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„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 poko-
ja v každodennom živote. Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia a osobných i pra-
covných úspechov v Novom roku 2019 Vám želá Rehoľa sv. Alžbety, vedenie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a redakcia časopisu Naša nemocnica.

Foto: Juraj Ďurný



Prečo sa Boh stáva človekom? 
Tak sa pýta sv. Anzelm v 11. 
storočí. V jeho uvažovaní 

nachádzame odpoveď, v ktorej sa 
približujeme k poodhaleniu tajom-
stva nesmiernej Božej lásky. Obno-
venie ľudskej prirodzenosti, zniče-
nej hriechom by sa nemohlo udiať, 
keby človek nesplatil Bohu, čo mu 
dlhoval kvôli hriechu. Ale dlh bol 
tak veľký, že hoci iba človek bol po-
vinný ho splatiť, dokázať to mohol 
iba Boh sám. Bolo teda treba, aby 
za dlh hriechu zadosťučinil Boh - 
človek (porov. CDH 2,6). Do takej 
miery sa Boh skláňa k človeku, že 
sa sám stáva človekom. 
Stojíme pred tajomstvom a ono 
si nachádza cestu do nášho srdca 
a cezeň do života. Nachádzame mu 
v nás širokú škálu foriem, každá 
odzrkadľuje stupeň našej preme-
ny v dozrievaní pre dokonalosť. 
To je dielo premieňajúcej moci 
času. Čím viac napredujeme, tým 

sa nám otvára bohatšia panoráma. 
Pri každom pohľade do jasličiek 
vidíme zreteľnejší obrys Golgoty. 
Svätá betlehemská noc sa stáva za-
čiatkom púte, ktorá nájde svoje za-
vŕšenie na Kalvárii. V tieni jasličiek 
presvitá tvar kríža. Kto patrí Kris-
tovi, vie, že žije celý Kristov život 
a tak Betlehemská noc je tá istá ako 
noc ukrižovania, je to jedna a tá istá 
noc, pripomína nám sv. Terézia Be-
nedikta z Kríža (Edith Stein) v jed-
nej svojej meditácii o tajomstve 
Vianoc. 
Zvony, ktoré počas adventu zvolá-
vali prorocké Rorate coeli, znejú te-
raz inak, tónom naplnenia dávnych 
prisľúbení: Slovo sa stalo Telom (Jn 
1,14). V čase sa napĺňajú dejiny, 
stojíme pred jasličkami, v ktorých 
dieťa Ježiš vystiera svoje rúčky. Tie-
to rúčky sú pozvaním k nasledova-
niu, dávajú a súčasne pozývajú. Ak 
sa vydáme za týmto pozvaním, kam 
nás bude viesť? Opäť odpovedá sv. 

Terézia Benedikta vo svojej medi-
tácii: prijať toto pozvanie znamená 
vydať sa na komplikovanú cestu, na 
ktorej treba dovoliť Božej milosti 
preniknúť celý môj ľudský život 
Božím životom. Cesta premeny. 
Túto premenu nedokáže vykonať 
sám čas, hoci ten dokáže premie-
ňať veľa. Toto je vianočná preme-
na srdca túžiaceho nadýchnuť sa 
tajomstva Betlehemskej noci a ne-
chať sa ním objať. Inak ako pred 
rokom. Zdokonalení prežitým, čím 
čas nechal svoju stopu na pohľade 
na svet, prioritách, tvári aj na srdci. 
Nech naša túžba po premenenom 
srdci počas týchto Vianoc nájde 
svoje naplnenie. 

Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.,
kancelár kúrie a riaditeľ 
arcibiskupského úradu

Foto: Peter Kresánek 

Všetko, čoho sa dotýka čas, nesie na sebe známku tohto dotyku. 
Čas nesie so sebou premenu, ako v rozprávke, keď sa na dotyk všet-
ko menilo na zlato. Čoho sa dotkol čas, nesie si jeho stopu. Žiaden 
človek nie je uchránený od tohto dotyku a tak sa aj my premieňa-
me. Mení sa pohľad na svet, menia sa priority, mení sa tvár aj srdce 
sa mení. Včera sme boli iní, ako dnes. 
Aj Vianoce, hoci prichádzajú vždy znovu a znovu nie sú stále rov-
naké, vôbec nie. Je na nich niečo, čoho sa dotýka čas, to podlieha 
premene a preto sú pre nás každý rok niečím iné. No je na nich 
tiež niečo, kam dotyk času nedosiahne. Tu sa žiadna premena 
nekoná. Tajomstvo, ktoré žije nad plynutím času, napĺňa svojím 
nemenným zmyslom premieňajúce sa srdce človeka. Vďaka času 
a v ňom dozrievajúcemu človečenstvu v nás môžeme toto nemen-
né tajomstvo čerpať do vždy novej nádoby nášho srdca.   

