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Veľa zdravia, šťastia, 
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vyvrcholilo tohtoročné

slávenie patrónky sestier

alžbetínok celebroval

ThDr. Marián Červený, PhD.

Foto: Peter Kresánek
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 Milí čitatelia, 
už len neveľa dní chýba do zavŕšenia 
roku 2016. V krátkych chvíľach poza-
stavenia sa občas preblesne mysľou 
otázka - aký bol tento rok? Čo všetko 
sme zažili, čo nové sme pochopili, či 
dokázali zmeniť k lepšiemu? Tento rok 
mal v sebe ukrytú pečať milosrdenstva 
a obnovy. V minulom mesiaci, dňom 
20. novembra, sa ukončil Svätý Rok mi-
losrdenstva, vyhlásený sv. Otcom Fran-
tiškom. Po jeho uplynutí smieme pre-
hodnotiť ako sme využili milosti v ňom 
vnorené. Možno v našich rodinách, 
priateľstvách, na pracoviskách sme ko-

nečne spoločne prelomili okovy neodpustenia, smútku, napätia, a tak oslobodení 
opäť sme vykročili ku svetlu. Možno sme v sebe našli Božiu silu niekomu zo srdca 
odpustiť, obnoviť k nemu dôveru a znova sa rozhorela nádej a radosť. Možno sme 
boli ochotní pomôcť iným ľuďom a tak naplniť výzvu - Milosrdní ako otec. Ako 
Boh Otec, v Biblii zobrazený v osobe milosrdného otca, ktorý s veľkou láskou 
a bez podmienok odpustil všetko zlé svojmu márnotratnému synovi. 
A vskutku druhí ľudia naše milosrdenstvo bytostne potrebujú a súčasne aj my 
sami potrebujeme prijať milosrdenstvo od ľudí aj od Boha. Ak sme s úprimnou 
túžbou prechádzali tento rok Svätou bránou v konkrétne vybraných kostoloch, 
skláňali sme sa pred Bohom s túžbou, aby nám i dušiam v očistci odpustil všetky 
zlyhania, omyly, slepotu či zatvrdnutosť srdca. A Boh, zvrchovane milosrdný, nám 
znova ukázal svoju milosrdnú tvár. A hoci nás každodenný život unáša v prúde 
starostí, povinností, plánov a rozhodnutí, buďme i naďalej upevnení vo výzve - Mi-
losrdní ako Otec. Tak budeme žehnať životu, láske a Božej harmónii v nás. A svet 
bude zasa o poznanie krajší a bližšie k prvotnej Božej vízii. 
Týždeň po ukončení Roka milosrdenstva sme dňom 27. novembra vstúpili do 
nového cirkevného roku, ktorý začína Adventom, časom prípravy a očakávania. 
Milosrdenstvo srdca a jeho obnova v Božom svetle sa tak navzájom očisťujú a pro-
stredníctvom nich nás Boh pozýva upevniť sa v Jeho túžbe naplno žiť zrelú lásku 
a požehnanie, odpustenie a radosť. Počas Adventu sa vnútorne pripravujeme na 
Vianoce, ktorých cieľom je oslava narodenia Ježiša. V narodení a príchode Krista 
na zem, Boh zjavuje svoje nesmierne milosrdenstvo voči nám ľuďom. 
Keď prisadneme k Štedrovečernému stolu a budeme v kruhu rodiny sláviť sviat-
ky mieru a Božej lásky k nám, nezabúdajme pri rozdávaní vianoč-
ných darčekov na najväčší dar od Boha Otca v osobe svojho Syna, 
Ježiša Krista. Keď budeme pri jasličkách spievať koledy alebo 
sa len ticho modliť, nech sú naše srdcia presiaknuté Božou 
radosťou, pokojom, vďačnosťou a láskou. A slovami Matky 
Apolónie smieme aj my znova vysloviť: „Nech je za všetko 
chvála Večnej Dobrote!“ A nielen v čase vianočných sviatkov 
a na prelome starého a Nového roka, ale každý deň nech sú 
naše srdcia naplnené vďakou a chválou Boha za všetko to 
vzácne, krásne a plodné, čím nás požehnáva a prejavuje svoje 
každodenné milosrdenstvo.

Sr. Jana-Battista 
Rehoľa svätej Alžbety
Foto: Peter Kresánek

Symbolika pre 
Svätý Rok milosrdenstva
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3  Editoriál

 Milí čitatelia, 
už len neveľa dní chýba do zavŕšenia roku 2016. 
V krátkych chvíľach pozastavenia sa občas 
preblesne mysľou otázka - aký bol tento rok? 
Čo všetko sme zažili, čo nové sme pochopili, či 
dokázali zmeniť k lepšiemu? Tento rok mal v sebe 
ukrytú pečať milosrdenstva a obnovy.

UŠĽACHTILÍ DARCOVIA POMÁHAJÚ 
PACIENTOM

6  Prvý ultrazvuk s robotickým
 ramenom na Slovensku 

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., riaditeľ a konateľ 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a RNDr. Ing. 
Pavol Švec, CSc., konateľ ústavu, privítali v no-
vembri na pôde našej nemocnice vzácnych hostí, 
aby spolu s ďalšími predstaviteľmi odovzdali 
pre Onkologický ústav sv. Alžbety vzácny dar. Je 
ním špičkový ultrazvukový prístroj s robotickým 
ramenom, ktorý diagnostikuje najmä ochore-
nia prsníkov a to bez akéhokoľvek radiačného 
zaťaženia.

ZDRUŽENIE PRE ONKOLÓGIU

10 Každá pomoc je užitočná

Pomoc každého darcu je užitočná a nikdy jej nie 
je v súčasných podmienkach nazvyš. Preto sa na 
širokú verejnosť znova obraciam ako predseda 
Združenia pre onkológiu (ZpO). Opäť by som 
chcel poďakovať najmä všetkým tým, ktorí svoje 
dobré úmysly dokázali premeniť v konkrétny čin 
- svoj príspevok venovaný ZpO.

PRISPIEVATE RADI -ĎAKUJEME

11 Dlhodobá pomoc
 COOP Jednoty

Veľmi účinná je tá pomoc a podpora, ktorá ja 
dlhodobá a pravidelná. Práve takú poskytuje 
opakovane Nadácia Jednota COOP venovaním 
prostriedkov na nadobudnutie zdravotníckych 
zariadení pre Onkologický ústav sv. Alžbety.

  STÁLE ŽIVÝ ODKAZ SV. ALŽBETY

12 Slávenie patrónky
 sestier alžbetínok

Svätá Alžbeta Uhorská bola najmä ženou milosr-
denstva. Pripomenul nám to vo svojej precítenej 

kázni ThDr. Marián Červený, PhD., - hlavný 
celebrant svätej omše v Kostole sv. Alžbety – 
ktorou vyvrcholilo tohtoročné slávenie patrónky 
sestier alžbetínok. Zároveň vyzval, v duchu jej 
odkazu, šíriť pokoj, obetavosť a lásku.

NEKROLÓG

15 Spomienky na sestru
 Alexandru

Sestra M. Alexandra, rodená Emília Mišáková, 
nar. 17. novembra 1928, prvé sľuby 29. júna 
1950, doživotné sľuby 29. júna 1953, zomrela 
v Pánovi 14. októbra 2016.

PRINÁŠAME NAJNOVŠIE LIEČEBNÉ 
POSTUPY

16 Laparoscopic Colorectal
 Surgery - Live Surgery Event

Dňa 28. októbra 2016 sa v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave (OÚSA), na Klinike 
onkologickej chirurgie OÚSA a LF UK, uskutoč-
nil v spolupráci s � rmou Johnson & Johnson 
medzinárodný chirurgický workshop „Lapa-
roscopic Colorectal Surgery - Live Surgery Event“ 
zameraný na prezentáciu najnovších trendov 
v chirurgickom manažmente karcinómu hrubého 
čreva a konečníka. 

UDIALO SA

19 Pripomenuli si životné
 jubileá. Blahoželáme!

S pani Evou Gellovou, ktorá pôsobí v zdravotníc-
tve od roku 1964, som sa zoznámila hneď pri jej 
nástupe do funkcie vedúcej sestry Onkologického 
ústavu sv. Alžbety v rámci našich úzkych pracov-
ných vzťahov. 

NAŠE PRACOVISKÁ: ÚSEK HYGIENY

20 Hygiena a jej význam
Problematike nozokomiálnych nákaz, resp. 
infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti sa vo vyspelých krajinách venuje 
stále väčšia pozornosť, a to nielen z dôvodov 
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medicínskych ale i ekonomických. Nozokomiálne 
nákazy ako nežiadúce komplikácie zdravotnej 
starostlivosti majú za následok zdravotné, 
sociálne i ekonomické dopady, a to zvyšovanie 
chorobnosti, úmrtnosti, predĺženie dĺžky hospi-
talizácie, výrazný vzostup priamych i nepriamych 
nákladov na zdravotnú starostlivosť. 

UDIALO SA

23 Edukačný workshop
 Akadémia karcinómu prsníka

V dňoch 20. - 21. 10. 2016 sa v priestoroch 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, (OÚSA) konalo 
odborné podujatie s názvom Akadémia karci-
nómu prsníka. Podujatie podporila spoločnosť 
P� zer spolu s Onkologickým ústavom sv. Alžbety 
a na organizačno-technickom zabezpečení sa 
podieľala spoločnosť Edukafarm. 

NA AKTUÁLNU TÉMU

24 
 Syndróm vyhorenia

Príčiny syndrómu vyhorenia môžu byť osobné, 
profesijné alebo ide o ich kombináciu. Osobné 
faktory môžu zahrňovať neasertívne správanie 
v kontakte s ľuďmi, nedostatok psychickej odol-
nosti, zdravotné ťažkosti, požiadavky zo strany 
rodiny, nenaplnené osobné pracovné potreby, 
neadekvátnu sociálnu oporu a neschopnosť 
zvládnuť rôzne situácie.

27 O prevencii chronicky
 neprenosných ochorení

Uvedená významná niekoľkodňová konferencia 
sa uskutočnila počas septembra 2016 v Bratislave 
v rámci prebiehajúceho predsedníctva Slovenska 
v Rade EÚ. Podstatná časť programu konferencie, 
ktorá pozostávala z piatich panelov, sa venovala 
onkológii a zdravému životnému štýlu.

UMENIE

28 63. výstava z voľného cyklu
 „Umenie, ktoré lieči“

Od októbra je v Preventívnom centre Onko-
logického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 
ulici v Bratislave sprístupnená už 63. výstava 
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výstava 
pod názvom „Sme úžasní III“. obsahuje tiež 
výber z tvorby umelcov, ktorí prežili onkologické 
ochorenie a ich rodinných príslušníkov. 

DOBRE VEDIEŤ

32  Bezbolestné preventívne 
 vyšetrenie

Výskyt nádorov hrubého čreva a konečníka 
(kolorekta) celosvetovo narastá a v krajinách 
strednej Európy predstavuje najčastejšie nádoro-
vé ochorenie. 

