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Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky, oddelenia,
ambulancie, preventívne centrum a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety.

PRIANIE
„Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“ (Lk 2, 11)

Nech táto zvesť, ktorá bola oznámená pastierom pre všetkých
ľudí je pre nás zdrojom radosti a pokoja v každodennom živote.
Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia
a osobných i pracovných úspechov v Novom roku 2018
Vám želá Rehoľa sv. Alžbety, vedenie Onkologického
ústavu sv. Alžbety a redakcia
časopisu Naša nemocnica.

Foto: Peter Kresánek
číslo 4/2017
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SLOVO NA ÚVOD

Vianočné poďakovanie
„Vianoce už nie sú tým, čím
bývali. Vianoce už nie sú sviatkami rodiny, spokojnosti a oddychu. Často sú len o počte
darčekov na osobu a o otravných reklamách... Nejde o čas,
ktorý strávime spoločne, ale
o počet hodín pred televíziou.
Ani obdarovanie blízkeho nie
je vždy ľahké. Nie sme si istí,
či ten či onen darček dotyčného poteší, či mu bude tričko
akurát, či ten parfum vonia
podľa jej vkusu. Obchody sú
preplnené, za každým rohom
číha stres.“ To sú názory, s ktorými sa pred príchodom vianočných sviatkov stretávame
čoraz viac.

V

ianoce však budú najmä také,
aké si ich sami pripravíme.
Môžu mať príchuť škorice, rozvoniavajúcich medovníkov, vaječného likéru, vôňu ihličia a zvuk kolied, ak im to vdýchneme my. Davy
ľudí na vianočných trhoch nemusia byť pre nás prekážkou v ceste,
môžu byť príjemnou zastávkou
zasneženého večera. Pokojne si
s našimi blízkymi pozrime počas
vianočných sviatkov i dobrý film
a urobme zo sledovania televízie
pekný spoločný rodinný rituál.
A ruku na srdce – aj keď ste sami
dostali darček, po ktorom ste veľmi netúžili, mrzelo vás to? Zvyčajne
sa taká situácia dá pokojne obrátiť
na vtip a darčekom pre nás potom
budú vzájomné úsmevy a dobrá nálada. Spolupatričnosť, veľké srdce
a pozitívny prístup – to sú recepty
na sviatky podľa našich predstáv.
Liga proti rakovine Vám ďakuje,
že práve tieto hodnoty prejavujete nielen v období vianočných

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy
proti rakovine počas vystúpenia na jednej
z tlačových konferencií ligy, v pozadí doc.
MUDr. Vladimír Bella, PhD., primár Mamologického oddelenia Onkologického
ústavu sv. Alžbety a výkonná riaditeľka
ligy Ing. Eva Kováčová.

sviatkov, ale počas celého roka.
Aj vďaka ich prejavu môžeme po
celý rok pripravovať projekty konkrétnej pomoci pre onkologických
pacientov a ich rodiny, organizovať preventívne kampane a informačné workshopy pre študentov,
podporovať nemocnice a zdravotnícke zariadenia... Naším cieľom je
byť pomocnou rukou. Byť tým, kto
pomáha druhým „bojovať“ za seba
a víťaziť – byť spolu s Vami Ligou
proti rakovine...
Želáme Vám krásne a pohodové vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa
optimizmu, pohody a spokojnosti
i v roku 2018. Pre slovenskú Ligu
proti rakovine v roku, počas ktorého zavŕši 28 rokov svojej činnosti –
aj vďaka Vám a Vašej podpore.
MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
prezidentka Ligy proti rakovine
Foto: Peter Kresánek
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OBSAH
sv. Alžbety, ktorého výnos podporí charitatívne
projekty v Afrike. Popoludní sme slávili svätú
omšu, ktorú celebroval brat Lazár Ondrej Tkáč,
duchovný správca OÚSA s priateľským stretnutím
so zamestnancami v historických priestoroch
jedálne OÚSA. Počas slávnosti sa prihovorila k
zúčastneným, aj generálna predstavená Rehole
svätej Alžbety sestra Mária Ragulová, OSE, ktorej
konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety
odovzdali symbolickú kyticu ruží.
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V súčasnosti, keď je moderné venovať sa nášmu
telu, zdraviu aj chorobám trocha hlbšie - zoberte
si len to nepreberné množstvo populárnych
časopisov so zdravotníckou tematikou - slovo
histamín pozná skoro každý. Čo sa za ním skrýva,
vie však z laikov iba málokto.

V OÚSA obrazy z tvorivej
dielne Serafin®

Za účasti vedenia a ďalších predstaviteľov Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) sa uskutočnila slávnostná inštalácia obrazov vytvorených
vo vzdelávacej inštitúcii Serafin® ako v poradí 67.
výstavy z cyklu Umenie, ktoré lieči. Obrazy ich
autorky zároveň dlhodobo zapožičali OÚSA so
zámerom, aby pacientom, klientom, návštevníkom i pracovníkom prinášali radosť, potešenie,
spríjemňovali prostredie a v neposlednom rade aj
sprostredkovane liečili.

NAVŠTÍVILI NÁS
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Nové bezdrôtové pripojenie
siete a do internetu

ODBORNÉ PODUJATIA
A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Nové bezdrôtové pripojenie do internetovej siete
a internetu už využíva v Onkologickom ústave sv.
Alžbety približne sedemsto interných zamestnancov, dvesto lôžkových a tisíc ambulantných
pacientov i okolo dvesto návštevníkov denne.
WiFi v nemocnici navyše slúži i na interné účely,
ako je napríklad ovládanie zdravotníckej techniky, mobilná vizita, SIP IP telefonická komunikácia
a podobne čo kladie obrovský dôraz tiež na
bezpečnosť pripojenia.
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Svetlo lásky v srdci svieti,
zohrieva, poteší

NEKROLÓGY

Tohto roku uplynulo 810 rokov od narodenia
patrónky Rehole sv. Alžbety a Onkologického
ústavu sv. Alžbety (OÚSA). Sviatok sv. Alžbety
sme si pripomenuli 19. novembra svätou omšou
v kostole sestier alžbetínok, ktorú celebroval
Kancelár kúrie a riaditeľ Arcibiskupského úradu
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD. Následne 22. novembra n. o., Dobrota pre Afriku pripravila Bazár
číslo 4/2017

54. Bratislavské
onkologické dni

Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) sa stali
už tradičným jesenným odborným onkologickým podujatím, ktoré organizuje Slovenská
onkologická spoločnosť v spolupráci s ďalšími
inštitúciami venujúcimi sa liečbe onkologických
pacientov vrátane Onkologického ústavu sv.
Alžbety. Tohtoročný kongres sa konal v dňoch 28.
až 29. septembra v hoteli Holiday Inn v Bratislave
a hlavnou témou podujatia boli „Gastrointestinálne nádory

SLÁVNOSŤ SV. ALŽBETY
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Exkurzia žiakov SZŠ
z Trenčína

Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK
sme mali možnosť privítať ďalšiu exkurziu žiačok
a žiakov s pedagogógmi, tento raz zo Strednej
zdravotníckej školy v Trenčíne.

PRE NAŠICH PACIENTOV, KLIENTOV
I PRACOVNÍKOV
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Histamín – náš nepriateľ?

20

Spomienka na MUDr. Jána
Sirackého, DrSc., F.R.S.C.

18. septembra 2017 v tichosti odišiel MUDr. Ján
Siracký, DrSc., vo veku bezmála 92 rokov. Je mi
veľkou cťou pospomínať na jeho život, ktorý bol
naplnený dobrými skutkami. Mám na to viacero
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OBSAH
dôvodov. Jednak sa veľmi dobre píše o vynikajú- DARCOVSTVO
cej vedeckej osobnosti a navyše o naslovo vzatom
Najväčší maloobchod
gentlemanovi a o človeku, s ktorým ma viazalo
COOP Jednota pre zdravie
osobné, dlhoročné priateľstvo..
Nadácia COOP Jednota opäť aj toho roku venovala pre Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA)
Odišiel na večnosť
ďalšiu účelnú pomoc vo forme prostriedkov
MUDr. Ľudovít Margala
na nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia.
Približne pred polrokom sme sa lúčili s pani pri„COOP Jednota Slovensko podporuje už dlhé
márkou MUDr. Antalovou a 7. novembra nadišla roky viaceré užitočné projekty, pričom veľká časť
zase smutná chvíľa, keď sme sa v bratislavskom
nami na dobročinnosť poskytnutých prostriedkov
Krematóriu museli rozlúčiť s pánom primárom
putuje do zdravotníctva“, vysvetľuje predseda
MUDr. Ľudovítom Margalom.
predstavenstva tohto spotrebného družstva Ing.
Gabriel Csollár. Sám považuje dobrý zdravotný
Skonal umelec, priateľ
stav pre vrcholového manažéra za veľmi dôležitý.
a užitočný spolupracovník
Preto sa snaží vo voľnom čase, ktorého nemá
Fotograf, dokumentarista, publicista a vydavateľ Juraj
nazvyš, venovať aj športu a je tiež pravidelným
Ďurný (nar. 18. 1. 1957, Čadca) vyrastal a žil striedavo na návštevníkom Preventívneho centra OÚSA.
Liptove a na Kysuciach. Hory a vody v jeho okolí, rovnako LIGA PROTI RAKOVINE - Z NAŠICH
ako Malej Fatry či Vysokých a Nízkych Tatier ho uchvátili
AKTIVÍT
svojou krásou a viedli pri ich zdolávaní tiež k odvahe, ale
Poskytujeme bezplatné
aj k rešpektu, úcte a pokore...
služby psychológov
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UŽITOČNÉ VEDIEŤ
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Vyhľadávaná publikácia

Koncom vlaňajšieho roka vydaná kniha: Diéta
pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika, autorov: Minárik Peter, Paulová Petronela,
Mináriková Daniela je už takmer vypredaná, ak
však budete mať šťastie, ešte pár výtlačkov v
niektorých kníhkupectvách sa nájde.
Diéta pri chorobách pažeráka, žalúdka a dvanástnika

Peter Minárik / Petronela Paulová / Daniela Mináriková

facebook
/�RajoSlovensko
www.rajo.sk

DIÉTA
pri ochoreniach pažeráka,
žalúdka a dvanástnika
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68. výstava Umenia, ktoré
(naozaj) lieči

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho
zrekonštruovanom Preventívnom centre, na
Heydukovej ulici v Bratislave sa konala už 68.
výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Výstava je zároveň štvrtou prezentáciou tých, ktorí
prekonali onkologické ochorenie, respektíve ich
rodinných príslušníkov pod názvom „Sme úžasní
IV“. Výber malieb a ďalších atribútov zo svojej
tvorivej dielne na nej vystavila Katarína Olíková.
Manželia Katarína a Aleš Zlochovi tu zasa predstavili svoje fotografie, unikátne autorské sviečky
a plastické fragmenty. Podľa ohlasov viacerých
návštevníčok a návštevníkov, obe samostatné
expozície v rámci spoločnej výstavy patria medzi
najkrajšie z toho čo doposiaľ prinieslo bezmála
sedemdesiat výstav Umenie, ktoré lieči sprístupnených v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Onkologické ochorenie je pre človeka náročné
nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.
Zasahuje do života celej rodiny a do veľkej miery
ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy. Človek sa
podrobí liečbe nádorového ochorenia, no v mnohých prípadoch je potrebné pomôcť pacientovi aj
psychicky.
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ZAUJÍMAVOSTI

Liga spustila bezplatnú
Onkoporadňu

Posledný tohtoročný štvrťrok Liga proti rakovine
opäť pripravila viacero podujatí, medzi ktorými
zasa nechýbal už tradičný „Týždeň Ligy proti
rakovine“, ktorý tento rok pripadol na koniec
októbra. Nechýbala ani informačná kampaň nazvaná „Rozprávajme sa“ so zameraním na tému
komunikácie s onkologickým pacientom.

31

Priateľský Swift

Vlajková loď značky Suzuki, nový Swift tretej
generácie zvíťazil v záverečnom kole hodnotenia
nad šiestimi finalistami a vybojoval prestížne
japonské ocenenie pre najlepšie domáce vozidlo:
Auto roka 2018 (obdoba európskeho Car of the
Year).
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V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Obrazy z tvorivej dielne Serafin®
Sebavedomie radosť fantázia inšpirácia

Za účasti vedenia a ďalších predstaviteľov Onkologického
ústavu sv. Alžbety (OÚSA) sa uskutočnila slávnostná inštalácia obrazov vytvorených vo vzdelávacej inštitúcii Serafin® ako v poradí 67. výstavy z cyklu Umenie, ktoré lieči.
Obrazy ich autorky zároveň dlhodobo zapožičali OÚSA so
zámerom, aby pacientom, klientom, návštevníkom i pracovníkom prinášali radosť, potešenie, spríjemňovali prostredie a v neposlednom rade aj sprostredkovane liečili.