SLOVO NA ÚVOD
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Vianočná 
premena



číslo 4/2018

OBSAH

4

SLOVO NA ÚVOD

3   Vianočná premena

Všetko, čoho sa dotýka čas, nesie na sebe znám-
ku tohto dotyku. Čas nesie so sebou premenu, 
ako v rozprávke, keď sa na dotyk všetko menilo 
na zlato. Čoho sa dotkol čas, nesie si jeho stopu. 
Žiaden človek nie je uchránený od tohto dotyku 
a tak sa aj my premieňame. Mení sa pohľad na 
svet, menia sa priority, mení sa tvár aj srdce sa 
mení. Včera sme boli iní, ako dnes. 

NAšE PRACOVISKá

6  Klinika stereotaktickej 
 rádiochirurgie OÚSA 

V Onkologickom ústave svätej Alžbety (OÚSA) 
podstúpilo už vyše 2-tisíc pacientov liečbu 
stereotaktickou rádiochirurgiou. Pri tejto vysoko 
precíznej radiačnej liečbe je skalpel nahradený 
x-nožom a zákrok sa uskutočňuje bez naruše-
nia integrity tela pacienta - pomocou žiarenia 
fotónmi.

8  Klinika radiačnej 
 onkológie OÚSA 

Klinika radiačnej onkológie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety (OÚSA) každý mesiac zaháji 
liečbu na lineárnych urýchľovačoch ústavu pre 
zhruba 120 nových pacientov, vrátane približne 
dvoch či troch detí. Realizuje pritom aj špeciali-
zované spôsoby liečby ako je celotelové ožiarenie 
a stereotaktická intrakraniálna rádiochirurgia. 
Klinika má k dispozícii dva lineárne urýchľovače 
firmy Varian: typ 600C/D a typ 2100C/D ako aj 
simulátor Acuity. 

UDIALO SA

9  Uznanie pre výnimočnú 
 publikáciu

Hneď dve ocenenia najnovšie zožala knižná pub-
likácia: Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a kolektív 
Všeobecná ONKOLÓGIA, Bratislava, 608 strán, 
ktorú vydal SOLEN v roku 2017 ako najmoder-
nejšiu monografiu o onkologických ochoreniach. 
Publikáciu pripravili v nadväznosti na 20. výročie 
vzniku Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA). 

DOBROČINNOSŤ

10 
 Združenie pre Onkológiu 

„Koniec roka je časom bilancovania, ale aj 
plánovania. Dovoľte mi preto aj touto cestou 

prejaviť vďaku všetkým tým, ktorí podporili naše 
Združenie pre Onkológiu. Určite každý z nás bol 
už niekedy oslovený občianskym združením, 
alebo nadáciou finančne prispieť na dobrú 
vec. Je len prirodzené, že sa do takýchto aktivít 
radi zapojíme, najmä ak vieme, že naša pomoc 
bude naozaj efektívna, adresná a že tí, ktorí ju 
potrebujú ju aj ocenia. 

LEKáREŇ SV. ALŽBETY

11 Píše nám budúca farmaceutka 
 Dobre využitý čas

Volám sa Terézia Smiešková, som študentkou 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave a praxovala som v Lekárni sv. Alžbety 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. V rámci môjho 
štúdia a praxe som sa zúčastnila edukačného 
projektu ATIP (Advanced Training in Pharmacy 
Care) s témami: Magnézium v praxi lekárnika, 
Lekárnik a prvá pomoc. V ústave som pôsobila 
ako dobrovoľníčka a neskôr ako praktikanta 
5. ročníka farmaceutickej fakulty v lekárni sv. 
Alžbety až do obdobia ku koncu roku 2018.

UDIALO SA

12 Požehnanie od Svätého Otca 
 Oslavy sviatku sv. Alžbety

Tohtoročné oslavy sviatku sv. Alžbety ozvláštnilo 
výnimočné jubileum 280 rokov od príchodu 
sestier alžbetínok do nášho mesta, kde založili 
nemocnicu. V službe chorým pokračuje Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety– ako jedna z niekoľkých 
nemocníc na Slovensku a tisícov kresťanských 
nemocníc vo svete. 

NAšE PRACOVISKá

16 Klinika stomatológie 
 a maxilofaciálnej chirurgie

Deň 16. november 2018 bol pre Kliniku stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSMFCH) 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského (LFUK) zvlášť 
výnimočný. V ten deň sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie niektorých jej častí po rekonštrukcii. 

ODBORNÉ PODUJATIA A MARKETIN-
GOVÉ AKTIVITY

18 55. Bratislavské  
 onkologické dni 

Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) sa stali už 
tradičným jesenným odborným onkologickým 
podujatím, ktoré organizuje Slovenská onkolo-
gická spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitú-
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ciami, vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Tohtoročné podujatie sa konalo v dňoch 27. až 
28. septembra v bratislavskom hoteli Holiday 
Inn, pričom odborníci na tomto podujatí v širo-
kom spektre posudzovali problematiku súvisiacu 
s kolorektálnym karcinómom. 

