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Pozývame všetkých 
pracovníkov a pacientov 
OÚSA, aby spolu s nami 
ďakovali a oslavovali Boha, 
že na príhovor sv. Alžbety už 
20 rokov spoločne slúžime 
chorým v našej nemocnici. 
Začiatok slávnosti je  
21. januára 2016 o 14:30 
hod. v kostole sv. Alžbety,
sestry alžbetínky

V nedeľu 15. novembra 
si v kostole svätej Alžbety 
pripomenuli alžbetínky 
spolu s účastníkmi svätej 
omše život a odkaz svojej 
patrónky. 
Foto: Peter Kresánek



SLOVO NA ÚVOD

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 103

Drahí čitatelia!

Blíži sa koniec kalendárne-
ho roka. Mnohí z nás sa 

zamýšľame nad tým, čo sme 
prežili a čo nás asi čaká. Pre-
hodnocujeme uplynulý rok 
a robíme si plány, dávame si 
predsavzatia. Tí múdrejší už 
pochopili, že na veci/udalosti 
sa dá pozrieť z rôzneho uhla 
pohľadu a závery našich hod-

notení sú výsledkom rôznych konštánt. 
Vo Wadowiciach, z okna rodného domu svätého Jána Pavla II. vidíme kos-
tol, na stene ktorého sú slnečné hodiny s nápisom „čas uteká, no večnosť 
čaká“. Je to hlboká múdrosť, ktorú mal tento pápež ako malý chlapec 
denne pred očami a ktorá ho formovala pri uvedomení si, že život smeru-
je iba k jednému cieľu, do večnosti. Je to skutočnosť, ktorej sa nikto z nás 
nevyhneme a to, ako obstojíme v danom momente závisí od toho, ako 
sme svoj život prežili. Rozhodujúca otázka nebude „koľko?“, ale „ako?“. 
Začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Pápež František počas zve-
rejnenia buly Misericordias vultus (Tvár milosrdenstva) vyjadril, že mi-
moriadny svätý rok je na to, aby sme v každodennom živote prežívali 
milosrdenstvo, ktoré nám Boh neustále udeľuje. Veľmi si želá, aby bol na-
sledujúci čas poznačený milosrdenstvom. Aby sme išli v ústrety každému 
človeku, prinášajúc Božiu dobrotu a nežnosť. Ježišovým poslaním bolo 
zjaviť tajomstvo Božej lásky v jej plnosti. Jeho osoba nie je nič iné ako 
láska a znamenia, ktoré koná zvlášť voči hriešnikom, chudobným, vylú-
čeným, chorým a trpiacim, sa dejú v mene milosrdenstva (porov. www.
sk.radiovaticana.va Pápež František odovzdal Cirkvi bulu ohlásenia 
Svätého roka milosrdenstva). Pápež František veriac, že milosrdenstvo 
bude vždy väčšie ako hriech a že nik nemôže obmedziť lásku, ktorá od-
púšťa, vníma Svätý rok milosrdenstva ako priaznivý čas na zmenu života. 
Preto, keď sa budeme v tieto dni zamýšľať nad uplynulým rokom a hľa-
dieť na budúcnosť, nenechajme sa pomýliť hodnotami, ktoré nám ponú-
ka dnešný svet. Pozerajme Božími očami, aby sme mohli nielen my, ale 
aj naši blízki a blížni zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva 
nádej.
Všetkým čitateľom prajem a vyprosujem požehnané, milostiplné Vianoč-
né sviatky a celý nastávajúci rok. 
    
      

Generálna predstavená Rehole sv. Alžbety
sestra Mária Ragulová, OSE
Foto: sestra Jana-Battista
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6   Dvadsať rokov Onkologického 
 ústavu sv. Alžbety

Onkologický ústav sv. Alžbety je pokračovate-
ľom tradícií Nemocnice sv. Alžbety, ktorá bola 
kolískou slovenskej onkológie. V roku 2013 
uplynulo 275 rokov od zriadenia Nemocnice sv. 
Alžbety sestrami z Rehole sv. Alžbety. Cieľom 
bolo nezištne ošetrovať spočiatku ženských, 
neskôr mužských pacientov predovšetkým 
s chronickými a v obdobiach epidémií aj rôznymi 
infekčnými ochoreniami.

VAŠE OHLASY

10   
„MOJA NEMOCNICA“

Časopis Naša nemocnica som si premenovala 
na „Moja nemocnica“. Ako onkopacientka ju 
navštevujem pravidelne už 37 rokov. No aj v prvé 
dni, keď som sa pripravovala na zákrok, som sa tu 
cítila ako doma.

SLÁVENIE

11  K sviatku sv. Alžbety,  
 patrónky nášho snaženia

Tohto roku sme opäť sviatok sv. Alžbety slávili 
svätou omšou v kostole tejto patrónky sestier 
alžbetínok. Omšu celebroval a v kázni sa 
prítomným prihovoril Kancelár kúrie a riaditeľ 
Arcibiskupského úradu Mons. JCDr. Tibor Hajdu, 
PhD. Na záver slávenia, už v priestoroch kláštora, 
sa prihovorila k zúčastneným, medzi nimi 
obidvom konateľom Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, aj generálna predstavená Rehole svätej 
Alžbety sestra Mária, OSE. Pre tých, ktorých 
slová Mons. Tibora Hajdu, tak ako nás, osobitne 
zaujali a chceli by si ich pripomenúť alebo sa 
omše nemohli zúčastniť, vyberáme z jeho kázne 
nasledujúce myšlienky.

NAŠE PRAcOVISkÁ

14 Na KOCH. Čo si pacienti 
 cenia nadovšetko

Sú tu ku mne láskaví, nielen lekári ale aj sestričky 
a sanitári sú milí, takí naozaj ľudskí. Veľmi sa 
starajú o nás, pýtajú sa či niečo nepotrebujeme. 
Nie som prvýkrát v nemocnici ale tu, v tomto 
ústave je taký iný, prívetivejší a ešte starostlivejší 
prístup. To je pre nás liečených pacientov teraz 
najviac na svete, keď sú k vám milí venujú sa 
mi, sú takí starostliví a prístupní. Zdôveruje sa 
čulá, deväťdesiatročná pacientka v pooperačnej 

starostlivosti na lôžkovom oddelení Kliniky 
onkologickej chirurgie LFUK a Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. Čím to je, že rovnako pekne 
sa vyjadruje k starostlivosti o nich (i v písomnej 
podobe) drvivá väčšina liečených pacientok 
a pacientov ústavu, sme sa porozprávali priamo 
na klinike. 

DOBRE VEDIEŤ

18 Poruchy DNA a genetické  
 vyšetrenie dedičných ochorení

„Ľudské telo sa skladá z miliónov buniek, ktoré 
majú svoje špeciálne funkcie a podľa nich sú 
uložené v jednotlivých tkanivách a orgánoch. 

Dôležitou súčasťou každej bunky je jadro, 
v ktorom je uložená molekula deoxyribonukle-
ovej kyseliny (DNA) a ktoré riadi správanie sa, 
metabolizmus a prežívanie každej bunky.

DOBROVOľNíckA SkUPINA VŕBA

20  
 NOVINKY Z VŔBY

Dobrovoľníci z Dobrovoľníckej skupiny Vŕba sú tí 
ľudia v zelenom, ktorí pacientom na oddeleniach 
a chodbách Onkologického ústavu svätej Alžbety 
prinášajú úsmev, či kúsok seba.

ZDRUŽENIE PRE ONkOLÓGIU

20  
 ĎAKUJEME

Koniec roka býva časom tak bilancovania ako aj 
plánovania. Rád by som preto v mene Združenia 
pre onkológiu poďakoval všetkým, ktorí nemys-
leli len na seba. 

21 
 Momenty, ktoré zotrvajú

Peťo je jeden z dobrovoľníkov, ktorý chodieva na 
oddelenie radiačnej onkológie hrávať s pacientmi 
karty, či iné hry a príležitostne hra plynule prejde 
do rozhovoru. Vo Vŕbe pôsobí od jari 2014 a jeho 
príbeh približuje, aké radosti, či ťažkosti tu zažíva 
a prečo to vlastne robí. 
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ODBORNé PODUJATIA

22 52. Bratislavské  
 onkologické dni 

Slovenská onkologická spoločnosť (S.O.S.) 
v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. 
Alžbety (OÚSA) a ďalšími odbornými inštitúcia-
mi organizovala začiatkom októbra 52. ročník 
Bratislavských onkologických dní (B.O.D.), ktoré 
už neodmysliteľne patria k tradičným odborným 
podujatiam organizovaným na jeseň v Bratislave. 

UDIALO SA

24 Delegácia z Fínska 
 Prišli za našimi skúsenosťami

Začiatkom septembra zavítala do Onkologického 
ústavu sv. Alžbety 38-členná delegácia z Fínska. 
Tvorili ju predstavitelia stredného a vyššieho 
manažmentu Univerzitnej nemocnice v Helsin-
kách, ako aj hospodársko-technickí pracovníci 
nemocníc z rôznych regiónov Fínska. 

25 Diagnostika a manažment  
 karcinómu prsníka 

Počas októbra sa v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety konalo sympózium Diagnostika 
a manažment karcinómu prsníka u vysokoriziko-
vých žien. Iniciátorom projektu bola Slovenská 
rádiologická spoločnosť (SRS), ktorá sa rozhodla 

pracovníčok a pracovníkov. K ultimu uplynulého 
roka tak v ústave pôsobilo 897 lekárov, zdravot-
ných sestier a ďalších zamestnancov. Z nich bolo 
až 40-percent vysokoškolákov.

ZAUJíMAVOSTI

30 
 Zaručujú zdravý spánok

„Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je kľúčovou 
súčasťou zdravého životného štýlu a má veľký 
význam pre fyzickú a psychickú kondíciu. Spánok 
predstavuje útlmovo relaxačnú fázu organizmu 
pri ktorej dochádza nielen k regenerácii orga-
nizmu ale aj uvoľneniu svalstva v okolí chrbtice 
a ostatných kĺbov“, objasňuje primár fyziatric-
ko-rehabilitačného oddelenia bratislavského 
ústavu sv. Alžbety MUDr. Juraj Mareček. 

UMENIE

32 Desaťročia výstav Umenia, 
 ktoré lieči

Za desaťročia konania výstav „Umenia, ktoré 
lieči“, ktoré inicioval riaditeľ a konateľ Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc., h. prof., toto podujatie ďaleko presiahlo 
rámec našej nemocnice. Potvrdzuje to aj 
aktuálna 59. výstava z toho cyklu, ktorej vernisáž 
sa stala na Slovensku súčasťou celoeurópsky 15. 
októbra konaného podujatia pod názvom Breast 
Health Day - venovaného zdraviu žien a prevencii 
onkologických ochorení prsníka.

vyvinúť iniciatívu v súvislosti s aktívnym vyhľa-
dávaním karcinómu prsníka u vysoko rizikových 
pacientok pomocou MR-mamografie. 

26 Zjazd slovenských a českých 
 alergológov a imunológov

XXXII. zjazd slovenských a českých alergoló-
gov a klinických imunológov, ktorý prebiehal 
v tomto roku v Žiline v dňoch 21. až 24. októbra 
v priestoroch hotela Holiday Inn, sa koná každý 
rok, striedavo na Slovensku a v Českej republike. 

28 XVI. slovensko-česká  
 konferencia

Jednou z  jesenných odborných aktivít, ktoré mali 
punc medzinárodnej spolupráce s odborníkmi 
z Českej republiky, bola už XVI. slovensko-česká 
konferencia laboratórnej hematológie a trans-
fuziológie, ktorá sa konala v priestoroch hotela 
Double Tree by Hilton v Bratislave v dňoch 22. až 
23. septembra.