DOBROVOĽNÍCTVO

25 
 Tým, ktorí majú radi knihy

Dobrovoľnícka skupina (DS) Vŕba v spolupráci 
s Miestnou knižnicou Petržalka opäť pripravila 
vo vestibule Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) každoročnú Burzu kníh.

25 
 Pacienti o dobrovoľníkoch

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z DS Vŕba zisťovali 
prostredníctvom dotazníkov ako ich činnosť 
vnímajú pacienti. Ukázalo sa, že jednoznačne 
pozitívne: „Vnášajú medzi pacientov dobrú 
náladu, optimizmus a chuť do života, poľudšťujú 
nemocničné prostredie“.

LIGA PROTI RAKOVINE

26 
 Viac pohybu - menej ochorení

Lige proti rakovine sa tento rok opäť podarilo 
masovo iniciovať viaceré, na prevenciu ochorení 
zamerané a zdraviu prospešné aktivity. Napríklad 
Deň jabĺk, kedy rozdali až tri tony tohto ovocia či 
druhý ročník OnkOlympiády za účasti pacientov 
z celého Slovenska. Najnovšia kampaň „Kroky 
ku zdraviu“, pritom doslova rozhýbala celé 
Slovensko. 
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Prístroj Acuson S2000 Touch 
Control 3D HD ABVS v hod-

note 189,6-tisíca eur darovali ústa-
vu spoločnosti Siemens, Siemens 
Healthcare a Nadácia Volkswagen 

Slovakia. Ide o automatizovaný 
skener prsníkov, spôsobilý tiež na 
celotelové vyšetrenia. Pozostáva 
z ultrazvukového prístroja najvyš-
šej triedy Acuson S2000 Touch 

Prvý ultrazvuk s robotickým ramenom na Slovensku 

Zefektívni prácu zdravotníkov 
a skvalitní diagnostiku

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., riaditeľ a konateľ Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., konateľ 
ústavu, privítali v novembri na pôde našej nemocnice vzácnych 
hostí. Za účasti reprezentatívneho zastúpenia najvýznamnejších, 
objektívne o zdravotníctve informujúcich médií, nás navštívili 
Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a pred-
staviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku ako aj Ralf Sacht, 
predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú 
oblasť vo Volkswagen Slovakia, aby spolu s ďalšími predstaviteľ-
mi odovzdali pre Onkologický ústav sv. Alžbety vzácny dar. Je 
ním špičkový ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom, kto-
rý diagnostikuje najmä ochorenia prsníkov a to bez akéhokoľvek 
radiačného zaťaženia.

Control a robotického ramena 3D 
HD ABVS (Automated Breast Volu-
me Scanner). Robotické rameno 
vybavené adaptívnymi ergonomic-
kými prvkami odbremeňuje lekára 
od opakujúcich sa činností. Keďže 
ide o automatizovaný systém, dáta 
sú pri vyšetreniach vždy získavané 
rovnakým spôsobom, čo umožňuje 
ľahšie sledovať vývoj podozrivých 
lézií na základe snímok konzistent-
nej kvality.
Prístroj tiež disponuje vysoko-
frekvenčnými sondami s vysokou 
hustotou zobrazovacích elemen-
tov, tzv. HD sondy, najmodernejší-
mi metódami elastografie a umož-
ňuje vytvárať trojrozmerné obrazy 
prsníkového tkaniva, čo spresňuje 
diagnostiku. Intuitívne koronár-
ne zobrazenia, poskytujú podrob-
nú vizualizáciu na lepšiu analýzu 
umiestnenia a veľkosti lézií.
„Prístroj má osobitne veľký prínos 
pre diagnostiku prsníka u žien 
s vysokou denzitou prsnej žľazy, 
ktorá môže byť z hľadiska mamo-
grafie problematicky priehľadná. 
Aj z týchto dôvodov sme prístroj 
umiestnili v susedstve ďalšieho 
moderného zariadenia - plne di-
gitálneho mamografu Hologic 
Diensions a vytvorili tak zároveň 
efektívne a veľmi funkčné mamo-
diagnostické pracovisko pre pre-
venciu a diagnostiku ochorení prs-
níka,“ vysvetľuje doc. et doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., prednostka 
II. Rádiologickej kliniky Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety a LFUK, 
na ktorej je Acuson S2000 Touch 
Control 3D HD ABVS umiestnený. 
„Odovzdanie špičkového ultrazvu-
kového prístroja Onkologickému 
ústavu svätej Alžbety je vyvrchole-

Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre tech-
nickú oblasť vo Volkswagen Slovakia, Ing. Vladimír Slezák, generálny 
riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Sloven-
sku ako aj doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prednostka II. Rá-
diologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK pri pred-
vádzaní prístroja.



ním našej dlhoročnej snahy zapájať 
sa do boja proti rakovine prsníka 
a pomáhať slovenskému zdravot-
níctvu technologicky napredovať 
a odborne rásť. Snažíme sa pacien-
tom neustále prinášať nielen nové 
možnosti diagnostiky, ale tiež eli-
minovať dávky žiarenia, ktorým sú 
pri vyšetreniach vystavovaní,“ uvie-
dol Ing. Vladimír Slezák. Ako ďalej 
spomenul: „Veľkou prednosťou 
nového ultrazvukového prístroja 
je, že na rozdiel od mamografu ne-
vyžaruje žiadne röntgenové lúče. 
Som veľmi rád, že môžeme práve 
tejto nemocnici odovzdať prístroj, 
ktorý bude slúžiť pre zdravie na-
šich žien alebo prevažne našich 
žien po tom čo viem, že aj mužov 
môžu postihnúť choroby podob-
ného typu. Veľmi ma teší, že sme 
tu mohli darovať spolu s Volkswa-
genom prístroj tohto druhu, ktorý 
je jediný na Slovensku alebo prvý 
na Slovensku. Dúfam, že bude dl-
hodobo k spokojnosti lekárov slú-
žiť na to, aby mohol našim pacient-
kam prinášať kvalitnú diagnostiku 
a pomoc pri liečbe. Prajem vám, 
aby prístroj slúžil aj sto rokov.“ 
„Vo Volkswagene Slovakia sa orien-
tujeme pri výrobe vozidiel na naj-
modernejšie technológie. Nové 
technológie však majú veľký po-
tenciál aj v iných oblastiach, a to 
obzvlášť v medicíne. Veľmi ma teší, 
že sme mohli prispieť k získaniu 
nového špičkového prístroja pre 

Účastníci oficiálneho odovzdávania.

Ralf Sacht, sprevádza ho riaditeľ a konateľ ústavu  
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

UŠĽACHTILÍ DARCOVIA POMÁHAJÚ PACIENTOM
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Ing. Vladimír Slezák, spolu s ním RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.,  
konateľ ústavu.



OÚSA, ktorý posunie diagnostiku 
ochorení na ešte vyššiu úroveň,“ 
uviedol Ralf Sacht a doplnil: „Sme 
radi, že môže, so spoločnosťou Sie-
mens, venovať nemocnici tento 
prístroj aj Volkswagen, ktorý je naj-
väčším súkromným zamestnávate-
ľom na Slovensku. Uvedomujeme 
si tiež našu sociálnu zodpovednosť 
a radi sme preto prispeli naším 
darom. Nás a spoločnosť, tak ako 

medicínu a Siemens spája to, že 
stále potrebujeme najnovšie tech-
nológie. Samozrejme, že to platí aj 
pre vašu lekársku oblasť. Preto sme 
radi, že môžeme spoločne daro-
vať nový prístroj, želáme vám veľa 
úspechov.“ 
V mene vedenia Onkologického 
ústavu sv. Alžbety i za všetkých 
spolupracovníkov, poďakoval dar-
com za kvalitný prístroj pre pacien-

tov doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
Okrem iného pritom uviedol: „Náš 
ústav sa dlhodobo výrazne venuje 
diagnostike ochorenia prsníka pri 
využití rôznych rádiologických po-
stupov. Napríklad len v minulom 
roku sme vyšetrili okolo 17-tisíc 
pacientov. To je významný počet. 
Práve takýto prístroj nám určite 
pomôže naďalej urýchliť a skvalit-
niť vyšetrenia i liečbu.

UŠĽACHTILÍ DARCOVIA POMÁHAJÚ PACIENTOM

8

Nový prístroj z USA nevyžaruje 
röntgenové lúče a vyšetrenie je 
veľmi šetrné. Reguluje ho robotic-
ké rameno, ktoré zabezpečí dobrý 
ale nebolestivý kontakt s povr-
chom prsníka. Ultrazvukové vy-
šetrenie prsníkov je plne hradené 
zdravotnými poisťovňami. Pri 
vyšetrení si pacientka ľahne a dá 
ruky za hlavu. Robotické rameno 
sa potom priloží na povrch tela 
pacientky, zafixuje sa, pritlačí 
sa a spustí sa skener. Objemový 
skener sa nastaví na prsník a ná-
sledne mapuje objemy vo vnútri 
prsnej žľazy. Ultrazvuková son-
da sa pritom pohybuje v rozsahu 
mapovaného terénu a prístroj 
ukladá údaje do pamäte. Násled-
ne sú dáta spracované výkonným 
počítačom a lekár ich dostane na 
analýzu a hodnotenie.

Slávnostné odovzdávanie prístroja.



 Chcel by som poukázať na ešte jed-
nu skutočnosť, ktorá vôbec nie je 
náhodná tak, ako sa javí. Práve toh-
to roku uplynuli dve desaťročia pô-
sobenia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety ako neštátneho zdravotníc-
keho zariadenia. Je to najnovšie ob-

dobie takmer 280-ročnej histórie 
nemocnice Rehole sv. Alžbety. Váš 
vzácny dar preto berieme ako sym-
bolický darček k tomuto jubileu. 
Veľmi pekne vám zaň ďakujeme.“ 
Vďaka ušľachtilým podporovate-
ľom Onkologický ústav sv. Alžbe-

ty v Bratislave, ako prvé tuzemské 
zdravotnícke zariadenie, má mož-
nosť plne využiť toto zariadenie 
pre zefektívnenie včasnej diagnos-
tiky prsníkových ochorení. 
Text a foto: Peter Kresánek 
a archív Siemensu

UŠĽACHTILÍ DARCOVIA POMÁHAJÚ PACIENTOM
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...ale aj odborníci z Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty ako MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventív-
neho centra ústavu, ktorá tiež pripomenula, že nový 
ultrazvuk úplne nenahradzuje mamografiu, avšak 
veľmi presne doplní diagnostiku...

...i celoslovensky známy špecialista doc. MUDr. Vla-
dimír Bella, PhD., primár Prsníkového centra OÚSA.

Počas tlačového brífingu pri príležitosti odovzdania 
prístroja poskytli médiám informácie a rozhovory 
nielen najvyšší predstaviteľ Siemensu...

...a Vokswagenu na Slovensku (na snímke i s prekla-
dateľom)...

