čo najúčinnejších a najmodernejších metód diagnostiky
a liečby, rozvoja výskumu a publikačnej činnosti.
Výraznou mierou k tomu prispieva i ďalšie
zvyšovanie odbornosti. Popri náročných úlohách
si tak viaceré pracovníčky a pracovníci ústavu tiež
permanentne zvyšujú úroveň svojej kvalifikácie
a prehlbujú odbornosť.

Oddelenie marketingu OÚSA informuje Mladí, čo sú príkladom

Dnes je už známe, že medzi ľuďmi, ktorí pravidelne vytrvalostne športujú, napríklad behajú,
sú onkologické ochorenia zvyčajne zriedkavejšie.
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Názor prispievateľa
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Podporujme
Ligu proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE

24

Európske ligy proti rakovine
v Bratislave

Od 14. do 17. októbra 2014 sa uskutočnilo
v Bratislave 34. Valné zhromaždenie Európskej
asociácie líg proti rakovine (ECL). Organizátorom
a hostiteľom podujatia bola slovenská Liga proti
rakovine. Keďže táto naša Liga vznikla „pod
strechou alžbetíniek“ vo vtedajšom Ústave experimentálnej onkológie SAV, kde som pracovala,
chcela by som sa s čitateľkami a čitateľmi Našej
nemocnice podeliť o radosť z úspešného priebehu tohto najnovšieho celoeurópskeho podujatia.

ZDRUŽENIE PRE ONKOLÓGIU

UMENIE

23

26

Pomoc na správnom mieste
Nečakajme...

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým,
ktorí sa rozhodli v minulom roku podporiť Združenie pre onkológiu (ZpO).

Bratislavské onkologické dni
Kontroverzie v onkológii
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Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) sú už
tradičným jesenným odborným podujatím, ktoré
organizuje Slovenská onkologická spoločnosť
v spolupráci s ostatnými inštitúciami venujúcimi
sa liečbe onkologických pacientov vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety reprezentovaného
riaditeľom Doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc.
V programovom výbore kongresu boli aj odborníci z nášho ústavu, a to prof. MUDr. Stanislav
Špánik, CSc., MUDr. Elena Bolješiková, CSc., doc.
MUDr. Vladimír Bella, PhD. a MUDr. Dagmar
Sorkovská. Tohtoročný kongres sa konal v dňoch
9. až 10. októbra v hoteli Holiday Inn v Bratislave
a hlavnou témou podujatia boli „Kontroverzie
v onkológii“.

rokov pokračujúci cyklus výstav „Umenie, ktoré
lieči“, zdôvodnil a podnietil riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc. h. prof.

NEKROLÓGY

Odborné podujatia
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Opäť sa nám ozval z Novej Dubnice, náš
pravidelný prispievateľ Martin Minárik. Napriek
svojmu ochoreniu a ťažkej rodinnej situácii,
dokáže svojimi článkami pomáhať iným a vlievať
optimizmus. Uverejňujeme jeho najnovší článok,
v ktorom vyjadruje tiež podporu Lige proti
rakovine..
PACIENTSKÉ AKTIVITY

29

Výuka samovyšetrenia
prsníka

V nadväznosti na 15. október, vyhlásený
medzinárodnou organizáciou Europa Donna za
deň prevencie onkologických ochorení prsníka,
sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety uskutočnila
vernisáž, prezentácia a pokračuje najnovšia
výstava: „Sme úžasní“..
Oplatí sa navštíviť

53. výstava umenia,
ktoré lieči

Od 25. septembra do 19. októbra 2014 pokračoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho
Preventívnom centre, cyklus výstav „Umenie,
ktoré lieči“ v poradí už 53. prezentáciou. Výber
takmer štyroch desiatok akvarelov z Bratislavy
a Košíc na nej vystavoval Jozef Schmögner.
Všetky rozmerov formátu A4, niektoré vyhotovené i v kombinácii s tušom. Autor svoju najnovšiu
prezentáciu tvorby aj priliehavo nazval „Hudobná
Bratislava a kultúrne Košice“. Úspešný, už štrnásť

32

Slovenský betlehem

Monumentálne rezbárske dielo: Slovenský
betlehem (podľa Wikipédie asi najväčší drevený
pohyblivý betlehem na svete) sa nachádza
v priestoroch Domu Božieho narodenia (pôvodne
Domu Božieho milosrdenstva) v pútnickom
mieste Rajeckej Lesnej. Nájdete ho hneď vedľa
tamojšieho farského kostola Narodenia Panny
Márie.
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SLÁVENIE

Odkaz hodný nasledovania

Slávenie sviatku

sv. Alžbety

P

odujatie sa na pozvanie sestier
alžbetínok začalo v Kostole
sv. Alžbety slávením svätej omše,
ktorej hlavným celebrantom bol
duchovný správca nemocnice br.
Ondrej Tkáč, OFM Cap. Slávnostnú
atmosféru omše ozvláštnil precítenou kázňou a výzvou šíriť pokoj,
obetavosť a lásku ThDr. Marián
Červený, PhD. Spomenul v nej aj
radostné okamžiky osláv 800 ročíslo 4/2014
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kov od narodenia svätej Alžbety,
ktorých sa sám vtedy zúčastnil
ako farár bratislavskej Katedrály
sv. Martina. Zároveň pripomenul
i časy veľkých útrap a strádaní,
ktorými alžbetínky, najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia,
prešli. A to bez toho, ako vyzdvihol,
aby to čo i len jednu z nich zlomilo.
Tesne pred ukončením tohto liturgického slávenia sa prítomným pri-
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hovoril riaditeľ ústavu doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Okrem
iného im priblížil uplynulých
dvadsať rokov novodobej histórie
našej nemocnice. Ocenil všetkých,
ktorí sa o jej vznik a dobré meno
zaslúžili. Zároveň tiež pripomenul,
že obnovenie činnosti nášho ústavu ako samostatnej nemocnice by
bez úsilia sestier alžbetínok, ich
vtedajšej generálnej predstavenej
sestry Alexandry Mišákovej a ďalších pomocníkov nebolo možné.
A podnes nie je plne docenené.
Preto im patrí od všetkých nás skutočne úprimná vďaka. Na záver poblahoželal alžbetínkam k sviatku
ich patrónky. Sestre Márii daroval
pre nich kyticu vďaky.
Na záver sa prihovorila k prítomným aj predstavená Rehole svätej
Alžbety sestra Mária Ragulová. Prinášame plné znenie jej príhovoru:
„Vážení konatelia, zamestnanci
OÚSA a všetci tu zídení!
Zišli sme sa, aby sme oslávili predovšetkým Boha za milosti, ktorými nás obdaroval či už na príhovor
svätej Alžbety, alebo akýmkoľvek
iným spôsobom, dobrodením,
skutkom lásky. Slávime sviatok
ženy, svätej ženy - Alžbety Uhorskej. Jej príbeh nie je vymyslený,
je pravdivý. Hovorí, že je možné žiť
jeden pre druhého, dávať zo seba
a byť pri tom šťastný. Dávať pre svojich blízkych doma alebo pre priateľov, známych, kolegov, dávať ľu-

ďom v núdzi, dávať chorým, ktorí
sú vám zverení a mať z toho radosť.
Je to možné. Ale radosť budeme
mať z toho iba vtedy, ak to pramení
z pravej lásky, z nášho rozhodnutia.
Robota pre robotu ubíja, ale práca
z úprimnosti srdca obohatí aj nás,
aj tých, ktorým slúžime.
Ďakujem Vám za všetko, čo robíte
pre druhých; predovšetkým vám
však z úprimného srdca ďakujem
za všetko, čo robíte pre chorých tu,
v tejto nemocnici!

Sv. otec, pápež František tento
týždeň v jednom zo svojich príhovorov povedal: „Nepodľahnite
pokušeniu robiť veci, ktoré by vás
mohli odviesť od skutočnej služby
blížnemu“. A ja Vás chcem v tejto
chvíli povzbudiť k tomu, aby ste
sa nenechali nikým a ničím znechutiť. A keď na vás doľahne nejaká tá ťažká chvíľa, pokúste sa opäť
nadchnúť pre druhých. Pozrite sa
na sv. Alžbetu, pozrite sa na Ježiša
– tí, nech sú vašou silou, nech sú
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vašou inšpiráciou ako na to. Určite bude váš život krajší a zmysluplnejší. Nenechajte si pokaziť radosť,
nenechajte sa odviesť od skutočnej
služby blížnemu.“
Po svätej omši sa účastníci slávenia
zišli na požehnanom pohostení
v jedálni ústavu, kde bola pôvodne
nemocničná sála. V duchu tradícií
Agapé prvých kresťanov tu na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci spoločne stolovali.
Aj vďaka vaším finančným príspev-
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Naše pracoviská

Oddelenie organizačno-metodické
a zdravotníckych informácií
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Oddelenie organizačno-metodické a zdravotníckych informácií patrí v štruktúre Onkologického ústavu sv. Alžbety medzi oddelenia spoločných zložiek odboru liečebno-preventívnej starostlivosti. Od decembra 1996 vedie oddelenie primár MUDr. Vladimír Vlasák,
vrchnou sestrou je Anna Baranová.
Pracovníčky každého pacienta zaregistrujú do Nemocničného informačného systému (NIS) na základe
preukazu poistenca a platného dokladu totožnosti. Po zaevidovaní
(meno, rodné číslo, adresa, telefonický kontakt, zdravotná poisťovňa) pacient dostane identifikačnú
kartu ústavu. Tou sa preukazuje
na jednotlivých ambulanciách či
iných pracoviskách ústavu. Tento
systém uľahčuje a urýchľuje identifikáciu pacientov, kontakt s nimi,
ako aj vykazovanie výkonov pre
zdravotné poisťovne.
Ročne je v centrálnej registrácii našej nemocnice vybavených približne 27-tisíc pacientov.

zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Projekt financuje stavby
a prevádzkovanie nemocníc, škôl,
sirotincov, centier pre duševne
a fyzicky postihnuté deti, pokrýva
nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou
vodou. Pán Boh zaplať za vaše dary
a štedrosť.
Výnimočnú udalosť v živote rehole i pracovníkov ústavu: slávenie
sviatku sv. Alžbety si pripomíname
i niekoľkými fotografiami.
Text a foto: Peter Kresánek
kom sestry alžbetínky v duchu
štedrosti svätej Alžbety podporili
projekt Pápežských misijných diel
Misijné dielo detí, ktorý sa snaží,
aby mohli deti v misiách vyrastať

Primár oddelenia MUDr. Vladimír Vlasák.