D

iela, ktoré stvárnili: Bednarčíková Magdaléna (Slonia láska,
kresba ceruzka); Bogyai Martina
(Ján Pavol II., Matka Tereza, Dalajláma, všetko maľba dry brush);
Horňáková Valéria (Portrét Panny
Márie, kresba ceruzka); Jasemová
Iveta (Prechádzka v daždi, New
York, Medzi kvetmi, všetko maľba
akryl); Mešková Alexandra (Idylka,
Baletka, obe maľba akryl, Maják,
maľba olej) zaujali už hneď po inštalácii. Ich autorky sú vernými
číslo 4/2017

klientmi vzdelávacej inštitúcie Serafin®. Tá, pri príležitosti svojho
viac ako päťročného pôsobenia
na Slovensku, usporiadala „Výstavu prác klientov“, ktorú pripravili
v DK Cultus Ružinov, Bratislava.
Výstava ponúkala pohľad na obrazy autorov – amatérov, ktorí vystavované práce vytvorili po absolvovaní kurzu či viacerých kurzov
v Serafin® Slovensko.
Potešilo nás, že výstava mala zaslúžený úspech. Predchádzala
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Pri príležitosti inštalácie obrazov
sa stretli (sprava) predstaviteľka
Serafin® na Slovensku Ing. Mária
Kelemenová a zástupcovia OÚSA:
vedúca sekretariátu PhDr. Eva
Massar, konateľ RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc., riaditeľ a konateľ doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a vedúca právneho oddelenia JUDr.
Alžbeta Milková.

jej príprava, počas ktorej vznikla
i myšlienka: osloviť vystavujúcich
autorov s možnosťou darovať po
ukončení podujatia obrazy vybranému zdravotníckemu zariadeniu. So súhlasom uvedených
autoriek po ružinovskej výstave
putovali nimi vybrané obrazy celkom spontánne a jednomyseľne
práve do Onkologického ústavu sv.
Alžbety, samozrejme bez nároku
na akúkoľvek cenu, či odmenu.
Autorom obrazov patrí za to naša

UDIALO SA
Úprimne sa tešíme z toho, že to bol
práve aj Serafin®, kto mnohých „naštartoval“ k tvorbe, ktorej sa dnes
pravidelne venujú a tešia sa z nej.
Vzdelávaciu inštitúciu Serafin®
založili v roku 2005 v Prahe (ČR)
celoživotné priateľky Miroslava
Indráčková a Jaroslava Pavlová.
Na Slovensku pôsobí Serafin® od
konca roku 2011. Počas svojej existencie v ČR a SR táto inštitúcia už
presvedčila tisíce klientov, že kreslenie, maľovanie je zábava, inšpirácia, relax a tajomstvo, ktoré má príležitosť odhaliť každý. V súčasnosti
Účastníci inštalácie na Klinike gynekologickej onkológie.
Serafin® eviduje okolo deväťtisíc
klientov (z toho dvetisíc v SR). Patúprimná vďaka a uznanie. Radi by niečo, čo musí byť výsadným privi- rónkou pre ČR je pani Jolana Volsme aj touto cestou tlmočili naše légiom vyvolených. Serafin ukazuje dánová. Patrónkou Serafin® na Slopoďakovanie vedeniu a zodpoved- klientom-amatérom cesty k tomu pokračovanie na str. 8
ným zástupcom OÚSA ako sú jeho ako tvoriť a zároveň pri tom zažívať
riaditeľ a konateľ doc. MUDr. Juraj oddych, radosť, nadšenie, vypestoKaušitz, CSc., konateľ RNDr. Ing. vať si z tvorby trvalú záľubu a v koPavol Švec, CSc., JUDr. Alžbeta Mil- nečnom dôsledku rozvíjať samých
ková a PhDr. Eva Massar a ďalším, seba.
ktorí obrazy našich amatérskych V radoch našich klientov stretávaautorov prijali a pripravili im na- me množstvo nadšených, milých
ozaj dôstojnú inštaláciu v priesto- a tvorby chtivých ľudí rôzneho
roch ústavu.
veku, rôznych povolaní, rovnako
Vzdelávacia inštitúcia Serafin® (Se- žien ako i mužov. Sme presvedčení,
bavedomie radosť fantázia inšpirá- že mnohí sa účasťou na našom kurcia) za svoju už viac ako päťročnú ze „naštartovali“ k ďalšej umeleckej
pred
históriu na Slovensku priviedla tvorbe a pravidelne alebo aspoň
a ďalej privádza stovky amatérov príležitostne sa jej venujú. Robí nás
po
ku kresbe a k maľbe. Učí ich rôzne šťastnými, ak môžeme v Serafin®
techniky, poskytuje návod a odha- Slovensko prežívať chvíle, kedy je
ľuje jednoduchosti v zložitostiach. možné na okamih zastať a kochať
Poskytuje klientom-amatérom po- sa výsledkami ľudského snaženia,
cit, že byť kreatívny neznamená túžby, radosti a lásky ku kráse.
pred
po

pred

po

2 dni môjho života a ...
konečne kreslím!

Diela 67. výstavy Umenia ktoré lieči, inštalovali najmä v zrekonštruovanej budove Onkologického ústavu sv. Alžbety.
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PRE NAŠICH PACIENTOV, KLIENTOV I PRACOVNÍKOV

Nové bezdrôtové pripojenie
siete a do internetu
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
Nové bezdrôtové pripojenie
do internetovej siete a internetu už využíva v Onkologickom ústave sv. Alžbety približne sedemsto interných
zamestnancov, dvesto lôžkových a tisíc ambulantných
pacientov i okolo dvesto
návštevníkov denne. WiFi
v nemocnici navyše slúži i na
interné účely, ako je napríklad ovládanie zdravotníckej
techniky, mobilná vizita, SIP
IP telefonická komunikácia
a podobne čo kladie obrovský dôraz tiež na bezpečnosť
pripojenia.

P

rehľadnejší monitoring prevádzky v sieťach a používateľsky komfortnejšie riešenie i pokročilejšie možnosti nastavenia

pravidiel ako aj bezpečné WiFi pripojenie pre personál i návštevníkov nemocnice poskytuje špičkové
riešenie Fortinet.
Vzhľadom na to, že riešenie Fortinet patrí v súčasnosti k absolútnej
špičke a ponúka kombináciu pokročilých bezpečnostných funkcií
a používateľského komfortu, vyberali sme cielene riešenie tohto
výrobcu a nad inými sme ani neuvažovali.
V prvej fáze boli v Onkologickom

dokončenie zo str. 7

vensku je pani Helena Krajčiová.
„Ďakujem za splnený sen! Po ničom som netúžila viac ako zobrať do rúk štetec a vedieť maľovať. Veľmi som chcela a dúfala,
ale neverila. A predsa. Teraz už to
je možné. Kreslím, maľujem s láskou a prinášam zrazu nečakanú
radosť sebe i ostatným....“ Vyznanie jednej z klientok Serafin®.
www.konecnekreslim.sk
info@kkserafin.sk
Text: Ing. Mária Kelemenová
Foto: Peter Kresánek
číslo 4/2017
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ústave sv. Alžbety nasadené dva
firewally FortiGate v HA clusteri
pre zaistenie vysokej dostupnosti.
Riešenie FortiGate bolo doplnené
dvadsiatimi piatimi tenkými prístupovými bodmi FortiAP, ktoré
zaisťujú bezpečný prístup do WiFi
siete po celom areáli nemocnice.
Ďalším krokom bolo nasadenie riešení FortiAnalyzera FortiAuthenticator, ktoré zatiaľ fungujú v testovacej prevádzke.
Riešenie FortiGate spolu s Forti-

PRE NAŠICH PACIENTOV, KLIENTOV I PRACOVNÍKOV
Gate v sebe integruje vysokokvalitné a prepracované bezpečnostné
služby, ako je firewall, antivírus,
filtrovanie webu, SSL inšpekcia, detekcia prieniku do systému a mnohé ďalšie.
Vďaka integrácii jednotlivých prvkov je nasadenie i následná správa
maximálne jednoduchá a centralizovaná, vlastné pokročilé technológie zaisťujú nadštandardne vysoký výkon.
Bezdrôtové prístupové body FortiAP rozširujú kompletný obsah
ochrany nachádzajúci sa vo FortiGate zariadeniach do WiFi sietí. Architektúra FortiAP/FortiGate púšťa
všetku bezdrôtovú prevádzku cez
zariadenie NGFW, kde robí čistenie
a prevenciu proti prieniku, aplikuje
politiky „identity aware“ a aplikačnú prioritizáciu Layer 7 s cieľom
dosiahnutia vysokého výkonu LAN
infraštruktúry bezdrôtovej siete.
Obrovskou výhodou bezdrôtových sietí s použitím FortiAP je
to, že WiFi Controllerom nie je
žiadne ďalšie špeciálne zariadenie,
ale každý FortiGate môže celkom
zadarmo túto službu zabezpečovať a tým je celé riešenie veľmi
atraktívne i ekonomické. FortiAP
sú s FortiGate spojené zabezpečeným tunelom. Pomocou jedného
zariadenia - FortiGate – je potom
možné spravovať zabezpečenie tak

v drôtovej, ako aj bezdrôtovej sieti.
Prístup na internet prostredníctvom bezdrôtovej siete využívajú
v Onkologickom ústave rôzne skupiny používateľov, od návštevníkov a pacientov až po interných
zamestnancov a lekárov, ktorí napríklad už čoskoro budú môcť pri
vizite zadávať informácie o pacientoch online do mobilných zariadení v rámci aplikácie pre mobilnú
vizitu. Vďaka komponentu FortiAuthenticator získala nemocnica
nákladovo efektívne, škálovateľné
a bezpečné riešenie pre autentizáciu používateľov (napr.cez sociálne siete Facebook, Google, Twitter…) a vzdialený prístup do siete
na základe pridelených rolí.
Riešenie FortiAnalyzer umožňuje
IT administrátorom získať podrobný prehľad o sieťovej prevádzke vrátane prehľadných reportov
o udalostiach, aktivitách používateľov a trendov vyskytujúcich sa
v sieti. Je tak možné omnoho efektívnejšie eliminovať bezpečnostné hrozby, ktoré predstavuje napríklad otváranie nebezpečných
internetových stránok internými
zamestnancami. Pre zaistenie ešte
vyššej bezpečnosti ponúka nástroj Vulnerability management
rozšírené skenovanie celej siete
a systémov. Využíva na to súbor
dynamických signatúr, ktoré dete-
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gujú zariadenie v sieti a hľadajú ich
možno zraniteľné miesta. Pokiaľ
nejaké nájdu, informujú o nich administrátorov i s riešením pre ich
odstránenie. Celá služba je automaticky pravidelne aktualizovaná
v súlade s najnovšími poznatkami
z laboratórií FortiGuard, čo zaisťuje aktuálnosť bezpečnostných kontrol. Vďaka prepojeniu s FortiGate
je navyše správa celého riešenia
ešte jednoduchšia a efektívnejšia.
Riešenie pre jednotnú správu
hrozieb od spoločnosti Fortinet
umožnilo celkovo optimalizovať
IT infraštruktúru Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Naším primárnym cieľom bolo tak zvýšenie bezpečnosti celého prostredia, ako aj
zjednodušenie správy pravidiel
firewallu s ohľadom na variabilitu používateľov a situácií, pri ktorých bezdrôtové siete využívajú.
V oboch prípadoch riešenie Fortinet splnilo svoj účel a s jeho prevádzkou sme spokojní, počínajúc
jednoduchou implementáciou cez
pokročilé riešenie Wi-fi až po výraznú úsporu času pre administrátorov.
Text: Ing. Martin Hronský, vedúci
Oddelenia informačných
systémov Onkologický ústav sv.
Alžbety
Foto: Peter Kresánek

SLÁVNOSŤ SV. ALŽBETY

Svetlo lásky v srdci
svieti, zohrieva, poteší
810 rokov od narodenia patrónky Rehole
sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Tohto roku uplynulo 810 rokov od narodenia patrónky Rehole sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA). Sviatok sv. Alžbety sme si pripomenuli 19. novembra svätou
omšou v kostole sestier alžbetínok, ktorú celebroval Kancelár kúrie a riaditeľ Arcibiskupského úradu Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD. Následne 22. novembra n. o., Dobrota pre
Afriku pripravila Bazár sv. Alžbety, ktorého výnos podporí charitatívne projekty v Afrike.
Popoludní sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval brat Lazár Ondrej Tkáč, duchovný
správca OÚSA s priateľským stretnutím so zamestnancami v historických priestoroch jedálne OÚSA. Počas slávnosti sa prihovorila k zúčastneným, aj generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sestra Mária Ragulová, OSE, ktorej konatelia Onkologického ústavu sv.
Alžbety odovzdali symbolickú kyticu ruží.