ZVYŠOVANIE PROFESIONALITY

29  
 Prehlbovanie kvalifikácie

V uplatnení čo najúčinnejších a najmodernej-
ších metód diagnostiky a liečby a tiež rozvoja 
výskumu a publikačnej činnosti v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety výraznou mierou prispieva i 
ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti jeho 
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Dejiny vzniku Onkologického 
ústavu sv. Alžbety 
Onkologický ústav sv. Alžbety je 
pokračovateľom tradícií Nemocni-
ce sv. Alžbety, ktorá bola kolískou 
slovenskej onkológie. V roku 2013 
uplynulo 275 rokov od zriadenia 
Nemocnice sv. Alžbety sestrami 
z Rehole sv. Alžbety. cieľom bolo 
nezištne ošetrovať spočiatku žen-
ských, neskôr mužských pacien-
tov predovšetkým s chronickými 
a v obdobiach epidémií aj rôznymi 
infekčnými ochoreniami. Po vzni-
ku neďaleko lokalizovanej „Štátnej 
nemocnice“ sa z priestorových dô-
vodov v tridsiatich rokoch minulé-
ho storočia začali z Nemocnice sv. 
Alžbety vytvárať v spolupráci so 
Štátnou nemocnicou onkologicky 
zamerané oddelenia, na ktorých sa 
realizovala najmä chirurgická lieč-
ba, neskôr aj rádioterapia nádorov, 
zároveň bola v nemocnici rozvíja-
ná aj rtg a laboratórna diagnostika 
onkologických ochorení. V roku 
1950 sa po násilnom zoštátnení 
rehoľnej nemocnice v jej priesto-
roch zriadilo štátne experimentál-
ne a klinické centrum zamerané 
na výskum a liečbu onkologických 
ochorení. Po zmenách v roku 1989 
sa zriadil v priestoroch bývalého 
Štátneho sanatória Národný onko-
logický ústav a pracoviská na Hey-
dukovej ulici sa stali jeho súčasťou. 
Avšak po navrátení zoštátnených 
priestorov mali sestry alžbetín-
ky nezištný záujem prevádzkovať 
opäť vlastnú nemocnicu s onkolo-
gickým zameraním. Aj s podporou 
odborných pracovníkov sa poda-
rilo zriadiť v roku 1994 v priesto-
roch na Heydukovej ulici samo-

statne fungujúce štátne zariadenie 
pod názvom Národný onkologic-
ký ústav – Nemocnica sv. Alžbety. 
Tento krok poslúžil k stabilizácii 
v nemocnici fungujúcich onkolo-
gických odborov a k budovaniu 
chýbajúceho hospodársko-tech-
nického zázemia. Po náročných 
rokovaniach sa nakoniec podarilo 
zrealizovať túžbu sestier z Reho-
le sv. Alžbety a zdravotníckych 
pracovníkov nemocnice a dňa 21. 
decembra 1995 bol založený On-
kologický ústav sv. Alžbety ako 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným.

Rozvoj OÚSA ako moderného 
zdravotníckeho zariadenia 
cieľom vzniku nového ústavu 
bolo vytvoriť moderné onkologic-
ké neštátne zariadenie s erudova-
ným zdravotníckym personálom, 
s modernou prístrojovou techni-
kou a kvalitným ošetrovaním pa-
cientov, s kladením dôrazu nielen 
na telesnú, ale aj duševnú stránku 

pacienta. Popri neustálom dôraze 
na etickú stránku kladieme dô-
raz aj na dodržiavanie morálnych 
a kresťanských hodnôt.

V prvom desaťročí sa podarilo 
výrazne posilniť odbornú úroveň 
ústavu. Personálne sa výrazne 
posilnili odbory onkochirurgie, 
onkogynekológie a anestézioló-
gie. Vytvorilo sa jedno z prvých 
preventívnych centier na Sloven-
sku. Z laboratórnych disciplín sa 
vybudovalo hematologické a pa-
tologické a moderné genetické 
pracovisko. Výrazne sa posilnil 
hospodársko-technický úsek.
V roku 2000 sa otvorila verejná Le-
káreň sv. Alžbety. 
Veľké zmeny nastali vo vybavení 
ústavu prístrojovou technikou. 
V odbore rádiológie pribudli mo-
derné USG a mamografické prí-
stroje, MR a cT zariadenie. V od-
bore nukleárnej medicíny začalo 
fungovať prvé PET a SPEcT–cT 
zariadenie na Slovensku. Taktiež 

Dvadsať rokov 
Onkologického ústavu sv. Alžbety
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sa zmodernizoval prístrojový park 
aj v odbore radiačnej onkológie. 
Výrazne sa posilnil úsek ambulant-
nej chemoterapie a začali fungovať 
oddelenia endokrinológie a ma-
mológie. 
V ústave sa postupne etablovalo 15 
odborných kliník zabezpečujúcich 
pregraduálnu a postgraduálnu 
výchovu medikov a lekárov v spo-
lupráci s Lekárskou fakultou Uk 
a Slovenskou zdravotníckou uni-
verzitou. V spolupráci s Ústavom 
experimentálnej onkológie SAV 
sa začal rozvíjať klinický výskum. 
Vedenie ústavu spolu so sestrami 
alžbetínkami s neustálym dôrazom 
na etickú stránku zdravotnej sta-
rostlivosti sa snažilo upozorňovať 
na potrebu pozitívneho a empatic-
kého prístupu zdravotníckeho per-
sonálu k vážne chorým pacientom 
v intenciách ideálov pestovaných 
sv. Alžbetou. Pre pacientov bola vy-
budovaná aj ústavná kaplnka, v kto-
rej sa denne vykonáva bohoslužba. 
Okrem denne slúženej svätej omše 
bratia kapucíni denne navštevu-
jú chorých pri ich lôžkach a takto 
zabezpečujú starostlivosť o pacien-
tov aj po duchovnej stránke.

Súčasný stav a perspektívy 
rozvoja OÚSA
Aj v druhom desaťročí fungova-
nia pokračoval rozvoj ústavu ako 
moderného celoslovensky pôso-
biaceho onkologického centra. 
Získaním budovy na Heydukovej 
ulici číslo 8 bola do ústavu detašo-
vaná aj klinika stomatológie a ma-
xilofaciálnej chirurgie, na ktorej sa 
realizuje pregraduálna a postgra-
duálna výučba stomatológov a ma-
xilofaciálnych chirurgov. Ďalší roz-
voj nastal aj v odbore nukleárnej 
medicíny po spustení prevádzky 
moderného PT-cT zariadenia, kto-
ré výrazne prispieva ku skvalit-
neniu onkologickej diagnostiky. 
V odbore radiačnej onkológie sa 
vytvorilo celoslovenské centrum 
vysoko efektívnej liečby rakoviny 
prostaty rádioaktívnymi zrnami. 

V odbore onkochirurgie sa stal 
ústav vysokovýkonným centrom 

operačnej liečby rakoviny mlieč-
nej žľazy, štítnej žľazy, čreva, pe-
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čene. Na oddelení maxilofaciálnej 
chirurgie začali realizovať náročné 
rekonštrukčné operačné zákroky. 
k preventívnemu centru pribudlo 
aj pracovno-preventívne centrum, 
ktoré okrem preventívnych pre-
hliadok zabezpečuje pracovnú 
zdravotnú službu definovanú ako 
odbornú poradenskú službu za-
mestnávateľovi v oblasti ochrany 
a podpory zdravia pri práci výko-
nom zdravotného dohľadu, ktorý 
tvorí nad pracovnými podmienka-
mi a posudzovanie zdravotnej spô-
sobilosti na prácu výkonom lekár-
skych preventívnych prehliadok 
vo vzťahu k práci. Taktiež sa roz-
šírila činnosť Lekárne sv. Alžbety 
o pobočku na Špitálskej ulici s vý-
dajňou zdravotníckych pomôcok.
Ďalším intenzívne sa rozvíjajúcim 
odborom v ústave je imunológia 
s vysokovýkonným imunologic-
kým laboratóriom. V ústave sa po-
darilo zrealizovať aj s finančnou po-
mocou Ligy proti rakovine vysoko 
čisté laboratórne priestory pre prí-
pravu kmeňových buniek. V roku 
2007 ústav získal certifikát systé-
mu manažérstva kvality ISO 9001 
a taktiež laboratórne oddelenia 
od roku 2003 pravidelne obhajujú 
akreditácie SNAS (Slovenská ná-
rodná akreditačná služba). V roku 
2015 šesť medicínskych laboratórií 
získalo akreditáciu na laboratórne 
vyšetrenia podľa medzinárodnej 
normy pre medicínske laboratóriá 
ISO 15189:2012.
Rozvojom nových medicínskych 
disciplín vznikla aj potreba rozšíre-
nia priestorov ústavu. Preto došlo 
k zabezpečeniu nových priestorov 
na kolárskej a Heydukovej ulici, 
v ktorých sa vybudovali viaceré la-
boratórne priestory, prednáškové 
miestnosti, pracovne pre hospo-
dársko-technické úseky. Čo sa týka 
pôvodných priestorov nemocnice, 
vznikla tu potreba ich prestavby 
na moderné ambulancie a lôžkové 
oddelenia s vyhovujúcimi hygie-
nickými parametrami. Modernizá-
cia nemocnice začala na lôžkovom 

JUBILEUM
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oddelení nukleárnej medicíny. 
V súčasnosti pokračuje prestav-
ba lôžkových oddelení radiačnej 
onkológie a onkogynekológie 
a v budúcnosti bude pokračovať 
aj prestavba ostatných odborných 
celkov.
Záverom možno skonštatovať, 
že počas 20 rokov fungovania sa 
podarilo v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety vytvoriť kvalitný tím 
odborníkov, ktorí multidiscipli-
nárnym prístupom zabezpečujú 
kvalitnú onkologickú diagnostiku 
a terapiu. V ústave je snaha nielen 
o kvalitný odborný, ale aj citlivý, 
ľudský prístup k pacientom. V tom 
nám napomáha aj spolupráca s Li-
gou proti rakovine a s OZ Vŕba 
- združenie dobrovoľníkov, ktorí 
počas hospitalizácie pomáhajú 
pacientom preklenúť dobu odlú-
čenia od rodiny a blízkych. Snahu 
o pozitívny prístup dlhodobo oce-
ňujú aj naši pacienti, keď v anke-
tách spokojnosti sa naše zariadenie 
vždy umiestňuje na popredných 
miestach. 
Vďaka rozhodnutiu sestier z Rehole 
sv. Alžbety sa vybudovala moderná 
onkologicky orientovaná nemoc-
nica, ktorá ako významné onkolo-
gické centrum už 20 rokov nezišt-
ne slúži onkologickým pacientom 
z celého územia Slovenska. 

Juraj kaušitz,
konateľ

Pavol Švec,
konateľ

Foto: Peter kresánek 

Onkologický ústav sv. Alžbety 

je moderná nemocnica, kto-

rá ako významné onkologic-

ké centrum už dvadsať rokov 

nezištne slúži onkologickým 

pacientom z celého územia 

Slovenska.
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Časopis Naša nemocnica som si premenovala na „Moja nemocnica“. Ako onkopacientka ju na-
vštevujem pravidelne už 37 rokov. No aj v prvé dni, keď som sa pripravovala na zákrok, som sa 
tu cítila ako doma. Má to svoje dôvody: objekt onkonemocnice poznám od svojich piatich rokov. 
Moja stará mama tu mala priateľku – sestričku Boromeu, ktorú pravidelne navštevovala dvakrát 
v roku a nás, svoje tri vnučky brala vždy so sebou. Na mieste, kde je teraz nová nemocnica bol 
vysoký múr, ktorým končila veľká záhrada. O ňu sa starala ako záhradníčka sestrička Boromea. 
Dnes je záhrada malá, ale schodíky do kláštora zostali, ako aj spomienky na bezstarostné pobie-
hanie v záhrade nás troch sesterníc.
kláštor mi poslúžil aj inak: v čase vojny som bola študentkou Dievčenského gymnázia na Dunaj-
skej ulici. Takmer pravidelne nám pre poplach končilo vyučovanie okolo jedenástej hodiny. Bola 
som vlakárka a keď som mala čakať na vlak, zastavila som sa u alžbetínok. Vždy sa ma ujala sestrič-
ka Scholastika, uviedla ma do hosťovskej izby a tam som sa mohla do odchodu vlaku pokojne učiť. 
Prešli roky – nemocnica zostala, ale kláštor zrušili. Dnešná situácia je už iná: je tu aj moja nemoc-
nica a je tu aj kláštor. 
A som tu aj ja, šťastný prípad obdivuhodných odborníkov. Pri toľkom čase, ktorý mám „osudom“ 
darovaný, preberám v myšlienkach všeli-
čo. Napríklad: koľkí odborníci sa o jedného 
onkopacienta starajú. Pri jednom sčítaní 
ich bolo 30. Viac ako s polovicou sa osobne 
nestretneme, ale vieme, že sú tu pre nás. To 
čo sa ani za vyše tridsať rokov nezmenilo sú 
chodby plné pacientov od pondelka rána do 
piatku poobede. Nastal aj pokrok v liečbe ra-
koviny i v diagnostike. 
S obdivom som vyslovila poďakovanie lekáro-
vi, ktorý často drží môj chorobopis v rukách, 
za šťastné riešenie mojej choroby, ktorá si ma 
v recidívach nájde. Vďaka tým správnym roz-
hodnutiam pána doktora, choroba prehráva. 
koľko pokory bolo v odpovedi lekára, hovorí 
za veľa: „Ja vás len liečim, ale uzdravuje vás - 
a ukáže smerom nahor.“
Želám všetkým onkopacientom dôveru v le-
károv a ostatných odborníkov, radosť z kaž-
dého dňa, aj keď ho musia stráviť v „mojej 
nemocnici“.