H

lavnými úlohami oddelenia
sú: zabezpečovanie evidencie, zberu a spracovania výkonov
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komunikácia so zdravotnými poisťovňami, vedenie registra
pacientov a archívu zdravotnej
dokumentácie. Oddelenie sa tiež
podieľa na riešení sťažností; úzko
spolupracuje s oddelením informačných technológií, koordinuje
činnosti ústavu aj s požiadavkami
samosprávneho kraja. Vzhľadom
na širokú škálu svojich činností je

Rehoľa svätej Alžbety vznikla v Nemecku v 17. storočí.
V našom meste pôsobí od 18.
storočia počnúc rokom 1738.
Od samého začiatku, tak ako
to uvádzajú historické pramene, sa aj na území terajšej
Bratislavy, starajú alžbetínky
o chorých a trpiacich.
číslo 4/2014
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oddelenie rozdelené do viacerých
úsekov.
Úsek centrálnej registrácie pacientov a prijímacej kancelárie
Na tomto úseku pôsobia: Soňa Antalicsová, Mgr. Eva Hanková, sestra
Hyacinta (Erika Runnová) a Lívia
Palšovičová.
Každý pacient, ktorý prvýkrát navštívi našu nemocnicu za účelom
poskytovania zdravotnej starostlivosti, je povinný prihlásiť sa na Programátor-analytik
pracovisku Centrálnej registrácie. Ing. Vladimír Proksa.
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Naše pracoviská

Samostatný odborný referent
Mária Čambálová.

Samostatný odborný referent Ing. Eva Zámocká,
vrchná sestra oddelenia Anna Baranová.

Ak je pacient poukázaný na hospitalizáciu, pracovníčky prijímacej
kancelárie na základe odporučenia
príslušnej ambulancie pripravia
jeho hospitalizáciu po administratívnej stránke. Zaevidujú ju v NIS-e, vypíšu hlavičku chorobopisu
a s takto pripravenou dokumentáciou odošlú pacienta na lôžkové
oddelenie. Takisto zabezpečujú
administratívny proces pri preloženiach pacienta medzi jednotlivými oddeleniami ústavu.

Prijímacia kancelária pripravuje
v súčasnosti každodenne aj podklady pre zdravotné poisťovne na
odsúhlasenie plánovaných hospitalizácií. Všeobecná zdravotná
poisťovňa a Dôvera zdravotná
poisťovňa zaviedli pre lôžkové zariadenia systém elektronického
nahlasovania a odsúhlasovania plánovaných hospitalizácií (takzvaný systém e-Hospik, resp. HOSPICom). Pri tomto systéme môže byť
pacient (okrem akútneho príjmu)
hospitalizovaný len po odsúhlase-

ní príslušnou zdravotnou poisťovňou. Ročne je v našom ústave prijatých a liečených približne šesť
tisíc pacientov.

Referentky Edita Pástiová a Soňa Antalicsová.

Úsek zdravotnej dokumentácie
a archív chorobopisov
Tu pracujú: Martina Borovičová,
Dana Brnová, Zdena Kozmanová, Jozef Krajčovič, Edita Pástiová
a Monika Pažitná.
Po ukončení hospitalizácie pacienta je každý chorobopis odovzdaný
na úsek zdravotnej dokumentácie.

Samostatný odborný referent
Mgr. Beata Ferenčičová.

Samostatné odborné referentky Martina Borovičová a Dana Brnová.
číslo 4/2014
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Pracovníčky úseku skontrolujú dokumentáciu po formálnej stránke,
skontrolujú denné zápisy v dekurzoch, splnenie právnych náležitostí
(podpisy, pečiatky) a prepúšťacie
správy. V prípade novozisteného
zhubného ochorenia aj vyplnenie
Hlásenia ZN. Súčasne zabezpečia
odoslanie tohto hlásenia aj s prepúšťacou správou do Národného
onkologického registra.
Všetky zdravotné záznamy pacienta, či už hospitalizácie alebo ambulantné vyšetrenia, sú uložené v tzv.
„Obálke chorobopisu“. Obálku

spracuje úsek dokumentácie po
prvej hospitalizácii pacienta, kedy
jej priradí evidenčné číslo. Na základe tohto identifikačného čísla sa
dokumentácia ukladá do archívu
a podľa aktuálnej potreby sa opätovne vyhľadáva.
Archív chorobopisov sa nachádza
na viacerých miestach v ústave.
Obsahuje zdravotnú dokumentáciu pacientov uchovávanú v súlade s platnými právnymi predpismi
(uzamknuté priestory, príslušné
časové obdobie). Pracovníci archívu vyhľadávajú a sprístupňujú dokumentáciu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek – pri príchode
pacienta na ambulantné vyšetrenia, opakované hospitalizácie, pri
spracovávaní štatistických ukazovateľov, pre vedecké alebo klinické
štúdie.

vyšetrovacích pracoviskách sú evidované v Nemocničnom informačnom systéme (NIS), v dokladoch
pacienta. Z týchto údajov úsek
pravidelne mesačne spracováva
tzv. dávky vykázanej zdravotnej
starostlivosti, ktoré sú podkladom
pre vytvorenie faktúr do zdravotných poisťovní. Na základe uvedených dávok a faktúr je nášmu ústavu uhrádzaná platba z poisťovní.
Z hľadiska príjmu a finančného
zabezpečenia ústavu je tak tento
úsek skutočne nenahraditeľný.

Úsek styku so zdravotnými
poisťovňami
Úseku pracujú: Mária Čambalová,
Mgr. Beáta Ferenčičová, Martina Hojerová, Milena Klčová, MUDr. Viera
Lesáková a Ing. Vladimír Proksa.
Všetky výkony poskytnuté pacientom v jednotlivých ambulanciách, Samostatný odborný referent
oddeleniach, laboratóriách a iných Martina Hojerová.
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Osobitne sú na tomto úseku spracovávané dávky a faktúry za zdravotnú starostlivosť poskytnutú slovenským poistencom, poistencom
EÚ, samoplatcom a bezdomovcom.
Vykázané dávky o poskytnutej
zdravotnej starostlivosti sú revíznymi lekármi poisťovní kontrolované. Pritom úhrada niektorých výkonov môže byť revíznym lekárom
aj zamietnutá. Informácia o zamietnutých výkonoch sa potom uvedie
v chybových protokoloch, ktoré
sú následne rozposielané každej
ambulancii a pracovisku. Odôvodnenosť, respektíve nesúhlas so
zamietnutými a neuhradenými výkonmi potom vyjadrujeme v opravných dávkach, kde odôvodňujeme
spôsob vykázaných výkonov.
Na úseku sú evidované všetky
zmluvy a dodatky k zmluvám s poisťovňami. Spracovávajú sa tu tiež
analýzy výkonnosti jednotlivých
pracovísk, chybovosti pri vykazovaní výkonov i podklady k rokovaniam s poisťovňami.
Úsek zdravotnej štatistiky
Pracuje tu Ing. Eva Zámocká.
Na úseku sú spracovávané denné
stavy hospitalizovaných, týždenná

DOBROVOĽNÍCTVO

Keď dávaním rastieme
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Referentka sestra Hyacinta (Erika Runnová).

evidencia výkonov jednotlivých
ambulancií a každý mesiac sú
z tohto úseku odosielané „Hlásenia hospitalizácií“ do Národného
centra zdravotníckych informácií.
Na základe oprávnených žiadostí úsek zabezpečuje a odborne
spracováva štatistické informácie o rozsahu a druhoch zdravotnej starostlivosti poskytovaných
v ústave. Úsek tiež zabezpečuje
a koordinuje spoluprácu s organizáciami, ktoré sú poverené štatistickým výkazníctvom.

Úsek sociálnej starostlivosti
Zabezpečuje ho Anna Baranová vrchná sestra.
Ako sociálna sestra oddelenia rieši
sociálne dôsledky ochorení, poskytuje informácie o sociálnej pomoci
a podpore (poradenstvo o sociálnych službách), pracuje s rodinou
pacienta a zabezpečuje komplexne
koordináciu i s ostatnými odborníkmi aj pri riešení prípadných
problémov.

Naše občianske združenie Dobrovoľnícka skupina (DS) Vŕba už viac ako jedenásť rokov pôsobí
v rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety a venuje sa sprevádzaniu a ďalším aktivitám určeným
jeho pacientom. V tomto sviatočnom predvianočnom a novoročnom čísle vám ponúkame tri príbehy našich dobrovoľníčok. Danka je našou dobrovoľníčkou už takmer tri roky a vedie pondelkové kluby na klinike radiačnej onkológie. Petra je jednou z dobrovoľníčok, ktoré posilnili naše
rady nedávno. Polroka sprevádza pacientov na internom oddelení. Ľubka podáva nápoje v čakárňach pred ambulanciami od začiatku poskytovania tejto služby. Rozprávajú nám o svojej ceste
k dobrovoľníctvu, do DS Vŕba, o svojej motivácii, dobrovoľníckej činnosti i o tom, čo ňou získavajú.

Text: MUDr. Viera Lesáková,
MUDr. Vladimír Vlasák
Foto: Peter Kresánek

Stojace: Danka, Ema (koordinátorka dobrovoľníkov DS Vŕba)
a Pavlína.

Sanitárky Zdenka Kozmannová a Monika Pažitná.
číslo 4/2014
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Referentka Mgr. Eva Hanková.