Za sprostredkovanie informácií 
o prístroji si zaslúžia poďakovať 
všetky zapojené médiá. Medzi 
nimi RTVS, Rozhlasové stanice 
Slovensko a Regina, Televízna sta-
nica JOJ, Televízna stanica Brati-
slava, TASR, SITA, denníky Nový 
Čas, SME, Šport, Hospodárske no-
viny, ďalej Zdravotnícke noviny, 
Bedeker Zdravia, Liek, portály 
ako: aktuality, egoodwill, webno-
viny, teraz, vzdravotnictve, leka-
ri, dobrenoviny, 24hod, mediweb 
či bratislava.dnes. 
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Vďaka nim sme v aktuálnom kalendárnom roku 
podporili projekty na zlepšenie vybavenia našich 

kliník: Nukleárnej  medicíny Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA) a LFUK, Anesteziológie a inten-
zívnej medicíny OÚSA a LFUK, Gynekologicko-onko-
logickej kliniky OÚSA a SZU, Onkologickej chirurgie 
OÚSA a LFUK, Radiačnej onkológie OÚSA a SZU. On-
kologickým pacientom sa tak stáva dostupnejšia sta-
rostlivosť zodpovedajúca najmodernejším vedeckým 
poznatkom. Zároveň sa snažíme podporovať eduká-
ciu zdravotníckych pracovníkov. 

Pomoc každého darcu je užitočná a nikdy jej nie 
je v súčasných podmienkach nazvyš. Preto sa na 
širokú verejnosť znova obraciam ako predseda 
Združenia pre onkológiu (ZpO). Opäť by som 
chcel poďakovať najmä všetkým tým, ktorí svo-
je dobré úmysly dokázali premeniť v konkrétny 
čin - svoj príspevok venovaný ZpO.

Ak hľadáte spôsob ako byť užitočný nielen sebe, ale aj 
tým, ktorým život pripravil ťažšie chvíle, navštívte in-
ternetovú stránku ZpO. Možno aj vďaka Vám a vášmu 
fi nančnému daru alebo poukázaniu príslušného per-
centa z odvedených daní na účet ZpO sa podarí zrea-
lizovať niektorý z našich nových projektov, ktorý po-
môže tam, kde je to najviac treba.
MUDr. Miroslav Klačko, PhD., predseda ZpO 

www.preonkologiu.sk
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ZDRUŽENIE PRE ONKOLÓGIU

Každá pomoc je užitočná

Názov:  Združenie pre onkológiu
Právna forma:  občianske združenie
Sídlo:  Heydukova 10, 812 50 Bratislava
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BIC:  GIBASKBX
Štatutárny zástupca: MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
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Veľmi účinná je tá pomoc a podpora, ktorá ja dlhodobá a pravidelná. Práve takú posky-

tuje opakovane Nadácia Jednota COOP venovaním prostriedkov na nadobudnutie zdra-

votníckych zariadení pre Onkologický ústav sv. Alžbety. 

PRISPIEVATE RADI -ĎAKUJEME

Dlhodobá pomoc 

COOP Jednoty  

„Pravidelne prispievame vášmu 
ústavu, lebo vieme, že je tre-

ba, aby sa zlepšovali podmienky 
pre vašich pacientov a klientov 
- užite náš príspevok v zdraví na 
prospech vašej činnosti“, uviedol 
pri odovzdávaní najnovšieho daru 
predseda predstavenstva tohto 
spotrebného družstva Ing. Gabriel 
Csollár. Zároveň vyzdvihol: „Doká-
žeme pomáhať, lebo COOP Jedno-

te sa skutočne darí. Sme najväčší 
predajcovia potravín na Slovensku. 
Celý náš biznis prebieha cez dveti-
sícdvesto predajní. Sme v každom 
kúte Slovenskej republiky. Naši 
zákazníci ku nám radi chodievajú. 
My potom dokážeme samozrejme 
pomáhať tým, ktorí to nevyhnut-
ne potrebujú. Popri plnení svo-
jich náročných úloh, ktoré máme 
aj v rámci veľmi silného konku-

renčného prostredia, nachádzame 
priestor na to, aby sme sa veno-
vali aj fi lantropii a charite. COOP 
Jednota Slovensko podporuje už 
dlhé roky, od vzniku svojej nadá-
cie v roku 2001, viaceré užitočné 
projekty. Venovali sme na tento 
účel spolu už milióny eur. Pritom 
veľká časť nami na dobročinnosť 
poskytnutých prostriedkov putu-
je do zdravotníctva. Onkologický 
ústav sv. Alžbety podporujeme naj-
mä preto, lebo si myslíme, že robí-
te veľmi záslužnú prácu. Pomáhate 
ľuďom práve v tých najťažších ča-
soch, v najťažšej chorobe. Preto je 
podľa mňa treba, aby sme ústavu 
pomáhali tiež pri zabezpečovaní 
prístrojov a zariadení, čím sa zvý-
ši úroveň a kvalita zdravotníckych 
služieb.“ 
Dlhodobé, kvalitné partnerské 
vzťahy s COOP Jednotou, okrem 
iného vyzdvihol riaditeľ a konateľ 
OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc. Nevyhnutnosť neustáleho 
dopĺňania prístrojovej techniky, 
k čomu aj darcovstvo pomáha, zasa 
spomenul ďalší účastník slávnost-
ného odovzdávania daru konateľ 
ústavu RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. 
Pri poďakovaní za najnovšiu po-
moc od COOP Jednoty sa obaja 
zhodli na tom, že žiaľ tých pros-
triedkov v daných podmienkach 
nikdy nie je nadostač. 
Text a foto: Peter Kresánek 

Slávnostné odovzdanie symbolického poukazu na dar (sprava): riadi-
teľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., predseda predsta-
venstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriel Csollár a konateľ ústa-
vu RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
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Odkaz, ktorý nám pred storo-
čiami zanechala svätá Alžbe-

ta (o rok si pripomenieme 810. 
výročie jej narodenia) premietol 
vo svojej kázni do súčasnosti. Ob-
jasnil, že milosrdenstvo, ako ho 
dnes Cirkev ponúka prežívať, je 
odrazom najvyššej Božej vlastnos-
ti medzi ľuďmi. Stojí na radostiach 
a trápeniach svätcov aj neznámych 

kresťanov, ktorí vlastným životom 
svedčili o milosrdenstve Boha voči 
ľuďom a medzi ľuďmi navzájom. 
Práve v kontexte s tým pripome-
nul, že mnohé súčasné pohľady na 
milosrdných ľudí siahajú až do čias 
najmilosrdnejšej ženy stredoveku, 
sv. Alžbety, ktorá bola jasným od-
razom Božej milosrdnej tváre. Na 
omši tiež spomenul, že mesto Bra-

tislava má i ďalšieho nasledovníka 
Kristovho, ktorým je svätý Martin. 
„Každý z oboch svätcov žil v iných 
podmienkach, v iných okolnos-
tiach, ale jedna a tá istá motivácia 
bola pri nich spoločná - videli tr-
piaceho Ježiša Krista. A toto sa od-
razilo aj v ďalších generáciách keď 
už uplynulo niekoľko stáročí, po 
smrti svätej Alžbety toto jej meno 
a toto jej pôsobenie sa stalo podne-
tom pre tie, ktoré vytvorili to spo-
ločenstvo, ktoré potom preniklo 
aj sem do Bratislavy, kde pôsobili 
rehoľné sestry alžbetínky“. Uvie-
dol ThDr. Marián Červený, PhD., 
a ako príklad oddanej služby Páno-
vi a dokonaného milosrdenstva, od 
ťažkých 50. rokov až po súčasnosť, 
spomenul nedávno zosnulú sestru 
Alexandru. 

Slávenie patrónky sestier alžbetínok

Žena milosrdenstva

Svätá Alžbeta Uhorská bola najmä ženou milosrdenstva. 

Pripomenul nám to vo svojej precítenej kázni ThDr. Ma-

rián Červený, PhD., - hlavný celebrant svätej omše v Kos-

tole sv. Alžbety – ktorou vyvrcholilo tohtoročné slávenie 

patrónky sestier alžbetínok. Zároveň vyzval, v duchu jej 

odkazu, šíriť pokoj, obetavosť a lásku.

STÁLE ŽIVÝ ODKAZ SV. ALŽBETY

číslo 3/2016číslo 4/2016 12



STÁLE ŽIVÝ ODKAZ SV. ALŽBETY

13

„Tí, ktorí z tej úprimnej viery čer-
pajú, tak tí dokážu meniť svet. Teda 
vidíme, ako to posolstvo svätej 
Alžbety žijúcej v hlbokej minulosti 
sa odráža v konkrétnych obrazoch 
rehoľných sestier , ktoré podľa jej 
vzoru slúžia dnes kvôli chorým 
a trpiacim.“ Zdôraznil okrem iné-
ho vo svojej kázni ThDr. Marián 
Červený, PhD. Zároveň vyzdvihol 
aj obetavé pracovníčky a pracov-
níkov Onkologického ústavu sv. 
Alžbety ako cirkevnej nemocnice 
a uzatvoril: „Za vás všetkých, ktorí 

ste zapojení v tejto nemocnici, vo 
všetkých sférach jej činností, za 
vás prosíme, aby vám aj táto svätá 
omša dala silu.“ 
Výnimočné chvíle v živote rehole 
i pracovníkov Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety: okamihy z tohtoroč-
ného slávenia sviatku sv. Alžbety, 
ktorého súčasťou bol aj slávnostný 
obed, nám pripomína i naša fotore-
portáž. 
 

Text a foto: Peter Kresánek

Rehoľa svätej Alžbety vznik-

la v Nemecku v 17. storočí. 

V našom meste pôsobí od 

18. storočia – počnúc ro-

kom 1738. Od samého za-

čiatku, tak ako to uvádzajú 

historické pramene sa aj na 

území terajšej Bratislavy sta-

rajú alžbetínky o chorých 

a trpiacich.
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NEKROLÓG

V septembri 1969 som po skon-
čení štúdia medicíny nastúpil 

do vtedy ešte štátneho Onkologic-
kého ústavu. Tu som sa stretával 
aj so sestrami Svätej Alžbety, ktoré 
po zrušení ich rehole a nemocnice 
sa mohli opäť vrátiť do nemocnice 
a vykonávať milovanú sesterskú 
prácu. Takto som mal možnosť 
spoznať aj sestru Alexandru, ktorá 
od augusta 1969 začala pracovať na 
oddelení chemoterapie u primára 
Černého. Už vtedy ako mladý lekár 
som si všimol sestru Alexandru ako 
nesmierne pracovitú, obetavú ses-
tru, s láskavým prístupom k ťažko 
chorým pacientom, ktorým neraz 
pomáhala vyrovnať sa s ťažkým utr-
pením, či náročným odchodom na 
druhý svet. Vtedy som začal chápať 
prečo z neďalekej Štátnej nemocni-
ce už začiatkom minulého storočia 
posielali ťažko chorých pacientov, 
náročných na ošetrovanie do Ne-
mocnice sv. Alžbety, ktorá sa po-
stupne vyprofilovala do zariadenia 
venujúceho sa diagnostike a liečbe 
onkologických ochorení. 
Po roku 1989 došlo na Slovensku 
k výrazným spoločenským zme-
nám, v dôsledku čoho sa sestrám 
sv. Alžbety postupne vrátili budo-
vy kláštora a nemocnice. Vtedy 
(1988) sa predstavenou Rehole 
sv. Alžbety stala sestra Alexandra, 
ktorá jednoznačne presadzovala 
opätovné zriadenie Nemocnice sv. 
Alžbety ako neštátnej (cirkevnej) 
nemocnice. Tu sa ukázali vzácne 
osobnostné črty a diplomacia ses-
try Alexandry, ktorá nekompromis-
ne bojovala za vytvorenie onkolo-
gicky zameraného pracoviska, kde 

by mohli uplatniť sestry sv. Alžbety 
zmysel ich fungovania t. j. obetovať 
po vzore sv. Alžbety všetky sily pre 
pomoc trpiacim pacientom. Pomo-
cou priateľov a podporovateľov 
Rehole a pri podpore odborníkov 
pracujúcich vo vtedajšom štátnom 
zariadení sa podarilo k 1. januáru 
1996 zriadiť Onkologicky ústav sv. 
Alžbety ako celoslovenský fungujú-
ce neštátne onkologické centrum. 
Tu by som chcel ešte raz zdôrazniť, 
že najväčšiu zásluhu má na tom 
jednoznačne sestra Alexandra. Bez 
jej úsilia, vytrvalosti a viery, že sa to 
dá zrealizovať, by k tomu nedošlo. 
Dnes sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety denne diagnostikujú a lie-
čia tisíce pacientov z celého úze-
mia Slovenska. Som presvedčený, 
že za to všetko úsilie bude sestra 
Alexandra v nebi určite štedro od-
menená.
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
riaditeľ a konateľ Onkologického 
ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek

Z vyznania Alexandry (zverejne-
né v časopise Naša nemocnica):
„Súrodencov aj mňa rodičia 
vychovávali vo viere. Rozhodla 
som sa nepremárniť život a ve-
novať sa chorým. Do Bratisla-
vy som prišla z nášho malého 
hospodárstva pri Bánovciach 
nad Bebravou v roku 1947, keď 
som sa dozvedela, že alžbetín-
ky prijímajú. Keďže som mala 
ešte len 17 rokov, rodičia mi na 
vstup do tohto rádu museli dať 
písomný súhlas.
Keď sa ohliadnem na svoj život 
v reholi, bolo to ťažké, ale člo-
vek má z toho radosť, že môže-
me trošku pomôcť. Vybrali sme 
si pomáhať chorým podľa vzo-
ru svätej Alžbety, tak sa toho aj 
držíme...“

15

Navždy nás opustili

Spomienky na sestru Alexandru
Sestra M. Alexandra, rodená Emília Mišáková, nar. 17. no-
vembra 1928, prvé sľuby 29. júna 1950, doživotné sľuby 
29. júna 1953, zomrela v Pánovi 14. októbra 2016.

Hlavný celebrant zádušnej Svätej omše za sestru Alexandru bol Mons. 
ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., arcibiskup-metropolita Bratislavskej 
arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska.



Laparoscopic Colorectal 
Surgery - Live Surgery Event

Guy-Bernard Cadiére je profe-
sorom chirurgie na Université 

Libre de Bruxelles. Je prezidentom 
Európskej školy laparoskopickej 
chirurgie - The European School 
of Laparoscopic Surgery (ESLS) 
v Saint-Pierre University Hospital, 
ktorá je jednou z najstarších a naj-
vplyvnejších laparoskopických 
škôl v Európe a  referenčným cen-
trom pre výučbu moderných lapa-
roskopických techník. Pod vede-
ním svetových laparoskopických 
expertov tu kurzy absolvovalo viac 
ako 5-tisíc chirurgov. Prof. Cadiére 
je členom Spoločnosti amerických 
gastrointestinálnych a endoskopic-
kých chirurgov - Society of Ameri-
can Gastrointestinal and Endosco-
pic Surgeons (SAGES) a Európskej 
asociácie pre endoskopickú chi-
rurgiu - European Association for 
Endoscopic Surgery (EAES). 
Prof. Cadiére osobne realizoval 
obe laparoskopické operácie, kto-
ré boli live interaktívne prenášané 
do prednáškovej sály OÚSA. Chi-
rurgického sympózia sa zúčastnili 
aj riaditeľ OÚSA doc. MUDr. J. Kau-
šitz, CSc., a dekan LF UK a pred-
nosta Neurochirurgickej kliniky 
FN prof. MUDr. J. Šteňo, DrSc., kto-

rí workshop aj oficiálne otvorili. 
V priebehu akcie odznelo aj päť 
prezentácií venovaných problema-
tike chirurgickej liečby kolorek-
tálneho karcinómu (Prof. Cadiére, 
Dr. Sabol, Dr. Orhalmi, Dr. Mračna 
a Dr. Bezsila).  
Zhubný nádor hrubého čreva a ko-
nečníka (kolorektálny karcinóm),  
sa zaraďuje medzi najčastejšie sa 
vyskytujúce zhubné nádory, podľa 
Globocan 2012 je tretím najčastej-
ším zhubným nádorom u mužov 
a druhým u žien. Celosvetovo je 

novodiagnostikovaných viac ako 
1,36 milióna prípadov ročne 
a takmer 700-tisíc ľudí v dôsledku 
tejto diagnózy umiera. V Európe 
bolo v roku 2012 zaznamenaných 
celkove viac ako 447-tisíc nových 
prípadov a počet úmrtí bol takmer 
215-tisíc. Najvyšší výskyt tohto 
ochorenia je v Severnej Amerike, 
Európe, Austrálii, v Novom Zélan-
de a v Južnej Kórei. V súčasnosti je 
liečba kolorektálneho karcinómu 
multidisplinárna. Liečbe sa venuje 
multidisciplinárny tím odborní-

Dňa 28. októbra 2016 sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
v Bratislave (OÚSA), na Klinike onkologickej chirurgie OÚSA 
a LF UK, uskutočnil v spolupráci s firmou Johnson & Johnson 
medzinárodný chirurgický workshop „Laparoscopic Colo-
rectal Surgery - Live Surgery Event“ zameraný na prezentáciu 
najnovších trendov v chirurgickom manažmente karcinómu 
kolorekta. Pozvanie prijal renomovaný belgický laparoskopic-
ký chirurg, expert na laparoskopickú kolorektálnu chirurgiu 
prof. Guy-Bernard Cadiére, PhD.

číslo 4/2016

PRINÁŠAME NAJNOVŠIE LIEČEBNÉ POSTUPY

16



PRINÁŠAME NAJNOVŠIE LIEČEBNÉ POSTUPY

17 

kov, ktorý stanoví optimálny po-
stup. Zdokonalením chirurgických 
a  anesteziologických techník ako 
aj nechirurgických onkologických 
metód zaznamenala v priebehu po-

slednej dekády liečba kolorektál-
neho karcinómu výrazné zlepšenie 
v dĺžke celkového aj bezchorobné-
ho prežívania pacientov.

Chirurgická liečba má v manaž-
mente karcinómu hrubého čre-
va a konečníka svoje prioritné 
a nezastupiteľné miesto. V prípa-
de pokročilejších štádií sa využí-
va  kombinácia s predoperačnou 
rádioterapiou alebo chemotera-
piou, ktoré často umožnia radikál-
nejší chirurgický výkon. Podobne 
ako v iných oblastiach chirurgie, aj 
v kolorektálnej chirurgii zazname-

návame zvyšujúci sa trend laparo-
skopických operačných výkonov.
 
V čase stanovenia diagnózy primár-
neho kolorektálneho karcinómu, 

približne 25 % pacientov má vzdia-
lené metastázy. Metastázy limitova-
né na pečeň sú v 70 - 80 % týchto 
prípadov. Prognóza pacientov s ne-

liečenými metastázami v pečeni je 
zlá, udáva sa, že menej ako 30 % 
pacientov s neliečeným ochore-
ním prežíva jeden rok a 5-ročné 
prežívanie je menej ako 5%. Jedinú 
potenciálne kuratívnu liečebnú 
možnosť v manažmente metastáz 
kolorektálneho karcinómu v peče-
ni predstavuje chirurgická liečba.

Auditórum podujatia malo mož-
nosť sledovať priamy prenos 
z dvoch operačných výkonov, kto-
ré boli naživo prenášané z operač-
ných sál Kliniky onkologickej chi-
rurgie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety. Interaktívnym spôsobom 
mohli účastníci diskutovať s ope-
ratérom v priebehu operácií. Ná-
sledne po jednotlivých operáci-
ách Prof. Cadiére pred auditóriom 
zhodnotil a komentoval priebeh 
operácií, postup v jednotlivých 
krokoch, možnosti ich modifikácie 
ako aj „tipy a triky“ v konkrétnych 
situáciách. Obe operácie boli rea-
lizované laparoskopickým prístu-
pom. Prvá operácia pre duplexný 
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(dvojitý) nádor rekta (konečníka) 
a druhá operácia pre zhubný ná-
dor esovitej slučky hrubého čreva. 
Operačné výkony boli vykonané 
excelentne, bez krvných strát a  
akýchkoľvek komplikácií. Pacienti 
boli medzičasom prepustení z Kli-
niky onkologickej chirurgie OÚSA 
a LF UK do ambulantnej starostli-
vosti, absolvovali už konziliárne vy-
šetrenia ohľadne ďalšej liečby.
Jednou z hlavných oblastí, na kto-
ré sa Klinika onkologickej chirur-
gie OÚSA a LF UK v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety zameriava 
je operačná liečba zhubných ná-
dorov hrubého čreva a konečníka. 
Za 5-ročné obdobie od roku 2011 
do roku 2015 sme na klinike vyko-
nali celkove 735 radikálnych ope-
račných výkonov pre kolorektál-
ny karcinóm. V rovnakom období 
sme realizovali spolu 163 operácií 
pečene pre metastázy kolorektál-
neho karcinómu. Na klinike onko-
logickej chirurgie v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave záro-
veň vykonávame aj laparoskopické 
operácie hrubého čreva a koneční-
ka a sme jedným z centier pre lapa-
roskopické operácie nadobličiek.
Text: MUDr. Martin Sabol, PhD., 
primár Kliniky onkologickej chi-
rurgie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a LF UK
Foto: Peter Kresánek
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Pripomenuli si životné jubileá. Blahoželáme!

S pani Evou Gellovou, ktorá pô-
sobí v zdravotníctve od roku 

1964, som sa zoznámila hneď pri 
jej nástupe do funkcie vedúcej 
sestry Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v rámci našich úzkych pra-
covných vzťahov. 
Od začiatku na mňa pôsobila ako 
priamy človek, ktorý je prísny a vy-
žaduje plnenie pracovných povin-
ností tak od svojich podriadených 
ako aj od seba, ale zároveň bola člo-
vekom, ktorý  bol a je vždy ochot-
ný pomôcť každému, kto sa na ňu 
obrátil. 
Jej hlavnou úlohou ako vedúceho 
pracovníka bolo odborné a meto-
dické vedenie celého stredného 
zdravotníckeho personálu ako po 
odbornej stránke, tak aj po tej ľud-
skej. Vedela človeka upozorniť na 
jeho nedostatky, doviesť ho k zlep-
šeniu a na druhej strane vždy vede-
la aj oceniť a pochváliť. 
Z jej osobného rozprávanie viem, 
že vždy chcela byť zdravotnou 

sestrou a hneď po maturite robi-
la v pôrodnici na Bezručovej ulici  
s malými detičkami. Táto práca ju 
veľmi napĺňala a robila jej radosť. 
Neskôr pôsobila ako zdravotná ses-
tra, členka československého zdra-
votného tímu v Líbyi. Po návrate 
začala pracovať v ŠUNZ na Kleno-
vej a následne po spojení s Ústa-
vom klinickej onkológie v roku 
1990 prišla na Heydukovu 10, na 
oddelenie gynekologickej onkoló-
gie ako lôžková sestra. Od vzniku 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v januári 1996 tu zastáva funkciu 
vedúcej sestry. 
Preto mi dovoľte, aby som sa pri 
príležitosti jej životného jubilea 
Eve Gellovej touto cestou v mene 
všetkých spolupracovníkov poďa-
kovala za prácu, ktorú vykonáva 
v našej nemocnici, za jej nezištnú 
a obetavú pomoc tak kolegom – 
spolupracovníkom, ako aj pacient-
kam a pacientom čím napĺňa od-
kaz našej patrónky sv. Alžbety. 