K

výnimočným chvíľam slávnosti sv. Alžbety sa vraciame
nielen fotografiami ale tiež aspoň
niektorými myšlienkami, ktoré pri
tak vzácnej príležitosti odzneli v
príhovoroch brata Lazára a sestry
predstavenej Márie.

Svätá Alžbeta - zamerajme sa
na to, čo máme s ňou spoločné.
V nás, ktorí pracujeme s trpiacimi je úžasný prah citlivosti voči
tým, ktorým slúžime. Je to dar,
ktorí niektorí majú a iní zasa
nie. Nie každý môže robiť pri lôžku chorého a toto je to, čím sme
si podobní v tejto vzácnej črte
osoby. Je to výsada, ktorú sme
dostali. Je to svetlo lásky v srdci,
ktoré keď vidí trpiaceho, horí pre
neho, svieti, zohrieva, poteší. Samozrejme po určitej dobe v tejto
práci sa stereotypom, starosťami
tohto sveta toto svetlo zoslablo.
Hovoríme tomu vyhorenie. Nedostatok kyslíka, čerstvého vzdučíslo 4/2017
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chu, veľa je teda prekážok, ktoré
nás odrádzajú, aby sme pokračovali v tomto diele lásky. Povieme si, ja už nevládzem, kašlem
na to, ale heroické skutky svätých a to zvlášť dnes, keď si pripomíname život svätej Alžbety ktorá prešla mnohými skúškami
a nič ju nezlomilo - nám pomáhajú vydržať a hľadať v jej príklade silu.
Aby raz toto svetlo nezhaslo potrebujeme stály prívod vzduchu.
To je to, čo nás drží v tejto láske,
súcite. Musíte pomôcť tomu, ktorý trpí. Hľadať zdroj na naplnenie srdca, uvedomiť si, že sme
bratia, sestry. A že sme na jednej
lodi, ktorá je vo večnosti. Aj to, že
nám dáva Boh na toto prostriedky. Posily. A nakoniec nám dáva
aj vedomie, že aj ja som milovaný. A aj to, že tiež ja raz môžem
potrebovať pomoc druhých, ich
lásku a starostlivosť, to čo zasejem budem žať. Chcem lásku,
pre vás. Svätá Alžbeta si toto
uvedomovala a preto pretavovala každý plán Pána do služby
trpiacich. Jej príklad je nám povzbudením...
xxx
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Bez účasti nás všetkých v našej
nemocnici by sa nedalo robiť
pre chorých to, čo sa robí a ako
sa robí. Vieme to iba spoločnými
silami. Pacienti to vidia, vážia si
to a sú vďační za pomoc a starostlivosť ktorú im prejavujete,
za čo vám naozaj ďakujeme...
Je dobré si z času na čas pripomenúť a hlavne nechať precítiť aj v srdci, kto svätá Alžbeta
bola a je. Vieme, že jej srdce bolo
veľké pre Boha natoľko, že sa
stalo jej životnou potrebou pomáhať chorým a chudobným.
O veľkosti jej srdca pre Boha
hovorí aj to, že bola šíriteľkou
pokoja. Jej životný osud nebol
jednoduchý a ľahký. Žila vytrhnutá od rodičov. Ľudia, ktorí ju
mali podporovať a pri nej stáť
ju podkopávali a proti nej zbrojili. Milujúci manžel, v ľudskom
prežívaní jediný, kto obohacoval jej život dobrom a krásou po
šiestich rokoch zomiera a ostala
sama s malými deťmi...
No jej srdce neostalo zatrpknuté,
neostalo poznačené bolesťou. Jej
postoje, jej komunikácia s ľuďmi kde žila, bola o hľadaní cesty
číslo 4/2017
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k nim, cesty ku zmiereniu, cesty
k pokoju. Ak videla nejaké napätie, hľadala spôsoby ako obnoviť
pokoj. Keď bolo potrebné radšej
sa sama pokorila, neraz zniesla
aj rôzne krivdy, osočovania dokonca aj posmech. Takto budovala pokoj, súlad medzi ľuďmi...
Vieme, že medzi ľuďmi vždy boli
aj sú rôzne konflikty aj napätia ale čo sa pritom stane bude
a je len a len v našich rukách.
Na pracoviskách trávime veľa
času, čo vo väčšine pre každého
z nás je náročné a pod vplyvom
prostredia, okolností neraz zakolíšeme. Chcieť, aby som bol
tvorcom pokoja je náročná úloha, ale je možná. Svätá Alžbeta
nám ukázala jednu z ciest, ako
môžeme v tomto rásť, dozrievať.
Tým, že sa náš pohľad nasmeruje viac na tých okolo nás ako na
seba. A toto prajem vám všetkým
a modlím sa za to.
Text a foto: Peter Kresánek
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Histamín – náš nepriateľ?
V súčasnosti, keď je moderné venovať sa nášmu telu, zdraviu aj chorobám trocha hlbšie - zoberte si len to nepreberné
množstvo populárnych časopisov so zdravotníckou tematikou - slovo histamín pozná skoro každý. Čo sa za ním skrýva,
vie však z laikov iba málokto.

Načo máme v tele histamín
Histamín je pre život nevyhnutná
látka s veľmi rôznorodými funkciami. V tele máme pre túto molekulu
až štyri druhy receptorov a jeho
účinky závisia od toho, na ktoré receptory histamín práve účinkuje.
Tak napríklad môžeme histamín
zaradiť aj medzi neurohormóny,
pretože v mozgu ovplyvňuje bdelosť a chuť do jedla; preto niektoré
staršie antihistaminiká prenikajúce do mozgových štruktúr a tam
blokujúce jeho receptory spôsobujú ospalosť a zvýšenú chuť do
jedla, čo sa môže pri pravidelnom
užívaní prejaviť priberaním. Málokto tiež vie, že histamín riadi vylučovanie žalúdočnej kyseliny. Preto
sa niektoré antihistaminiká (iné
ako na liečbu alergie) podávajú za
účelom znižovania žalúdočnej sekrécie. Histamín ďalej ovplyvňuje
priesvit a priepustnosť ciev, priesvit priedušiek (ovplyvňuje sťahovanie – rozťahovanie svalov, opuch
sliznice, tvorbu hlienu), a tiež vplýva na nervové zakončenia (preto
tiež spôsobuje svrbenie).
Histamín teda svojimi účinkami
môžeme zradiť do rodiny látok ako
adrenalín, noradrenalín, kortizón
a podobné – teda látky, bez ktorých na jednej strane nie je možný
život, na druhej strane ak sa v tele
číslo 4/2017

vymknú spod kontroly, nás môžu aj • Choroby nervovej sústavy –
migréna, depresia, úzkosť,
poškodzovať.
schizofrénia;
Ako sa prejavujú
• Kardiovaskulárne
choroby
účinky histamínu
– rôzne poruchy srdcového
Na základe vedeckých poznatkov
rytmu, kolísavý krvný tlak;
o mnohorakých účinkoch hista- • Patologická gravidita, potraty.
mínu v organizme sa v súčasnosti
s histamínom viac alebo menej spá- Neznamená to, že v uvedených príjajú nasledovné chorobné stavy:
padoch zohráva histamín vždy primárnu úlohu, každopádne sa však
• Choroby dýchacích ciest - či na vývoji uvedených chorobných
už alergické (spôsobené ab- prejavov viac alebo menej významnormálnou reakciou imunit- ne podieľa.
ného systému, ktorý vytvára
špecifické „alergické“ IgE Nadbytok histamínu škodí
protilátky), alebo nealergic- Prečo nám teda za istých okolnoské (napr. tzv. vazomotorická tí histamín škodí? Keďže ide o látnádcha, kašeľ);
ku pre život doslova nevyhnutnú,
• Kožné choroby - žihľavka (od- naše bunky si histamín vytvárajú
borne urtikária), niektoré for- samé, avšak vždy len toľko koľko
my opuchu (angioedém), ato- treba. Pretože ako v prípade adrepický ekzém, precitlivenosť nalínu a podobných látok ide o vyna slnko (solárna alergia) ale- soko účinnú molekulu už pri veľmi
bo chlad;
nízkej koncentrácii, telo je súčasne
• Choroby zažívacieho traktu vybavené účinnými látkami - enzý- hnačky a kŕče neznámeho mami, ktorými histamín, adrenalín
pôvodu, zvýšená priepust- a podobné látky (keď ich už neponosť steny čreva, syndrómom trebujeme) rýchlo rozkladá (medráždivého čreva, Crohnova tabolizuje). Základné substancie,
choroba, ulcerózna kolitída, z ktorých matka Príroda „posklagastroezofágový reflux;
dala“ všetko živé na tomto svete
• Únavový syndróm a fibromy- a princípy na základe ktorých „funalgia – neprimeraná, nevy- gujeme“, sú rovnaké v rastlinách
svetliteľná únava, bolesti sva- aj živočíchoch. Preto neprekvapí,
lov, šliach a zhybov spojené že všetko čo potrebujeme na svoju
s únavou, niekedy depresiou, obživu, či je to potrava rastlinného
úzkosťou;
alebo živočíšneho pôvodu, obsahu• Systémové spojivové choroby je histamín. Keďže si však - ako som
uviedol - všetci histamín vyrábame
(zápalový „reumatizmus“);
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sami, ten prijatý „zvonka“ nepotrebujeme.
Naše telo je vybavené účinnými
enzýmami, ktorými nadbytočný
histamín rozkladá. Jednak máme
enzým priamo „vo vnútri“, t. j. v našich bunkách/tkanivách, ktorý rozkladá náš vlastný histamín, a tiež
máme ďalší enzým v tenkom čreve,
ktorým rozkladáme histamín prijatý potravou (ten totiž vôbec nepotrebujeme). Samozrejme, tieto
telesné pochody si za normálnych
okolností vôbec neuvedomujeme,
všetko funguje ako hodinky a my si
môžeme pokojne žiť...

Histamínová
intolerancia a Alergia
Histamínová intolerancia (označovaná skratkou HIT) je stav, kedy
následkom nepomeru medzi prísunom histamínu a schopnosťou
organizmu odbúrať ho vznikajú
histamínové prejavy. Táto nerovnováha je zvyčajne spôsobená kombináciou viacerých faktorov: 1)
nedostatočnou aktivitou enzýmov
odbúravajúcich histamín (v čreve,
v tkanivách), 2) príjmom potravy
so zvýšeným obsahom histamínu,
3) prísunom látok spôsobujúcich
zvýšené uvoľňovanie histamínu
(potravou, liekmi) v našich tkanivách a / alebo látok blokujúcich
črevný enzým diamínooxidázu,
ktorý histamín rozkladá.
Histamínové príznaky môžu byť
spôsobené aj nadmerným vyplavením telu vlastného histamínu
z určitého typu bielych krviniek
nazývaných mastocyty (je pre ne
charakteristické, že skladujú zásoby histamínu). Toto sa stane
pri alergickej reakcii, ale môžu to
spôsobiť aj rôzne cudzorodé látky,
chemické uvoľňovače histamínu –
tzv. histamínové liberátory. Takto
na nás môžu účinkovať chemické
látky pridávané do potravín (konzervanciá, stabilizátory, farbičky,
dochucovadlá...), ale aj mnohé lieky (typické je to najmä pre lokálne
anestetiká, niektoré lieky od boles-