Danka
Do Dobrovoľníckej skupiny Vŕba
som prišla, keď som už mala skúsenosti s dobrovoľníctvom v inej
organizácii. Začínala som na rádiológii B, kam som chodila pravidelne raz do týždňa s hracími kartami.
Hneď počas mojej prvej návštevy
na oddelení som stretla pánov,
ktorí si chceli zahrať žolíka. Na ich
izbu som potom chodila pravidelne nasledujúcich šesť týždňov. Spoločné večery sme trávili hraním
kariet a rozprávaním. A keďže práve prebiehali Majstrovstvá Európy
vo futbale, stihli ma aj detailnejšie

oboznámiť s pravidlami futbalu. Cítila som sa, akoby som bola navštíviť svojho dedka a jeho kamarátov.
Keby okolo nás občas neprešiel
niekto z lekárov alebo sestričiek,
ani neviem, že sme v nemocnici.
Rada spomínam na to, ako ma títo
páni pravidelne, v čase keď som
zvykla prichádzať očakávali, potešení tým, že aspoň na chvíľu rozšírim ich kartársku družinu. Asi ani
netušia, ako veľmi mi pomohli pri
mojich začiatkoch v nemocnici.
Po čase som sa prestala venovať
hraniu kariet a začala pomáhať
pri organizovaní Klubov šikov-

13

ných rúk. Najprv iba v pondelok,
ale teraz už aj vo štvrtok sa večer
o šiestej stretávame na rádiológii.
Aby sme spoločne – dobrovoľníčky, pacientky a občas i pacienti
– strávili čas maľovaním kamienkov, zdobením darčekových škatuliek, výrobou pletených venčekov
z papiera a rôznymi inými tvorivými aktivitami. Častokrát však nie
je ani tak dôležitý výsledok nášho
umeleckého snaženia, ale čas, ktorý takto spolu v príjemnej atmosfére strávime.
Počas našich tradičných klubových
aktivít sme už okrem iného stihli
predebatovať rôzne témy – od varenia, starostlivosti o záhradky až
po naše koníčky a prácu; lúštili
sme krížovky, pripravovali darčeky
pre našich blízkych, spoločne fandili hokejistom. A keď sme mali na
to chuť, mlčali sme a v tichu sme
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Pavlína a Danka, ktorá je dobrovoľníčkou vo Vŕbe už takmer tri roky.
Vedie pondelkové kluby na klinike radiačnej onkológie.

nechali prúdiť naše myšlienky.
Podstatné je, že každý má pri takýchto stretnutiach na výber zvoliť
si to, čo mu najlepšie vyhovuje a na
čo sa cíti.
Dobrovoľníctvo dáva možnosť zažiť niečo nové, stretnúť ľudí z rôznych pracovných zaradení, sociálnych sfér alebo regiónov. Ľudí
s odlišnými skúsenosťami, túžbami
a záľubami. Je to príležitosť naučiť sa niečo nové. Dobrovoľníctvo
zároveň poskytuje možnosť lepšie
spoznať sám seba. Táto pestrosť
ma obohacuje a otvára mi dvere do
pre mňa neznámych svetov. A tak
čas a úsilie, ktoré venujem dobrovoľníctvu, je bohato vyvážený a odmenený.
Petra
Práca s ľuďmi na onkológii ma už
dávnejšie zaujíma. Keď na jar tohto
roka prebiehal nábor nových dobrovoľníkov do DS Vŕba, spolu s kamarátkou sme sa prihlásili a ja som
bola prijatá. Nasledovalo školenie
číslo 4/2014
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a po ňom som začala sprevádzať
pacientov na internom oddelení.
Pamätám si, ako som šla prvý raz
s očakávaním a rešpektom do tohto, pre mňa neznámeho prostredia.
Vtedy bolo pre mňa prekvapením
zistenie, že pacienti sú takí istí ľudia, akých stretávam v bežnom živote. A tu v nemocnici si môžeme
poskytnúť vzájomnú prítomnosť;
jednoducho byť spolu, ako človek
s človekom.
Každý týždeň prichádzam na oddelenie s rovnakými pocitmi, a aj
tak je každá návšteva iná. Jednotlivé situácie na izbách pacientov sa
jednoducho utvoria. K nášmu spoločne strávenému času prispieva
pacient i ja – tvoríme si to spolu.
Vzniká medzi nami vzťah, a aj keď
sa s niektorými pacientmi spolu
zhovárame prvýkrát, necítim medzi nami zdržanlivosť. Som otvorená a pripravená počúvať čokoľvek,
čo majú pacienti a pacientky na
srdci. Niektorí potrebujú zdieľať
svoje starosti a trápenia, iní mi ho-
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voria o záhradke, na ktorú sú pyšní
alebo o šikovných vnúčatách.
Niekedy sa stáva, že pacient nemá
chuť na rozhovor. Je to pochopiteľné a rozumiem tomu, keď pacienti odmietnu moju spoločnosť.
Chápem, že nie vždy má ktokoľvek
z nás náladu na rozhovor, pretože
práve potrebuje byť sám so svojimi
myšlienkami. Aj týmto pacientom
som k dispozícii, ak by neskôr alebo inokedy mali záujem o spoločné strávenie času.
Za tohto polroka som na oddelení stretla skvelých ľudí, inšpiratívne ženy, múdrych mužov. Viacerí
z nich mi utkveli v pamäti a neraz
si spomeniem na naše spoločné
rozhovory. Pre mňa je krásne, keď
odchádzam z izby pacienta s pocitom, že som tam nebola zbytočne, že aspoň na tú chvíľu som mu
spríjemnila deň, a keď sa lúčime
s úsmevom na perách. Pravda je
taká, že my, dobrovoľníci sme tu
pre pacientov, ale čaro spočíva
v tom, že aj pacienti nám niečo
cenné odovzdávajú. Som vďačná
za tie krásne chvíle a dni strávené
s nimi a teším sa na ďalšie spoločné
stretnutia na oddelení.
Ľubka
Odjakživa som uvažovala o tom, že
chcem byť niekomu nápomocná
– mala som to akosi zakódované
v sebe. Zároveň som k tomu bola
odmalička rodičmi vedená. Pred
časom ma oslovilo oznámenie v novinách o tom, že sa hľadajú noví
dobrovoľníci do DS Vŕba. Pôvodne
som mala záujem o sprevádzanie
hospitalizovaných pacientov, ale
dopadlo to inak. Bola som vybraná
na podávanie nápojov a myslím,
že to bola dobrá voľba. Nie je to
tak náročná služba ako na oddeleniach. Sprevádzanie ťažko chorých
tu môže byť psychicky vyčerpávajúce a vyžaduje si veľké množstvo
energie. Preto je, podľa mňa, možno vhodnejšie pre mladých a zdravých ľudí.
Keď si spomínam na svoje začiat-

ky v DS Vŕba, prebehli vporiadku
a ľahko – boli sme všetci výborne
predpripravení školeniami. Neskôr tiež pravidelnými intervíziami a supervíziami. Získali sme tak
veľa potrebných odborných informácií. Od začiatku som sa tu cítila
dobre vďaka výbornej atmosfére,
profesionálnemu a zároveň ľudskému prístupu ľudí z Vŕby. Dnes po
roku a pol sa tu cítim viac udomácnená, som odvážnejšia. Obohatená
skúsenosťami a vzdelávaním som
získala určitú profesionalitu.
Naša služba dolu pred ambulanciami je predovšetkým o servise nápojov. Je poskladaná z drobností,
malých rozhovorov. Častokrát som
zažila situácie, keď sa nám pacienti zdôverovali, hoci len krátko, so
svojimi pocitmi – radostnými, ak
boli výsledky vyšetrení a celková
prognóza dobrá, ale aj smutnými.
Vnímam ich potrebu – byť vypočutí vo svojich trápeniach, bolestiach
a problémoch. Niekedy potrebujú
upokojiť či jednoducho spríjemniť
dlhé chvíle čakania. Inokedy, kým
vypijú kávu alebo čaj, si vypočujem
ich príbeh. Alebo sú to aj stretnutia
bez slov, ale s úsmevom a vedomím,
že sme sa pred chvíľou poznali pri
ponúkaní nápojov. Vnímam, že pacienti sú veľmi vďační za túto službu – za nápoj i samotnú pozornosť,
za to že sa im prihovoríme, že majú
možnosť sa porozprávať.
Dôvodom, prečo som dobrovoľníčkou vo Vŕbe je, že to čo robím
a robíme má zmysel. Cítim doslova povinnosť niečo zo seba darovať, odovzdať ďalej, s radosťou a
nezištne – pretože som doteraz
mala šťastie, nemala som väčšie
problémy, som zdravá a mám čas.
Keby som ja bola v situácii pacienta v čakárni nemocnice a niekto
by mi priniesol nápoj, usmial sa na
mňa, povedal mi nejaké slovo, prípadne by bol ochotný ma vypočuť,
veľmi by ma to potešilo. Človek
potrebuje blízkosť človeka – stačí
len zastaviť sa, venovať a prijať pohľad či úsmev. A to čo mi pomáha

Petra je jednou z tých, ktorí posilnili rady dobrovoľníkov v Onkolo‑
gickom ústave sv. Alžbety nedávno. Vyše polroka sprevádza pacientov
na internom oddelení.

ďalej pracovať ako dobrovoľníčka
je radosť pacientov, ktorí prijímajú našu službu, chvália ju, vravia,
že im dobre padne, ďakujú a prajú
nám veľa šťastia.
Za to obdobie, počas ktorého pôsobím ako dobrovoľníčka na onkológii som si uvedomila, ako veľa ma
pacienti naučili, akým sú mi príkladom a povzbudením, poopravila
som si hodnotový rebríček, uvedomila som si, že nič nie je tak dôležité ako zdravie a aké dôležité je mať
poruke niekoho blízkeho a nemusí
to byť práve príbuzný... Moja služba

mi formuje charakter, mení ma, poľudšťuje. Som tu rada, som spokojná a s pokorou si myslím, že ma to
ako človeka zlepšilo.
Všetkým čitateľkám a čitateľom
časopisu Naša nemocnica prajeme
radostné a pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok. Dobrovoľnícka skupina Vŕba.
Text: Ing. Dana Cibiriová, Petra
Ščehovičová, PhDr. Ľubica Poliachová, Mgr. Emília Hlávková
Foto: Peter Kresánek

Ľubka podáva nápoje v čakárňach pred ambulanciami od začiatku
poskytovania tejto služby.
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Oddelenie marketingu OÚSA informuje

Mladí, čo sú príkladom

Dnes je už známe, že medzi ľuďmi, ktorí pravidelne vytrvalostne športujú, napríklad behajú, sú onkologické ochorenia zvyčajne zriedkavejšie. Adekvátny beh môže pozitívne pôsobiť
aj pri liečbe rakoviny, či pomáhať zlepšiť kvalitu života takto
chorých ľudí (napríklad podľa výskumov „Harvard Medical
School“ v americkom Bostone). To sú okolnosti, ktoré viedli
mladé študentky a študentov z bratislavskej Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici číslo 1, zorganizovať za pomoci svojich pedagógov a ďalších zainteresovaných podujatie, ktoré by
propagovalo beh ako zdraviu prospešnú aktivitu a zároveň by
podporilo onkologicky chorých.