Náročná k sebe aj druhým, ochotná 
pomôcť každému 

Svoju nezištnú a obetavú pomoc venovala Eva Gellová tiež získavaniu 
či príprave nových zdravotných sestier.

Eva  Gellová

Zároveň jej želám do ďalšieho pro-
fesijného a osobného života hlavne 
veľa zdravia, šťastia, pokoja a rodin-
nej pohody.

Text: PhDr. Eva Massar
Foto: Peter Kresánek



Vzhľadom na komplexnosť 
problematiky nozokomiál-

nych nákaz ich úplná eliminácia 
nie je možná, avšak ich výskyt 
možno včasnými a účinnými pre-
ventívnymi opatreniami výrazne 
znížiť. Z tohto dôvodu sledovanie, 
vyhľadávanie nozokomiálnych ná-
kaz, minimalizácia rizík ich vzniku 
a šírenia by mala byť základom kaž-
dého kvalitného zdravotníckeho 
zariadenia, súčasťou programov za-
meraných na bezpečnosť pacienta 
a zvyšovanie kvality v zariadení.

Prečo je nevyhnutné neustále rie-
šiť problematiku nozokomiálnych 
nákaz? Pacienti a zdravotnícki 
pracovníci sú pri vyšetrovacích 
a liečebných výkonoch vystavení 
množstvu mikroorganizmov z te-
lesných tekutín alebo kože pacien-
ta, ktorými je človek kolonizovaný 
alebo infi kovaný. Pokrok v medi-
cíne núti používať stále častejšie 
veľmi zložité diagnostické a tera-
peutické prístroje, ktorých čiste-
nie a dezinfekcia je veľmi náročná. 
Vývoj a používanie širokého spek-

tra antibiotík viedli k objaveniu 
multirezistentných bakteriálnych 
kmeňov. Pacienti vyhľadávajúci 
zdravotnú pomoc majú čím ďalej 
tým viac predispozičných faktorov 
nozokomiálnych nákaz. Mikroor-
ganizmy môžu prežívať na nedez-
infi kovaných pevných povrchoch 
(podlahy, steny, lôžka, nábytok, 
zdravotnícke pomôcky) niekoľko 
dní až mesiacov. Ruky ošetrujúce-
ho personálu prichádzajú do kon-
taktu s pacientmi a týmito povrch-
mi a sú významný vektor prenosu 
infekčných agensov v zdravotníc-
kom zariadení.

Pokiaľ bolo možné pôvodcov no-
zokomiálnych infekcií úspešne 
kontrolovať antibiotickou liečbou, 
bola problematike nozokomiál-
nych nákaz ako i protiepidemic-
kým opatreniam venovaná len 
minimálna pozornosť. Prirodze-
nou reakciou baktérií na obrovský 
selekčný tlak antibiotík či už v hu-
mánnej, veterinárnej medicíne, 
živočíšnej výrobe je však neustá-
le sa zvyšujúci výskyt rezistencie 

(odolnosti) baktérií na antibiotiká. 
Celosvetovo používanie širokého 
spektra antibiotík, nedodržiava-
nie racionálnej antibiotickej liečby 
a slabá kontrola mali za následok 
objavenie a šírenie multirezis-
tentných bakteriálnych kmeňov. 
Rezistencia mikroorganizmov na 
antibiotiká dosiahla v mnohých 
častiach sveta alarmujúcu úroveň 
a dostupné a doposiaľ účinné lie-
čebné postupy sa postupne stávajú 
neúčinnými. Komplikácie vyvola-
né multirezistentnými baktériami 
podmieňujú zlyhanie inak účinnej 
chirurgickej, transplantačnej lieč-
by, zvyšujú úmrtnosť pacientov 
a samozrejme náklady na liečbu. 

Kľúčovú úlohu v prevencii šírenia 
multirezistentných mikroorganiz-
mov má vzájomná komunikácia 
a úzka spolupráca mikrobiológov, 
epidemiológov (ústavných hygie-
nikov) a klinických pracovníkov, 
nakoľko včasná a efektívna labora-
tórna diagnostika a včasné a účin-
né protiepidemické opatrenia sú 
zvyčajne jedinou zbraňou, ktorou 

Problematike nozokomiálnych nákaz, resp. infekcií spoje-
ných s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa vo vyspe-
lých krajinách venuje stále väčšia pozornosť, a to nielen 
z dôvodov medicínskych ale i ekonomických. Nozokomi-
álne nákazy ako nežiadúce komplikácie zdravotnej starost-
livosti majú za následok zdravotné, sociálne i ekonomické 
dopady, a to zvyšovanie chorobnosti, úmrtnosti, predĺže-
nie dĺžky hospitalizácie, výrazný vzostup priamych i ne-
priamych nákladov na zdravotnú starostlivosť. 
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Hygiena a jej význam
Uplatňujeme nový dezinfekčný program
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možno s takýmito pôvodcami ne-
mocničných infekcií efektívne bo-
jovať. V spolupráci so spádovým 
laboratóriom klinickej mikrobioló-
gie máme pre Onkologický ústav 
sv. Alžbety zabezpečenú rýchlu, 
spoľahlivú laboratórnu diagnosti-
ku a hlásenie multirezistentných 
kmeňov cestou ústavného hygieni-
ka. Následne sa v spolupráci s kli-
nickými pracovníkmi jednotlivých 
oddelení zabezpečujú priestorovo-
-dispozičné a materiálno-technic-
ké podmienky pre osobitný ošet-
rovací režim (izoláciu, bariérovú 
ošetrovaciu techniku) pacientov 
kolonizovaných/infi kovaných mul-
tirezistentnými baktériami. Pri 
ošetrovaní sa používajú osobné 
ochranné pracovné prostriedky: 
jednorazové rukavice, jednorazové 
ochranné plášte, v prípade potre-
by rúška, čiapka a nepremokavá 
zástera. Pre pacienta sa zabezpečí 
individualizácia zdravotníckych 
pomôcok (teplomer, tlakomer, fo-
nendoskop, močový džbán, podlož-
ná misa). Pri ošetrovaní sa upred-
nostňujú jednorazové zdravotnícke 
pomôcky. Účinným opatrením 
zabraňujúcim prenosu je dezinfek-
cia rúk zdravotníckych pracovní-
kov alkoholovými dezinfekčnými 
prípravkami a celkovo dodržiava-
nie zásad hygieny rúk zdravotníc-
kych pracovníkov ako i pravidelná 
a účinná dezinfekcia kontaktných 
a iných povrchov (priebežná ako 
i terminálna po prepustení pa-
cienta) vyčlenenými upratovacími 
pomôckami. (Uvedené postupy 

a pomôcky demonštruje autorka 
článku na sprievodných fotografi -
ách z Kliniky radiačnej onkológie 
OÚSA, kde je na posteľovom odde-
lení tiež zvýšený hygienický režim). 

Realizácia protiepidemických opat-
rení v podmienkach slovenských 
nemocníc a za súčasnej nepriaz-
nivej fi nančnej situácie v rezorte 
zdravotníctva nie je jednoduchá. 
V mnohých nemocniciach nie sú 
vytvorené priestorovo-dispozičné 
podmienky na izoláciu kolonizo-
vaných/infi kovaných pacientov. 
Aj z tohto dôvodu plánová rekon-
štrukcia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety bude veľkým prínosom 
pre zvýšenie hygienického štan-
dardu a zvýšenia kvality poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti.

S výrazne sa zvyšujúcim výskytom 
rezistencie baktérií na antibiotiká 
sa musí zmeniť aj pohľad na pre-
venciu a kontrolu nozokomiálnych 
infekcií. Alfou a omegou je dodr-
žiavanie zásad hygienicko-epide-
miologického režimu, teda všet-

kých opatrení na ochranu zdravia 
pacienta, personálu a zamedzenie 
šírenia infekcií. Ide o široký balík 
opatrení v zmysle dodržiavania hy-
gienických zásad pri ošetrovaní pa-
cienta, aseptických postupov, ma-
nipulácie s bielizňou a odpadom, 
dodržiavanie zásad čistenia, dezin-
fekcie zdravotníckych pomôcok, 
plôch a povrchov ako i sterilizácie 
zdravotníckych pomôcok. Len tak 
sa nebude multirezistentným mik-
roorganizmom v podmienkach 
zdravotníckeho zariadenia dariť.

V rámci hygienicko-epidemiologic-
kého režimu bol v našej nemocni-
ci vypracovaný nový dezinfekčný 
program, aby čistenie a dezinfek-
cia zdravotníckych pomôcok, po-
vrchov a podláh boli vykonávané 
cielene a komplexne. Boli realizo-
vané školenia a edukácia pracovní-
kov zodpovedných za dezinfekciu. 
Úsek hygieny vykonáva pravidelnú 
mikrobiologickú kontrolu konta-
minácie prostredia (odber sterov 
zo zdravotníckych pomôcok, povr-
chov), ktorou sa kontroluje kvalita 
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a účinnosť dezinfekcie povrchov. 
Zavedená bola i kontrola kvality 
čistenia plôch a povrchov pomo-
cou UV svetla. Bol vypracovaný 
manuál na triedenie a nakladanie 
s odpadom. Snažíme sa, aby sme 
kontrolnou činnosťou prispievali 
k skvalitneniu práce, k zvýšeniu 
kvality poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti a hlavne k zvyšovaniu 
hygienického štandardu jednotli-
vých pracovísk ústavu.

Najvýznamnejším opatrením 
v rám  ci hygienicko-epidemiolo-
gického režimu je hygiena rúk 
zdravotníckych pracovníkov vy-
konávaná v správnom momente 
a správnym spôsobom, pretože 
ruky zdravotníckych pracovníkov 
kontaminované mikroorganizma-
mi predstavujú najčastejší a najri-
zikovejší spôsob prenosu infekcií. 
Ide o najjednoduchší, najlacnejší 
a zároveň najefektívnejší spôsob 
prevencie šírenia infekcií, rezisten-
cie mikroorganizmov na antibioti-
ká a zároveň ochrany zdravotníc-
kych pracovníkov. 