ti, antibiotiká, ale aj diagnostiká –
ako napr. jódové kontrastné látky).
Keďže pri alergickej reakcii sa
v tele nadmerne vyplavuje histamín, alergické prejavy sa ťažko odlišujú od príznakov histamínovej
intolerancie. Je to logické, pretože
či ide o alergiu alebo o HIT, v tele
účinkuje nadmerné množstvo histamínu. Následky sú teda obdobné,
ale príčina stavu je rozdielna. Preto
si treba vysvetliť, čo to je alergia.
Toto slovo prekladáme ako precitlivenosť. Používame ho v dvoch
rovinách – všeobecnej a medicínskej. Medicína definuje alergiu ako
neprimeranú reakciu imunitného
systému na bežné látky, na ktoré
nealergický organizmus nereaguje. Túto reakciu sprostredkúvajú
tzv. IgE protilátky. Podľa toho voči
čomu si jedinec takúto protilátku
vytvoril, reaguje na určité špecifické podnety: na alergény roztočov
v bytovom prachu, na alergény
v srsti zvierat, v peli alebo spórach
plesní v ovzduší, na konkrétne
zložky potravy a podobne. Tvorba špecifických IgE protilátok, t.
j. zameraných voči konkrétnemu
alergénu, sa dá zistiť pomocou kožných testov a vyšetrením ich prítomnosti v krvi. V Onkologickom
ústave sv. Alžbety (OÚSA) máme
k dispozícii veľmi podrobnú a kvalitnú alergologickú diagnostiku.
Ak sa teda u človeka s neprimeranými reakciami na rôzne podnety
dokáže tvorba špecifických IgE
protilátok a konkrétne protilátky
možno spojiť s konkrétnymi vyvolávačmi - spúšťačmi, ide o alergiu.
Na druhej strane, ak sa tvorba špecifických IgE protilátok nedokáže,
príčina je asi niekde inde. Môžeme
hovoriť o intolerancii, alebo o nealergickej precitlivenosti, nie však
o alergii v pravom slova zmysle. Po
príčine nealergickej precitlivenosti sa pátra ťažšie ako po skutočnej
alergii. Jedna z prvých vecí, ktorú treba potvrdiť alebo vylúčiť, je
histamínová intolerancia (HIT).
Imunologické laboratórium OÚSA
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bolo priekopníkom v zavádzaní
metodiky na vyšetrovanie histamínovej intolerancie. V súčasnosti
stanovujeme nie iba hladinu, ale
aj funkčnú aktivitu enzýmu, čo je
pre presné stanovenie HIT veľmi
dôležité.

Prejavy histamínovej
intolerancie
Histamín účinkuje na cievy, priedušky, nervy a v tele spúšťa pestrú
škálu prejavov: svrbenie a červenanie kože, žihľavku, kýchanie,
vodovú nádchu, upchávanie nosa,
stiahnutie priedušiek (bronchospazmus), kašeľ, kŕče v bruchu,
nadúvanie, hnačku, bolesti hlavy,
únavu, úzkosť, depresie, kolísavý
krvný tlak, bolestivú a silnú menštruáciu, sklon k potratom. Nie
všetko musí byť u jedného človeka
vykreslené, typickejšia ako jeden
prejav je však pestrá mozaika prejavov. Pri jedinom prejave je HIT
nepravdepodobná a príčinu treba
hľadať inde. Prejavy prichádzajú
rýchlo - väčšinou do hodiny po
konzumácii stravy alebo užití lieku.
Ktorým potravinám
a liekom sa treba vyhýbať
Hneď v prvej vete treba uviesť, že
i keď sa vám ďalej pokúsim poradiť,
ktoré potraviny by mali byť pre vás
bezpečné, a ktorým sa bude lepšie
vyhnúť, v prípade HIT a s ňou spojenej diéty nič neplatí absolútne.
To, či vám konkrétna potravina,
resp. pokrm, vyvolá ťažkosti, je
do značnej miery nevyspytateľné.
Prečo je to tak? Má to dve základné
príčiny, jednu v potravinách, jednu
v samých nás. Čo sa týka potravín,
podstatné je, že obsah histamínu je
v nich veľmi kolísavý, a tak aj „nízkohistamínová“ potravina/pokrm
môže za istých okolností obsahovať
nečakane vyššie množstvo histamínu, a naopak, typická „histamínová
potrava“ môže v stave absolútnej
čerstvosti obsahovať minimálne,
neškodné množstvo histamínu.
Ako som uviedol, druhým fakto-

INFORMÁCIE Z NAŠICH PRACOVÍSK
Tabuľka 1. Zdroje histamínu a možné príčiny vzostupu jeho hladiny v organizme
Prirodzene produkovaný histamín v bunkách, najmä v mastocytoch
Potraviny s prirodzene vyšším obsahom histamínu
▪ rajčiny, baklažán, špenát, ryby, kuracie a všetko skladované mäso
▪ všetky fermentované potraviny: kyslomliečne výrobky, zrejúce syry, zrejúce údeniny, kvasená kapusta, pivo, víno, sekt, balzamikový ocot, sójová omáčka...
Potraviny obsahujúce uvoľňovače histamínu, alebo obsahujúce látky blokujúce enzým DAO
▪ rastlinného pôvodu: ananás, baklažán, banány, citrusy, jahody, kivi, orechy/oriešky, papája, paradajky,
strukoviny, špenát, papája, sladké drievko, koreniny, kakao - čokoláda, alkohol
▪ živočíšneho pôvodu: ryby, kôrovce, surový vajcový bielok
▪ „umelého pôvodu“: všetky výrobky s obsahom príchutí, farbív, konzervačných- stabilizačných látok, zvýrazňovačov chuti, či iných aditív
Baktérie a kvasinky prispievajúce k tvorbe histamínu
▪ čerstvé pečivo, chlieb, kysnuté cesto, fermentované potraviny
Lieky - pozri samostatnú tabuľku
▪ uvoľňovače histamínu
▪ blokujúce enzýmy metabolizujúce histamín
Alergická reakcia - uvoľnenie histamínu z mastocytov prostredníctvom IgE protilátok
Infekcia, trauma, šok
rom sme my. Schopnosť organizmu
odbúravať histamín je tiež kolísavá
a závisí od mnohých okolností, ktoré na nás vplývajú.
Typicky klesá aktivita enzýmu
diamínooxidázy (DAO) v čreve
po prekonaní vírusovej infekcie,
najmä po tzv. črevnej chrípke.
Všetky choroby čriev, najmä črevné zápaly ako Crohnova choroba
a ulcerózna kolitída, spôsobujú poškodenie črevnej sliznice, následkom čoho telo trpí okrem iného
aj nedostatkom enzýmu DAO. Navyše, tvorba tohto enzýmu a jeho
funkčná aktivita je ovplyvnená
samou diétou. Ak črevo zbytočne
nedráždime, je v dobrej kondícii
a aj DAO máme potom dostatok.
„Nízkohistamínová“ diéta má tak
nie iba bezprostredný preventívny
efekt, ale aj profylaktický čo sa týka
ďalšieho vývoja stavu a tolerancie
stravy. Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú toleranciu histamínu, sú únava/dostatok spánku, pravidelnosť
denného a stravovacieho režimu,
celková chorobnosť, užívané lieky.
Potraviny môžeme rozdeliť z hľačíslo 3/2016
číslo
4/2017

diska ich vplyvu na HIT na niekoľko skupín (tabuľka 1). V prvom rade ide o potraviny s vyšším
obsahom histamínu. Ide najmä
o potraviny, ktoré svoje chuťové –
nutričné vlastnosti získavajú procesom fermentácie, teda činnosťou ušľachtilých baktérií a / alebo
kvasiniek. Typickým predstaviteľom je kvasená (kyslá) kapusta
a jej podobné výrobky (kvasené
uhorky, ale aj olivy, kapary a pod.).
Aj všetky kyslomliečne výrobky
a zrejúce syry s bielou, modrou,
červenou plesňou a zrejúce tvrdé
syry (najmä typu parmezán) obsahujú vyššie množstvo histamínu.
Treba si uvedomiť, že aj alkoholické nápoje vznikajú procesom
kvasenia, preto aj víno, sekt či pivo
robia väčšine ľudí s HIT problémy.
Niektoré potraviny ako napr. rajčiny, baklažán a špenát prirodzene obsahujú vyššie množstvo
histamínu aj v čerstvom stave. Samostatnú skupinu tvoria mäsá obsahujúce vyššie množstvo bielkoviny histidín. Táto bielkovina sama
nie je nebezpečná, problémom je,

16

že činnosťou baktérií a kvasiniek
sa rýchlo rozkladá na histamín.
Preto zaručene čerstvé ryby ani
kurence (obe sú bohatým zdrojom histidínu) nespôsobujú problémy. Problémom je, že väčšina rýb
či kureniec kúpených v obchode
nie je čerstvých. Aj to čo sa predáva ako čerstvé (chladené, nezmrazené), mohlo istý čas ležať, a tak
proces tvorby histamínu sa v nich
už naštartoval.
Mnohé potraviny, i keď samé neobsahujú veľa histamínu, obsahujú látky ktoré spôsobujú zvýšené
uvoľnenie histamínu z buniek
(uvoľňovače histamínu), napr. citrusy, jahody, brusnice, uhorky,
surový bielok. Predstaviteľom
látok ktoré blokujú účinnosť črevného enzýmu DAO, a tým prispievajú k vyvolaniu histamínových
prejavov, je alkohol, okrem toho
mnohé lieky.
Doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., mim., prof. primár OKIA
OÚSA a prednosta Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA.
(pokračovanie v budúcom čísle)

NAVŠTÍVILI NÁS

Exkurzia žiakov SZŠ z Trenčína
Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK sme mali možnosť privítať
ďalšiu exkurziu žiačok a žiakov s pedagogógmi, tento raz zo
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.

P
Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) sa výraznou mierou podieľa aj na príprave zdravotníckych pracovníkov rôznych stupňov. Na fotografii zahraničnú
medičku z LF Univerzity Komenského počas ošetrovania pacientky na Oddelení konzervačného
zubného lekárstva Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚSA sledujú študentky
zo Strednej zdravotníckej školy
v Trenčíne.

o úvodnej prednáške si účastníci exkurzie pod vedením
vrchných sestier Márie Frelichovej a Mgr. Andrei Szabovej prezreli jednotlivé ambulancie kliniky.
Mohli sa tak oboznámiť s prácou
na Oddelení konzervačného zubného lekárstva s parodontologickým úsekom a Oddelení predklinikej stomatológie, kde videli
okrem pacientov aj prostredie,
v ktorom prebieha výučba poslucháčov študijného programu zubné lekárstvo. Prehliadka Protetického oddelenia bola doplnená
návštevou v zubnej technike. Na
Čeľustnej ortopédii videli okrem
riešenia rôznych anomálií zhryzu
špeciálnu dentálnu hygienu u pacientov nosiacich fixné alebo
snímateľné čeľustnoortopedické

Spoločná fotografia účastníkov.
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aparáty. Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie zúčastneným
naznačilo, že v stomatochirurgii sa nejedná vždy len o zuby
a patológiu s nimi spojenú, ale
aj o ochorenia slinných žliaz
a temporomandibulárneho kĺbu.
Návšteva kliniky určite prispela
budúcim zubným asistentkám
a asistentom rozšíriť ich odborný
obzor. Vedúca exkurzie z Trenčína PhDr. Laschová prejavila záujem uskutočniť u nás ďalšiu exkurziu ZUA.
Text: prof. MUDr. Peter Stanko,
PhD., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK
Foto: Peter Kresánek

ODBORNÉ PODUJATIA A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

54. Bratislavské onkologické dni
Hlavná téma: Gastrointestinálne nádory
Bratislavské onkologické dni
(B.O.D.) sa stali už tradičným
jesenným odborným onkologickým podujatím, ktoré organizuje Slovenská onkologická
spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitúciami venujúcimi sa
liečbe onkologických pacientov vrátane Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Tohtoročný
kongres sa konal v dňoch 28.
až 29. septembra v hoteli Holiday Inn v Bratislave a hlavnou
témou podujatia boli „Gastrointestinálne nádory“.