I

niciátori a organizátori podujatia, medzi nimi študenti Marek
Belaj, Kristína Csolleiová, Kvetka
Čojová, Dušan Geleta, Dominika
Hatalová, Kornélia Lohyňová, Michelle Moravková, Zuzka Niznerová, Michaela Polakovičová, či Jaroslav Timko ho nazvali CapRun, čiže
beh s čiapkou. Behom v čiapkach
sa tak rozhodli symbolicky pripomenúť vypadávanie vlasov pri tejto zákernej chorobe. Zároveň tým
ukázať, že sa dokážu vcítiť do ťažkej
situácie onkologických pacientov.
Už prvý ročník podujatia CapRun
sa mimoriadne vydaril. Trasu od
číslo 4/2014
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štartu pod mostom Lafranconi až
do cieľa v stanovišti Propeller pri
námestí Ľudovíta Štúra absolvovalo
takmer tristo bežcov zo štrnástich
bratislavských škôl. A to aj napriek
sychravému daždivému počasiu.
Na záver zaplnili Hviezdoslavovo
námestie, kde sa konalo vyhodnotenie najlepších a vyžrebovali sa
tiež ceny od sponzorov. Vyzbierané
prostriedky z tohto prvého charitatívneho podujatia študenti venovali
pre Onkologický ústav sv. Alžbety.
Využívajú sa už na včasné diagnostikovanie rakoviny krčka maternice
(pomocou testov HPV).
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Druhý ročník propagačne charitatívneho podujatia CapRun bol ešte
vydarenejší. Nielen vďaka lepšiemu, slnečnému počasiu. Zúčastnilo sa ho takmer štyristo študentiek
a študentov bratislavských škôl.
Zaujímavé je, že prvé dve miesta
v behu obsadili práve študenti zo
školy, ktorá ho organizovala: Dominik Román a Tomáš Rusňák. Pri
vyhodnotení celého podujatia na
Hviezdoslavovom námestí bolo radosťou vypočuť si tiež myšlienky
riaditeľky Hotelovej akadémie Ing.
Kataríny Bielej a triednej profesorky Ing. Kornélie Lohyňovej. Z ich
hrejivých slov vyplynulo, že štu-

dentky a študenti majú, nielen pri
takýchto ušľachtilých počinoch,
ich plnú dôveru a podporu.
„V mene vedenia Onkologického
ústavu sv. Alžbety ďakujem pedagógom a študentom bratislavskej
Hotelovej akadémie za krásnu
myšlienku tohto podujatia. Rovnako ďakujem i vám, všetkým
účastníkom behu, za vašu pomoc
a podporu. Nakoľko ste sa rozhodli venovať pre našich chorých tiež
výťažok zo štartovného aj z druhého ročníka behu CapRun. Výťažok
chceme použiť na nadobudnutie
vyšetrovacích súprav potrebných
na včasné odhalenie nádorov
hrubého čreva a konečníka.“ Uviedol na námestí, za opäť výťažkom
z charitatívneho behu obdarovaný Onkologický ústav sv. Alžbety, RNDr. Jozef Tóth, CSc. vedúci
Oddelenia marketingu ústavu.
Zároveň vyslovil uznanie študentom Hotelovej akadémie a ďalším
spoluorganizátorom a podporova-

teľom už druhého ročníka behu
za vynikajúcu prípravu a zvládnutie tohto podujatia. Vyzdvihol ich
ľudsky silnú motiváciu a hlbokú
myšlienku podpory pacientov
s onkologickými ochoreniami. Poďakoval za príkladnú inšpiráciu,
ktorú študenti týmto svojim počinom dávajú príklad nielen mladým, ale všetkým ľuďom v našej
spoločnosti.
„Chceli sme sa, aj behom Cap Run,
zapojiť aktívnejšie do diania okolo
seba. Pomôcť prostredníctvom tejto charitatívnej akcie pacientom
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Zároveň tak spojiť príjemné s užitočným. Uvedomili sme si, že sú tu
ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc.
Snažili sme sa, aspoň takýmto spôsobom, v rámci svojich možností,
byť užitoční. Ukázať chorým, že
tu na to nie sú sami“. Zdôverila sa
nám za všetkých organizátorov
oboch doterajších ročníkov behov
CapRun, Kristína Csolleiová, štu-
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dentka 3. C z Hotelovej akadémie
v Bratislave.
Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci Oddelenia marketingu Onkologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek
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Oddelenie marketingu OÚSA informuje

Študenti už dar odovzdali

Časť organizátorov behu CapRun z Hotelovej akadémie na stretnutí s riaditeľom Onkologického ústavu sv.
Alžbety doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc., h. prof., (zľava štvrtý) a RNDr. Jozefom Tóthom, CSc., vedúcim
Oddelenia marketingu ústavu (zľava prvý): Marcela Trubačová, Katarína Gálová, triedna profesorka Ing.
Kornélia Lohyňová, Kristína Csolleiová, David Dej a Dominika Hattalová.
Foto: Archív hotelovej akadémie.

Zástupcovia spomedzi mladých študentiek a študentov - delegácia 3. C triedy z bratislavskej Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici číslo 1, spolu s triednou profesorkou Ing. Kornéliou
Lohyňovou, už druhý dar študentov pre Onkologický ústav sv.
Alžbety odovzdali. Výťažok z druhého ročníku charitatívneho
behu s čiapkou CapRun od nich prevzal priamo riaditeľ a konateľ ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Výťažok bude
použitý pre pacientov ústavu. Využije sa na nadobudnutie vyšetrovacích súprav potrebných pre včasné odhalenie nádorov
hrubého čreva a konečníka.
„Veľmi nás teší, že sa medzi nami
ešte nájdu aj takí ušľachtilí, svojim konaním pekní a úžasní mladí
ľudia, študenti a ich pedagógovia,
ktorým záleží na zdraví našich spoluobčanov, ktorí spolucítia s tými,
ktorí sú ohrození, či dokonca trpia
nádorovými ochoreniami.“ Uviedol okrem iného riaditeľ ústavu pri
tomto vzájomnom stretnutí. Zároveň vyslovil úprimné poďakovanie
všetkým účastníkom tejto charitatívnej akcie.
Študenti návštevu ústavu využili
aj na získanie viacerých, bližších
informácií o pôsobení ústavu. Začíslo 4/2014

Nasa Nemocnica opravaK 04-2014.indd 18-19

ujímali sa napríklad o to, čo sa vedeniu Onkologického ústavu sv.
Alžbety pri vylepšovaní fungovania tejto nemocnice podarilo najnovšie zrealizovať. Rovnako i o to,
aké sú v blízkej budúcnosti hlavné
priority ústavu. Padla i otázka, ktoré sú najčastejšie diagnózy, liečené
v ústave. Pochopiteľne sa tiež riaditeľa ústavu spýtali na jeho rady ako
si udržať pevné zdravie.
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof., svojim milým hosťom vysvetlil, že Onkologický ústav sv. Alžbety pokračuje tretie storočie v naplňovaní poslania tejto nemocnice
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pri starostlivosti o trpiacich a chorých. Aktuálne sú tímy jednotlivých kliník a pracovísk ústavu motivované snahou neustále zvyšovať
úroveň a kvalitu odbornej starostlivosti pre onkologických pacientov.
Poskytovať pritom zdravotnú starostlivosť komplexne. Tak, aby zodpovedala najmodernejším postupom pri diagnostike a liečbe. Od
prevencie, cez diagnostiku až po
liečbu ochorení. A to pri všetkých
druhoch ochorení, vrátane najčastejších diagnóz, ktoré sa liečia na
ústave ako sú okrem iného: nádory
prsnej žľazy, hrubého čreva a konečníka, gynekologické nádory, či
nádory prostaty.
Vedenie ústavu sa pritom usiluje
tiež zlepšovať pracovné prostredie
zamestnancom i technické vybavenie nemocnice. Iba v najnovšom
období sa tak napríklad podarilo
vytvoriť nové priestory pre laboratórium klinickej imunológie
a alergiológie a zabezpečiť preň
i vybavenie ďalšími zdravotníckymi prístrojmi.

Aktuálne prebieha aj výraznejšia
prestavba a rekonštrukcia časti
ústavu. Prinesie to nielen vyšší
komfort a väčšie priestory pacientom na ich izbách ale aj zamestnancom ústavu na pracoviskách.
Prioritou vedenia tak je zrealizovať
v plánovanom termíne spomínanú
rekonštrukciu časti ústavu, počas
ktorej sú pochopiteľne i niektoré ohraničenia pri priechodnosti
jeho priestormi. Zároveň pokračovať v ďalších projektoch, ktoré
umožnia ešte lepšie naplniť spomínané poslanie ústavu.