Mikroorganizmy spôsobujúce in-
fekcie sa nachádzajú nielen v infi-
kovaných ranách, telesných tekuti-
nách, sekrétoch, ale i na slizniciach 
a intaktnej koži pacienta. Predme-
ty, plochy a povrchy v bezprostred-
nom okolí pacienta sa kontami-
nujú touto mikroflórou pacienta 
a keďže ruky zdravotníckych pra-
covníkov sú počas poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v neustá-
lom kontakte s pacientom a po-

vrchmi v jeho okolí, dochádza tak 
k prenosu mikroorganizmov na 
ruky zdravotníckych pracovníkov. 
Mikroorganizmy dokážu prežívať 
na rukách viac ako 150 minút, čo 
je dostatočne dlhý čas na prenos. 
Nedezinfikované alebo nedosta-
točne dezinfikované ruky zdravot-
níckych pracovníkov ostávajú teda 
kontaminované mikroorganizma-
mi a prenášajú tieto mikroorganiz-
my na ďalšieho pacienta alebo kon-
taktné plochy a povrchy v rámci 
zdravotníckeho zariadenia.

V rámci hygieny rúk je dôležitý 
správny prístup vedenia a ma-
nažmentu zdravotníckych zariade-
ní, aby zaujali k tejto problematike 
komplexný a koordinovaný prí-
stup, vytvorili vhodné podmienky 
na dodržiavanie zásad hygieny rúk. 
Do dezinfekčného programu náš-
ho ústavu boli zaradené kvalitné 
prípravky na hygienu rúk (umýva-
cie emulzie, alkoholové dezinfekč-
né prípravky, ošetrujúce krémy) 
a bola zároveň zabezpečená ich do-
stupnosť. Alkoholové dezinfekčné 
prípravky sú v súčasnosti k dispo-
zícii na každej lôžkovej izbe pacien-
ta a na všetkých miestach, kde sa 
poskytuje zdravotná starostlivosť. 

Po odstránení prekážok v dodržia-
vaní hygieny rúk musí nasledovať 
reakcia, a to dodržiavanie stanove-
ných zásad zo strany zdravotníc-
kych pracovníkov. Hygiene rúk je 
v našej nemocnici venovaná patrič-
ná pozornosť aj v rámci edukačných 
aktivít, školení každého novoprija-
tého zdravotníckeho pracovníka. 
Zdravotnícki pracovníci sú neustá-
le upozorňovaní na význam dodr-
žiavania zásad dezinfekcie rúk, zvo-
lenie správneho spôsobu hygieny 
rúk (umývanie alebo dezinfekcia), 
dodržiavanie indikácií dezinfekcie 
rúk (pred a po kontakte s pacien-
tom, pred aseptickým výkonom, 
po kontakte s biologickým materi-
álom, po kontakte s okolím pacien-
ta, po zvlečení rukavíc), ako aj zá-

sad správneho používania rukavíc 
a manipulácie s nimi.

Veľmi dôležitý je správny prístup 
vedenia jednotlivých kliník a od-
delení. Zdravotnícki pracovníci 
musia mať dostatok vzorov, príkla-
dov, motivácie. Tak ako v mnohých 
odvetviach, v hygiene rúk obzvlášť 
platí, že najdôležitejšia je však osob-
ná zodpovednosť a prístup. Musí 
dôjsť k zmene pohľadu a prístupu 
každého jedného zdravotníckeho 
pracovníka, aby sa zásady dezin-
fekcie rúk dostali každému takpo-
vediac pod kožu resp. do krvi, čo 
v praxi veľmi často znamená zme-
nu zabehnutých koľají. Dezinfek-
cia rúk nesmie byť považovaná za 
zbytočnú a čas zabíjajúcu činnosť. 
Je nevyhnutné si uvedomiť, že dô-
sledné dodržiavanie zásad hygieny 
a dezinfekcie rúk zdravotníckych 
pracovníkov šetrí okrem životov 
pacientov i finančné náklady zdra-
votníckeho zariadenia, keďže kon-
taminované ruky zdravotníckych 
pracovníkov predstavujú najčas-
tejší a najrizikovejší spôsob preno-
su nozokomiálnych nákaz a tie sú 
spojené s výraznými finančnými 
nákladmi.

Takže akou cestou sa budeme ďalej 
uberať? Cestou stúpajúcej antibio-
tickej liečby, neustáleho zvyšovania 
selekčného tlaku antibiotík a vzras-
tajúcej rezistencie na antibiotiká? 
Táto cesta je slepý smer. Správna 
je cesta včasnej a efektívnej labo-
ratórnej diagnostiky, komunikácie 
mikrobiológ – klinik – epidemiológ 
a najmä dodržiavania protiepide-
mických opatrení. Je to síce neľah-
ká, ale tá správna cesta. Len na tejto 
ceste dodržiavania zásad hygienic-
ko-epidemiologického režimu ne-
bude pre nás boj s mikroorganiz-
mami dopredu prehratý.

Text: MUDr. Erika Böhmová, 
hygienik Onkologického ústavu 
sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek



V dňoch 20. - 21. 10. 2016 sa v priesto-
roch Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
(OÚSA) konalo odborné podujatie s ná-
zvom Akadémia karcinómu prsníka. Pod-
ujatie podporila spoločnosť Pfizer spolu 
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety a na 
organizačno-technickom zabezpečení sa 
podieľala spoločnosť Edukafarm. 
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Edukačný workshop

Akadémia karcinómu prsníka

Išlo o multidisciplinárny edukač-
ný workshop z oblasti proble-

matiky karcinómu prsníka určený 
lekárom - onkológom z celého Slo-
venska (Lučenec, Banská Bystrica, 
Košice, Prešov, Bratislava). Účastní-
ci workshopu mali možnosť popri 
teoretickej časti sledovať i praktic-
ké ukážky spojené s touto prob-
lematikou, a tak získať najnovšie 
komplexné poznatky o diagnosti-
ke a liečbe karcinómu prsníka. 
Program akadémie bol rozčlenený 
do viacerých blokov. Prvý deň bol 
venovaný oblasti mamodiagnosti-
ky – nové trendy a význam zobra-
zovacích metód v manažmente 
karcinómu prsníka ďalej patológii 
karcinómu prsníka, epidemiológii 
– rizikové faktory a modely, geneti-
ke karcinómu prsníka, ako i klinic-
kej diagnostike a dispenzarizácii 
žien s karcinómom prsníka.
Druhý deň podujatia bol určený 

problematike chirurgického ma-
nažmentu invazívneho karcinómu 
prsníka – súčasným možnostiam 
a trendom, externej rádioterapii, 
brachyterapii, a v neposlednom 
rade i systémovej liečbe – neoadju-
vantnej a adjuvantnej chemotera-
pii a podpornej liečbe metastatic-
kého karcinómu prsníka. 
Všetky edukačné prednášky, kto-
ré odzneli v rámci akadémie kar-
cinómu prsníka, boli odborne 
zastrešené vysoko erudovanými 
odborníkmi z Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety s.r.o., čo je nezvrat-
ným dôkazom toho, že náš ústav 
patrí medzi špičkové onkologické 
pracoviská na Slovensku, ktorý je 
schopný zabezpečovať komplex-
ný manažment pacientov s rako-
vinou prsníka, t.j. od diagnostiky 
(zobrazovacie metódy - doc. et 
doc. MUDr. V. Lehotská, PhD., pa-
tológia – doc. MUDr. K. Kajo, PhD., 

MUDr. C. Biró, PhD.) cez chirurgiu 
(MUDr. P. Chvalný, PhD., MUDr. D. 
Dyttert a kolegovia) a rádiotera-
piu (externá – MUDr. A. Ligačová, 
MUDr. E. Bolješíková, CSc. a bra-
chyterapiu – MUDr. P. Lukačko, 
MUDr. A. Molnárová), až po systé-
movú terapiu (prof. MUDr. S. Špá-
nik, CSc., MUDr. B. Vertáková-Kra-
kovská, PhD., MUDr. M. Porubská). 
Oddelenie marketingu v rámci 
propagácie ponuky služieb OÚSA 
poskytlo účastníkom akadémie via-
ceré edukačné materiály týkajúce 
sa napr. vyšetrenia mutácií v gé-
noch BRCA1, BRCA2, brožúrku Vý-
skyt nádorov prsníka a vaječníkov 
v rodine, ako aj Výskyt nádorov 
hrubého čreva a sliznice materni-
ce v rodine, ako i informačné letá-
ky Komu odporučiť genetickú kon-
zultáciu, a pod. 
Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 
17 lekárov, ktorí ocenili vysokú od-
bornú úroveň podujatia, možnosť 
výmeny skúseností a potrebu roz-
víjať multidisciplinárnu spoluprá-
cu a to nielen na úrovni regiónov, 
ale aj celého Slovenska. Súčasne 
vyslovili želanie a záujem zúčastniť 
sa na takomto podujatí aj v budúc-
nosti.
Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú-
ci Oddelenia marketingu OÚSA
Foto: Peter Kresánek



Syndróm vyhorenia, jeho špecifiká 
pri zdravotníckych pracovníkoch 
a spôsoby prevencie (Dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Príčiny syndrómu vyhorenia 
môžu byť osobné, profesijné 

alebo ide o ich kombináciu. Osob-
né faktory môžu zahrňovať neaser-
tívne správanie v kontakte s ľuďmi, 
nedostatok psychickej odolnosti, 
zdravotné ťažkosti, požiadavky zo 
strany rodiny, nenaplnené osob-
né pracovné potreby, neadekvát-
nu sociálnu oporu a neschopnosť 
zvládnuť rôzne situácie. Pracovné 
faktory sa týkajú nedostatočnej au-
tonómie, pracovnej výzvy a sociál-
nej opory v pracovnom prostredí. 
Príčinou syndrómu býva aj strata 
uspokojenia z práce v povolaní, 
keď nie je zmysluplne vyvážená 
emocionálna bilancia nákladov 
a zisku. Dosiahnuť uspokojenie 
v povolaní je možné prežívaním 
úspechu, uznania, pocitom sebare-
alizácie a pocitom spolupatričnosti 
k určitej skupine. Možné dôsledky 
nadmernej psychickej záťaže uvá-
dzame v tabuľke č. 2.

Prevencia
Prevencia syndrómu vyhorenia 
spočíva v prvom rade v cielenom 
a kontrolovanom riadení si život-
ného štýlu, s cieľom eliminovať 
stresory. V popredí má byť záujem 
o vlastné potreby, hranice a byť 
vnímavý k svojim obmedzeniam. 
Preventívne pôsobia reálne profe-
sijné ciele. Ak sú naše očakávania 
nadsadené, nereálne, veľmi ľahko 
nám môžu spôsobovať frustráciu 
a sklamanie. Ak je úloha, ktorú si 
človek zadefinuje, primeraná sub-
jektívnym aj objektívnym možnos-
tiam, jej zvládnutie prináša pocit 
úspechu a uspokojenia. Dôležitý je 
tiež dostatočný a pravidelný odpo-
činok a schopnosť relaxácie.