Valéria Grebečiová

Rada vás čítam, povedala nám pri rozhovore 
Valéria Grebečiová. Na fotografii je vľavo dole 
ešte ako dieťa v časoch, na ktoré tiež vo svojom 
príspevku spomína. Ako sa priznala, je našou 
stálou čitateľkou a rozhodla sa touto cestou 
prispieť do časopisu Naša nemocnica.

Napísala nám 84-ročná pacientka

„MOJA NEMOcNIcA“
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Myslím si, že oslava svätých má 
viacero rozmerov. Jeden z dô-

ležitých rozmerov je, že chceme 

chváliť Boha. Boh nám dáva silu 
obetovať niečo z toho, čo samo 
o sebe nie je zlé, ale obetovať to 

pre väčšie dobro. Zriekať sa nie-
čoho pre získanie väčšieho dobra. 
Ako to vo svojom živote urobila aj 
svätá Alžbeta. Preto dnes oslavuje-
me svätých, preto dnes oslavuje-
me svätú Alžbetu. A ďakujeme jej. 
Za to, že aj cez jej život, v ktorom 
k nám prichádza, nám ukazuje ces-
tu. Jej život je pre nás inšpiráciou. 
Ukazuje nám spôsob ako je možné 

Tohto roku sme opäť sviatok sv. Alžbety slávili svätou omšou 
v kostole tejto patrónky sestier alžbetínok. Omšu celebroval 
a v kázni sa prítomným prihovoril kancelár kúrie a riaditeľ 
Arcibiskupského úradu Mons. JcDr. Tibor Hajdu, PhD. Na 
záver slávenia, už v priestoroch kláštora, sa prihovorila k zú-
častneným, medzi nimi obidvom konateľom Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety, aj generálna predstavená Rehole svä-
tej Alžbety sestra Mária, OSE. Pre tých, ktorých slová Mons. 
Tibora Hajdu, tak ako nás, osobitne zaujali a chceli by si ich 
pripomenúť alebo sa omše nemohli zúčastniť, vyberáme 
z jeho kázne nasledujúce myšlienky.

Prečo oslavujeme svätých? 

k sviatku sv. Alžbety, 
patrónky nášho snaženia
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odpovedať na prejav dobroty, kto-
rý prichádza k nám. Ako prežívať 
svoj život správnym spôsobom. 
Spôsobom, ktorý vedie neomylne 
k tomu, ktorý je pôvodcom života, 
autorom života. 
Príbehom svätej Alžbety sa nechali 
inšpirovať tak, aby išli za svetlom 
jej života aj sestričky alžbetínky. 
Mnohí bratia a sestry, vynikajúci 
vo svojich kvalitách, ktorí vedú On-
kologický ústav sv. Alžbety alebo 

v ňom pracujú a akýmkoľvek spô-
sobom sa stretávajú s pacientami 
sa tiež nechali inšpirovať príkla-
dom svätej Alžbety. Tak, aby pros-
tredníctvom svojej práce, cez tento 
spôsob stretania sa s ľuďmi, ktorí 
trpia mohli prísť k Bohu. Je to ces-
ta nasledovania. Aj práca je cesta 
nasledovania. 
keď oslavujeme dnes svätú Alžbe-
tu pozeráme sa v dejinách osemsto 
rokov dozadu. Je to z ľudského hľa-

diska veľmi ďaleko. Osemsto rokov 
tradície v ktorej vidíme nezmaza-
teľnú stopu spôsobu nasledova-
nia krista. Vy poznáte život svätej 
Alžbety, poznáte ho lepšie ako ja. Je 
dobré z neho pripomenúť niektoré 
malé momenty. Narodila sa v roku 
1207 ako dcéra uhorského kráľa. 
Pochádzala z kráľovskej rodiny. Ale 
od detstva a počas jej života bolo 
vidno zápal pre tých, ktorí trpia. 
ktorí potrebujú pomoc. Netrvala 
na svojom pôvode, nechcela byť na 
piedestáli, ona sa skláňala k tým, 
ktorí potrebujú pomoc. To ju cha-
rakterizovalo počas celého živo-
ta. So svojim manželom vytvorili 
v tomto smere vynikajúcu dvojicu, 
ktorý ju veľmi podporoval. On bol 
azda jediný, kto chápal jej životnú 
tendenciu. Túto jej cestu, ktorú si 
vybrala. Ostatná rodina, bohužiaľ, 
nezdieľala toto jej zameranie. klád-
li jej do cesty prekážky. Ona však 
chápala svoju cestu ako správnu. 
Zomrela po krátkom živote ako 
dvadsaťštyri ročná. Štyri roky po 
jej smrti bola vyhlásená za svätú. 



Myslím si, že príklad svätcov, ktorý 
dnes oslavujeme, zvlášť dnes svia-
tok svätej Alžbety, prináša svetlo aj 
do našej doby. To svetlo aj my mô-
žeme odrážať do našich vzťahov 
a do našich postojov. V okolnos-
tiach, ktoré dnes zažívame i pri tra-
gických správach, ktoré dnes do-
liehajú k našim ušiam, je práve na 
mieste pozrieť sa na život a osvojiť 
si príklad svätej Alžbety. 
Pacienti, ktorí prechádzajú brá-
nami Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, do týchto priestorov krá-
čajú s veľkou odvahou ale zároveň 
s nádejou. So svetlom nádeje. S ná-
dejou, ktorá ich vedie. Vedie ich 
ruka tých, ktorí im môžu pomôcť. 
ktorí im môžu dodať síl, nestrácať 
nádej. koľko skutočností je v rodi-
nách o ktorých ani nevieme. ktoré 
sa nedostanú ani na svetlo. A pri 
ktorých je naliehavá potreba náde-
je. Odpoveď na ľudské bolesti vy-
chádza z prežívania. Môžeme pro-
siť, aby sme sa nechali inšpirovať 
životom svätej Alžbety ktorá nehľa-
dala vlastné dobro ale ktorá hľada-
la dobro tých, ktorí ju potrebovali. 
Môžeme prosiť o to, aby nám uká-
zala cestu. Nech svätá Alžbeta zo-
stane patrónkou nášho snaženia! 
Text a foto: Peter kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
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Starostlivosť o pacientov 
v mnohých ohľadoch spočí-
va práve na pleciach zdravot-

ných sestier. O tom, ako sa pri nej 
dá uspieť, i keď je častokrát veľmi 
náročná, bližšie v rozhovoroch vy-
svetľuje vrchná sestra kliniky Bože-

na krajčírová a dopĺňa ju staničná 
sestra Mgr. Lada Valová.
Čím je podľa vás povolanie 
zdravotnej sestry tak náročné 
a vďaka čomu ho zvládate? 
Božena Krajčírová: Myslím si, že 
mám takú empatiu, také ľudské cí-

tenie. Pred vyše dvadsiatimi rokmi 
ma sem priviedla predovšetkým 
motivácia pomáhať chorým. Máme 
to podnes aj v rodine. Rodičia pô-
sobili v zdravotníctve, mama ako 
sestrička. Môj syn je dnes chirur-
gom a dcéra laborantkou. Snažím 
sa myslieť pozitívne aj keď život 
nie je vždy iba ružový. Žijem však 
najmä tým pozitívnym, využívam 
aj príležitosti urobiť si z niečoho 
radosť. 
keď som na klinike začínala, prijí-
mali sme asi 75 pacientov mesač-
ne. Potom sa to začalo stupňovať 
a teraz ich máme okolo 130 až 
150. Náš doterajší mesačný rekord 
je 172 hospitalizovaných pacien-
tov. Dobré je, že primerane tomu 
sa zväčšil aj pracovný tím našich 
sestier. Dosť sestričiek som do tej-

„Sú tu ku mne láskaví, nielen lekári ale aj sestričky a sanitári sú 

milí, takí naozaj ľudskí. Veľmi sa starajú o nás, pýtajú sa či niečo 

nepotrebujeme. Nie som prvýkrát v nemocnici ale tu, v tomto 

ústave je taký iný, prívetivejší a ešte starostlivejší prístup. To je 

pre nás liečených pacientov teraz najviac na svete, keď sú k vám 

milí venujú sa mi, sú takí starostliví a prístupní.“ Zdôveruje sa 

čulá, deväťdesiatročná pacientka v pooperačnej starostlivosti na 

lôžkovom oddelení kliniky onkologickej chirurgie LFUk a On-

kologického ústavu sv. Alžbety. Čím to je, že rovnako pekne sa 

vyjadruje k starostlivosti o nich (i v písomnej podobe) drvivá 

väčšina liečených pacientok a pacientov ústavu, sme sa poroz-

právali priamo na klinike. 
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Na klinike onkologickej chirurgie
ČO SI PAcIENTI cENIA NADOVŠETkO 

„To je pre nás liečených pacien-
tov teraz najviac na svete, keď sú 
k vám milí venujú sa mi, sú takí 
starostliví a prístupní“, zdôverila 
sa jedna z pacientok Kliniky on-
kologickej chirurgie LFUK a On-
kologického ústavu sv. Alžbety.

Vrchná sestra Božena Krajčírová: „naše sestričky sú odborne vzdelané 
a pripravené, sú podľa mňa veľmi šikovné.“ Primár Kliniky onkologic-
kej chirurgie LFUK a Onkologického ústavu sv. Alžbety MUDr. Martin 
Sabol, PhD.: „zdravotné sestry plnia nezastupiteľnú rolu, napríklad 
v operačných tímoch.“



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

NAŠE PRAcOVISkÁ

15

to profesie a povolania aj sama za-
učila. Opláca sa mi robiť rozhodnu-
tia osobne nielen rozumom ale aj 
srdcom. Snažila som sa, keď sa to 
dalo v našom kolektíve každému 
pomôcť. Vždy som im vychádzala 
v ústrety, lebo som zažila tiež keď 
som bola bežná sestra pracujúca 
na zmeny ako dobre padne, keď 
je vrchná spôsobilá vyjsť v ústrety. 
A ak je to vhodné prejaviť i toleran-
ciu, taký obyčajný ľudský prístup. 
Usilujem sa, aby to u nás fungovalo 
po všetkých stránkach. Aj v tej od-
bornej, aj v tej ľudskej. Pochopiteľ-
ne mäkký a nejaký tolerantný mô-
žete byť, ale len do určitej miery. 
Teda, že musíte pochváliť a keď tre-
ba aj pokarhať. Mám zásadu, ak je 
všetko správne tak len pochválim.
Nuž a pacientkam a pacientom 
som sa vždy snažila vyjsť v ústrety, 
pomôcť a poradiť, keď som mohla. 
No a že som tu zotrvala? Tak tu ma 
to napĺňa. Na našej chirurgii sa stá-
le niečo deje je tu ozaj stále niečo 
nové, často v liečbe i to najnovšie, 
výnimočné. 
Treba tiež spomenúť, že to čo tiež 
naši pacienti oceňujú a chvália, je 
to duchovno, kresťanský prístup, 
ktorý zvlášť aj na našej klinike vní-
majú. Badateľný je v celom ústave 
a odvíja sa od pôsobenia rehoľ-
ných sestier alžbetínok. Veď pred-
tým, ako bola zvolená za generálnu 
predstavenú Rehole sv. Alžbety, 
pracovala sr. Mária, OSE na našej 
klinike ako staničná sestra. Obľú-
bená v kolektíve i medzi pacienta-
mi je, ako ju medzi nami voláme, 
tiež sestra Betka, teda sr. Alžbeta. 
Členky nášho tímu zdravotných 
sestier vedia tiež pacienta pocho-
piť, veci vysvetliť, pomôcť aj naprí-
klad v noci, keď môže mať prob-
lémy. Naše sestričky sú odborne 
vzdelané a pripravené, sú podľa 
mňa veľmi šikovné. Skoro každá 
má vysokoškolské vzdelanie či už 
prvého alebo druhého stupňa, 
majú i pomaturitné chirurgické 
špecializácie. Sú ozaj odborne eru-
dované a pracovne zdatné. Máme 

ich tu nové, čo majú len rok, dva 
praxe ale i skúsené s 20 a 30-ročný-
mi skúsenosťami. Je to výhoda, že 
kolektív tvoria sestry rôzneho veku 
a pracovných skúseností, vrátane 
mladej a strednej generácie. chce-
la by som tu spomenúť aj pomoc 
a záslužnú prácu, ktorú nám od-
vádza nižší zdravotnícky personál, 

najmä sanitárky a jeden náš sanitár. 
Tam je ozaj tá práca tiež náročná. 
Mgr. Lada Valová: U nás na kli-
nike onkologickej chirurgie LFUk 
a Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty sa liečia ľudia z celého Sloven-
ska so všetkými diagnózami, ktoré 
existujú. S pridruženými ochore-
niami, aj pacienti, ktorí sú trošku 