„Minimalizovať a pri mladých ľuďoch úplne vylúčiť neduhy, ako
požívanie alkoholických nápojov
či fajčenie, pri ktorom je dokázané,
že zvyšuje riziko karcinómu pľúc.
Naopak dopriať si na strane druhej
dostatok spánku, ktorý pomáha
regenerovať organizmus. Tiež konzumovať vyvážené zloženie stravy,
mať dostatočný príjem vlákniny,
ovocia a zeleniny. Dôležitý je tiež
aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, pravidelné aspoň rekreačné
športovanie, čo pomáha eliminovať nahromadené stresy. A v nepo-

slednom rade, chce to tiež starať sa
aj o svoj vedomostný a osobnostný rozvoj, vyvážený i duchovnými
hodnotami a naplnený zmysluplný
život.“ To sú aspoň niektoré odporúčania, užitočné nielen pre mladých ale aj skôr narodených z tých,
ktoré uviedol v besede pri stretnutí s delegáciou hotelovej akadémie
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof.
RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
vedúci Oddelenia marketingu
Onkologického ústavu sv. Alžbety

Blahoželáme jubilantovi

Životné jubileum oslávil prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., prodekan
LFUK a prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.
Od roku 1987 až doteraz pracuje
nepretržite ako vysokoškolský učiteľ na LF UK v Bratislave. Takmer
dvadsať rokov ( 1987 – 2006 ) pôsobil na II. stomatologickej klinike LFUK a FN Bratislava na Mickiewiczovej ulici pod vedením
prof. MUDr. Ivana Satka, DrSc.
V roku 2006 prešiel doc. P. Stanko
pracovať na Kliniku stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie LFUK
a OÚSA v Bratislave na Heydukovej
ulici, ktorú viedol prof. MUDr. Vla-

dimír Javorka, CSc. Zaradil sa medzi stomato-chirurgov kliniky pod
vedením primára doc. MUDr. Jozefa Mračnu, CSc. V r. 2007 sa stal
prodekanom pre študijný odbor
zubné lekárstvo a sociálny referát
študentov LFUK a v tejto funkcii je
už druhé funkčné obdobie. V septembri 2011 sa stal prednostom kliniky a toto pracovisko vedie úspešne doteraz.
Okrem srdečného blahoželania
k významnému životnému jubileu
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sa chceme poďakovať profesorovi
Petrovi Stankovi za všetku rôznorodú činnosť a nesmierne úsilie vynaložené v práci vysokoškolského
pedagóga, lekára, prednostu kliniky, prodekana fakulty a  predovšetkým človeka schopného každého
pochopiť a každému pomôcť.
Do budúcich rokov želáme veľa
pevného zdravia, ďalšie pracovné
úspechy, osobnú spokojnosť a trvalý pocit rodinného šťastia. Ad multos annos.
Text: Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., prezident Slovenskej stomatologickej spoločnosti
Foto: Peter Kresánek
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Odborné podujatia

51. Bratislavské onkologické dni

Kontroverzie v onkológii
Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) sú už tradičným jesenným odborným podujatím, ktoré organizuje Slovenská onkologická spoločnosť
v spolupráci s ostatnými inštitúciami venujúcimi sa liečbe onkologických
pacientov vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety reprezentovaného
riaditeľom Doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc. V programovom výbore
kongresu boli aj odborníci z nášho ústavu, a to prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MUDr. Elena Bolješiková, CSc., doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
a MUDr. Dagmar Sorkovská. Tohtoročný kongres sa konal v dňoch 9. až 10.
októbra v hoteli Holiday Inn v Bratislave a hlavnou témou podujatia boli
„Kontroverzie v onkológii“.
51. ročník Bratislavských onkologických dní otvoril prezident kongresu
a prezident Slovenskej onkologickej
spoločnosti (S.O.S.) Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., ktorý vo svojom
príhovore poďakoval organizátorom
a sponzorom za pomoc pri realizácii
tohtoročného podujatia, ktoré sa prehuplo už cez „polstoročnicu“ svojej
histórie.
V ďalšom bode svojho príhovoru
informoval prítomných o výsledku
volieb do výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti z júna 2014, ktorých sa zúčastnilo iba necelých 24 %
členov spoločnosti, s čím nemožno
byť spokojný. Súčasne oznámil, že novozvolený výbor S.O.S na nasledujúce
volebné obdobie zvolil za prezidenta S.O.S. MUDr. Tomáša Šáleka, primára Oddelenia klinickej onkológie

Národného onkologického ústavu
v Bratislave. Novozvolený prezident
S.O.S. poďakoval členom spoločnosti
za dôveru a vyjadril nádej, že úroveň
poskytovania zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov bude
naďalej rásť aj za aktívnej podpory
Slovenskej onkologickej spoločnosti.
Tohtoročné podujatie B.O.D. sa vyznačovalo zaujímavým a bohatým odborným programom o čom svedčí aj
vysoká účasť - takmer 500 zaregistrovaných odborníkov. Samotný odborný program bol rozčlenený do viacerých tematických blokov (edukačné
prednášky, experimentálna onkológia, originálne práce a sympóziá).
Odborníci z nášho ústavu vystúpili vo viacerých blokoch programu.
V prvom bloku edukačných prednášok odzneli hneď dva príspevky,

Predchádzajúci prezident S.O.S. doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.,
blahoželá svojmu nástupcovi primárovi MUDr. Tomášovi Šálekovi.
číslo 4/2014
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NEKROLÓGY
a to od MUDr. D. Sorkovskej (Chemoterapia v gravidite) a od MUDr.
M. Chorvátha, PhD. (Kontroverzie
v liečbe gliómov s nízkym stupňom
maligity). V ďalších blokoch edukačných prednášok, konkrétne v druhom, prezentovala svoje poznatky
doc. MUDr. L. Heľpianska, CSc. (Neoadjuvantná chemoterapia verzus
operácia v primárnej liečbe karcinómu ovária) a v šiestom prof. MUDr.
S. Špánik, CSc. a MUDr. V. Ušáková,
PhD. (Adjuvantná liečba kolorektálneho karcinómu).
V bloku originálnych prác sme boli
zastúpení RNDr. E. Weismanovou,
PhD., ktorá prezentovala svoje výsledky týkajúce sa sledovania liekovej
rezistencie u pacientiek s mamárnym
karcinómom.
Bohatá aktívna účasť odborníkov
z Onkologického ústavu sv. Alžbety
v rámci tohtoročných Bratislavských
onkologických dní je vyjadrením
širokého odborného záberu našej
nemocnice v oblasti diagnostiky
a liečby pacientov s nádorovými
ochoreniami rôznej etiológie.
Samozrejme, že na Bratislavských onkologických dňoch bolo zastúpené
i Oddelenie marketingu OÚSA, a to
vo forme propagačného stánku.
Prítomní účastníci podujatia sa tak
mohli dozvedieť o nových genetických vyšetreniach, ktoré neraz pomáhajú klinickým pracovníkom spresniť
diagnostiku nádorového ochorenia,
ako aj monitorovať liečebný proces.
Lekári a odborní pracovníci Onkologického ústavu sv. Alžbety i v tomto
roku demonštrovali na 51. ročníku
B.O.D., že naše pracovisko je schopné
poskytovať vysokú úroveň zdravotníckych služieb pre onkologických
pacientov z celého Slovenska, a to od
diagnostiky, cez chirurgiu, rádioterapiu až po systémovú liečbu. Súčasne
využívať svoj vedomostný potenciál aj
v oblasti výskumu nádorových ochorení.
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
Oddelenie marketingu, OÚSA.

Navždy nás opustili...

Napĺňali ideál sv. Alžbety
Dňa 8. septembra 2014 zomrela sestra Vladimíra, vo veku 91 rokov a onedlho na to, 11. októbra
2014 sestra Vincencia, ktorá mala 86 rokov. Sú pochované v našej kláštornej krypte.

Sestra Vladimíra.

Sestra Vincencia.

Obidve sestry pracovali v našej
nemocnici pri pacientoch na lôžku a tu sa snažili napĺňať životný
ideál sv. Alžbety – pomáhať chorým

a trpiacim a „robiť ľudí šťastnými“.
Sr. Vladimíru si uchovávame v pamäti ako pokojnú, veľmi tichú
a uzobranú sestru, ktorá popri prá-

ci v nemocnici dlhodobo trpezlivo
a precízne zdobila bohoslužobné
predmety svojimi vyšívkarskými
prácami a háčkovaním.
Sr. Vincencia napriek svojim mnohoročným telesným bolestiam, bola
priamou osobou so zmyslom pre humor, praktická a obetavá, zameraná
na pomoc misijnému dielu.
Spomíname na nich s láskou a vďakou. Modlíme sa za pokoj ich duší
a želáme im večnú radosť u svojho
Stvoriteľa, ktorému slúžili a zasvätili
celý svoj život.
Sestry alžbetínky.
Foto: Archív alžbetínok

Bude všetkým chýbať..
Primárka Oddelenia liečebnej výživy a stravovania Onkologického ústavu sv. Alžbety MUDr. Miriam Hrubišková.
V prvý novembrový deň nás zastihla
ďalšia smutná správa: navždy nás
opustila naša milá spolupracovníčka MUDr. Miriam Hrubišková. Táto
správa nás všetkých zastihla ako
blesk z jasného neba, lebo sa stalo
to, čo by nás ani vo sne nenapadlo.
V tejto chvíli sme si uvedomili, ako
veľa sme stratili. Ako z nej vždy vyžaroval optimizmus. Pamätáme si ju
ako milú, vždy pozitívne naladenú,
schopnú a ochotnú rýchlo a účinne
všetko vyriešiť, či pomôcť.
Doktorka Hrubišková zastrešovala
pre Onkologický ústav sv. Alžbety starostlivosť o hygienu a stravovanie pacientov i personálu. Ako
primárka viedla v našom ústave Oddelenie liečebnej výživy a stravova-

nia. Počas tých štrnástich rokov, čo
bola pri riadení týchto činností, vždy
všetko vykonávala rozvážne. Ku
svojim spolupracovníčkam a spolupracovníkom bola náročná, ale spravodlivá. Dokázala svoj tím mobilizovať a vytvoriť v ňom nadštandardné,
prívetivé a tvorivé pracovné ovzdušie. Preto sme ju mali všetci radi.
Bude svojmu tímu i nám ostatným
veľmi chýbať.
Najviac však túto nenahraditeľnú
stratu pociťujú jej najbližší. Manžel
Ján a syn Matej. V krásnom a príkladnom rodinnom vzťahu bola tou najlepšou milujúcou a oddanou manželkou i skvelou a starostlivou matkou.
Vyjadrujeme im aj touto cestou ešte
raz úprimnú sústrasť.
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Ako žena odborníčka, pracovitá, optimistická a s čistou dušou ostávaMUDr. Miriam Hrubišková v našich
srdciach. A práca, ktorú odviedla
je súčasťou histórie našej nemocnice.
Česť jej pamiatke.
Vedenie, pracovníčky a pracovníci
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Foto: Peter Kresánek
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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ZVYŠOVANIE ODBORNOSTI

Prehlbovanie kvalif ikácie

Tvorivé prostredie
pre odborný rast

I

Atestácie lekárov v uvedenom školskom roku dosiahli v odboroch:
Klinická onkológia - MUDr. Maroš
Kunderlík a MUDr. Katarína Ševčíková, Rádiológia - MUDr. Katarína Fillová (všetci Lekárska fakulta
Univerzity Komenského); Nukleárna medicína - MUDr. Silvia Csečíslo 4/2014
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riová, Radiačná onkológia - MUDr.
Martina Vorobjov; Zdravotnícky
manažment a financovanie - sestra
Viannea, MUDr. Mária Krasňanová
(všetci Slovenská zdravotnícka univerzita). Atestáciu fyzikov v danom
období získali v odbore: Klinická
fyzika - Ing. Mária Filipová a RNDr.
Kristína Poláková, PhD. (obe Slovenská zdravotnícka univerzita).
Akademický titul PhDr., ktorý sa
píše pred menom, zasa nadobudla
po ukončení magisterského vysokoškolského vzdelania, napísaní
rigoróznej práce a zložení štátnej
rigoróznej skúšky tiež PhDr. Eva
Massar a PhDr. Erika Zámečníková (obe Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety).
Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa a titul Mgr. počas uvedeného obdobia obhájili: Mgr. Veronika Gallovičová (Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety) a Mgr. Iveta Očkayová
(Univerzita Palackého Olomouc).
Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa a titul Bc. získali: Bc. Svetlana Májková, Bc. Anna Vajdová
a Bc. Mária Janošková (všetky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety) a tiež Bc. Dani-
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Pomoc na správnom mieste

Nečakajme...
Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa rozhodli v minulom roku podporiť Združenie pre onkológiu (ZpO).