Syndrómom vyhorenia sú ohroze-
ní všetci, ktorí pri práci nedodržia-
vajú základnú psychohygienu. Tá je 
súhrnom podmienok potrebných 
na zabezpečenie duševného zdra-
via, psychickej pohody a výkon-
nosti. Máme na mysli rovnovážny 
pomer stresorov (zaťažujúce fakto-
ry) a salutorov (možnosti riešiť si-
tuácie). Prevencia v zdravotníctve 
by sa mala zameriavať na zdôrazňo-
vanie hraníc medzi zdravotníkom 
a pacientom. Každodenný kontakt 
s chorým a trpiacim človekom so 
sebou nesie riziko splynutia či prí-
lišného súcitu zo strany zdravotní-
ka. Tento stav nakoniec nie je prí-

nosom ani pre zdravotníka, ktorý 
tak stráca nadhľad nad situáciou 
a ani pre pacienta. 

Pri riešení syndrómu vyhorenia je 
podľa odbornej literatúry potreb-
né potencovať tzv. protektívne 
(ochranné faktory). Uvádzame ich 
v tabuľke č. 3.

Dôležité miesto v prevencii syn-
drómu vyhorenia má aj superví-
zia zdravotníckych pracovníkov. 
Slúži k porozumeniu pracovnej 
role, k sebareflexii zdravotníkov, 
plní aj edukačnú funkciu a v ne-
poslednom rade je prostriedkom 
na podporu a odreagovanie. V na-
šich podmienkach je supervízia 
viac chápaná ako forma kontroly. 
Jej skutočný benefit zostáva zatiaľ 
nedocenený. Ďalšou formou po-
moci a prevencie je spolupráca so 
psychológmi, za pomoci ktorých 
si zdravotnícki pracovníci môžu 
osvojiť efektívne techniky komuni-
kácie, primeranej asertivity, tech-
niky zvládania stresu a záťažových 
situácií. Za pomoci podporných 
a prevenčných programov možno 
pracovať na osobnostnom rozvoji 
a zdravom životnom štýle zdravot-
níkov.

Záver
Syndróm vyhorenia a jeho nega-
tívny dopad sú v zdravotníctve 
aktuálne témy. Dlhotrvajúci stres, 
nadmerné očakávania a nereálne 
ciele, neuspokojivé pracovné pod-
mienky, neefektívna komunikácia 
a aj niektoré osobnostné faktory sa 
na vzniku syndrómu vyhorenia po-
dieľajú vo vzájomnej kombinácii. 

Tab. 2 Dôsledky nadmernej psychickej záťaže
DÔSLEDKY NADMERNEJ PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE
Syndróm vyhorenia Depresia
Psychosomatické problémy Narušenie interpersonálnych vzťahov
Zvýšená iritabilita Únava
Nepresnosť pri výkone práce Rigidita v myslení
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Tým, ktorí majú radi knihy

Pacienti o dobrovoľníkoch

Dobrovoľnícka skupina (DS) 
Vŕba v spolupráci s Miestnou 

knižnicou Petržalka opäť pripravila 
vo vestibule Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety (OÚSA) každoročnú 
Burzu kníh. Pacienti a okoloidúci 
mali možnosť vybrať si bezplatne 
z vyradených titulov knižnice de-
tektívky, romány, dobrodružnú li-
teratúru i slovenskú či zahraničnú 
klasiku. Knihy na stálej poličke DS 
Vŕba sú naďalej voľne dostupné 
k použitiu či doplneniu o nové. 
Navyše dobrovoľníci z DS Vŕba na-
vštevujú každý týždeň oddelenia 
ústavu s Mobilnou knižnicou - vo-
zíkom plným kníh. Stretnutia pri 
knihách prinášajú nielen vybratú 
literatúru ale aj príjemné, naprí-
klad rozhovormi strávené, chvíle. 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
z DS Vŕba zisťovali prostred-

níctvom dotazníkov ako ich čin-
nosť vnímajú pacienti. Ukázalo sa, 
že jednoznačne pozitívne: „Vnáša-
jú medzi pacientov dobrú náladu, 
optimizmus a chuť do života, po-
ľudšťujú nemocničné prostredie“; 
„Pani bola zlatá, príjemná, ochotná, 
láskavá, ak môžem oznámkovať 1*. 
Nad moje očakávania, bol som milo 
prekvapený. Bola podarená, bolo 
cítiť, že to robí s veľkou láskou, kiež 

by bolo viac takých dobrých ľudí“; 
„Sú milí, spríjemňujú náladu, odo-
vzdávajú pokoj a pohodu“; „Svo-
jím prístupom presvetľujú chodby 
a potom sa aj pacienti a ich sprie-
vod k sebe správajú milo“; „Pán 
s nápojmi je veľmi príjemný a vese-
lý, vnesie kúsok radosti a dobrého 
pocitu medzi ľudí“; „Pacient zahĺ-
bený do seba a svojich chorôb na 
chvíľu na svoje problémy zabudne 
a rozmýšľa nad tým, ako cudzí ľu-
dia pomáhajú. V dnešnej dobe!“

Ďalšie ohlasy a informácie o DS 
Vŕba, nájdete na www.dsvrba.sk 
alebo facebooku. 

Text: Monika Mikulová
Foto: Peter Kresánek
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Tab. 3 Protektívne (ochranné faktory)
DÔSLEDKY NADMERNEJ PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE
Kontakt s rôznorodými ľuďmi – zdroj 
obohatenia a rozšírenia vlastných obzorov

Porovnávanie vlastných starostí so starosťami iných 
ľudí môže viesť k prehodnoteniu vlastných postojov

Získanie uznania/ocenenia v práci 
(poďakovanie pacienta) Pomoc druhým ľuďom (pocit zmysluplnosti práce)

Skúsenosti z náročnej práce zvyšujú 
pocit osobnej kompetencie Pomerne vysoký spoločenský status

Nadpriemerné znalosti v oblasti zdravia 
a choroby v porovnaní s inými ľuďmi

Klinický psychológ 
Mgr. Lucia Alakšová, 

Psychologická ambulancia II, 
Poliklinické oddelenie OÚSA

Práve preto, že zdravotníci pracujú 
s ľuďmi a pre ľudí, je veľmi dôleži-
té nebrať vyhorenie na ľahkú váhu. 
Pomocnú ruku v takýchto situáci-

ách môžu podať supervízori, psy-
chológovia, stabilné a podnetné 
sociálne okolie a prehodnotenie 
vlastných priorít. 



Lige proti rakovine sa tento rok opäť podarilo masovo 
iniciovať viaceré, na prevenciu ochorení zamerané 
a zdraviu prospešné aktivity. Napríklad Deň jabĺk, 
kedy rozdali až tri tony tohto ovocia či druhý ročník 
OnkOlympiády za účasti pacientov z celého Slovenska. 
Najnovšia kampaň „Kroky ku zdraviu“, pritom doslova 
rozhýbala celé Slovensko. 
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Iniciatívu „Kroky ku zdraviu“ na 
stretnutí s médiami vyhlásila 

dlhoročná, opätovne zvolená pre-
zidentka ligy  MUDr. Eva Siracká, 
DrSc., a olympijský víťaz z brazíl-
skeho Rio de Janeiro v chôdzi na 
50 km Matej Tóth. Len počas jed-
ného mesiaca sa do tejto akcie ak-
tívne zapojili stovky ľudí, ktorí spo-
ločne nachodili vyše 53,5 milióna 
krokov! 
Dá sa očakávať, že zapojení účast-
níci i ďalší, ktorým záleží na ich 
zdraví a kondícii budú i po ofi ciál-
nom ukončení kampane v chôdzi 
pokračovať. Motivuje nás k tomu 
aj olympijský víťaz Matej Tóth, 
ktorý tiež pre čitateľky a čitate-

ľov časopisu Naša nemocnica 
pripomenul: „Chodiť môžete ako 
chcete a kam len chcete.“ Na vlast-
nom príklade potom predviedol 
a vysvetlil, že možnosti chôdze 
sú rozmanité a každý si ich môže 
primerane prispôsobiť: „Ja naprí-
klad chodím takto, keď chcem vy-
hrať medailu, takto, keď sa hráme 
s deťmi na kovbojov a takto, keď 
zarozprávané tety upchajú uličku 
v obchode.“ Zároveň ubezpečil: 
„Je úplne jedno, ako svoje kroky 
spravíte, len ich urobte. Budem 
rád, ak sa na Slovensku aj vďaka 
tejto iniciatíve ligy bude zdravšie 
žiť a ľudia si možno zvyknú sa viac 
hýbať.“ 

„Výskyt onkologických ochorení 
stále stúpa. Na Slovensku pribúda 
ročne 33-tisíc nových prípadov 
rakoviny. Prevencia sa stáva prio-
ritou. Nadváha a obezita, vyvolaná 
aj v dôsledku nedostatku pohybu, 
bola vyhlásená za pandémiu, proti 
ktorej je treba bojovať,“ podporila 
odporučenia olympijského víťaza 
MUDr. Eva Siracká, DrSc. 
„Chôdza ponúka pre zdravie člove-
ka množstvo benefi tov, je nenároč-
ná a nič nestojí,“ doplnila výkonná 
riaditeľka ligy Eva Kováčová s tým, 
že človek by mal urobiť aspoň päť 
tisíc krokov denne. 

Text a foto: Peter Kresánek

Vyše 53,5 milióna krokov ku zdraviu

Viac pohybu - 
menej ochorení 

Olympijský víťaz Matej Tóth.

Sprava prezidentka ligy  MUDr. Eva Siracká, DrSc., a Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka ligy.



Uvedená významná niekoľkodňová konferencia sa uskutočnila 
počas septembra 2016 v Bratislave v rámci prebiehajúceho 
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Na organizácii podujatia 
sa podieľalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci 
s Európskou komisiou, Svetovou zdravotníckou organizáciou 
za účasti predstaviteľov Európskeho parlamentu, Európskej 
asociácie líg proti rakovine a významných odborníkov 
z členských štátov EÚ. Podstatná časť programu konferencie, 
ktorá pozostávala z piatich panelov, sa venovala onkológii 
a zdravému životnému štýlu.
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Medzinárodná konferencia 

O prevencii chronicky neprenosných 
ochorení a zdravom životnom štýle

Liga proti rakovine, ako jeden 
z aktívnych účastníkov kon-

ferencie prezentovala svoje do-
terajšie aktivity v programe pre-
vencie a prehľad o doterajších 
kampaniach v tradičnom Týždni 
proti rakovine, ktorý sa koná vždy 
v októbri. Témou kampane toho-
ročného týždňa v dňoch 10. až 16. 

októbra bola výzva k fyzickej aktivi-
te a zdravému spôsobu života s hes-
lom „Krokom ku zdraviu“. Tvárou 
tejto kampane sa stal dvojnásobný 
olympijský víťaz v chôdzi Matej 
Tóth, ktorý našu prosbu k účasti na 
kampani s radosťou prijal.
Prítomní účastníci konferencie sa 
veľmi pochvalne vyjadrili k našej 
kampani a práci na propagácii od-
porúčaní Európskeho kódexu pro-
ti rakovine, ktorý bol uvedený do 
života práve v Bratislave v priebe-
hu Valného zhromaždenia Európ-
skej asociácie proti rakovine. Stá-
le viacej sa dostáva do pozornosti 
zdravý spôsob života, ktorého jad-
rom je fyzická aktivita a zdravá vý-

živa. Dôvodom je narastajúce rizi-
ko nadváhy a obezity, ktorá naberá 
vo svete znepokojujúce rozmery. 
Podľa posledných správ vo svete 
trpí nadváhou a obezitou viac ako 
miliarda ľudí, čo je dôsledkom ne-
dostatku fyzickej aktivity a nezdra-
vému spôsobu stravovania. Tento 
jav, ktorý sa už označuje ako globál-
na pandémia je veľmi znepokojujú-
ci, pretože je pôvodcom viacerých 
neprenosných chorôb, z ktorých 
srdcovocievne choroby a rakovina 
sú v popredí.
Riešenie tejto veľkej hrozby pre 
ľudstvo vyžaduje úzku spoluprá-
cu so všetkými špecializovanými 
organizáciami členských štátov 
Európy a zainteresovanými part-
nermi najmä z radov zodpoved-
ných politických činiteľov. Nárast 
závažných chorôb spôsobených 
takými rizikovými faktormi, akými 
sú nadváha a obezita, je pre každý 
štát veľkou ťarchou lebo vyžaduje 
obrovské náklady na liečbu a trva-
lú starostlivosť.