O

slávnostné otvorenie sa postaral prezident kongresu MUDr.
Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave.
Po ňom sa ujal slova štátny tajomník
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prof. MUDr. Stanislav
Špánik, CSc. Vo svojom vstupe sa
obrátil na všetkých prítomných
lekárov s aktuálnou požiadavkou
revitalizácie a ďalšieho odborného
rastu v odbore klinická onkológia,
nakoľko v oblasti napr. skríningu
a prevencie onkologických ochorení je Slovensko pozadu oproti ostatným krajinám Európy a je potrebné
tento trend zmeniť k lepšiemu.
Po ňom sa k účastníkom kongresu
prihovoril riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., ktorý
nadviazal na potrebu realizácie
skríningu onkologických ochorení
u nás, konkrétne na skríning kolorektálneho karcinómu, nakoľko Slovensko je jedna z posledných krajín
Európy, ktorá tento skríning ešte
číslo 4/2017

Riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. počas diskusie s medicínskym riaditeľom NOÚ prof. MUDr. Jurajom Pechanom, CSc.

nezaviedla do praxe. To má za následok, že pacienti s týmto ochorením
sa u nás dožívajú podstatne menej
ako v iných okolitých krajinách, keďže záchyt spomínaného ochorenia
v skorých štádiách - kedy je ešte nádej na vyliečenie - je nedostatočný.
Pozdrav účastníkom kongresu venoval i medicínsky riaditeľ NOÚ
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., ktorý poukázal na potrebu a význam
existencie
multidisciplinárnych
tímov, včasnú komunikáciu a spoluprácu odborníkov z viacerých
vedných odborov, nakoľko úspešná
liečba onkologických ochorení si
to jednoznačne vyžaduje. Ako posledný z panelu predsedníctva vystúpil hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva pre klinickú onkológiu primár MUDr. Jozef Šufliarsky,
PhD., z NOÚ. Nakoľko v súčasnosti
zdravotníctvo čelí viacerým výzvam
zdôraznil potrebu zadefinovať stratégiu zdravotníctva a jeho priority,
len tak bude môcť spoločnosť zvládnuť veľké nároky, či už finančné, odborné, organizačné a ďalšie, ktoré
dopadajú na plecia nášho zdravotníckeho systému.
Tohtoročné podujatie B.O.D. sa
vyznačovalo zaujímavým a bohatým odborným programom o čom
svedčí aj vysoká účasť – vyše 300
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účastníkov kongresu. Samotné podujatie podporilo 34 spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva,
či už farmaceutických, alebo iných
a nechýbali ani subjekty z oblasti zdravotníckej literatúry.
Nosnou témou tohtoročných Bratislavských onkologických dní
bola problematika gastrointestinálnych nádorov. Samotný odborný
program bol rozčlenený do viacerých tematických blokov: karcinóm
horného GITu, karcinóm pažeráka,
karcinóm žalúdka, karcinóm pankreasu, karcinóm pečene, karcinóm žlčových ciest, experimentálna onkológia a varia. Okrem týchto
blokov prebiehali sympóziá podporované z edukačných grantov
farmaceutických spoločností a posterová sekcia. Spestrením programu bolo aj odovzdanie Ceny za najlepšiu pôvodnú prácu a kazuistiku
publikovanú v roku 2016 v časopise
Onkológia, ktorú získal vtedajší primár Oddelenia lekárskej genetiky
(OLG) OÚSA RNDr. Michal Konečný, PhD.
Na odbornom podujatí samozrejme
nechýbali ani lekári, zdravotné sestry a pracovníci laboratórií OÚSA,
ktorí podporili spomínané podujatia aj aktívnou účasťou. Odborníci
z nášho ústavu predsedali viacerým
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blokom, a to bloku venovanom karcinómu žalúdka (prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. a MUDr. Vanda
Ušáková, PhD.), bloku Karcinóm
žlčových ciest (doc. MUDr. Peter
Makovník, CSc.) a bloku Varia II
(MUDr. Dagmar Sorkovská). Ďalší
naši spolupracovníci predniesli svoje skúsenosti a poznatky v odborných prednáškach, napr. v bloku
Karcinóm žalúdka predniesol svoj
príspevok MUDr. Július Palaj, PhD.,
pripravený s kolegami z Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA
na tému: „Chirurgická liečba karcinómu žalúdka“. V nej vyzdvihol
význam chirurgickej liečby, ktorá
je stále jedinou kuratívnou liečbou
karcinómu žalúdka vo včasných
štádiách ochorenia. Avšak v pokročilých štádiách ochorenia sa nedosahujú želateľné výsledky v zmysle
dĺžky prežívania. Je to spôsobené
viacerými faktormi, ako napríklad
biológiou nádorov žalúdka, objavenie sa symptómov až v pokročilom
ochorení, podcenenie príznakov
samotným pacientom, ale i lekárom
prvého kontaktu a špecialistom,
nakoľko diagnóza tohto ochorenia
je častokrát veľmi zdĺhavá, ale i nesprávnou indikáciou liečby a v neposlednom rade i nedostatočnou
radikalitou samotnej operácie. Preto základom liečby naďalej zostáva radikálna chirurgická resekcia,
ktorá sama o sebe prináša dobrý
efekt vo včasných štádiách ochorenia. Veľký význam pri rozhodovaní
o type chirurgického zákroku má
jednoznačne histológia. Záverom
svojho vystúpenia zdôraznil skutočnosť, že v súčasnosti sa liečba karcinómu žalúdka čoraz viac personalizuje a že multidisciplinárny prístup
má jednoznačne pozitívny vplyv na
dlhodobé prežívanie pacienta s karcinómom žalúdka.
V tomto istom bloku vystúpil so
svojou prednáškou aj MUDr. Peter
Zuzák z Internej onkologickej kliniky OÚSA pod názvom: „Perioperačná terapia karcinómu žalúdka“.
V nej vyzdvihol význam a benefit

perioperačnej liečby, t. j. neoadjuvantnej, resp. adjuvantnej chemoterapie alebo chemorádioterapie.
Napriek pokroku v tejto oblasti
stále neexistuje štandard v terapii
adenokarcinómu žalúdka. Vo svete
prebieha v súčasnosti celá rada klinických štúdií, ktoré by mohli priniesť pokrok aj v tejto oblasti, t. j.
optimalizovať liečbu lokálne pokročilého adenokarcinómu žalúdka.
S ďalšou prednáškou v uvedenom
bloku vystúpila MUDr. Vanda Ušáková, PhD., rovnako z Internej onkologickej kliniky OÚSA. Názov jej
prezentácie „Liečba lokálne pokročilého a metastatického karcinómu
žalúdka“ systematicky nadväzovala
na predchádzajúce odborné vystúpenia kolegov z OÚSA. Podala
v nej ucelený prehľad jednotlivých
liečebných možností v závislosti
od štádia ochorenia. Ide o zložitú
a komplexnú problematiku, ktorej výsledným cieľom by malo byť
predĺženie celkového prežívania
pacienta, prípadne stabilizácia
ochorenia, zmiernenie symptómov
ochorenia a kvality života. Záverom
spomenula nové trendy v liečbe
karcinómu žalúdka, a to imunoterapiu, ktorá v súčasnosti predstavuje určitú novú nádej v liečbe tohto ochorenia - očakávajú sa nové
sľubné výsledky z klinických štúdií
zameraných na inhibítory imunitných kontrolných bodov (tzv.
„checkpoints“), akými sú napr. blokátory PD-1 receptorov.

V bloku Varia I bol OÚSA zastúpený
MUDr. Martinom Sabolom, PhD.,
primárom Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, ktorého prednáška s názvom „Chirurgická liečba
GIST-u“ pojednávala o prognostických faktoroch liečby gastrointestinálnych stromálnych tumorov
(GIST), ako i o vlastných pozitívnych skúsenostiach s chirurgickou
liečbou týchto pacientov v rámci
OÚSA od roku 2012.
Blok Varia II bol opäť v znamení aktivít odborných pracovníkov OÚSA.
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., prednosta a primár Ústavu patológie
SZU a OÚSA, spolu s MUDr. Katarínou Machálekovou, PhD., sa vo svojej prednáške pod názvom „Goblet
cell karcinoid apendixu“ zamerali
na pomerne zriedkavú skupinu
ochorení, pre ktoré je charakteristická neoplastická proliferácia buniek produkujúcich hlien s črtami
neuroendokrinnej a kryptovej/žľazovej diferenciácie. Autori tu prezentujú svoje vlastné skúsenosti so
siedmymi pacientmi s týmto ochorením. V súlade s literárnymi údajmi potvrdili, že Goblet cell karcinoid apendixu sa vyskytuje prevažne
u starších pacientov a vyznačuje sa
agresívnejším správaním v porovnaní s konvenčnými neuroendokrinnými tumormi apendixu. V závere svojej prednášky autori podali
súhrn prognosticko – relevantných
informácií, ktorý by mal obsahovať
pokračovanie na str. 20

Predsedníctvo 54. Bratislavských onkologických dní: zľava - prezident
kongresu MUDr. T. Šálek z NOÚ, riaditeľ OÚSA doc. MUDr. J. Kaušitz,
CSc., štátny tajomník MZ SR prof. MUDr. S. Špánik, CSc., MUDr. I. Andrašina, CSc., zástupca VOÚ Košice, hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu MUDr. J. Šufliarsky, PhD., NOÚ a medicínsky riaditeľ
NOÚ prof. MUDr. J. Pechan, CSc.
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Navždy nás opustil
Spomienka na MUDr. Jána Sirackého, DrSc., F.R.S.C.
18. septembra 2017 v tichosti odišiel MUDr. Ján Siracký,
DrSc., vo veku bezmála 92 rokov. Je mi veľkou cťou pospomínať na jeho život, ktorý bol naplnený dobrými skutkami. Mám na to viacero dôvodov. Jednak sa veľmi dobre
píše o vynikajúcej vedeckej osobnosti a navyše o naslovo
vzatom gentlemanovi a o človeku, s ktorým ma viazalo
osobné, dlhoročné priateľstvo.

J

án Siracký sa narodil 11. 10.
1925. Nie každý má to šťastie narodiť sa v Detroite a stať sa tak doživotným občanom Spojených štátov
amerických a tým držiteľom amerického cestovného pasu. Vo veku
5-tich rokov sa s rodičmi vrátil na
Slovensko. Jeho detstvo sa viaže na
Martin, kde vyštudoval gymnázium
(francúzštinu ho učil Dominik
Tatarka). Vtedajšia výtvarná a literárna atmosféra Martina zanechala u neho stopu. Písal zaujímavé
príhody zo svojej profesionálnej
činnosti onkologického gynekológa pretkanými vhodnými citátmi
dokončenie zo str. 19

výsledný histopatologický nález
a ktorý je nevyhnutnou požiadavkou na následný terapeutický
manažment pri tomto type ochorenia.
V tomto istom bloku odznela
i prednáška spoluautorov MUDr.
Maroš Kunderlík a MUDr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.
z Internej onkologickej kliniky
OÚSA na tému periférne zavedeného centrálneho venózneho katétra („PICC – Periphery inserted
central catheter“). Autori v nej
poukazujú na nevyhnutnosť zabezpečenia adekvátneho žilového
prístupu pre pacientov s nádoročíslo 4/2017

z Biblie v knihách „Návraty, Čas
na zamyslenie“.
Štúdium na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave Ján Siracký ukončil
v roku 1950, kde aj 2 roky pracoval
na Ústave patologickej anatómie.
V roku 1954 sa stal zamestnancom
vtedajšieho Onkologického ústavu so sídlom v kláštornej budove
Sv. Alžbety, ktorého pokračovaním
bol Ústav experimentálnej onkológie SAV, kde Dr. Siracký postupne
získal vedeckú hodnosť kandidáta
vied a v r. 1974 vedeckú hodnosť
doktora vied.
MUDr. Ján Siracký, DrSc., sa významnou mierou pričinil o rozvoj
onkológie v domácom i celosvetovom meradle, ako o tom svedčí viac
ako 100 publikovaných vedeckých
vým ochorením, ktorí sú odkázaní
na dlhodobú parenterálnu liečbu.
Prezentujú svoje pozitívne skúsenosti s periférnym zavedením
centrálneho venózneho katétra na
klinike v OÚSA, kde od roku 2014
zaviedli celkovo vyše 350 PICC-ov,
pričom v porovnaní s klasickým
centrálnym venóznym prístupom
zaznamenali výrazne nižší výskyt
infekčných a trombotických komplikácií, čo oceňujú najmä onkologickí pacienti.
Veľmi zaujímavá prednáška –
„ERCP a cholangiocelulárny karcinóm“ - odznela v bloku Karcinóm
žlčových ciest od primára doc.
MUDr. Petra Makovníka, CSc.,
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prác a niekoľko stoviek citácií jeho
prác. Jedným z jeho originálnych
zistení bolo, že ľudské nádory sú
heterogénnou zmesou nádorových
buniek, čo má veľký dosah pri liečbe nádorov do dnešnej doby. Každá z jeho dvoch významných prác
s touto tematikou (obe uverejnené
v časopise Brit. J. Cancer) získala
niekoľko stoviek citácií vo svetových onkologických časopisoch.
Dr. Siracký bol zakladateľom gynekologickej cytológie v SR a bývalom Československu. Spolu s prof.
Kobilkovou z Prahy získal štátnu
cenu za dielo zaoberajúce sa biologickým pozadím morfologických
zmien nádorových buniek v klinickej cytológii. Z mnohých vyznamenaní treba spomenúť národnú
z Oddelenia gastroenterológie
OÚSA, ktorého zámerom bolo
informovať odbornú verejnosť
o možnostiach a limitoch terapeutickej metódy ERCP (endoskopická retrográdna cholangio-pankreatikokrafia) pri liečbe karcinómu
žlčových ciest. Karcinóm žlčových ciest predstavuje zriedkavé
ochorenie so zlou prognózou.
Doposiaľ jedinou liečbou s kuratívnym zámerom je chirurgická
resekcia.
V rámci posterovej sekcie prezentovali svoje výsledky pracovníci
z Oddelenia lekárskej genetiky
OÚSA (RNDr. Aster Alemayehu,
PhD., a kolektív: „Metylácia génu
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cenu SR, ale aj cenu britskej kráľovnej – Queen’s Award za príspevok
k štúdiu chromozomálnych zmien
v detekcii rezistencie ľudských
nádorových buniek na platinové
preparáty. Cenu získal ako člen kolektívu britských vedcov, s ktorými
každoročne pravidelným pobytom
v Londýne po dlhé roky spolupracoval.
Dr. Siracký bol členom redakčných
rád niekoľkých časopisov, ako sú
napr. „Klinická onkologie“ a v Spojených štátoch vydávaný časopis
Acta Cytologica. Roky pôsobil ako
člen komisie pre udeľovanie štipendií Medzinárodnej únie boja proti
rakovine (UICC) a 2 roky pôsobil
ako expert Svetovej zdravotníckej
organizácie pre klinickú cytológiu.
Dr. Siracký sa významne podieľal
na šírení osvety a popularizácie
vedeckých výsledkov o nádorovej
chorobe vo verejnosti častými príhovormi v rozhlase a početnými písomnými prejavmi.
Ján Siracký patril k tým zriedkavým
vedcom, ktorí vedeli skĺbiť klinickú
onkologickú prácu s experimentálnou. Ako klinický onkologický
gynekológ vedel získané klinické
skúsenosti prenášať do laboratória,
kde sa od samého začiatku sústredil
na cytologické vyšetrenia, vrátane
chromozomálnej analýzy pacient-