Staničná sestra Mgr. Lada Valová: „Viaceré naše pacientky a pacienti 
sú úplne úžasní. Obdivujem ich. Dobre zvládať naše povolanie si vy-
žaduje aj neustále zdokonaľovanie.“

S optimistickou čulou deväťdesiatročnou pacientkou aj sestrami kli-
niky nás zoznámila hlavná sestra ústavu Eva Gellová (na snímke).
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nevidiaci alebo nepočujúci, tak-
že naozaj tá starostlivosť je taká 
komplexná o nich. Je to náročné 
psychicky, emočne, špeciálne asi 
na tomto onkologickom oddelení 
a fyzicky takisto. keď doma manžel 
povie, že ho bolí hlava, tak mávne-
te rukou a poviete si, že keď len to, 
tak to si vlastne nebudete všímať. 
Ja už pracujem na onkológii 22 

rokov, takže samozrejme, nejaký 
profesionálny odstup mám. Ale 
najviac sa nás to týka asi vtedy, keď 
tu prídu ležať mladí ľudia s onkolo-
gickou diagnózou a my vieme, čo 
ich všetko ešte čaká a vieme zhru-
ba, aj aký čas ešte majú tu, medzi 
nami. A vtedy je to náročné...
Viaceré naše pacientky a pacienti 
sú však úplne úžasní. Obdivujem 
ich, ako to napriek ochoreniu, či 

napríklad pokročilejšiemu veku 
zvládajú. Samozrejme, že aj v po-
operačnom období potrebujú tú 
sesterskú asistenciu. Pomôžeme 
im ak treba aj postaviť sa z postele 
či pri obúvaní papúč alebo vziať si 
so sebou drény. 
Dobre zvládať svoje povolanie si 
vyžaduje aj neustále zdokonaľova-
nie. Sestra častokrát študuje popri 
zamestnaní za vlastné finančné 

Staničná sestra Anna Krajčiová, vrchná sestra Božena Krajčírová 
a staničná sestra Mgr. Lada Valová pri porade.

Uvoľniť a vhodne okoreniť atmosféru môže v dob-
rom pracovnom tíme i štipka humoru.

„Táto práca ma napĺňa“, hovorí 
13 rokov na klinike pôsobiaci sa-
nitár Branislav Herák. Potvrdzu-
jú to i priaznivé ohlasy pacien-
tov, v ktorých ho popri lekároch 
a zdravotných sestrách kliniky 
spomínajú.

Sestra Adriana Šániková: „Treba mať na pamäti 
a neustále priebežne chodiť kontrolovať pacienta, 
či je všetko v poriadku, či napríklad infúzia dobre 
tečie, či nie sú nejaké problémy.“
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prostriedky. Semináre ukrajujú 
z voľného času, treba robiť aj ne-
jaké výstupy, články do časopisov, 
aj náš primár vyžaduje od nás, aby 
sme sa aktívne zapájali, napríklad 
do vystupovania na kongresoch 
a iných podobných podujatiach. 
Takže všetci sa snažia.

* * *

Leví podiel a významnú účasť zdra-
votných sestier v starostlivosti 
o pacientov vyzdvihuje aj primár 
kliniky onkologickej chirurgie 
LFUk a Onkologického ústavu sv. 
Alžbety MUDr. Martin Sabol, 
PhD.: “Treba podotknúť, že pa-
cient v priebehu hospitalizácie 
strávi väčšinu času v spoločnosti 
zdravotných sestier. kontakt začí-
na komunikáciou na ambulancii 
a pokračuje počas celej hospitali-
zácie. Prístup zdravotných sestier 
k pacientom je zrkadlom oddele-
nia. Pripomínam aj nezastupiteľnú 
rolu operačných sestier, inštru-
mentárok v operačných tímoch. 
celý tím na operačnej sále je jedna 
veľká operačná skupina, inštru-
mentárka podáva chirurgovi všet-
ky potrebné nástroje v správnej 
chvíli, skúsená inštrumentárka má 
už často potrebný nástroj priprave-
ný v ruke predtým ako oň chirurg 
požiada. Táto „synchronizácia“  sa 
samozrejme získava časom a rastie 
s počtom vykonaných operácií.“

Text: Peter kresánek, Lenka Dzobová; 
foto: autor
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Genetická informácia 
a molekula DNA
ľudské telo sa skladá z miliónov 
buniek, ktoré majú svoje špeciálne 
funkcie a podľa nich sú uložené 
v jednotlivých tkanivách a orgá-
noch. Dôležitou súčasťou každej 
bunky je jadro, v ktorom je ulože-
ná molekula deoxyribonukleovej 
kyseliny (DNA) a ktoré riadi sprá-
vanie sa, metabolizmus a preží-
vanie každej bunky. V roku 1962, 
vedci James Watson, Francis crick 
a Maurice Wilkins získali Nobelo-
vu cenu v odbore fyziológia a me-
dicína za objav z roku 1953, kedy 
popísali presnú štruktúru DNA ako 
základnej molekuly dedičnosti ge-
netickej informácie. Molekula DNA 
zjednodušene obsahuje informácie 
dôležité pre konštrukciu rôznych 
proteínov zahrnutých v bunkových 
procesoch, napr. enzýmy, hormó-

ny, stavebné svalové proteíny a iné. 
Úsek DNA, v ktorom je zapísaná, 
resp. zakódovaná genetická infor-
mácia sa nazýva gén. Gén sa násled-
ne skladá z nukleotidov, ktoré sú 
na základe vzájomnej podobnosti 
viazané vodíkovými väzbami me-
dzi adenínom (A) a tymínom (T), 
resp. guanínom (G) a cytozínom 
(c). Nukleotidy A, c, G, T predsta-
vujú základné stavebné jednotky, 
pričom svojou väzbou vytvárajú 
dvojzávitnicovú štruktúru DNA. 
každá trojica nukleotidov definuje 
tzv. kodón (triplet) a tým zároveň 
určuje zaradenie špeciálnej amino-
kyseliny, pričom rad za sebou idú-
cich aminokyselín vytvára samotný 
proteín (bielkovina). celkovo sa 
v DNA nachádza približne 20 až 
25 000 génov avšak v konkrétnej 
bunke sú aktívne iba niektoré gény, 
resp. proteíny, a to tie, ktoré sú 

nevyhnutné pre správnu funkciu 
bunky. 
DNA však obsahuje okrem sekven-
cie, ktorá kóduje vznik konkrét-
nych proteínov, aj veľké množstvo 
(98,5 %) tzv. nekódujúcej sekven-
cie ako sú napr. intróny. Tie sú na 
rozdiel od kódujúcej časti génov, t. 
j. exónov v procese prepisu DNA 
vyštiepené, takže sa dlho považova-
li za nepotrebné. Avšak práve v ta-
kýchto nekódujúcich oblastiach 
DNA sa často nachádzajú iné dôle-
žité, tzv. regulačné oblasti DNA, či 
špecifická skupina tzv. microRNA, 
ktoré regulujú génovú expresiu 
smerom k proteínom. 
V rámci bunkových procesov je 
nutné poznamenať, že DNA pred-
stavuje vzor pre proces transkrip-
cie, alebo prepisu informácie do 
mRNA, ktoré následne predstavu-
je vzor pre proces translácie, resp. 
prekladu informácie pre aminoky-
seliny a proteín. 

Dedičnosť a mutácie DNA
Bunkové molekulárne procesy 
sú veľmi komplikované a pomer-
ne neomylne fungujúce, avšak aj 
tu dochádza k vzniku chýb, ktoré 
sa nazývajú mutácie DNA. Práve 
mutácie v génoch sú často príči-
nou tvorby nefunkčnej bielkovi-
ny, ktorá následne neplní funkciu 
v bunke správne, čo môže viesť až 
k vzniku rôznych chorobných sta-
vov. Poškodenie v jednom géne 
môže následne ovplyvniť aktivitu 
ďalšieho génu, takže vzniká reťazec 
nesprávnych procesov. V onkológii 
sa tento proces nazýva transfor-
mácia (premena) bunky na bunku 

Oddelenie lekárskej genetiky informuje

Poruchy DNA a genetické 
vyšetrenie dedičných ochorení

Vedúci Oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety 
RNDr. Michal Konečný, PhD., pri vkladaní analyzačnej platničky do 
osemkapilárneho genetického analyzátora ABU 3500. 
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nádorovú. Treba však povedať, že 
za bežných okolností bunky doká-
žu veľmi rýchlo poškodenia DNA 
nájsť a opraviť. 
Mutácie v génoch môžu mať rôzny 
charakter, môže ísť o vypadnutie 
(deléciu), alebo včlenenie (inzer-
ciu) nukleotidu, či výmenu nuk-
leotidov, a to s rôznym efektom 
na funkciu bunky, resp. proteínu. 
Niektoré mutácie bunka dokáže 
špeciálnymi mechanizmami opra-
viť, a tak vytvoriť správne fungujú-
ci proteín. Ak je však mutácií viac 
prípadne majú väčší rozsah, môže 
byť ich dopad na bunky fatálny. 
Podľa toho kedy k vzniku mutácií 
dochádza možno hovoriť o mutácii 
náhodnej alebo vrodenej. Náhod-
ná (spontánna) mutácia nastáva 
až počas života v jednej kópii génu 
v jedinej bunke určitého tkaniva. 
Príčiny vzniku takejto mutácie 
môžu byť rôzne, ide najmä o streso-
vé faktory vonkajšieho prostredia, 
fajčenie, alkohol, UV žiarenie a iné, 
ale aj o faktory vnútorného prostre-
dia, napr. hormonálne ovplyvnenie 
organizmu, antikoncepcia, hormo-
nálna terapia. Ak dôjde v bunke 
s mutáciou k poškodeniu aj druhej 

kópie toho istého génu, potom sa 
môže zmeniť na bunku nádorovú. 
Vrodená (germinatívna) mutá-
cia je súčasťou DNA pohlavných 
buniek, preto sa môže dediť a stať 
súčasťou genetickej informácie 
(DNA) pokrvných príbuzných no-
siteľa, t. j. pri oplodnení sa môže 
preniesť na potomkov. Ak napr. 
žena získala mutáciu od svojej 
matky, potom štatisticky polovica 
jej vajíčok nesie túto mutáciu. Ná-
sledne každá bunka v tele potom-
ka bude obsahovať vo svojej DNA 
vrodenú mutáciu. Ak počas života 
u človeka, ktorý je nositeľom vro-
denej mutácie vznikne v druhej 
kópii toho istého génu druhá mu-
tácia, znefunkční sa aktívna kópia 
génu a normálna bunka sa mení na 
nádorovú. Nositelia vrodenej mutá-
cie sú akoby o krok pred ostatnou 
populáciou, a preto sa u týchto 
ľudí často stretávame s nádorovým 
ochorením v mladom veku, pričom 
hovoríme, že majú určitú predis-
pozíciu, alebo náchylnosť na rôzne 
ochorenia. Preto je dôležité takéto 
choroby, gény a mutácie DNA po-
znať, a tak vedieť predchádzať vzni-
ku ochorenia.

Techniky izolácie DNA/RNA 
z bunky
Aby bolo možné DNA mutácie ana-
lyzovať a detegovať je dôležité zís-
kať, resp. izolovať molekulu DNA 
z bunkových štruktúr, a to napr. 
z periférnej krvi, tkaniva niekto-
rých orgánov, či nádorov, alebo 
sterov napr. z bukálnej sliznice. 
Všeobecne izolácia DNA z buniek 
a tkanív prebieha prostredníctvom 
rôznych prístupov a vychádza zo 
základných princípov. V prvom 
kroku je to narušenie bunkových 
membrán a partikúl, nasleduje de-
naturácia, resp. štiepenie bunko-
vých proteínov pomocou enzýmov, 
v ďalšom kroku sa musíme tých-
to zvyškov zbaviť, DNA prečistiť 
a v poslednom kroku uvoľniť mole-
kuly DNA z roztoku. 

Text: RNDr. Michal konečný, PhD., 
Oddelenie lekárskej genetiky, 
Onkologický ústav sv. Alžbety, 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava, 
tel.: 02/322 48 574, 
email: michal.konecny@ousa.sk

Foto: Peter kresánek
(pokračovanie nabudúce)

Schéma A: Zloženie bunky, bunkového jadra a ge-
netickej informácie od chromozómov až po DNA 
nukleotidy A, C, T, G.