Tvorivé prostredie v Onkologickom ústave sv. Alžbety vytvára
vzájomné prepojenie: synergický efekt pri stimulácii pre uplatňovanie čo najúčinnejších a najmodernejších metód diagnostiky a liečby, rozvoja výskumu a publikačnej činnosti. Výraznou
mierou k tomu prispieva i ďalšie zvyšovanie odbornosti. Popri náročných úlohách si tak viaceré pracovníčky a pracovníci ústavu tiež permanentne zvyšujú úroveň svojej kvalifikácie
a prehlbujú odbornosť.
ba počas uplynulého obdobia,
okolo školského roku 2012 až
2014, získali po splnení náročných
kritérií niekoľkoročného doktorandského študijného programu
medzinárodne uznávaný akademický titul PhD., píše sa za menom
(lat. philosophiae doctor, obdoba
skoršieho CSc.) napríklad: MUDr.
Peter Babala, PhD., MUDr. Miroslav
Klačko, PhD., MUDr. Peter Mikloš,
PhD., MUDr. Ivana Krajčovičová,
PhD., MUDr. Lucia Vanovčanová,
PhD., MUDr. Beáta Špániková,
PhD., MUDr. Lujza Sabolová PhD.,
MUDr. Olga Raneta, PhD., MUDr.
Július Palaj, PhD., MUDr. Gabriela Pavleová, PhD., MUDr. Martin
Chorváth, PhD., či RNDr. Kristína
Kontrišová, PhD. Absolvovali tým
tiež najvyššie, v našich podmienkach dosiahnuteľné, vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

ZDRUŽENIE PRE ONKOLÓGIU

O

ca Krajmerová i Bc. Martin Ondruš
(obaja Slovenská zdravotnícka univerzita).
Špecializačné štúdium pre ošetrovateľskú starostlivosť v chirurgických odboroch zavŕšili:
Mgr. Katarína Gabrhelová, Mgr.
Iveta Očkayová, Mgr. Jana Hindická, PhDr. Karin Vargová, Mgr. Eva
Jurkovičová a Miriam Vráblová.
A pre odbor vyšetrovacie metódy
v klinickej cytológii zasa Mgr. Kristína Melicheríková (všetky Slovenská zdravotnícka univerzita).
V Onkologickom ústave sv. Alžbety
je tak z aktuálne pôsobiacich 897
lekárov, zdravotných sestier a ďalších zamestnancov až 40-percent
vysokoškolákov. Spolu 225 z nich
má ukončené lekárske vzdelanie
a titul MUDr., respektíve MDDr.
V ústave pôsobí tiež desať profesorov a 24 docentov. Štyridsiati
siedmi pracovníci majú titul PhD.,
CSc., alebo MPH.
Text: Elena Čilijaková, vedúca personálneho a mzdového oddelenia
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Foto: Peter Kresánek

krem finančných darov zaslaných na náš účet, sme prijali
prostriedky poukázané v rámci
2 % z odvedených daní. Tak ako to
deklarujeme v našich stanovách,
snažili sme sa ich rozdeliť tak, aby
z nich malo úžitok čo najviac ľudí:
podporili sme tak jednotlivcov ako
aj zariadenia späté s onkologickou
problematikou, sme nápomocní
pri zavádzaní nových terapeutických či liečebných metód. Podrobnejšie o zrealizovaných projektoch
informujeme na našej internetovej stránke /www.preonkologiu.
sk/, kde sú okrem iného uvedené
spôsoby, akým sa ZpO dá podporiť. Perspektívne máme v pláne
zintenzívniť edukáciu odbornej
verejnosti, či osvetu pre laikov.
Ceníme si každý príspevok, ktorý
je dávaný s úprimnosťou. Paradoxom dnešnej doby je, že štedrejší
sú tí menej majetnejší a o to viac si
ich dary vážime, pretože nedávajú
zo svojho nadbytku. Snáď to je aj
tým, že hmotne bohatší sa pohybujú v prostredí, kde nevidia núdzu
či chorobu. Čo oči nevidia, srdce
netrápi. Častokrát je preto aj ich
pomoc len v rovine teoretickej,
imaginárnej...možno niekedy... To,
že chorobu, núdzu nevidíme však
neznamená ich neexistenciu. Ďalším fenoménom súčasnosti je pasivita v konaní dobra. Sú obdobia
(Vianoce, choroba v rodine), kedy
sme k tomu náchylnejší . Väčšinou
však máme tendenciu čakať, že tí
druhí budú k nám štedrí, slušní.
Prečo však nezačať ako prví. Múdry človek kedysi povedal: „To čo

chcete, aby ľudia robili vám, robte
aj vy im“ .
ZpO si váži dôveru tých, ktorí sa Predseda Združenia pre onkolórozhodli pomáhať. Ak Vás oslovu- giu MUDr. Miroslav Klačko, PhD.

Z príspevkov pre združenie nadobudnuté moderné zdravotnícke vybavenie už slúži pacientom aj na operačných sálach Kliniky onkologickej
chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety.
je myšlienka pomoci tým, ktorí to
potrebujú a nenašli ste spôsob ako
to urobiť, uchádzame sa o vašu dôveru. Naďalej sa budeme usilovať,
Združenie pre onkológiu bolo pri Onkologickom ústave sv. Alžbety založené pred šiestimi
rokmi. O jeho pôsobení a prínosoch pre liečbu
pacientov v časopise Naša nemocnica pravidelne informujeme. Činnosť združenia úspešne rozbehla a viedla ako prvý predseda JUDr.
Alžbeta Milková. Naďalej činnosť združenia
úspešne rozvíja ako jeho súčasný predseda
MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
Identifikačné údaje združenia
Názov:
Združenie pre onkológiu
Právna forma: občianske združenie
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aj vďaka vašim príspevkom, pokračovať v konaní dobra.
Text: MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
Foto: Peter Kresánek
Registrácia: Min. vnútra SR dňa 18.12.2008
Sídlo:
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
IČO:
42137161
DIČ:
2022737024
Email:
info@preonkologiu.sk
Štatutár:
MUDr. Miroslav Klačko, PhD., predseda;
tel.: + 421 2 902 047 887;
email: klacko@preonkologiu.sk
Bankové spojenie pre možnosť poukázania
príspevku (i formou 2% podielu z dane):
Slovenská sporiteľňa, číslo účtu
0633438248/0900
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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LIGA PROTI RAKOVINE

LIGA PROTI RAKOVINE

Európske ligy proti rakovine v Bratislave

Prezident SR na zhromaždení ECL
Od 14. do 17. októbra 2014 sa uskutočnilo v Bratislave 34. Valné zhromaždenie Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL).
Organizátorom a hostiteľom podujatia bola slovenská Liga
proti rakovine. Keďže táto naša Liga vznikla „pod strechou
alžbetíniek“ vo vtedajšom Ústave experimentálnej onkológie
SAV, kde som pracovala, chcela by som sa s čitateľkami a čitateľmi Našej nemocnice podeliť o radosť z úspešného priebehu tohto najnovšieho celoeurópskeho podujatia.

Valné zhromaždenie ECL sa tradične koná v niektorom členskom štáte Európy a je spojené s odbornou
konferenciou a stretnutím pracovných skupín. Na Slovensku sa uskutočnilo po prvý raz a to za účasti 35
delegátov z európskych líg proti rakovine a pozvaných hostí.
Bolo pre nás veľkou cťou a potešením, že pán prezident SR Andrej Kiska prijal pozvanie prezídia
ECL a toto zasadanie slávnostne
otvoril. V svojom prejave vyzdvihol význam európskej spolupráce
v programe kontroly rakoviny, na
ktorej sa zúčastňuje Slovensko prostredníctvom Ligy proti rakovine.
Všetci prítomní delegáti z európskych líg proti rakovine vysoko
číslo 4/2014
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ocenili jeho účasť na tomto podujatí, ktorým prejavil tiež záujem
o program Európskeho partnerstva v boji proti rakovine.
V priebehu prvých dvoch dní zhromaždenia sa pracovná skupina na
podporu pacientov zaoberala najmä možnosťami riešenia vážnych
problémov v živote onkologických
pacientov. Diskusia sa zamerala na
nasledovné tematické oblasti:
1. Odstránenie diskriminácie v prístupe k poisteniu, finančným službám, inovačné riešenia pre odstránenie ekonomického bremena,
úloha zamestnávateľov v procese
návratu pacienta do práce, 2. Psychosociálny skríning, 3. Rehabilitácia, 4. Práva pacientov a úprava
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legislatívy Európskej únie (EÚ)
v otázke rovnosti onkologického
pacienta a pacienta s chronickými
chorobami v zamestnaní, 5. Paliatívna starostlivosť, súčasný stav
a perspektívy.
Úlohy jednotlivých oblastí sa riešia
v rámci spolupráce v EÚ programom CANCON – zlepšenie kvality
komprehensívnej kontroly rakoviny a mali by byť súčasťou národných onkologických plánov.
Veľký dôraz kládli účastníci podujatia na zabezpečenie rehabilitácie
pri onkologických chorobách a to
nielen fyzickej, ale i psychickej
a sociálnej. Vytvorená pracovná
skupina sa aktuálne snaží zmapovať aktivity a programy v rámci
rehabilitácie pacientov v jednotlivých krajinách, identifikovať jej
kľúčové oblasti a vytvoriť databázu
rehabilitačných programov a platformu pre výmenu skúseností
a expertízy európskych líg v rehabilitácii. Predsedníctvom tejto
celoeurópskej pracovnej skupiny
bola poverená naša spolupracovníčka Mgr. Lucia Budačová. Do tejto významnej funkcie bola nominovaná na minuloročnom valnom
zhromaždení ECL v Ljubljani. Považujeme to za veľké ocenenie dlhoročnej úspešnej práce slovenskej
Ligy proti rakovine v psychosociálnom programe.
Ďalší deň 34. Valného zhromaždenia ECL bol venovaný konferencii,
na ktorej odborníci informovali
prítomných o nových smeroch
v prevencii, o potrebných zmenách v názoroch na liečebnú starostlivosť o pacientov vyššieho
veku, o prínose výskumu kmeňových buniek i o výhodách a rizikách užívania e-cigariet.