skych vzoriek. Táto vzácna schopnosť duálneho pôsobenia v klinike
aj v experimente viedla k jeho významným vedeckým objavom.
Mal som tú česť pri príležitosti jeho
menovania vedeckou osobnosťou
Slovenskej akadémie vied predniesť laudatio, v ktorom som spomenul aj jeho osobné obľuby. Želal
som mu vtedy, aby aj naďalej zostal
tým veľkým gentlemanom, akého
ho poznáme už dlhé roky, aby sa
ešte dlho tešil z pochmúrneho počasia v Škótsku, ktoré tak miloval,
aby sme sa spolu aj naďalej vedeli
tešiť z prehier a výhier v tenise. Povedal som aj toto: „Keďže si nemal
to šťastie narodiť sa vo Veľkej Británii, kde by si za svoje vedecké dielo
získal titul Sir, musíš sa uspokojiť
s titulom vedecká osobnosť SAV“.
A Jano to dodržal a tým vzácnym
človekom ostal po celý život. Keď
ukončil svoju klinickú a vedeckú
kariéru spolu s manželkou Evou
sa podieľal na aktivitách Ligy proti
rakovine, pomáhal onkologickým
pacientom slovom a odbornou
radou na linke pomoci Ligy proti
rakovine, s veľkou citlivosťou posudzoval žiadosti o sociálnu podporu Ligy proti rakovine pre rodiny
onkologických pacientov, ktorých
táto choroba uvrhla do stavu núdze
a pomáhal, rozdával nádej kde mo-

hol. Svoju znalosť odbornej angličtiny využíval v prospech vedeckých
prác publikovaných v časopise Neoplasma.
Snáď najlepšie vystihol jeho zásluhy
MUDr. Peter Ujházy, PhD., keď napísal: Dozvedeli sme sa veľmi smutnú
správu o Janovom tichom odchode.
Je nám to ľúto, lebo sme takto stratili dlhoročného priateľa, kolegu,
člena zlatej generácie slovenskej
onkológie a tiež duchovného lídra,
ktorý mal dar komunikovať svoje
skúsenosti v jemu typickom štýle.
Janove texty stierali hranice medzi
vedou, náboženstvom a čistým ľudským zážitkom a iste práve preto
vedeli osloviť mnohých. Bol to naozaj vzácny človek a bude nám všetkým chýbať.
V jednom rozhovore Jano povedal:
materský jazyk je ten, v ktorom sa
modlíme. Keď som bol malý, maminka sa so mnou takto modlila:
„Otče náš jenž jsi na nebesích...“
a potom ten krásny starobylý výraz:
„chléb náš vezdejší dej nám dnes“.
Takže môj každodenný jazyk je slovenčina a materský je kralická čeština, lebo tak sa modlím. Pomodlime
sa teda aj my tou klasickou modlitbou „Otče náš......

Účastníci kongresu pri odbornom
stánku OÚSA (zľava): RNDr. Alica
Šustáková, Oddelenie marketingu OÚSA, RNDr. Aster Alemayehu,
PhD., a Mgr. Lukáš Šebest Oddelenie lekárskej genetiky OÚSA.

SEPT9 ako biomarkera na detekciu
kolorektálneho karcinómu), ako
i Ústavu patológie OÚSA (MUDr.
Gabriel Bognár a spolupracovníci: „Histopatologické hodnotenie
stupňa nádorovej regresie rektálneho karcinómu po neoadjuvantnej
chemorádioterapii“).
Na Bratislavských onkologických
dňoch malo stánok i Oddelenie
marketingu OÚSA. Účastníci podujatia sa tak mohli dozvedieť o nových genetických vyšetreniach, ktoré zabezpečuje Oddelenie lekárskej
genetiky OÚSA, ako aj o aktuálnych
zmenách týkajúcich sa skrátenia
dĺžky vyšetrení, čím sme sa stali
vysoko konkurenční v rámci trhu

laboratórnej diagnostiky na Slovensku.
Na záver si zaslúži vyzdvihnúť ako
lekári a odborní pracovníci Onkologického ústavu sv. Alžbety aj
v tomto roku demonštrovali v rámci 54. ročníka B.O.D., že náš ústav
je schopný poskytovať vysokú úroveň zdravotníckych služieb pre
onkologických pacientov z celého
Slovenska, a to od diagnostiky, cez
chirurgiu až po systémovú liečbu
a súčasne využívať svoj vedomostný
potenciál aj v oblasti laboratórnej
diagnostiky nádorových ochorení.
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Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety

Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,
Oddelenie marketingu OÚSA

NEKROLÓGY

Navždy nás opustili

Odišiel na večnosť MUDr. Ľudovít Margala
Dlhoročný primár Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Približne pred polrokom sme sa
lúčili s pani primárkou MUDr.
Antalovou a 7. novembra nadišla zase smutná chvíľa, keď sme sa
v bratislavskom Krematóriu museli rozlúčiť s pánom primárom
MUDr. Ľudovítom Margalom.

N

arodil sa 19. 8. 1941 v Bratislave, kde vychodil ZŠ aj SŠ a maturoval na Jelenej ulici. Po promócii
na LFUK v roku 1963 nastúpil najprv do OÚNZ Senica ako obvodný
stomatológ v Borskom sv. Jure. Po
štyroch rokoch v terénnej praxi
a I. atestácii pokračoval v rokoch
1967 – 1981 ako odborný asistent,
konkrétne na III. Stomatologickej
klinike LFUK a FN Bratislava, kde

získal atestáciu II. stupňa. Ako vynikajúci odborník sa v roku 1981 stal
ordinárom pre pedostomatológiu
FN BA a o 10 rokov neskôr primárom a zástupcom prednostu III.
Stomatologickej kliniky. Niekoľko
rokov popri tom pôsobil ako člen
Komisie pre prevenciu a profylaxiu
zubného kazu MZ SR a v spolupráci s Výskumným ústavom výživy
ľudu spracovával výsledky štúdia
stavu chrupu v rôznych lokalitách
Slovenska. Od roku 2004 po organizačných reformách bratislavských
kliník vykonával funkciu primára
na novozriadenej Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
LFUK a OÚSA, ktorú zastával 6 rokov do svojho odchodu do dôchodku v roku 2010.

Treba spomenúť, že pán primár
Margala mal pekné rodinné zázemie. Bol všeobecne známy svojou
svedomitosťou a precíznosťou,
ľudským prístupom k pacientom.
Študentov učil nielen teóriu, ale ich
viedol k reálnej praxi. A jeho celkový postoj k životu? Najlepšie to vystihuje motto z jeho parte, ktorým
sa k nám všetkým prihováral takto:
„Odchádzam za svetlom... Kdesi
v diaľke splyniem s ním. Tým, ktorých milujem, na cestu posvietim.“
Náš vážený pán primár Margala,
milý Lulo! Budeme na Teba dlho
spomínať. Česť tvojej pamiatke!
Kolektív Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologický
ústav sv. Alžbety

Skonal umelec, priateľ a užitočný spolupracovník

Vzácny človek Juraj Ďurný
„Rakovina je zlá choroba, len tak ľahko sa nevzdáva. Môže sa vrátiť, ale
nemusí. Klamal by som, keby som povedal, že sa nebojíme. Bojíme sa,
ale máme vieru, ktorú sme našli v Ríme a nádej, ktorú nám dali pracovníci Onkologického ústavu svätej Alžbety - a za to im patrí naša vďaka.“

Ú

vedené slová napísal pred piatimi rokmi do časopisu Naša
nemocnica môj dobrý priateľ, užitočný spolupracovník a vzácny
človek Juraj Ďurný. Tiež vďaka starostlivosti a láske svojich najbližších bojoval so zákernou chorobou
dlho. Žiaľ, 23. 11. 2017 sme sa ním
v kostole a na cintoríne v Pravoticiach rozlúčili naposledy...
Fotograf, dokumentarista, publicista a vydavateľ Juraj Ďurný (nar. 18.
1. 1957, Čadca) vyrastal a žil striedavo na Liptove a na Kysuciach. Hory
a vody v jeho okolí, rovnako ako
číslo 4/2017

Malej Fatry či Vysokých a Nízkych
Tatier ho uchvátili svojou krásou
a viedli pri ich zdolávaní tiež k odvahe, ale aj k rešpektu, úcte a pokore. To sa výrazne prejavilo tiež
v jeho fotografickej či vydavateľskej
činnosti. Okrem iného inicioval
a autorsky sa podieľal na viacerých
monografiách a vydal tiež vlastnú
publikáciu Čary vody. Svoje práce
vystavoval tiež v Stredoeurópskom
dome fotografie, dvomi autorskými
výstavami: 49. a 64. z tematického
cyklu Umenia, ktoré lieči zaujal tiež
v našej nemocnici. Ako vydavateľ
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a grafik výrazne prispel k zvýšeniu
úrovne časopisu Onkologického
ústavu sv. Alžbety: Naša nemocnica. Dokázal ešte pripraviť syna ako
pokračovateľa svojho diela.
Juraj ďakujeme, budeš nám chýbať!
Peter Kresánek, šéfredaktor časopisu Naša nemocnica Onkologického
ústavu sv. Alžbety

UŽITOČNÉ VEDIEŤ

Naša recenzia

Vyhľadávaná publikácia
Koncom vlaňajšieho roka vydaná kniha: Diéta pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika, autorov: Minárik Peter,
Paulová Petronela, Mináriková Daniela je už takmer vypredaná, ak však budete mať šťastie, ešte pár výtlačkov v niektorých
kníhkupectvách sa nájde.