Nové priestory Oddelenia lekárskej genetiky Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. 
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Vďaka štedrej podpore na-
šich darcov sme mali mož-
nosť široko rozvíjať aktivi-

ty, z ktorých finálne profitovalo 
množstvo onkologických pacien-
tov. Prístrojovo sme dovybavili kli-
niku onkologickej chirurgie LFUk 
a OUSA, kliniku gynekologickej 
onkológie SZU a OUSA, Endokrino-
logickú kliniku SZU a OUSA, klini-
ku stereotaktickej rádiochirurgie 
VŠZaSP a OUSA, kliniku anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny 
LFUk a OUSA. Dofinancovali sme 
časť liečby pre pacienta, ktorý ab-
solvoval liečbu mimo SR, nakoľko 
táto bolo dostupná len v zahraničí. 
Spolupodieľali sme sa na organizá-

cii vzdelávania odbornej verejnos-
ti. Máme ambíciu rozvíjať aktivity 
tohto druhu, no zároveň plánuje-
me vo väčšej miere pôsobiť v oblas-
ti osvety pre laickú verejnosť.
Som veľmi rád, že projekty, ktoré 
sme realizovali, pomohli poskyto-
vať onkologickým pacientom, to 
čo im z hľadiska najnovších vedec-
kých poznatkov náleží. Materiál-
no-technická podpora poskytova-
teľov onkologickej zdravotníckej 
starostlivosti, rozvoj edukácie v ob-
lasti onkológie ale aj medicíny vše-
obecne, sú základom našej činnos-
ti. Sme však viazaní množstvom 
finančných prostriedkov od ľudí 
s nezištným spôsobom zmýšľania. 

Ak patríte medzi nich, budeme 
radi, ak nám dáte dôveru „zhmot-
niť“ vaše úmysly, veď tak viera ako 
aj dobrý úmysel bez skutkov sú 
„mŕtve“. 
O konkrétnych spôsoboch pod-
pory (darovanie finančných pro-
striedkov na základe darovacej 
zmluvy, poukázanie 2% z daní) ako 
aj o projektoch, ktoré sme realizo-
vali počas prechádzajúcich rokov, 
sa môžete dozvedieť na našej inter-
netovej stránke: 

www.preonkologiu.sk

Text: MUDr. Miroslav klačko, PhD., 
predseda ZpO
Foto: Peter kresánek

koniec roka býva časom tak bilancovania ako aj plánovania. 
Rád by som preto v mene Združenia pre onkológiu poďako-
val všetkým, ktorí nemysleli len na seba. Obzvlášť by som však 
chcel vyzdvihnúť tých, ktorí tento šľachetný postoj dokázali 
pretaviť v konkrétny čin. Podpora nášho združenia je jednou 
z možností, ktoré takíto ľudia majú. 

ĎAKUJEME

Dobrovoľníci z Dobrovoľ-
níckej skupiny Vŕba sú tí 
ľudia v zelenom, ktorí pa-

cientom na oddeleniach a chod-
bách Onkologického ústavu svätej 
Alžbety prinášajú úsmev, či kúsok 
seba. Naši dobrovoľníci spolu 
s kávou a čajom rozdávajú dobrú 
náladu pred ambulanciami plný-
mi čakajúcich ľudí. Pre pacientov 
z radiačnej onkológie, či interné-
ho oddelenia sú bútľavou vŕbou 
všetkým, ktorí sa chcú podeliť so 
svojim trápením, či radosťou. Via-
cerí z nich sú spoluhráčmi pri par-
tii kariet, pomáhajúcimi na chvíľu 
zabudnúť na svoje ťažkosti, alebo 
kreatívnymi spoločníčkami, spo-

lu s ktorými pacienti tvoria malé 
umelecké diela. 
V poslednom čase nastali v našej 
organizácii viaceré zmeny, ktoré 
stavajú Vŕbu pred nové výzvy a po-
súvajú nás v našej práci stále ďalej.
Asi najväčšou novinkou je, že sa 
nám podarilo rozbehnúť spoluprá-
cu aj s Národným onkologickým 
ústavom, kde bude mať na začiatok 
svoje miesto služba rozdávania káv 
a čajov pred ambulanciami a tiež 
„kluby šikovných rúk“ pre pacien-
tov oddelenia radiačnej onkológie. 
Táto správa nás veľmi teší a to naj-
mä z toho dôvodu, že viac pacien-
tov bude mať možnosť stráviť čas 
v nemocnici o čosi príjemnejšie 

a zažiť chvíle, ktoré urobia deň 
o kúsok krajší.
Máme tiež radosť, že ako každý 
rok, po jesennom nábore sa k nám 
pridali noví dobrovoľníci, ktorí 
doplnia a osviežia náš tím i priesto-
ry nemocníc. Ďalšou novinkou 
okrem toho je, že od septembra 
k nám pribudla nová koordinátor-
ka dobrovoľníkov Monika (to som 
vlastne ja J). 

DOBROVOľNíckA SkUPINA VŕBA

NOVINKY Z VŔBY
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Skôr než sa Peťo stal dobrovoľ-
níkom, cítil vnútornú potrebu 
robiť niečo užitočné pre ľudí, 

a tak našiel Vŕbu. „Proste niečo vo 
mne, ma viedlo k tomu, že som za-
čal hľadať na internete. Doma som 
tiež bol taká „bútľavá vŕba“ a odrazu 
som našiel DS Vŕba.“ Prihlásil sa na 
nábor, prešiel výberom, školením 
a v marci 2014 prvýkrát vstúpil do 
OÚSA ako dobrovoľník. Ako sám 
spomína, začiatky boli ťažké, keď-
že sa nedá vopred len tak predsta-
viť a naplánovať ako to bude pri 
stretnutí s pacientami vyzerať. „Ne-
vedel som, aké budú reakcie a tak.“ 
Postupne však nabral istotu a po 
prvých stretnutiach prišiel na to, že 
nie je čoho sa báť. Dnes chodieva 
na oddelenie pravidelne každý týž-
deň a hoci vždy to je iné, rozpráva 
o svojom dobrovoľníckom dni ako 
o rutinnej záležitosti. 
„chodím raz týždenne, väčšinou 
štvrtky. Hneď po práci prídem sem 
na parkovisko. Môj deň je taký, že sa 
idem prezliecť, odložím si veci do 
skrinky a beriem tie moje pracovné 
prostriedky, ktorými sú hry. Zobe-
riem to pod pazuchy a idem na od-
delenie a potom po izbách.“ 
Poukazuje však na to, aké dôležité 
sú aj reakcie personálu, najmä v za-
čiatkoch, keď je dobrovoľník me-
nej sebavedomý. Nie vždy sa cítil 
na oddelení prijatý, no o to viac ho 
povzbudili práve pozitívne zážitky. 

„Veľa urobí aj to, ako personál na 
nás reaguje. „No vítam vás!“ Ja som 
normálne zostal zaskočený, keď ma 
takto privítali sestričky. Pôsobí to 
veľmi dobre, taký ten prvý dojem, 
ako ťa príjmu.“
Čo sa týka pacientov, hoci mnohí 
ho už poznajú, vždy dá o sebe vedieť 
všetkým, aby sa mohli pridať k prí-
padnej hre viacerí. „Niektorých 
poznám a viem, že budú hrať, ale 
aj tak sa snažím na začiatku ísť do 
každej izby, aby vedeli, že som tam.“ 
Samozrejme niektorí by sa radšej 
namiesto hry porozprávali, a tak aj 
tomu sa Peťo vie prispôsobiť. „Nie 
každý má chuť hrať a u niekoho cí-
tim, že by sa chcel rozprávať. Takže 
sa snažím každému vyhovieť.“ Nie-
kedy musí byť človek pripravený aj 
na odmietnutie, keďže nálady i sta-
vy pacientov sa striedajú a nie vždy 
je to ľahké. „Záleží to aj od obdo-
bia, ako sú naladení, či po akých sú 
procedúrach.“ Tiež zdôrazňuje, že 
náročnejšie to býva niekedy počas 
sviatkov. Jednak kvôli počasiu, ale 
aj preto, že mnohí pacienti tu mu-
sia zostať a nemôžu stráviť sviatky 
doma, čo ťažko znášajú. Aj pre nich 
sa snaží byť povzbudením a „takou 
alternatívou, aby sme nejako strávili 
spolu ten čas,“ dodáva.
Človek často prichádza do nemoc-
nice s hlavou plnou práce, rodiny, 
či iných myšlienok, no do istej mie-
ry je treba sa odosobniť. Na jednej 
strane od vlastných problémov 
a zase po odchode od problémov 
pacientov. Peťo prezrádza stratégiu 
Vŕby, ako nemiešať dva svety: „keď 
sa človek prezlieka, v tej skrinke 
treba nechať robotu, aj všetko. Dám 
si zelené tričko a už som akoby iný 

človek. Snažím sa toho držať. Som 
tu a teraz.“
Odmenou za čas strávený v ne-
mocnici mu je jednoducho úsmev, 
prejav vďaky, či dôležité lekcie do 
života. „Stačí, keď sa na mňa niekto 
usmeje. Snažím sa potom ten úsmev 
ďalej šíriť a zase s dobrou náladou 
sem znova prísť.“ Uvedomuje si, ako 
málo niekedy stačí, aby človeka po-
tešil. „keď sme sa s jedným pacien-
tom tak dlhšie rozprávali, nakoniec 
mi veľmi ďakoval. Vtedy som si uve-
domil, že možno to bol jednoduchý 
rozhovor, ale ako veľa to môže pre 
niekoho znamenať.“ 
Spomína tiež na chvíle, ktoré sa mu 
zaryli do pamäte a nútili ho rozmýš-
ľať nad vlastným životom. Ako sa 
jednoduchá kartová partia zmenila 
na vzájomne obohacujúce chvíle. 
„Vtedy tam bolo dosť mladých ľudí. 
A tí chlapci naozaj hovorili o tých 
svojich chorobách veľmi otvore-
ne a mali dobrú náladu. To mi tak 
utkvelo v pamäti. Až tak dobrú ná-
ladu som nečakal. Niekto sa s tým 
zmieri, niekto to berie športovo, 
ale vtedy tam bola taká partia troch 
mladých chlapcov, že sa tak dopĺ-
ňali.“ Podobní ľudia a pamätné mo-
menty sú preňho inšpiráciou a mo-
tivujú ho ísť vpred. Napriek tomu, 
že nie vždy sa stretáva len s pozitív-
nymi reakciami a zažíva samozrej-
me aj náročné situácie, vo všetkom 
nachádza niečo obohacujúce. „Vždy 
mi to niečo dalo. Po každom odcho-
de niečo vo mne zostane a zisťujem, 
že by mi to chýbalo.“

Text: Monika Mikulová
Dobrovoľník: Peter Stašiniak 
Foto: Monika Mikulová

Momenty, ktoré zotrvajú
Peťo je jeden z dobrovoľníkov, ktorý chodieva na oddelenie 
radiačnej onkológie hrávať s pacientmi karty, či iné hry a prí-
ležitostne hra plynule prejde do rozhovoru. Vo Vŕbe pôsobí 
od jari 2014 a jeho príbeh približuje, aké radosti, či ťažkosti tu 
zažíva a prečo to vlastne robí. 

Dobrovoľníci Peťo a Danka na 
Trhu dobrovoľníctva 2015.
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Odborné podujatia a marketingové aktivity OÚSA

52. Bratislavské onkologické dni 
Téma: Nádory genito-urinárneho traktu
Slovenská onkologická spoločnosť (S.O.S.) v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety 

(OÚSA) a ďalšími odbornými inštitúciami organizovala začiatkom októbra 52. ročník 

Bratislavských onkologických dní (B.O.D.), ktoré už neodmysliteľne patria k tradičným 

odborným podujatiam organizovaným na jeseň v Bratislave. Tohtoročný kongres sa konal 

v dňoch 8. až 9. októbra v hoteli Holiday Inn v Bratislave a hlavnou témou podujatia boli „Nádory 

genito-urinárneho traktu“. V programovom výbore kongresu bol OÚSA zastúpený prednostom 

Internej kliniky VŠZaSP a OÚSA prof. MUDr. S. Špánikom, cSc.

52. ročník Bratislavských onkolo-
gických dní po prvýkrát otváral 
novozvolený prezident Slovenskej 
onkologickej spoločnosti MUDr. 
Tomáš Šálek. krátky príhovor 
k účastníkom kongresu prednie-
sol i riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Ju-
raj kaušitz, cSc., ktorý vyzval zú-
častnených odborníkov, aby vždy 
profesionálne informovali médiá 
o nových postupoch a úspechoch 
liečby onkologických pacientov 
a nepodliehali tlaku neoverených 
a populárnych vyhlásení a správ, 
ktoré sa dnes často objavujú v mé-
diách. Profesionalita a zodpoved-
nosť by mala byť vždy na prvom 
mieste. 
Na tohtoročnom podujatí B.O.D. sa 
zúčastnilo celkovo 350 účastníkov 

(z OÚSA to bolo vyše 30 odborní-
kov) a podujatie podporilo vyše 25 
odborných spoločností. 
Odborný program podujatia sa čle-
nil na viacero tematických blokov, 
ako prostata, testikulárny blok, mo-
čový mechúr, karcinóm krčka ma-
ternice a zhubné nádory obličky. 
Okrem toho prebiehali špeciálne 
bloky prednášok s tematikou imu-
noterapie a možnosti liečby malíg-
neho melanómu, liečba pacientov 
s pľúcnym karcinómom, ako i ex-
perimentálna onkológia a varia.
Odborníci z OÚSA viedli alebo 
spolupredsedali viacerým blo-
kom, ako napríklad bloku prostaty 
(prof. Špánik), testikulárnemu blo-
ku prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc., 
edukačným prednáškam MUDr. E. 