Veľká časť konferencie bola vyhradená diskusii o novom európskom
kódexe proti rakovine a jeho štvrtej revízii, ktorá bude preložená do
viacerých jazykov. Stáva sa podkladom pre organizovanie informačných a výchovných kampaní smerujúcich k primárnej, ale najmä
sekundárnej prevencii.

1. Monitorovať legislatívu a činnosť v oblasti prevencie a kontroly rakoviny na úrovni krajín
EÚ.
2. Propagovať význam prevencie.
3. Zlepšiť prístup ku skríningu rakoviny.
4. Zaistiť prístup k liečbe a starostlivosti.
5. Podporovať rozvoj a implementáciu národných onkologických
programov podľa rámcového
vzoru zameraného na zlepšenie
komprehensívnej kontroly rakoviny v celoeurópskom meradle.

a bol schválený rozpočet pre rok
2015. Miestom konania budúceho
Valného zhromaždenia Európskej
asociácie líg proti rakovine bude
mesto Belfast v Severnom Írsku.
Pri ukončení Valného zhromaždenia vyslovila prezidentka ECL
Joan Kelly veľké uznanie za dokonalú organizáciu celého podujatia
a jeho prínos pre budúce spoločné
aktivity. Mimoriadne tiež ocenila
dlhoročnú prácu slovenskej Ligy
proti rakovine, ktorá sa ňou stala
uznávaným partnerom v programe boja s rakovinou v Európe.

Záverečný deň konania Valného
zhromaždenie ECL bol venovaný
odpočtu jeho činnosti a hospodárenia za uplynulé obdobie. Zároveň účastníci vytýčili nové projekty v rámci jeho stratégie na roky
2014 až 2018. Stratégia má naplniť V závere sa uskutočnili voľby no- MUDr. Eva Siracká, DrSc.
päť hlavných cieľov:
vých členov Generálnej rady ECL prezidentka Ligy proti rakovine

Vaše ohlasy a názory
Vážený pán Kresánek, konečne som si našiel čas na Našu nemocnicu. Už teda viem, ako vyzerá rádioaktívne zrno. Bohužiaľ, táto informácia prišla pre mňa neskoro. Pravdepodobne brachyterapiu mi navrhoval
kamarát-urológ v Nemecku. Zvládol som však aj ožarovanie, hoci až dovtedy som nemal fakticky nijaké problémy, takže sa vlastne ani nepovažujem za klasického pacienta. Ale ktovie čoho som bol zavčasu
uchránený. Rád by som si poprípade pozrel aj vaše pracovisko.
Želám vám požehnaný adventný čas.
S pozdravom P. Ľ.
Srdečne ďakujem za nové zaujímavé číslo časopisu „Naša nemocnica.“ Martin Minárik.
Ďakujeme Vám za Vašu prácu a námahu pri príprave každého čísla časopisu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Prajem požehnaný a pekný deň, sr. Miriam.
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V Onkologickom ústave sv. Alžbety vystavoval Jozef Schmögner

Hudobná Bratislava a kultúrne Košice

Od 25. septembra do 19. októbra 2014 pokračoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho Preventívnom centre, cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v poradí už 53. prezentáciou.
Výber takmer štyroch desiatok akvarelov z Bratislavy a Košíc
na nej vystavoval Jozef Schmögner. Všetky rozmerov formátu
A4, niektoré vyhotovené i v kombinácii s tušom. Autor svoju
najnovšiu prezentáciu tvorby aj priliehavo nazval „Hudobná
Bratislava a kultúrne Košice“. Úspešný, už štrnásť rokov pokračujúci cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“, zdôvodnil a podnietil riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc. h. prof.
Košický rodák (6. decembra1948)
Ing. Jozef Schmögner absolvoval
Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Široké pole jeho profesionálnej pôsobnosti okrem iného zahrňuje chemický podnik, bankovú
sféru, SAV i ratingovú agentúru.
Tvorbou modelov slovenskej ľudovej architektúry, ktoré neskôr
vystavoval vo Viedni, sa zaoberal
v 80-tych rokoch. V roku 2000
sa predstavil v Prahe na výstave insitných umelcov výberom
dvoj- a trojrozmerných drevených
číslo 4/2014
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kompozícií. Najnovšie sa niekoľko rokov venuje tvorbe akvarelov.
V roku 2010 ich prezentoval tiež
na samostatnej výstave v Londýne.

hudobnými skladateľmi, respektíve interpretmi. Sú zamýšľané ako
ilustrácie k pripravovanej publikácii určenej pre mládež. Košice
ako moje rodisko predstavujem
vo svetle vlaňajšieho titulu hlavného mesta európskej kultúry.“
Vysvetľuje autor najnovšej výstavy
v Onkologickom ústave sv. Alžbety Jozef Schmögner a dodáva: „Dúfam, že vystavené dielka spĺňajú
poslanie výstav cyklu „Umenie,
ktoré lieči“. Sú nekomplikované,
vyjadrujú mestskú náladu, šíria
pohodu a pozitívne emócie. Niektoré nepriamo evokujú hudbu
o ktorej sa tiež hovorí, že lieči.
Akvarel dovoľuje zvýrazniť svetlo
a zachytiť nálady zimného rána,
jemného oparu vznášajúceho sa
nad snehom, prípadne prudkého
slnka odrážajúceho sa na fasádach
domov. Platí to i o fasádach ošarpaných, poznačených vekom, ktoré sú v istom zmysle fotogenickejšie ako tie nové, často nudné. Asi
platí, čo povedal učenec Diderot:
Umenie je hľadanie neobyčajného
v obyčajnom a obyčajného v neobyčajnom“.
Jozef Schmögner navštevuje Onkologický ústav sv. Alžbety i v rámci absolvovania programu preventívnych prehliadok. Priznáva sa,
že neraz si so záujmom prezrel
tiež aktuálne vystavované diela
z cyklu výstav „Umenie, ktoré
lieči“ na chodbách jeho Preventívneho centra. Potom, ako ho
manželka zoznámila s primárkou
preventívneho centra MUDr. Alenou Kállayovou, rád prijal jej ponuku, aby sa svojimi akvarelmi
tiež zapájal do pokračovania tohto
cyklu, ktorý už presiahol pol stovky výstav.

„Od výstavy v Onkologickom ústave sv. Alžbety pred vyše tromi rokmi sa u mňa veľa neudialo. Naďalej
som ostal verný akvarelu a kompozície hľadám v urbanizovanom
prostredí. Námety najnovších
malieb, ktoré ponúkam, som čerpal z Bratislavy a Košíc. Bratislavské obrázky znázorňujú objekty, Text a foto: Peter Kresánek
ktoré sú spojené s významnými
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NÁZOR PRISPIEVATEĽA

Podporujme
Ligu proti rakovine

Opäť sa nám ozval z Novej Dubnice, náš pravidelný prispievateľ Martin Minárik. Napriek
svojmu ochoreniu a ťažkej rodinnej situácii, dokáže svojimi článkami pomáhať iným
a vlievať optimizmus. Uverejňujeme jeho najnovší článok, v ktorom vyjadruje tiež podporu Lige proti rakovine.
Milí a drahí čitatelia,

kami. Veľmi si vážim kladnú reakciu na môj nedávny článok v časopise Naša nemocnica. Úprimne poviem, že ma to potešilo a prekvapilo. Je to pre mňa
impulz aj do budúcnosti aspoň takto pomôcť tým,
ktorí vo svojej chorobe a to nie iba v tej akou je práve rakovina, nevidia svetielko nádeje a nemajú viac
silu a chuť kráčať ďalej...

Sú naozaj úžasní
V nadväznosti na 15. október, vyhlásený medzinárodnou organizáciou Europa Donna za deň prevencie onkologických
ochorení prsníka, sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety uskutočnila vernisáž, prezentácia, výuka samovyšetrenia prsníka
a pokračuje najnovšia výstava: „Sme úžasní“.

kí, nedôverujú a ešte zbierku hnusne ohovoria. Je to
predsa dobrovoľné: buď prispejem alebo nie! Nikdy
neviem, kedy to ja sám budem potrebovať. A vždy
existuje možnosť, ako si môžeme overiť, či je zbierka
vyhlásená a riadne povolená organizáciou. Myslím
si, že treba mať na pamäti, že najmä príspevkom pre
Ligu môžeme tiež napomôcť k ďalším výskumom,
hľadaniu a uskutočňovaniu lepšej liečby. A to aj pre
ďalšie generácie.