P

ublikácia si našla svoje miesto
i získala obľubu okrem iného
tiež v rodinách a archivujú či požičiavajú ju tiež verejné knižnice.
Kniha oslovila aj odbornú verejnosť, keďže prináša komplexný
a aktuálny pohľad na stravovanie
pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu.
Obsah knihy: Stručná anatómia orgánov horného tráviaceho traktu;
Stručná fyziológia orgánov horného tráviaceho traktu; Najčastejšie
ochorenia horného tráviaceho

a garant vzdelávacieho projektu
a poradne Onlife. Okrem iného autor úspešného titulu Vademecum
zdravej výživy a spoluautor kníh
Rakovina a výživa: mýty a fakty 1,
2, v ktorých spolu s farmaceutkou
(manželkou) PharmDr. Danielou
Minárikovou, PhD., z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave hľadajú
súvislosti medzi rakovinou a životným štýlom. Bc. Petronela Paulová
absolvovala bakalárske štúdium
na Lekárskej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne, kde získala titul
Nutričná terapeutka. Zároveň pokračovala štúdiom odboru Human
Nutrition na univerzite v Kodani.

traktu; Refluxná choroba pažeráka;
Peptická vredová choroba žalúdka
a dvanástnika; Zápaly žalúdka dvanástnika (gastritídy, duodenitídy);
Diéta pri prevencii a liečbe chorôb
pažeráka, žalúdka dvanástnika;
Všeobecné zásady šetriacej diéty;
Povolené a neodporúčané potraviny; 100 receptov šetriacej diéty
Autori: MUDr. Mgr. Peter Minárik,
PhD., internista, obezitológ a najmä
gastroenterológ pôsobiaci v Onko- Text: Peter Kresánek,
logickom ústave sv. Alžbety v Bra- Foto: archív
tislave, vysokoškolský pedagóg
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DARCOVSTVO

Najväčší maloobchod
COOP Jednota pre zdravie
Nadácia COOP Jednota opäť
aj toho roku venovala pre Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) ďalšiu účelnú pomoc
vo forme prostriedkov na nadobudnutie zdravotníckeho
zariadenia. „COOP Jednota
Slovensko podporuje už dlhé
roky viaceré užitočné projekty, pričom veľká časť nami na
dobročinnosť poskytnutých
prostriedkov putuje do zdravotníctva“, vysvetľuje predseda predstavenstva tohto
spotrebného družstva Ing.
Gabriel Csollár. Sám považuje dobrý zdravotný stav pre
vrcholového manažéra za veľmi dôležitý. Preto sa snaží vo
voľnom čase, ktorého nemá
nazvyš, venovať aj športu a je
tiež pravidelným návštevníkom Preventívneho centra
OÚSA.

Slávnostné odovzdanie symbolického poukazu na dar aké prebieha
v Onkologickom ústave sv. Alžbety každoročne (sprava): predseda
predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriel Csollár, riaditeľ
a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., konateľ OÚSA RNDr.
Ing. Pavol Švec, CSc.

C

OOP Jednota dnes na Slovensku pôsobí ako najväčší maloobchodný reťazec, pričom vo svojich predajniach ponúka najviac až
74-percent kvalitných overených
slovenských výrobkov.

COOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na
Slovensku, ktorého nepretržitá
história sa odvíja od roku 1845,
kedy založil Samuel Jurkovič prvé
družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a od roku 1869, v ktorom
založil Samuel Ormis v Revúcej
prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu.
Odvtedy jeho kontinuita nebola
prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný
moderný maloobchod - COOP Jednotu.
COOP Jednoty – spotrebné družstvá, zaoberajúce sa obchodnou
činnosťou opäť zvýšili aj v roku
2016 realizovaný maloobchodný
obrat.
Text a foto: Peter Kresánek

číslo 3/2016
číslo
4/2017
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LIGA PROTI RAKOVINE - Z našich aktivít

Poskytujeme bezplatné služby psychológov
Kde môže pacient nájsť
Onkologické ochorenie je pre človeka náročné nielen po fyzicpsychologickú pomoc
Pacient prekonáva v priebehu kej, ale aj po psychickej stránke. Zasahuje do života celej rodiny
ochorenia dramatický proces psy- a do veľkej miery ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy. Človek sa
chickej a existenciálnej adaptácie.
Zažíva mnohé straty, malé i veľké podrobí liečbe nádorového ochorenia, no v mnohých prípavíťazstvá, mnoho vecí musí ože- doch je potrebné pomôcť pacientovi aj psychicky.
lieť, mnohé prehodnotiť a mnohé
prijať. Často sa potrebuje niekomu
vyrozprávať, pretože nevie, ako sa
vysporiadať s danou situáciou a so
svojimi pocitmi, ktoré práve prežíva. Ak cíti, že potrebuje odbornú
pomoc, má možnosť obrátiť sa
na psychológov, s ktorými Liga
proti rakovine (LPR) dlhodobo
spolupracuje, a ktorí sú zapojení do nášho projektu s názvom
Sieť psychológov.
pomáhať a poskytovať im kvalitné O stretnutia je veľký záujem
služby, je aj pre nich veľmi po- Tiež tohto roku sme zrealizovali víBezplatné služby psychológov trebné neustále sa vzdelávať, no kendový workshop pre psycholóV rámci projektu Sieť psychológov tiež získať priestor na odreagova- gov, ktorého hlavnou témou bolo
sú pre onkologických pacientov, nie sa a vlastnú psychohygienu. Zvládanie emócií – ako horieť
ale tiež aj ich blízkych k dispozícii Práve preto od roku 2014 v spo- a nevyhorieť. Vzdelávanie psychoslužby psychológov v 22 mestách lupráci so Slovenskou komorou lógov má už tradíciu, workshopy
po celom Slovensku priamo na od- psychológov organizujeme pre realizujeme od roku 2014, pričom
deleniach nemocníc. Psychológov psychológov, ktorí sú zapojení do zo strany účastníkov sa stále stremôžete kontaktovať aj telefonicky, projektu LPR, vzdelávacie a su- távame s veľkým záujmom o tieto
pričom kontakty nájdete na strán- pervízne stretnutia a workshopy stretnutia, ako aj o samotné témy
ke Ligy proti rakovine. Tieto služby pod vedením odborníkov. V je- školení. Posledný júlový víkend
môžu pacienti využívať celoročne, seni 2016 sme spustili aj vzdelá- sme zase pripravili vzdelávacie
sú pre nich bezplatné a LPR ich vanie zdravotných sestier, ktoré stretnutie pre 35 sestier z celého
hradí vďaka podpore verejnos- pracujú s onkologickým pacien- Slovenska na tému Psychologicti z výnosu celoslovenskej zbier- tom, a to v rámci spolupráce so ká starostlivosť – psychohygiena
ky Deň narcisov a z asignácie 2% Slovenskou komorou sestier a pô- zdravotných sestier. Vzdelávanie
z daní.
rodných asistentiek.
zdravotných sestier sme spustili
v jeseni 2016, pričom sa v lete koVzdelávanie zdravotnícČo je cieľom workshopov
nalo v poradí druhé školenie. Aj
kych pracovníkov
Stretnutia sú zamerané na odbor- v tomto prípade sme sa stretli
Zdravotnícky personál, ako leká- né vzdelávanie pracovníkov, ich s veľkým záujmom zo strany účastri, zdravotné sestry či psycholó- supervíziu a výmenu skúseností níkov, a preto budeme v projekte
govia sú osobami prvého kontak- v rámci projektu. Ich cieľom je naďalej pokračovať aj v najbližších
tu s onkologickým pacientom, rozšíriť schopnosť reflexie a seba- mesiacoch.
ktorému sa snažia pomôcť lep- reflexie zdravotníckych pracov- Viac informácií o činnosti Ligy
šie zvládať problémy a ťažkosti níkov a psychológov, poskytnúť proti rakovine, o projekte Sieť
spojené s diagnózou. Dostávajú im priestor získať nové možnosti psychológov, ako aj o vzdelása s pacientom do úzkeho kon- ako pristupovať k pacientom, ako vaní zdravotníckych pracovnítaktu a v mnohých prípadoch sú aj posilniť schopnosti, vedomosti kov a psychológov, nájdete na
najviac vystavovaní vysokej psy- a skúsenosti pracovníkov s cieľom stránke www.lpr.sk
chickej záťaži a vyčerpanosti. Na skvalitnenia práce a priamej pomoto, aby mohli pacientom naďalej ci onkologickým pacientom.
Liga proti rakovine
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LIGA PROTI RAKOVINE

Liga spustila bezplatnú Onkoporadňu

Rozprávajme sa...
Posledný tohtoročný štvrťrok Liga proti rakovine opäť
pripravila viacero podujatí, medzi ktorými zasa nechýbal
už tradičný „Týždeň Ligy proti rakovine“, ktorý tento rok
pripadol na koniec októbra. Nechýbala ani informačná
kampaň nazvaná „Rozprávajme sa“ so zameraním na tému
komunikácie s onkologickým pacientom.

U

rčite sa každý z nás stretol vo
svojom okolí s onkologickým
pacientom, či už v rodine, v susedstve, v práci, v škole alebo medzi
priateľmi. No vedeli ste, ako zareagovať a čo povedať človeku, ktorý
vám oznámil, že má rakovinu? Vtedy by ste možno uvítali radu, ako
tohto človeka podporiť a pomôcť
mu prekonať náročné obdobie
v jeho živote.
Na Slovensku každoročne evidujeme viac ako 30-tisíc nových pacientov, ktorým je diagnostikovaná
niektorá z foriem onkologického

číslo 4/2017

ochorenia v rôznych štádiách. Človek po diagnostikovaní rakoviny
v mnohých prípadoch podstupuje
fyzicky a psychicky veľmi náročnú
liečbu a jeho život sa od základov
zmení. Práve vtedy zo všetkého najviac potrebuje prítomnosť a podporu svojich najbližších – rodiny,
priateľov. Možno sa aj vám stalo, že
máte onkologického pacienta vo
svojom okolí, no neviete, ako s ním
komunikovať a podporiť ho. Predsa len, keď sa dozvieme, že niekto
z našich blízkych má rakovinu, zasiahne nás to a aj keby sme niekedy
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veľmi chceli pomôcť, možno nevieme ako.
Práve na túto tému sa Liga proti rakovine zamerala vo svojej tohtoročnej informačnej kampani s názvom
„Rozprávajme sa“, ktorej cieľom
bolo informovať širokú verejnosť
a poskytnúť ľuďom niekoľko praktických rád ohľadom témy komunikácie s onkologickými pacientmi.
Liga proti rakovine pripravila k samotnému podujatiu aj informačný
leták, ktorý obsahuje niekoľko rád
a odporúčaní pre širokú verejnosť.
Jeho cieľom je objasniť, čo je vhod-

LIGA PROTI RAKOVINE
z rôznych oblastí – onkológovia,
psychológovia, výživoví asistenti,
sociálno-právni poradcovia a pod.
Tento zoznam odborníkov pravidelne dopĺňame, aby sme v rámci nášho poradenstva zabezpečili
čo najširšie spektrum kvalitných
odborníkov. Okrem toho neustále časovo rozširujeme ich služby.
Niektorí odborníci sú v Onkoporadni k dispozícii aj vo vybraných
hodinách počas víkendov či sviatkov, ako aj vo večerných hodinách
počas pracovných dní. Na webovej
stránke /www.lpr.sk/ vždy nájdete aktuálny týždňový rozpis služieb
odborníkov v Onkoporadni.
né a čo naopak nie pri komunikácii
s onkologickým pacientom.
Ak by ste sa chceli bližšie poradiť
s odborníkom a skonzultovať svoju situáciu, môžete sa obrátiť aj na
psychológov, ktorí sú zapojení do
projektu s názvom „Sieť psychológov“. Pre pacientov a ich blízkych
sú dostupní aj priamo na oddeleniach nemocníc vo viacerých mestách na Slovensku. Kontakty na
jednotlivých psychológov, ako aj
leták ku kampani Rozprávajme sa,
nájdete na stránke www.lpr.sk.
Počas Týždňa Ligy proti rakovine
sme zároveň spustili novú bezplatnú telefonickú linku pod
názvom Onkoporadňa, ktorá
nahradila doterajšiu Linku pomoci
a zjednotila tri telefónne čísla do
jedného. Pre zmenu názvu Linky
pomoci a zavedenie nového bezplatného telefónneho čísla sme sa
rozhodli najmä z dôvodu, že chceme poradenstvo, ktoré ponúkame
ako jednu z našich služieb pre pacientov, ich blízkych a širokú verejnosť, dostať ešte bližšie k ľuďom.
Názov doterajšej Linky pomoci,
ktorá fungovala dlhé roky a neustále sme skvalitňovali a rozširovali jej
služby, sme pozmenili práve preto,
že je veľmi všeobecný a chceli sme
ho jednoznačne prepojiť s našou
organizáciou a oblasťou, ktorej sa
venujeme. Zároveň chceme onko-

logickým pacientom dať najavo, že
Onkoporadňa je tu práve pre nich
a ich blízkych a môžu sa na našich
pracovníkov v nej kedykoľvek obrátiť.
Doteraz mali pacienti možnosť
kontaktovať odborníkov na troch
rôznych telefónnych číslach, ktoré
od 23. októbra 2017 nahradilo jedno telefónne číslo 0800 11 88 11,
ktoré je zároveň pre všetkých bezplatné. V prípade, že volajúci nezastihne na linke konkrétneho odborníka, s ktorým sa chce poradiť,
môže nám otázku spolu s popisom
situácie poslať aj mailom na
poradna@lpr.sk

Jedným zo sprievodných podujatí
Týždňa Ligy proti rakovine bolo
aj športové podujatie pre onkologických pacientov s názvom OnkOlympiáda, ktorá sa uskutočnila
v Košiciach. Pacienti z celého Slovenska prišli na 3. ročník OnkOlympiády súťažiť v ôsmich športových disciplínach. Takmer stovka
pacientov si zmerala sily v košickej
Angels aréne. Cieľom podujatia
bolo dať pacientom priestor oddýchnuť si pri pohybových aktivitách, vymeniť si skúsenosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá.
Zároveň je toto podujatie dôkazom
toho, že onkologickí pacienti aj napriek svojmu ochoreniu dokážu žiť
V Onkoporadni sú pre pacientov, aktívnym životom.
ich blízkych a širokú verejnosť
každý deň k dispozícii odborníci Text a foto: Liga proti rakovine
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UMENIE

Sme úžasní IV.