Bolješíková, cSc., ako i bloku veno-
vanom liečbe karcinómu krčka ma-
ternice, nádorov obličiek a pľúc-
nym karcinómom (prof. Špánik). 
Prvý blok prednášok venovaný ná-
dorom prostaty otváral doc. MUDr. 
k. kajo, PhD., prednosta a primár 
Ústavu patológie SZU a OÚSA. Vo 
svojom vstupe s názvom „Novinky 
v patológii a molekulovej biológii 
karcinómu prostaty“ poukázal na 
viaceré nové poznatky na úrovni 
histomorfológie, klasifikácie a mo-
lekulovej biológie, ktoré prinášajú 
svoje uplatnenie najmä v diagnos-
ticko - terapeutických algoritmoch, 
ako aj v poznaní mechanizmov kas-
tračnej rezistencie, čo má význam 
pri vývoji nových liečebných mo-
dalít.
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V bloku venovanom karcinómu 
prostaty prof. Špánik zameral svoju 
pozornosť na nové trendy v liečbe 
tohto ochorenia. Poukázal na výz-
nam novo sa rozvíjajúceho smeru - 
imunoterapie karcinómu prostaty, 
na význam, úlohu a schopnosť den-
dritických buniek ako i T-lymfocy-
tov rozpoznávať a ničiť nádorové 
bunky prostaty. Do popredia sa 
dostávajú aj tzv. imunomodulačné 
monoklónové protilátky, ktoré sú 
schopné stimulovať a upravovať 
niektoré imunitné funkcie roz-
pustných alebo bunkových zložiek 
imunitného systému a tak napomá-
hať organizmu čeliť nádorovému 
procesu. V ostatnom období sa 
častejšie začína hovoriť o význa-
me DNA vakcín v liečbe nádorov 
prostaty, napr. o DNA vakcíne kó-
dujúcej prostatickú kyslú fosfatázu 
(PAP), ktorá môže aktivovať anti-
gen špecifické T bunky so znakmi 
cD8+, pričom počiatočné výsled-
ky ukazujú, že sa jedná o bezpečnú 
a účinnú vakcínu. Samozrejme, že 
nie každá imunoterapia je vhodná 
pre všetky nádorové ochorenia, 
resp. všetky klinické štádiá ochore-
nia, ale vždy je potrebné aj klinické 
posúdenie, napr. vplyv potenciál-
ne neskoršej odpovede imunote-
rapie, resp. zvážiť aj kombinované 
prístupy, t.j. imunoterapiu spolu 
s chemoterapiou, vakcínami a pod. 
Blok venovaný nádorom obličiek 
pozostával z dvoch častí. V prvej 
časti autori doc. RNDr. M. Ondru-
šová, PhD., a prof. Špánik sa zame-

rali na epidemiológiu a náklado-
vosť zhubných nádorov obličky na 
Slovensku. Druhá časť bola zame-
raná na chirurgickú, rádioterapeu-
tickú a systémovú liečbu nádorov 
obličky, kde prof. Špánik z OÚSA 
sa vo svojom vystúpení venoval 
možnostiam sekvencie systémovej 
liečby nádorov obličky, nakoľko 
toto ochorenie je rezistentné na 
konvenčnú chemoterapiu. Z toho 
dôvodu sa vkladá veľká nádej do 
novej modernej cielenej (biologic-
kej) liečby, ktorá znamená pokrok 
v liečbe tohto ochorenia. 
V bloku Varia mal Onkologický 
ústav sv. Alžbety zastúpenie pros-
tredníctvom viacerých odborných 
prednášok, napríklad venovaných 
implantácii rádioaktívnych zŕn 
125I pri liečbe lokalizovaného 
karcinómu prostaty (MUDr. P. Lu-

kačko a kol.) či korelácii sérových 
hladín cytokínov s celkovým preží-
vaním u pacientov s testikulárny-
mi nádormi (MUDr. V. Miškovská, 
PhD., prof. Ondruš a prof. Špánik). 
V posterovej sekcii mal OÚSA zastú-
penie viacerými originálnymi prá-
cami od autorov RNDr. E. Weisma-
nová, PhD., a kol., MUDr. Miškovská 
a kol. a MUDr. E. Mojtová a kol.
Tohtoročné Bratislavské onkolo-
gické dni, ktorých ústrednou té-
mou boli Nádory genito-urinárne-
ho traktu potvrdili, že Onkologický 
ústav sv. Alžbety je pripravený po-
skytnúť pacientom s týmito ocho-
reniami komplexnú zdravotnícku 
starostlivosť - od diagnostiky až po 
liečbu či už chirurgickú, radiačnú 
a systémovú na úrovni dnešných 
poznatkov. 
Je len samozrejmosťou, že i na 
tohtoročných Bratislavských on-
kologických dňoch bolo zastúpe-
né i Oddelenie marketingu OÚSA, 
ktoré prítomným účastníkom pod-
ujatia prezentovalo celú paletu la-
boratórnych vyšetrení, ktoré môže 
klinický onkológ využiť pre svoju 
dennú prax a ktoré mu neraz po-
máhajú uľahčiť diagnostiku, ako 
i monitorovanie liečebného proce-
su. 
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, cSc., 
vedúci Oddelenia marketingu 
OÚSA

Krátky príhovor predniesol a s účastníkmi kongresu sa stretol i riadi-
teľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. (na fotografii tretí zľava).
Ďalší na fotografii: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., prednosta Urologic-
kej kliniky Jesseniova lekárska fakulta UK Martin; doc. MUDr. Karol 
Kajo, PhD., prednosta a primár Ústavu patológie SZU a OÚSA a doc. 
MUDr. Igor Andrašina, CSc., prednosta Kliniky rádioterapie a onkoló-
gie Východoslovenský onkologický ústav.

Do diskusie sa zapojila i RNDr. Eva Weismanová, PhD., z Oddelenia 
lekárskej genetiky OÚSA.
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Delegácia zdravotníckych pracovníkov, ktorí k nám prišli za skúsenosťami z Fínska. 

Začiatkom septembra zavítala do Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty 38-členná delegácia z Fínska. Tvorili ju predstavitelia stredného 
a vyššieho manažmentu Univerzitnej nemocnice v Helsinkách, ako 
aj hospodársko-technickí pracovníci nemocníc z rôznych regiónov 
Fínska. cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s priestorovými dispo-
zíciami nášho ústavu a s jeho infraštruktúrou, najmä v súvislosti 
s prebiehajúcou rozsiahlou prestavbou lôžkových oddelení. 

UDIALO SA

Delegácia z Fínska
Prišli za našimi skúsenosťami

Ide totiž o náročnú synchronizáciu 
rekonštrukčných prác s bežiacou 
prevádzkou ústavu a modernizá-
cie vnútorných priestorov v histo-
rickej budove v centre Bratislavy. 
Ukázalo sa, že členovia fínskej dele-
gácie stoja pred podobnou úlohou, 
ktorej zadaním je realizácia rekon-
štrukcie v obmedzených priesto-
roch staršej budovy a jej prispôso-
benie na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. 
Fínskych hostí sprevádzala počas 

ich návštevy doc. MUDr. Viera Le-
hotská, PhD., prednostka a primár-
ka II. Rádiologickej kliniky LFUk 
a Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty. Informácie o manažmente kvali-
ty v ústave návštevníkom poskytol 
RNDr. ľubomír Špaček, manažér 
kvality našej nemocnice. V his-
torických priestoroch pôvodnej 
lekárne, kláštora a kostola sestier 
alžbetínok si hostia vypočuli púta-
vý výklad sr. Alžbety - Bc. Jany Gal-
góciovej.

Členky a členovia fínskej delegácia 
okrem iného vysoko ocenili mož-
nosť oboznámiť sa s priestorovými 
podmienkami a prevádzkou Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. Vedú-
ci delegácie vo svojom záverečnom 
vystúpení vyjadril poďakovanie 
a presvedčenie, že táto návšteva 
bude slúžiť tiež ako motivácia na 
zrealizovanie plánovaných úloh na 
domácej pôde vo Fínsku. 
Text: Doc. et doc. MUDr. Viera Le-
hotská, PhD.
Foto: Peter kresánek 

Fínski hostia prejavili záujem 
navštíviť tiež historické priestory 
kostola, kláštora i pôvodnej lekár-
ne sestier alžbetínok. Pútavý vý-
klad im poskytla sr. Alžbeta - Bc. 
Jana Galgóciová.
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Počas októbra sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety konalo 
sympózium Diagnostika a manažment karcinómu prsníka 
u vysokorizikových žien. Iniciátorom projektu bola Slovenská 
rádiologická spoločnosť (SRS), ktorá sa rozhodla vyvinúť ini-
ciatívu v súvislosti s aktívnym vyhľadávaním karcinómu prsní-
ka u vysoko rizikových pacientok pomocou MR-mamografie. 

UDIALO SA

Sympózium konané v Onkologickom ústave sv. Alžbety 

Diagnostika a manažment karcinómu 
prsníka u vysokorizikových žien

Vo svete existujú skúsenosti a štúdie, 
ktoré dokladujú prínos magnetickej 
rezonancie prsníkov v skríningu 
žien s vysokým rizikom vý voja karci-
nómu prsníka. Iniciatíva nesie názov 
SkRIMS (Skríningové MR prsníkov 

na Slovensku). Odborným garantom 
sympózia bola doc. et doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., prednostka 
a primárka II. Rádiologickej kliniky 
LFUk a Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a prezidentka Slovenskej rá-
diologickej spoločnosti. 
Na odbornom podujatí odzneli pred-
nášky vysoko erudovaných sloven-
ských odborníkov z oblas ti genetiky, 
patológie, epidemiológie, mamoló-
gie, rádiológie a chi rur gie, prevažne 
pôsobiacich v On kologickom ústave 
sv. Alžbety. Hosťami sympózia bola 
odborníčka pre epidemiológiu doc. 
RNDr. Martina Ondrušová, PhD., 
a rádiológ i vedec priv. doc. Pascal 
A.T. Baltzer z rádiologickej kliniky 
Lekárskej fakulty Viedenskej univer-
zity. Výstupom odborného poduja-
tia je v prvom rade potreba úzkej, na 
seba nadväzujúcej odbornej spolu-

práce v oblasti genetiky a rádiológie, 
a to v koordinácii manažmentu žien 
s vysokým rizikom vývoja karcinómu 
prsníka s odborníkmi mamológie, 
gynekológie i praktickej medicíny.
Organizačne sa na príprave a ús peš-
nom priebehu sympózia podieľalo 
Oddelenie marketingu OÚSA pod 
vedením RNDr. Jozefa Tótha, cSc. 
a na  technickom zabezpečení Odde-
lenie informačných systémov OÚSA 
pod vedením Ing. Martina Hronské-
ho.

Text: Doc. et doc. MUDr. Viera Le-
hotská, PhD., prednostka a primár-
ka II. Rádiologickej kliniky LF Uk 
a Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a prezidentka Slovenskej rádiologic-
kej spoločnosti.
Foto: Ing. Martin Hronský

Účastníci sympózia prišli z celého 
Slovenska.

Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., a MUDr. Viťazoslav Belan, 
CSc., pri zahájení sympózia.

Priv. doc. Pascal A. Baltzer, MD., 
PhD., RNDr. Michal Konečný, PhD., 
a doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, 
PhD., počas diskusie
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Zľava: RNDr. Alica Šustáková, Oddelenie marketingu OÚSA, Ing. Má-
ria Zuzulová, primárka Laboratória klinickej imunológie a alergoló-
gie OÚSA, MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ Slovenského centra orgá-
nových transplantácií.