Text :MUDr. Eva Siracká, DrSc.
prezidentka LPR
Foto: Peter Kresánek

Uvedená významná niekoľkodňová konferencia sa uskutočnila 
počas septembra 2016 v Bratislave v rámci prebiehajúceho 
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Na organizácii podujatia 
sa podieľalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci 
s Európskou komisiou, Svetovou zdravotníckou organizáciou 
za účasti predstaviteľov Európskeho parlamentu, Európskej 
asociácie líg proti rakovine a významných odborníkov 
z členských štátov EÚ. Podstatná časť programu konferencie, 
ktorá pozostávala z piatich panelov, sa venovala onkológii 
a zdravému životnému štýlu.

ochorení a zdravom životnom štýle

októbra bola výzva k fyzickej aktivi-
te a zdravému spôsobu života s hes-
lom „Krokom ku zdraviu“. Tvárou 
tejto kampane sa stal dvojnásobný 
olympijský víťaz v chôdzi Matej 
Tóth, ktorý našu prosbu k účasti na 
kampani s radosťou prijal.
Prítomní účastníci konferencie sa 



Príťažlivosť výstavy zvýšili aj pa-
ličkované obrazy členiek kurzu 

paličkovania v Centre pomoci Ligy 
proti rakovine, ktorý vedie čipkár-
ka a lektorka PhDr. Terézia Vítková 
(vystavovala v ČR, Veľkej Británii 
i Rakúsku). Renomovaná sloven-
ská čipkárka T. Vitková nevysta-
vuje v ústave náhodou. Ako sama 
priznáva, aj vďaka čipkárstvu je 

už druhé desaťročie v pohode po 
operácii keď ochorela. Rada sa pri 
tom o svoje skúsenosti z liečenia 
a všetko, čo s tým súvisí, vrátane re-
konvalescencie, aj podelí. „Keď 
som ochorela, bola mi každá rada 
dobrá. Preto sama teraz ochotne 
odovzdávam i ďalej sprostredku-
jem svoje skúsenosti a všetko to, čo 
som prežila“, vysvetľuje T. Vitková. 

63. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“

Podujatie, ktoré prekročilo 
hranice ústavu 

Čipkárske umenie si PhDr. Terézia 
Vitková osvojovala ako ľudové čip-
kárky, ktoré si ho odovzdávali z ge-
nerácie na generáciu. Učila ju tiež 
PhDr. Marta Švarcbacherová. 

Svoje práce v rámci najnovšej vý-
stavy predstavujú i umeleckí foto-
grafi manželia Katarína a Aleš Zlo-
chovi či insitná umelkyňa Gabriela 
Vážna. Verejnosti je výstava sprí-
stupnená bezplatne, v pracovné 
dni (od 9 do 15 h), až do 13. janu-
ára 2017. 

Už 63. výstava z voľného cyklu 
„Umenie, ktoré lieči“ je súčasťou 
celoeurópsky konaných poduja-
tí Breast Health Day, s cieľom ší-
riť informácie týkajúce sa zdravia 

Od októbra je v Preventívnom centre Onkologického 
ústavu sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave sprí-
stupnená už 63. výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré 
lieči“. Výstava pod názvom „Sme úžasní III“. obsahuje tiež 
výber z tvorby umelcov, ktorí prežili onkologické ochore-
nie a ich rodinných príslušníkov. 
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prsníka a zvyšovania povedomia 
o prevencii a včasnom zisťovaní ra-
koviny prsníka u žien a dievčat po 
celom svete. Na podujatí sa podie-
ľajú: Ružová stužka, n. f. - Europa 
Donna Slovakia, Liga proti rakovi-
ne a Občianske združenie Amazon-
ky. V rámci vernisáže výstavy infor-
movali členky Ružovej stužky hostí 
o zásadách správnej životosprávy 
a prevencie rakoviny prsníkov. Pre 

záujemkyne uskutočnili aj nácvik 
samovyšetrovania prsníkov.

Cyklus výstav umenia, ktoré sprost-
redkovane lieči, zaviedol v Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety jeho ria-
diteľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
Vychádzal pritom najmä z pred-
pokladu, 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 impresio-
nistické fotografie z talianskeho 
Toskánska na nej prezentoval ne-
mecký fotograf Rolf Rock. Ako re-
nomovaný, viackrát ocenený ume-
lec (napríklad v roku 1977 titulom 
Majster fotografie Nemecka), nasa-
dil vysokú latku i pre výber ďalších 
autorov tohto cyklu. 

Dnes už nápad, využívať úžasnú 
silu umenia, sprostredkovane i pre 
liečbu, ktorý sa zrodil v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety, využívajú 
i ďalšie nemocnice. Napriek tomu 
si i po šestnástich rokoch jeho cyk-
lus „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 ďal-
ší výnimoční tvorcovia. A v nepo-
slednej miere i samotní pacienti 
alebo dokonca aj lekári.
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Cyklus „Umenie, ktoré lieči“ tak 
právom možno označiť za pod-
ujatie, ktoré prekročilo hranice 
ústavu. Napríklad úžasní aktéri 
najnovšej 63. výstavy sa zúčastnili 
na podujatiach Breast Health Day 
- Dňa pre zdravie prsníkov kona-
ných nielen v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety ale aj v Primaciálnom 
paláci v Bratislave. Konali sa pod 
záštitou primátora Iva Nesrovnala 
a slovenskej kancelárie Medziná-
rodnej zdravotníckej organizácie 
(WHO), ktorú vedie MUDr. Darina 
Sedláková. Ani tu v rámci medzi-
národnej odbornej konferencie 
nechýbali ukážky správneho sa-
movyšetrovania prsníkov. Pora-
denstvo tu napríklad poskytovala 
tiež genetická poradňa Oddelenia 
genetiky Onkologického ústavu sv. 
Alžbety či špecialistka psychologič-
ka. Primárka Preventívneho centra 
OÚSA a spoluorganizátorka konfe-
rencie MUDr. Alena Kállayová zasa 
vo svojom vystúpení informovala 
najmä o tom, čo a ako môžu ženy 
pre seba urobiť, aby predchádzali 
onkologickému ochoreniu.
Text a foto: Peter Kresánek
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Priemerné riziko vzniku karci-
nómu kolorekta v  našej popu-

lácii je na úrovni okolo 6% s urči-
tými rozdielmi medzi pohlaviami, 
čím sa radíme medzi krajiny s naj-
vyšším výskytom tohto ochorenia 
na svete. Väčšina nádorov hrubého 
čreva a konečníka vzniká v dôsled-
ku pôsobenia viacerých rizikových 
faktorov (stravovacie návyky, pôso-
benie hormónov, životný štýl, faj-
čenie, stres, genetické faktory).

Máte obavy z nádoru hrubého 
čreva a konečníka? 
Dajte sa vyšetriť
Nejeden z vás sa už mohol stretnúť 
medzi známymi s prípadom ná-
doru hrubého čreva alebo koneč-
níka a vie, že toto ochorenie má 
väčšinou rýchly priebeh a liečba 
je často neúspešná. Odhalenie ná-
dorového ochorenia vo včasnom 
štádiu môže výrazne pozitívne 
ovplyvniť jeho úspešnú liečbu. Pre 
skorú diagnostiku nádorov hrubé-
ho čreva a konečníka sa odporúča 
po 50. roku života pravidelne ab-
solvovať kolonoskopické vyšetre-
nia. Avšak vzhľadom na charakter 
tohto zákroku (invazívne vyšetre-
nie) je všeobecne známe, že ocho-
ta ľudí podstúpiť ho je pomerne 
nízka. 

V bezbolestnej diagnostike 
pomáha genetika
Bezbolestnou novinkou je genetic-
ké vyšetrenie metylácie génu 
Septín 9, ktoré sa robí z krvi. 
Výhodou vyšetrenia je v porovnaní 
s kolonoskopiou jeho neinvazív-
nosť a taktiež vysoká citlivosť na 
úrovni 81% (pre porovnanie skrí-
ningový Guajakový test okultného 
krvácania do stolice má citlivosť 
iba 30%). V súčasnosti zdravotné 
poisťovne však uvedené vyšetrenie 
neuhrádzajú, a preto je spoplatne-
né sumou 165 EUR.

V prípade záujmu o neinvazívne 
vyšetrenie metylácie génu Septín 9 
sa môžete telefonicky objednať na
 
Oddelení lekárskej 
genetiky Onkologického 
ústavu sv. Alžbety 
e–mail genetika@ousa.sk, 
príjem materiálu tel.: 02/3224 8576).

RNDr. Katarína Závodná, PhD., 
zodpovedný pracovník, 
tel.: 02/3224 8584

Bezbolestné preventívne 
vyšetrenie na prítomnosť rakoviny 
hrubého čreva a konečníka

Výskyt nádorov hrubého 
čreva a konečníka (kolo-
rekta) celosvetovo narastá 
a v krajinách strednej Eu-
rópy predstavuje najčastej-
šie nádorové ochorenie. 
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LHC, s.r.o.
Kladnianska 34

821 05 Bratislava

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na 

účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živ-

nosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, foto-

grafi cké služby, reklamná a propagačná činnosť 

v rozsahu voľnej živnosti, vydávanie periodic-

kých a neperiodických publikácií, faktoring a for-

faiting, prenájom motorových vozidiel, automati-

zované spracovanie dát, poskytovanie softwaru 

- predaj hotových programov na základe dohody 

s autorom, technicko-organizačné zabezpečenie 

kultúrno-spoločenských a športových podujatí, 

poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnos-

ti, činnosť miesta uloženia písomností nearchív-

nej povahy

Laurenčík, s.r.o.
Májová 413

013 06 Terchová

Tvorba webových stránok

Web:
http://www.laurencik.sk/

E-mail:
obchod@laurencik.sk

Telefón:
0911 176 665

112A59B

121A122A

JSJK s.r.o.

Ponúkame viac možností
účinnej inzercie

v časopisev časopise