V dnešnej dobe sa robí mnoho výskumov ochorení
a v ich vzniku, ako aj vplyvu na organizmus, následnej liečebnej terapie. Je to výrazný posun ako sa priblížiť k vyspelejším krajinám. Hlavným bodom musí

ĎAKUJEM, že aj o toto sa Váš Onkologicky ústav sv.
Alžbety, zložený zo špičkových tímov snaží a tak posúvate liečbu neustále vpred.

vždy zostať ale pacient, teda my všetci. Sme len ľudia

Dobré je stále robiť osvetu tiež pri stravovaní, cviče-

a telesná schránka je krehká a rokmi ju treba opraviť

ní a zdravom životnom štýle. Toto všetko ovplyvňuje

a regenerovať vhodným spôsobom doby, ktorú práve

náš postoj a myslenie, správanie sa ako civilizované-

žijeme.

ho človeka, ktorý si váži sám seba a svoj život. Stáva

Často je to o financiách, čo je dosť smutné a odrádzajúce! Poskytnú sa peniaze tam či tam, ale nemyslí sa
nad ich efektivitou a účelnosťou. Bol by som rád, ak
by si spoločnosť aj kompetentní viac týmto zaoberali.
Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Chráňme si ho!
Peniazmi si život nekúpime, nech ich máme koľko-

sa tak šťastným, čo prenáša aj na širokú verejnosť,
ktorej samotné jadro potom bude zdravé a môže sa
ďalej rozvíjať. A ďakovať Bohu za to, čo nám zveril
a vlial v nás nádej, že jeho krásne dielo nezničíme.
Aj takto je možné predchádzať podľa mňa mnohým
civilizačným chorobám, aj tým novým.

koľvek. Dosť ma bolí fakt, keď sa snažia napr. dobro-

S pozdravom Martin Minárik,

voľníci z Ligy proti rakovine nejaké eurá na pomoc

www.martinminarik.sk
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Výuka samovyšetrenia prsníka

vyzbierať. A podaktorí ľudia sú k nim úplne skeptic-

dovoľte mi, aby som sa vám opäť prihovoril pár riad-
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Vernisáž tejto už 54. výstavy z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“,
sa uskutočnila v už zrekonštruovanom Preventívnom centre On-

kologického ústavu sv. Alžbety, na
Heydukovej ulici v Bratislave. Súčasťou slávnostnej vernisáže výstavy, nadväzujúcej na deň, venovaný
v Európe prevencii onkologických
ochorení prsníka, bol aj vstup organizácie Ružová stužka, začlenenej do Europa Donna, ktorá medzinárodne podporuje prevenciu
onkologických ochorení prsníka.
Záujemkyne pritom dostali tiež
možnosť, absolvovať hneď na mieste, výuku samovyšetrenia prsníka
na fantóme. Rovnako ako príležitosť, zoznámiť sa, pre predchádzanie tohto ochorenia, s aktuálnymi
poznatkami zásad správnej životosprávy. Podujatie tradične oživila
hudobná skupina Eva Band.
54. výstava niekoľkoročného pravidelného cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ je Onkologickom ústave sv.
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Alžbety bezplatne sprístupnená
v pracovné dni medzi 9 a 15 h až
do 10. januára 2015. Výber svojich
prác na nej pod názvom „Sme úžasní“ vystavujú členky čipkárskeho
klubu Babka i Kurzu paličkovania
pri Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, tvoriace pod
vedením Terézie Vitkovej. Ďalej

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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PhDr. Terézia Vitková patrí medzi
priekopníčky zachovania a liečebného využívania čipkárstva
na Slovensku. Venuje sa okrem
iného tradičnej baníckej čipke zo
Španej Doliny, či roľníckej z okolia Slovenského Grobu. Tvorí
podľa nových profesionálnych, či
tradičných a vlastných návrhov.
Blahodarné pôsobenie tejto činnosti si overila i pri práci s hendikepovanými deťmi v Inštitúte
pre pracovnú rehabilitáciu na
Mokrohájskej ulici v Bratislave.
Vedie tiež aktuálne vystavujúci
čipkársky klub Babka a aj Kurz
paličkovania pri Centre pomoci
Ligy proti rakovine v Bratislave.

číslo 4/2014
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tu vystavujú insitná umelkyňa
Gabriela Vážna, maliar Pavol Daniš
i akad. mal. Jitka Bezúrová-Mošková. Výstava sa koná pod záštitou
a za účasti členiek Ružovej stužky,
respektíve Europa Donna Slovakia. Názov výstavy „Sme úžasní“ je
odvodený od skutočnosti, že na
výstave participujú aj onkologicky
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chorí, či ich najbližší, ktorí dokážu
chorobe nielen odolávať ale aj odvážne o tom hovoriť a pomáhať tak
ostatným.
Cyklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Vychádzal pritom
najmä z predpokladu, že umenie
podnecuje harmóniu a môže tak
podporiť i proces liečby.
Prvú výstavu cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ otvoril ústav pre pacientov
i ďalších záujemcov vo februári
2000. Svoje impresionistické fotografie z talianskeho Toskánska na
nej prezentoval nemecký fotograf
Rolf Rock. Ako renomovaný, viackrát ocenený umelec (napríklad
v roku 1977 titulom Majster fotografie Nemecka), nasadil vysokú
latku i pre výber ďalších autorov
tohto cyklu.
Dnes už nápad, využívať úžasnú
silu umenia, sprostredkovane i pre
liečbu, ktorý sa zrodil v Onkologickom ústave sv. Alžbety, využívajú

i ďalšie nemocnice. Napriek tomu
si i po štrnástich rokoch jeho cyklus „Umenie, ktoré lieči“ zachováva
svoju výnimočnosť. Najmä tým, že
v ústave takto funguje neformálna
galéria, kde sa vystavovatelia a ich
diela neustále obmieňajú, a nikdy
tak nezovšednejú. Rovnako tiež
tým, že tu popri profesionálnych
umelcoch dostávajú priestor i ďalší
výnimoční tvorcovia. A v neposlednej miere i samotní pacienti alebo
dokonca aj lekári. O to sa po celý
čas trvania cyklu stará realizačný
tím Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety – vedený jeho primárkou MUDr. Alenou

Kállayovou. Pri spolupráci s členkami Ružovej stužky orientovanej
na prevenciu rakoviny prsníka,
ktorá je súčasťou s rovnakým zameraním pôsobiacej medzinárodnej
organizácie Europa Donna.
V rámci cyklu „Umenie, ktoré lieči“ už okrem iných v Onkologickom ústave sv. Alžbety vystavovali
akademickí maliari: Stano Trepač,
Jitka Bezúrová, Paľo Macho, Anna
a Anton Galkovci, či Nora Mitrová;
maliar Mgr. art. Lukáš Wűrfl; textilná a odevná výtvarníčka Zuzana
Šujanová; čipkárka Terézia Vitková;
výtvarníčky: Katka Alexyová – Fígerová a Katka Šimončičová; fotogra-
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fi: Rolf Rock (+), Kadim Dvořák,
Jana Hojstričová, Ivona Orešková,
Sandra Salomonová i Monika Gáliková, František Hauskrecht, MUDr.
Jozef Kállay, Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra; tiež členovia FAPS (Fine Art Photography
Slovakia): Rastislav Blaško, Sofia
Farárová, Fero Hobinka, Tibor Javor, Peter Sekera, Silvia Senčeková,
Vladan Pěnkava, Karol Kučera a Peter Stuhl; insitné maliarky: Mária
Kapustová (+), Bernadetta Široká
(+) i Vilma Rejmanová (+); výtvarník Ondrej Bartko (+); akvarelista
Ing. Jozef Schmögner; drevorezbár
Jozef Kakačka; priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová, ale aj poetka Veronika Feješová – Boráková;
viackrát tiež počítačová grafička
vozíčkarka Andrea Mázorová ako
aj vyliečené onkologické pacientky a pacienti, či účastníci a lektori
bratislavského ATELIÉRU Centra
dodatočného vzdelávania.
Od roku 2001 ozvláštňuje priestory, kde sa konajú výstavy tiež socha
Svätá Alžbeta (ďalšia jej monumentálna, takmer trojmetrová, bronzová plastika vysvätená arcibiskupom Jánom Sokolom je v areáli
bratislavského hradu). Obe plastiky stvárnil popredný súčasný taliansky tvorca sakrálnych diel Norbert Sadei (+).
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Slovenský
betlehem
Monumentálne rezbárske dielo: Slovenský betlehem (podľa Wikipédie asi najväčší drevený pohyblivý betlehem na svete) sa nachádza
v priestoroch Domu Božieho narodenia (pôvodne Domu Božieho milosrdenstva) v pútnickom mieste Rajeckej Lesnej. Nájdete ho hneď
vedľa tamojšieho farského kostola Narodenia Panny Márie.

R

ezbár, konštruktér a hlboko
veriaci kresťan katolík majster
Jozef Pekara(*15. júna 1920; +5. januára 2005) sa do tvorby toho unikátneho diela pustil hneď po svojom odchode do dôchodku v roku

1980. Za dlhých pätnásť rokov práce vytvoril nádherný pohyblivý
betlehem. Popri ústrednej expozícii, ktorá zobrazuje Kristovo narodenie (viď. str. 2, tohto vydania
Našej nemocnice) betlehem ume-

lecky stvárňuje aj typické motívy
zo života slovenského ľudu i krásy
jeho krajiny.
Slovenský betlehem má rozmery
8,5 x 3 x 2,5 metra. Až polovica
z jeho približne tristo postáv je

V betleheme sú zakomponované
tiež najvýznamnejšie slovenské
pamiatky,
vrátane
katedrál
Nitrianskej a Sv. Jána Krstiteľa
v Trnave, Dómu sv. Alžbety
v Košiciach, Baziliky v Šaštíne
a ďalších sakrálnych stavieb.

pohyblivých. Dielo patrí medzi absolútne vrcholy rezbárstva. Unikátne je nielen kompozíciou, uplatnením výrazových prostriedkov
a spracovaním ale aj tým ako fungujú rozvody pohybu od pohonnej
jednotky až po reálne pohyby jednotlivých figúr.
Slovenský betlehem slávnostne
otvoril a požehnal 26. novembra
1995, na nedeľu Krista Pána, nitriansky diecézny biskup, J. E. Ján
Chryzostom, kardinál Korec. Prehliadka Slovenského betlehemu,
ktorý vytvoril majster Jozef Pekara
ako aj ďalších exponátov Domu
Božieho milosrdenstva v Rajeckej
Lesnej nie je spoplatnená. Na jeho
údržbu však môžete darovať dobrovoľný príspevok.
Text a foto: Peter Kresánek

číslo 4/2014

Nasa Nemocnica opravaK 04-2014.indd 32-33

32

33

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

9.1.2015 9:49:53

7A

82A

13A

JSJK s.r.o.
96A

112A

ŠTUDUJ NA STREDNEJ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ
Využi jedinečnú príležitosť študovať na
strednej škole v USA, Kanade,
Anglicku, Írsku, Austrálii, Nemecku,
Francúzsku alebo v Španielsku.
Spoznaj nové krajiny, zdokonaľ sa
v cudzích jazykoch, nadviaž nové priateľstvá
a získaj skvelé zážitky!
Pre viac informácii klikni na www.chi-ee.sk alebo
napíš email na chi-ee@chi-ee.sk.
CHI-EE, s.r.o., Račianska 109/A, 831 02 Bratislava,
Tel.: +421-2-4425-0096, 4445-3183
62B
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