XXXII. zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imu-
nológov, ktorý prebiehal v tomto roku v Žiline v dňoch 21. až 24. 
októbra v priestoroch hotela Holiday Inn, sa koná každý rok, strie-
davo na Slovensku a v Českej republike. Na tomto odbornom podu-
jatí nechýbali ani v tomto roku odborníci z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA), či už z klinickej, alebo laboratórnej oblasti.
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Zjazd slovenských a českých 
alergológov a klinických imunológov

Marketingové oddelenie Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) 
prijalo možnosť prezentovať Ústav 
laboratórnej medicíny OÚSA a tak 
aktívne prispieť k upevneniu vzťa-
hov s odborníkmi z oblasti imuno-
lógie a alergológie s naším ústa-
vom. V rámci výstavného stánku 
bolo naším cieľom sprostredkovať 
prítomným odborníkom aktuálne 
informácie týkajúce sa nami ponú-
kaných služieb v oblasti laboratór-
nych vyšetrení a v neposlednej mie-
re i nadviazanie novej spolupráce 
s potenciálnymi klientmi v rámci 
celého Slovenska. Okrem toho sme 
pozitívne meno nášho ústavu šíri-
li aj prostredníctvom najnovšieho 
čísla časopisu Naša nemocnica.

Mottom tohtoročného zjazdu bola 
klinická imunológia v dobe neob-
medzených možností.
celý odborný program bol rozčle-
nený do viacerých tém, z ktorých 
rezonovali najmä súčasné trendy 
v liečbe alergie, astmy, primárne 
a sekundárne imunodeficiencie, 
moderná diagnostika v imunoló-
gii, imunoterapia, vakcinácia a au-
toimunita.
Otvorenie a kľúčové sympoziálne 
prednášky predniesli odborníci 
zo zahraničia - z Čiech a Maďarska 
a samozrejme i Slovenska. Čestné 
miesto v tejto úvodnej časti celého 
zjazdu sa dostalo i doc. MUDr. Mar-
tinovi Hrubiškovi, PhD., primárovi 
Oddelenia klinickej imunológie 

a alergológie OÚSA a prednostovi 
Ústavu laboratórnej medicíny SZU 
a OÚSA. Vo svojej prednáške nazva-
nej „Rakovina a imunita“ poukázal 
na význam plne funkčného imu-
nitného systému v prevencii vzni-
ku rakoviny aj pri jej liečbe. Pred-
nášku rozčlenil na 4 časti - 1) úloha 
imunitného systému pri vzniku 
a vývoji rakoviny, 2) aktuálne mož-
nosti imunologickej diagnostiky 
vo vzťahu k onkologickej chorobe 
(„čo vieme urobiť“), 3) aké sú per-
spektívy imunologických vyšet-
rení vo vzťahu k rakovine („čo by 
sme v budúcnosti mohli urobiť), 
4) čo sa v každodennej praxi u on-
kologických pacientov z pohľadu 
klinického imunológa zanedbáva 
(„čo vieme urobiť a nerobíme“). 
Prednáška sa stretla s veľkým záuj-
mom a diskutovalo sa o nej počas 
celého kongresu.
V bloku alergénová imunoterapia 
sa doc. Hrubiško zameral na otázky 
liečby roztočovej alergie, pouká-
zal na súčasný stav a perspektívne 
možnosti liečby tejto častej formy 
respiračnej alergie. Pripomenul 
obmedzenia a nedokonalosť sú-
časných diagnostických metód 
roztočovej alergie a zameral sa aj 
na najnovšie trendy v diagnostike 
a liečbe. Aj na Slovensku by sa mala 
na farmaceutickom trhu v priebe-
hu roku 2015 zaregistrovať a začať 
používať nová „roztočová tabletka“ 
- prípravok určený na desenzibi-
lizáciu, čiže oslabenie klinických 
prejavov alergie na roztoče.
Problematika liečby astmy z pohľa-
du adherencie pacientov na tento 
typ liečby, t. j. dodržiavanie pred-
písaného užívania liekov zo strany 
pacientov trpiacich na astmu, je 
v súčasnosti vážnym problémom 
v klinickej praxi. Tejto téme sa pre-
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to venovala celá sekcia s názvom 
„Prianie vs realita“. Doc. Hrubiško 
vo svojom vystúpení podrobne 
rozanalyzoval výsledky medzi-
národnej štúdie, ktorej súčasťou 
bolo aj 10 pacientov z Oddelenia 
klinickej imunológie a alergoló-
gie OÚSA. Táto štúdia potvrdila 
skutočnosť, že „keď sa chce, tak 
to ide“, tzn., že aj pacienti s ťažšou 
formou prieduškovej astmy môžu 
pri dodržiavaní predpísaného lie-
čebného režimu dosahovať veľmi 
dobrú kvalitu života, čiže mať svoju 
chorobu plne pod kontrolou. 
V bloku venovanom problemati-
ke liečby alergickej nádchy doc. 
Hrubiško prezentoval tému „Vyš-
šia úroveň v liečbe alergickej ri-
nitídy“, v ktorej sa venoval nové-
mu kombinovanému prípravku 
aplikovanému 2x denne vo forme 
spreja priamo do nosa. Ukazuje sa, 
že podobne ako v liečbe ťažších 
foriem astmy, aj v prípade závaž-
ného priebehu alergickej nádchy 
je kombinovaná liečba podávaná 
prostredníctvom jedného príprav-
ku účinnejšia ako samostatné po-
dávanie rovnakých liekov.
Nie menej podstatnou a na disku-
siu bohatou časťou zjazdu bola po-
sterová sekcia, ktorá pozostávala zo 
šiestich tematických blokov. V blo-
ku Alergia pracovníci Laboratória 
klinickej imunológie a alergológie 
OÚSA pod vedením primárky Ing. 
Márie Zuzulovej prezentovali svoje 

skúsenosti s využitím bazofilového 
degranulačného testu a poukázali 
na jeho uplatnenie v diagnostike 
alergií na osí a včelí jed. V bloku kli-
nická imunológia – interdiscipli-
nárny odbor sa MUDr. ľuboslav 
Sanisló, PhD., vedúci Referátu pre 
vedu a výskum OÚSA, s kolegami 
zamerali vo svojom zdelení na vý-
znam určovania aktivačných zna-
kov na periférnych T lymfocytoch 
u onkologických pacientov. 
Na záver kongresu v priebehu so-
botňajšieho dopoludnia prebie-
hal postgraduálny kurz určený 
predovšetkým mladým lekárom 
v príprave na špecializačnú skúšku 
z alergológie, v ktorom náš ústav 
mal tiež svoje zastúpenie. Doc. 
Hrubiško prezentoval skúsenosti 
s testovaním liekovej alergie u pa-
cientov in vivo pomocou kožných 
testov a tiež prezentoval vlastné 

skúsenosti ako pripraviť pacien-
tov (pred plánovaným podaním), 
u ktorých nie je možné vylúčiť aler-
gickú reaktivitu na lieky či podáva-
né diagnostiká.
Počas trvania kongresu bolo zare-
gistrovaných vyše 500 účastníkov 
zo Slovenska, Čiech a Maďarska. 
Odznelo vyše 100 odborných pred-
nášok a prezentovalo sa takmer 30 
originálnych prác vo forme poste-
rov. Tohtoročný zjazd slovenských 
a českých alergológov a klinických 
imunológov sa vyznačoval vyso-
kou odbornou úrovňou, ku ktorej 
prispeli nielen odborníci zo sused-
ných krajín, ale i Slovenska, vráta-
ne klinických a laboratórnych od-
borníkov z  Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. 
Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, cSc., 
vedúci Oddelenia marketingu 
OÚSA

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., primár Oddelenia klinickej imu-
nológie a alergológie OÚSA a prednosta Ústavu laboratórnej medicíny 
SZU a OÚSA v živej odbornej diskusii s účastníkmi konferencie.
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Jednou z  jesenných odborných aktivít, ktoré mali punc 
medzinárodnej spolupráce s odborníkmi z Českej republi-
ky, bola už XVI. slovensko-česká konferencia laboratórnej 
hematológie a transfuziológie, ktorá sa konala v priesto-
roch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave v dňoch 
22. až 23. septembra.

UDIALO SA

XVI. slovensko-česká konferencia 
laboratórnej hematológie a transfuziológie

Na tomto podujatí nemohlo 
chýbať ani Oddelenie marke-

tingu Onkologického ústavu sv. 
Alžbety (OÚSA), ktorého cieľom 
bolo prezentovať odbornej verej-
nosti laboratórne služby - portfó-
lio vyšetrení, ktoré ponúka Ústav 
laboratórnej medicíny OÚSA a to 
konkrétne Oddelenie hematológie 
a transfuziológie ako i Oddelenie 
klinickej biochémie a Oddelenie 
imunodiagnostiky. 

Ústrednými témami konferencie 
boli: hematológia (analyzátory 
a morfológia, trombocyty, hemo-
koagulácia), nové možnosti diag-
nostiky, laboratórna medicína, 
imunofenotypizácia – prietoková 
cytometria, imunohematológia – 
transfuziológia a molekulové a ge-
netické metódy. 

Predsedom vedeckého výboru 
konferencie, ako i predsedom 
organizačného výboru bol doc. 
MUDr. Tomáš Lipšic, cSc., primár 
Oddelenia hematológie a transfu-
ziológie OÚSA, ktorému sa dostalo 
tej cti, že spolu s MUDr. D. Miku-
lenkovou z Ústavu hematológie 
a krvnej transfúzie Praha z Českej 
republiky otváral XVI. slovensko-
-českú konferenciu laboratórnej 
hematológie a transfuziológie. 

Odborníci z Českej republiky (Pra-
ha, Plzeň, Hradec králové, Ostra-
va) priniesli vo svojich vystúpe-
niach aktuálne pohľady na využitie 
hematologických analyzátorov 
v oblasti sledovania parametrov 
trombocytov, dimorfných populá-
cií erytrocytov a pod. 

Vysokú odbornú úroveň celej kon-
ferencie garantoval aj tím odbor-
níkov z OÚSA v silnom zastúpení: 
doc. MUDr. Tomáš Lipšic, cSc., 
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., 

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., 
RNDr. Michal konečný, PhD., 
RNDr. Tatiana Železníková, PhD., 
Mgr. Peter Bartek, PhD., ktorí 
ovládli celý jeden edukačný blok 
venujúci sa problematike labora-
tórnej medicíny. Ich prednášky sa 
zamerali na dôležité aspekty pre-
-analytickej a post-analytickej fázy 
vyšetrenia z pohľadu najväčšieho 
zdroja možných chýb (doc. Lip-
šic), na laboratórnu medicínu a kli-
nickú patológiu (prof. Galbavý so 
spolupracovníkmi), na postavenie 
klinickej imunológie a alergoló-
gie v laboratórnej medicíne (doc. 
Hrubiško), ako aj na trendy v mo-
lekulovej diagnostike (Mgr. Markus 
s kolegami).
 
Aké sú nové možnosti diagnos-
tiky sa auditórium dozvedelo od 
Dr. Sukhacheva zo Švédska, ktorý 
obohatil konferenciu dvoma pred-
náškami ohľadom skríningových 
a diagnostických možností vita-
mínu B12 a súčasnými aspektmi 
využitia prietokovej cytometrie 
v diagnostike hematologických 
ochorení. celkový odborný dojem 
z konferencie umocnila posterová 
sekcia, pri ktorej si mohli zúčastne-
ní odborníci vymeniť svoje skúse-
nosti z oblasti laboratórnej hema-
tológie a transfuziológie. 

Z celkového hľadiska môžeme 
tohtoročnú konferenciu hodnotiť 
veľmi pozitívne, vďaka, ktorej sme 
mali možnosť zviditeľniť nielen 
Onkologický ústav sv. Alžbety ale 
aj samotnú  ponuku laboratórnych 
služieb, ktoré poskytujú jednotli-
vé pracoviská Ústavu laboratórnej 
medicíny OÚSA. 

RNDr. Jozef Tóth, cSc.

Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc., pri-
már a vedúci oddelenia hemato-
lógie a transfuziológie OÚSA. 
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V uplatnení čo najúčinnejších a najmodernejších metód 
diagnostiky a liečby a tiež rozvoja výskumu a publikačnej 
činnosti v Onkologickom ústave sv. Alžbety výraznou mie-
rou prispieva i ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti 
jeho pracovníčok a pracovníkov. k ultimu uplynulého roka 
tak v ústave pôsobilo 897 lekárov, zdravotných sestier a ďal-
ších zamestnancov. Z nich bolo až 40-percent vysokoško-
lákov. Pritom 225 malo ukončené lekárske vzdelanie, titul 
MUDr., respektíve MDDr. Vysokej profesionalite v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety zároveň prispievalo tiež desať 
profesorov a 24 docentov. Štyridsiati siedmi jeho pracovní-
ci dosiahli titul PhD., cSc., alebo MPH.