Jedna z najkrajších:
68. výstava Umenia, ktoré lieči
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho zrekonštruovanom Preventívnom centre, na Heydukovej ulici v Bratislave sa konala už 68. výstava z voľného cyklu „Umenie,
ktoré lieči“. Výstava je zároveň štvrtou prezentáciou tých,
ktorí prekonali onkologické ochorenie, respektíve ich
rodinných príslušníkov pod názvom „Sme úžasní IV“. Výber malieb a ďalších atribútov zo svojej tvorivej dielne na
nej vystavila Katarína Olíková. Manželia Katarína a Aleš
Zlochovi tu zasa predstavili svoje fotografie, unikátne autorské sviečky a plastické fragmenty. Podľa ohlasov viacerých návštevníčok a návštevníkov, obe samostatné expozície v rámci spoločnej výstavy patria medzi najkrajšie
z toho čo doposiaľ prinieslo bezmála sedemdesiat výstav
Umenie, ktoré lieči sprístupnených v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

dárov, doplnkov bižutérie a iných
originálnych drobností, no najmä
obrazov. Život Bratislavčanke Katke priniesol ťažké chvíle, keď jej
ako 37-ročnej matke dvojročného
syna diagnostikovali v januári 2015
zhubný nádor prsníka. «Vďaka
okolnostiam, osudu, rodine, Bohu,
priateľom, vôli, láske, humoru, liečbe...sa mi otvorili akési dvere kamsi...neviem to popísať. Viem len, že
som začala maľovať a to mi zachránilo život. Už to budú dva roky, čo
maľujem svet v sebe a okolo seba,
čo tvorím maličkosti a vdychujem
im život. Maľovanie je pre mňa niečo ako forma denníka, moja osobná výpoveď, prejav nálady, myšlienky, zároveň je to terapia a vnútorná
potreba vyjadriť sa, proste v tom
som sa našla». Spomína, čo jej pomohlo prekonať uplynulé obdobie
svojho života.
Spolu s ďalšími pacientkami s rovnakým osudom sa zapojila tiež sa
do projektu «Empatická pohľadnica». Tá má slúžiť práve zdravému človeku ako pomôcka, keď sa
dozvie o onkologickej diagnóze
niekoho z blízkych a nevie ako má
s nimi komunikovať. Niekedy sa totiž stáva, že zdravý radšej chorého
obíde a tvári sa, že ho nevidí - lebo
sa mu bojí prihovoriť, pretože sa
obáva, či by sa ho oslovením nejako nedotkol alebo ho neurazil...

„D

ovoľte mi, aby som zmyla z vašich všedných dní
prach každodennosti. Ak chcete
byť šťastní, buďte!“ To sú myšlienčíslo 4/2017

ky, ktorými sa aj na hostí svojej
výstavy obracia Katarína Olíková,
umelkyňa, výtvarníčka - maliarka,
tvorkyňa záložiek do kníh, kalen-
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Pod názvom „Sondy do sviečkárskej dielne Zlochovcov“ sa na najnovšej výstave prezentuje zasa
Alexej Zlocha, ktorý pripravuje
návrhy výroby modelov (plexisklo,
drevo, sadra) a foriem, ako aj rea-

UMENIE
lizuje samotné odlievanie sviečok.
Rovnako ako jeho manželka Katarína Zlochová, ktorá je autorkou
fotodokumentácií, katalógov a pomocníčkou pri výrobe sviečok.
„Pri výrobe našich sviečok vzniká okrem finálneho produktu –
sviečky aj veľké množstvo rôznych
fragmentov z parafínu, stearínu,
lukoprénu, plexiskla, sadry a pod.
V mnohých prípadoch sú to samostatne zaujímavé objekty, ktoré sú
často inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu. Naša dielňa je k dispozícii aj
pre študentov bratislavskej Školy
úžitkového výtvarníctva J. Vydru
či pre petržalskú chránenú dielňu Impulz.“ Doplňujú informácie
o svojej tvorbe manželia Zlochovci.
Najnovšia výstava všetkých troch
autorov sa v Onkologickom ústave
sv. Alžbety uskutočňuje pod záštitou a za účasti Europa Donna Slovakia - Ružová stužka, n.f., ktorej
členky opäť počas vernisáže výstavy poinformovali hostí o zásadách
prevencie rakoviny prsníka a uskutočnili tiež nácvik samovyšetrenia
prsníkov. Aktuálna a to 68. výstava
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“ je sprístupnená bezplatne verejnosti v pracovné dni medzi 9 a 17 h
od 26. septembra do 8. decembra
2017.
Cyklus výstav umenia, ktoré
sprostredkovane lieči, zaviedol
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom najmä
z predpokladu, že umenie podnecuje harmóniu a môže tak podporiť i proces liečby. Prvú výstavu
cyklu „Umenie, ktoré lieči“ otvoril
ústav pre pacientov i ďalších záujemcov vo februári 2000. Výstavy
v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety pripravuje
realizačný tím vedený MUDr. Alenou Kállayovou v spolupráci s Europa Donna Slovakia.
Text a foto: Peter Kresánek
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ZAUJÍMAVOSTI

Najlepšie japonské auto pre rok 2018

Priateľský Swift
Vlajková loď značky Suzuki,
nový Swift tretej generácie
zvíťazil v záverečnom kole
hodnotenia nad šiestimi
finalistami a vybojoval prestížne japonské ocenenie
pre najlepšie domáce vozidlo: Auto roka 2018 (obdoba európskeho Car of
the Year).

J

aponský titul Auto roka sa udeľuje od roku 1991 pre novo
uvedené vozidlá vyrobené v tuzemsku. Do najnovšieho 27. hodnotenia uzatvoreného 14. novembra 2017 zaradili vozidlá uvedené
v období od 1. novembra 2016 do
31 októbra 2017. Titul Auto roka
pre Suzuki už v Japonsku získali:
WagonR (1993), WagonR a Wa-

gonR Stingray (2008), Swift (2005
i 2010) a Hustler (2014), Alto a Alto
Lapin (2015).
„Swift ponúka rad modelov a rôznych vyhotovení pre širokú škálu
užívateľov. Nechýba ani Swift Sport
so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, ktorý má vynikajúce
jazdné výkony a ovládateľnosť,
v ponuke je tiež variant vyhotove-

ný ako hybrid.“ Zdôvodnila udelenie pre značku Suzuki titulu Auto
roka 2018 Japonská asociácia automobilového výskumu a novinárov (Automotive Researchers’ and
Journalists’ Conference of Japan
- ARJ), podľa ktorej je Swift priateľský kompaktný automobil s citlivou odozvou pri riadení a dobrým
ovládaním, umožňuje športový
štýl a vynikajúce jazdné výkony
pri priaznivých nákladoch na nadobudnutie a prevádzku. Využíva
motor 1,2-litra DUALJET s odstupňovanými výkonovými parametrami, vrátane hybridného variantu
alebo preplňovaný jednolitrový
motor s priamym vstrekovaním.
Prednosťou vozidla je tiež ľahká
a pevná platforma HEARTECT novej generácie.
Japonskou asociáciou automobilového výskumu a novinárov (ARJ)
bol popri automobiloch Suzuki
spomedzi lídrov automobilizmu
už ocenený ako Osobnosť roka tiež
riaditeľ a prezident tejto značky
Osamu Suzuki.
Text: Ing. Andrej Ilavský,
Foto: Suzuki
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Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.
Spoločnosť má hlavné sídlo a výrobné jednotky v tesnej blízkosti mesta Šaľa, neďaleko Nitry. Časť
výroby sa realizuje aj na pracoviskách v Bratislave (bývalý areál Istrochem) a v Strážskom (areál
Chemko).
Za naše hlavné úlohy a ciele považujeme:

investície do rozvoja zamestnancov, líderstvo v odmeňovaní zamestnancov,

znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie,

investície do nových najmodernejších technológií šetrných k životnému prostrediu

neustály vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníkov,

finančná a materiálna podpora regiónov, v ktorých pôsobíme,

intenzívna spolupráca so strednými a vysokými školami,

podpora študentov formou brigád, odbornej praxe a štipendií.
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov:
 so stredoškolským vzdelaním v odbore:







chemik
elektrikár
obrábač kovov
strojný zámočník
železničiar

 s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania v oblasti:






chémia
strojárstvo
elektro
meranie a regulácia

Prax a odborné skúsenosti sú vítané, vo väčšine prípadov však nie sú nevyhnutnou podmienkou
prijatia.
V prípade záujmu stať sa členom našej „rodiny“, zašlite žiadosť a profesný životopis na e-mailovú
adresu personalne@duslo.sk alebo poštou na adresu: Personálny odbor, Duslo, a.s., 927 03, Šaľa.
Informácie o voľných pracovných miestach nájdete na stránke www.duslo.sk v sekcii „Kariéra“.
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Pomáhame sprístupňovať inovácie v medicíne

Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.
Spoločnosť má hlavné sídlo a výrobné jednotky v tesnej blízkosti mesta Šaľa, neďaleko Nitry. Časť
výroby sa realizuje aj na pracoviskách v Bratislave (bývalý areál Istrochem) a v Strážskom (areál
Chemko).
Za naše hlavné úlohy a ciele považujeme:
 investície do rozvoja zamestnancov, líderstvo v odmeňovaní zamestnancov,
 znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie,
 investície do nových najmodernejších technológií šetrných k životnému prostrediu
 neustály vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníkov,
 finančná a materiálna podpora regiónov, v ktorých pôsobíme,
 intenzívna spolupráca so strednými a vysokými školami,
 podpora študentov formou brigád, odbornej praxe a štipendií.
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov:
 so stredoškolským vzdelaním v odbore:







chemik
elektrikár
obrábač kovov
strojný zámočník
železničiar

 s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania v oblasti:

Komplexné služby pri uvádzaní nových medicínskych technológií
Registrácia a farmakovigilancia

Epidemiologické štúdie

Cenotvorba a kategorizácia

Prieskumy

Farmako-ekonomika

On-line aplikácie (PRICE-In, MONITOR-In, PRICE-Ex, Ex-PRICE, eRiX)

Nákladové štúdie
Pharm-In, spol. s r.o.
City Business Center V • Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
www.pharmin.sk

Pharm-In:

124A





chémia
strojárstvo
elektro
meranie a regulácia

Prax a odborné skúsenosti sú vítané, vo väčšine prípadov však nie sú nevyhnutnou podmienkou
prijatia.
V prípade záujmu stať sa členom našej „rodiny“, zašlite žiadosť a profesný životopis na e-mailovú
adresu personalne@duslo.sk alebo poštou na adresu: Personálny odbor, Duslo, a.s., 927 03, Šaľa.
Informácie o voľných pracovných miestach nájdete na stránke www.duslo.sk v sekcii „Kariéra“.
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Jazykové kurzy
v zahraničí
5 svetových jazykov, viac ako
50 atraktívnych lokalít
www.interstudy.sk
111A

Lugera & Maklér
Temps, s.r.o.
Priekopy 20, 821 08 Bratislava
00421-2-50109111
00421-2-50109102

Personálno – poradenská
činnosť

Adresa:
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
Web: http://www.lugera.sk
E-mail: lugera@lugera.com
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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
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
T.: 00421 2 5262 2611
00421 2 5262 2612
E info@interstudy.sk
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Ako sa vyrovnať so závažnými ochoreniami?
Bedeker zdravia podáva pomocnú ruku pacientom a ich blízkym.
Objednávky na adrese: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
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Nové číslo
už v predaji!

www.bedekerzdravia.sk