Po školskom roku 2014/2015 
k nim pribudli ukončením 

vzdelania v špecializácii lekár 
na Lekárskej fakulte Univer-
zity Komenského v odbore 
Chirurgia: MUDr. Daniel Dyt-
tert s MUDr. Róbert Donát; rá-
diológia: MUDr. Ondrej Bobík, 
PhD., MUDr. Romana Vrábelo-
vá a MUDr. katarína Hudeco-
vá; Onkológia v gynekológii: 
MUDr. Peter Fekete a MUDr. Pat-
rik Počarovský; Zdravotnícky 
manažment a financovanie: 
doc. MUDr. Viera Lehotská, cSc., 
MUDr. katarína Rauová, PhD., 
a MDDr. Matek Matajs; Maxilo-
faciálna chirurgia: MUDr. Eva 
Strecková; na Slovenskej zdra-
votníckej univerzite v odbore 
Nukleárna medicína: MUDr. 
Marek Bartovic; Anestézioló-
gia a intenzívna medicína: 
MUDr. Vojtech Pagáč; Odbor-
ník na riadenie vo verejnom 
zdravotníctve Master of pub-
lic health: MUDr. Taras Feltsan, 
PhD, MPH., a MUDr. Šamseh 
Merdaa, MPH; na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej prá-
ce sv. Alžbety v odbore Admi-
nistrácia vo verejnom zdra-
votníctve (MHA): prof. MUDr. 
Štefan Durdík, PhD., MHA. Ďa-
lej v špecializácii lekárnik na 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v odbore Lekáren-
stvo: Mgr. katarína Suchanco-
vá a PharmDr. Matej Mydla. Na 
Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety 
v špecializácii sestra, zdravotníc-
ky laborant, rádiologický tech-
nik získali magisterské vzdelanie 
v odbore Sociálna práca: Mgr. 
klára kironská; Ošetrovateľ-
stvo: Mgr. Darina kisová, Mgr. 
Ivana Vrabcová a Mgr. Monika 
Železníková. Na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite do-
siahla bakalárske vzdelanie v od-
bore Rádiologická technika: 
Bc. Hana kreibichová a špeciali-
záciu Ošetrovateľská starost-
livosť v onkológii si osvojili: 
Ingrid Pastiová, Mgr. Magdaléna 
Potzyová a Adriana Vlkovičová; 
Inštrumentovanie na ope-

račnej sále: Mgr. Barbora Fa-
tulová; Anestéziológia a in-
tenzívna starostlivosť: Bc. 
Adriana Holičková. Na Vysokej 
škole zdravotníctva a sociál-
nej práce sv. Alžbety ukonči-
la špecializáciu Administrácia 
vo verejnom zdravotníctve 
(MHA): Mgr. Andrea Szabová, 
MHA. 
certifkovanú pracovnú činnosť 
Techniky terapie lymfedému 
si zasa na Slovenskej zdravot-
níckej univerzite osvojila Bc. 
Edita Siposová. Niekoľkoročné 
doktorandské štúdium na Slo-
venskej zdravotníckej uni-
verzite úspešne zavŕšil a medzi-
národne uznávaný akademický 
titul PhD., (lat. philosophiae 
doctor, obdoba skoršieho cSc.) 
získal PhDr. Andrej Lučenic, 
PhD.

Text: Elena Čilijaková, vedúca 
personálneho a mzdového od-
delenia Onkologického ústavu 
sv. Alžbety
 Foto: Peter kresánek

Prehlbovanie kvalifikácie
Priaznivé prostredie pre odborný rast
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Práve vďaka vytváraniu podmie-
nok pre kvalitný spánok s využitím 
jeho blahodarných účinkov sa stali 
svetovo známymi, už za krátky čas 
od začatia ich výroby na Slovensku, 
postele Saffron. V posteliach s an-
glickým názvom vzácneho kore-
nia šafrán, už podľa zverejnených 
informácií spávajú aj americkí bo-
háči z Manhattanu. Sieť samostat-
ných predajní pre postele Saffron 
už funguje v Česku, Fínsku, Poľ-
sku, Nemecku, na Slovensku, v Ra-

kúsku, Rusku a mieria tiež do ďal-
ších krajín. 
Počas jednej zo svojich návštev 
košíc do firmy na výrobu postelí 
Saffron zavítal i prezident SR An-
drej kiska, kde sa stretol s jej pra-
covníkmi. Firma vznikla len pre 
šiestimi rokmi. Prezidenta upútala 
niekoľkonásobným nárastom poč-
tu zamestnancov a odbytom svo-
jich výrobkov: prémiových postelí 
vo viacerých zahraničných desti-

náciách. Podľa A. kisku by sa nám 
na Slovensku a jeho východe zišlo 
takých firiem, ešte viac.
V čom spočíva tajomstvo úspechu 
tohto unikátneho výrobku? „Po-
stele Saffron sa zhotovujú výlučne 
z tých najlepších prírodných mate-
riálov dovážaných z celého sveta: 
konské vlasy sú z Nemecka, vlna 
a bavlna z Talianska, kašmír z kôz 
žijúcich na úpätí Himalájí, drevo 
škandinávskej, pomaly rastúcej 

Pre fyzickú a psychickú kondíciu 
Zaručujú zdravý spánok
„kvalitný a dostatočne dlhý spánok je kľúčovou súčasťou zdravého životného štýlu a má veľký 

význam pre fyzickú a psychickú kondíciu. Spánok predstavuje útlmovo relaxačnú fázu orga-

nizmu pri ktorej dochádza nielen k regenerácii organizmu ale aj uvoľneniu svalstva v okolí 

chrbtice a ostatných kĺbov“, objasňuje primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia bratislav-

ského ústavu sv. Alžbety MUDr. Juraj Mareček a dodáva: „ak kvalita postele neumožňuje zaujať 

prirodzené postavenie chrbtice a kĺbov dochádza k ich polohovému preťažovaniu. Nepríjemný 

pocit potom ruší spánok, ráno sa človek budí stuhnutý. Nezriedka nesprávna poloha v spánku 

vedie aj k závažnejším ťažkostiam. Vplyv nesprávnej polohy v spánku na ťažkosti pohybového 

aparátu je síce známy – často však nedoceňovaný.“

Vo výrobni postelí Saffron sa prezident SR Andrej Kiska zaujímal aj o 
prírodné materiály používané na ich výrobu. Na snímke zľava: pre-
zident SR Andrej Kiska, vedúci výroby Radko Olej, zástupcovia firmy 
Vladimír Šalitroš a Radomír Šalitroš.

Primár fyziatricko-rehabilitač-
ného oddelenia Onkologického 
ústavu sv. Alžbety MUDr. Juraj 
Mareček.
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borovice i pružiny zo Švédska“, vy-
svetľuje spoluzakladateľ slovenskej 
výroby postelí Saffron Ing. Rado-
mír Šalitroš, MIM a pokračuje, “al-
ternatívne k švédskym oceľovým 
pružinám používame i prírodný 
kaučuk. Prírodné materiály majú 
nezameniteľný účinok. Napríklad 
levanduľa z Anglicka pôsobí najmä 
upokojujúco. Rovnako ako husto 
tkaná - má až 48 vlákien na štvor-
cový centimeter - prírodná bavlna, 
prirodzene odpudzuje mole a roz-
toče. Hodváb v posteliach počas 
leta ochladí a v zime naopak zahre-
je. Duté konské vlasy, vyhľadávané 

sú najmä biele, zasa vynikajúco ab-
sorbujú vlhkosť a prevzdušňujú.“ 
Výroba postelí Saffron sa uskutoč-
ňuje v košiciach zručnými sloven-
skými remeselníkmi. Vďaka pre-
cíznej ručnej výrobe a kvalitným 
ušľachtilým materiálom sú postele 
dlhoveké. Dostávajú 30-ročnú zá-
ruku – najvyššiu medzi výrobca-
mi postelí. Postele Saffron môžu 
až o štvrtinu predĺžiť tú najhlbšiu 
fázu spánku s najsilnejším zotavu-
júcim účinkom. Vhodné sú aj pre 
novorodencov vďaka certifikácii 
podľa medzinárodnej normy OE-
kO-TEX® Standard 100, ktorú 

spĺňa iba niekoľko výrobcov luxus-
ných postelí na svete.
„V bežných posteľových penových 
matracoch z umelej hmoty zostáva 
pot. Podľa poznatkov to môže byť 
za päť rokov až päť kilogramov. Vlh-
kosť je ideálna pre množenie ples-
ní, baktérií, húb a roztočov, ktoré 
takéto prostredie milujú“, upozor-
ňuje ďalší spoločník vo firme Dr. 
Vladimír Šalitroš a uzatvára: „pod 
ťarchou kondenzovaného potu sa 
pena deformuje a matrac je kaž-
dým rokom tvrdší čo robí zle naj-
mä chrbtici. Nič z tohto nenastane 
v posteliach Saffron , pretože pou-
žívame výlučne prírodné materiály 
a žiadne umelé hmoty“. 

Text: Peter kresánek, 
foto: autor a archív

Postele, ktoré idú do celého sveta vyrába neveľký tím zručných slovenských remeselníkov, ktorý ocenil svo-
jou návštevou i slovenský prezident.

Jedna z unikátnych, na Slovensku vyrábaných postelí Saffron výhradne 
z prírodných materiálov.

Úspešnú firmu Saffron rozbehli 
bratia Radomír Šalitroš a Vladi-
mír Šalitroš (na snímke) so svojim 
otcom Vladimírom.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 1031
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Onkologický ústav sv. Alžbety sa 
pritom stal miestom celej širokej 
škály prezentácií: počnúc práca-
mi členiek kurzu paličkovania pri 
centre pomoci Ligy proti rakovine 
v Bratislave pod vedením PhDr. Te-
rézie Vitkovej, cez kurz quillingu 
tiež pri centre pomoci Ligy proti 
rakovine a to pod vedením Ing. Evy 
kováčovej až po diela, ktoré vysta-
vili insitné výtvarníčky Silvia Bara-
nyová, Mgr. Janka Bertová a Gabrie-
la Vážna. Do tradičneho podujatia 
n.f. Ružová stužka - Europa Donna 
Slovakia sa zároveň aktívne zapojili 
nielen Liga proti rakovine či dvoj-

mesačník Bedeker zdravia, alebo 
pacientska organizácia Amazonky 
ale aj dobrovoľnícka skupina Vŕba. 
Spoločne zamerali svoje tematické 
vstupy najmä na prevenciu onkolo-
gických ochorení prsníka. Nechý-
bala ani výuka samovyšetrenia prs-
níkov a ďalšie prospešné aktivity.
Slávnostná vernisáž v poradí už 60. 
výstavy voľného cyklu „Umenie, 
ktoré lieči“ sa začne, v Preventív-
nom centre Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety na Heydukovej ulici 
v Bratislave, ešte tohto roku, v uto-
rok 9. decembra o 15 h. Svoje diela 
na výstave predstaví renomovaný 

Desaťročia výstav Umenia, ktoré lieči
V spolupráci s ligou proti rakovine

slovenský umelec, grafik, ilustrátor 
a pedagóg, akademický maliar Mar-
tin kellenberger.
Text a foto: Peter kresánek   

Za desaťročia konania výstav „Umenia, ktoré lieči“, ktoré ini-

cioval riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety 

doc. MUDr. Juraj kaušitz, cSc., h. prof., toto podujatie ďaleko 

presiahlo rámec našej nemocnice. Potvrdzuje to aj aktuálna 

59. výstava z toho cyklu, ktorej vernisáž sa stala na Slovensku 

súčasťou celoeurópsky 15. októbra konaného podujatia pod 

názvom Breast Health Day - venovaného zdraviu žien a pre-

vencii onkologických ochorení prsníka.
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Pri vernisáži výstavy uviedli:

„Pri onkologickom ochorení je nanajvýš dôležitá včasná 
diagnostika a kvalitná, najmä chirurgická liečba. Stále 
úplne presne nevieme čo to je rakovina. Vieme ale ako sa 
prejavuje. To poukazuje na veľký význam skríningu.“ 

Riaditeľ a konateľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.

„Máme tu krásnu príležitosť, môžem povedať priam nebý-
valú, uskutočniť tiež toto stretnutie s ľuďmi, ktorí zažili 
onkologické ochorenie a dokázali prekročiť svoju bolesť 
a pomáhajú i iným.“

Primárka Preventívneho centra ústavu MUDr. Alena Kállayová.
Výber z diel na 59. výstave Ume-
nia, ktoré lieči v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety.
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JSJK s.r.o.

www.interstudy.sk

Jazykové kurzy 
v zahraničí
5 svetových jazykov, viac ako 
50 atraktívnych lokalít
www.interstudy.sk

Stredoškolské programy v zahraničí
Štúdium na strednej škole 
v 18 krajinách sveta
Štipendium od InterStudy!
www.highschool.sk

Vysokoškolské štúdium v zahraničí
Bakalárske a magisterské štúdium 
v európskych krajinách
Možnosti bezplatného štúdia či 
financovania vládnou pôžičkou
www.univerzityEU.sk
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