BLAHOŽELáME NAšIM JUBILANTOM

21 doc. MUDr. Martin Hrubiško,  
 PhD., mim. prof.

„Jeho rady a liečba mi výrazne zlepšili zdravotnú 
situáciu... Jednoznačná voľba pre toho, kto hľadá 
prvotriedneho odborníka“. To sú len niektoré 
názory pacientov, ktorými je hodnotený náš 
decembrový jubilant....

22 MUDr. Elena Bolješiková,  
 CSc.

Naša nemocnica má obrovskú výhodu, ktorá 
nespočíva ani v jej polohe v strede mesta ani v 
budovách, v ktorých sídli, ani v prístrojovom vy-
bavení, ktorým disponuje, ale spočíva v ľuďoch, 
ktorí v nej pracujú. V ľuďoch, v ktorých sa spája 
odborná erudovanosť s hlbokou ľudskosťou, lebo 
jedno bez druhého nemá cenu pre pacienta. 

23 Doc. Ing. Čestmír Altaner,  
 DrSc.

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., sa narodil 20. no-
vembra 1933 v Lukách nad Jihlavou. Po maturite 
na klasickom gymnáziu v Jihlave bol prijatý na 
štúdium na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave, 
ktoré ukončil v špecializácii liečivá s červeným 
diplomom v roku 1957. Šťastnou náhodou začal 
svoju vedeckú činnosť vykonávať v Ústave pre 
výskum a liečbu rakoviny, ktorý v roku 1946 za-
ložil vo vtedajšej budove Rehole sv. Alžbety prof. 
MUDr. Viliam Thurzo, akademik SAV a ČSAV. 

UMENIE

30 71. výstava Umenia, ktoré  
 (naozaj) lieči

 Dňa 19. septembra 2018 sa v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre 
na Heydukovej ulici v Bratislave uskutočnila 
vernisáž už 71. výstavy z voľného cyklu „Umenie, 
ktoré lieči“ a zároveň piata prezentácia tých, ktorí 
prekonali onkologické ochorenie, respektíve ich 
rodinných príslušníkov pod názvom „Sme úžasní“. 
Výstava je sprístupnená bezplatne verejnosti v 
pracovné dni medzi 9 a 17 h do 15. januára 2019

SPEKTRUM ZAUJÍMAVOSTÍ

33  Prichádza nová Vitara 

Suzuki Vitara - najžiadanejší model osobného 
auta počas tohtoročného júna a štvrtý rok naj-
predávanejšie SUV na Slovensku, sa už dodáva v 
novom vyhotovení. Nová Vitara ponúka na výber 
dva turbo motory Boosterjet s priamym vstre-
kovaním: motor s objemom 1,0 litra s filtrom 
pevných častíc (82 kW/112 k; 170 Nm) alebo 
výkonnejší 1,4 litra (103 kW/140 k; 220 Nm).  

SPEKTRUM ZAUJÍMAVOSTÍ

25 Mikuš Diamonds v Eurovei  
 Dokonalé klenotnícke diela

V novootvorenom klenotníctve, na treťom po-
schodí obchodného centra Eurovea (hneď vedľa 
špičkovej predajne Alizé), ponúka slovenská 
značka Mikuš Diamonds prémiové šperky. Náj-
dete tu v nápaditom ručnom vyhotovení bohaté 
zastúpenie šperkov s diamantmi i prírodnými 
kameňmi. Nechýba ani široká paleta zásnubných 
prsteňov a svadobných obrúčok či špeciálne 
šperky a kolekcie pre deti i mládež.

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

26 
 Očami dobrovoľníčky

Lucia je v Dobrovoľníckej skupine Vŕba už viac ako 
dva roky. Sme radi, že nám napísala nasledujúci 
príspevok, ochotne sa v ňom podelila o svoje skú-
senosti a zároveň tak sprostredkovala, ako vyzerá 
dobrovoľníctvo aj z pohľadu dobrovoľníka.

LIGA PROTI RAKOVINE

28 OnkOlympiáda po štvrtýkrát 
 Tentoraz v Bratislave

Ďalšie úspešné podujatie Ligy proti rakovine 
(LPR) a jej partnerov - niekoľkodňová športová 
OnkOlympiáda - sa konalo koncom októbra  
v Bratislave. V poradí už štvrtého ročníka OnkO-
lympiády, konaného po Košiciach a Lučenci opäť 
v Bratislave, sa mal možnosť zúčastniť úctyhodný 
počet: spolu až sto onkologických pacientok  
a pacientov. Aktívnemu pohybu a súťaženiu sa 
pritom mohli počas podujatia venovať pacienti 
nielen rôznych vekových skupín a pohlavia ale  
i onkologickej diagnózy.



Klinika stereotaktickej rádio-
chirurgie OÚSA, ktorá v sú-

časnosti funguje tiež ako spoločné 
pracovisko Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity (SZU) a Vysokej ško-
ly zdravotníctva a sociálnej práce 
svätej Alžbety (VšZaSP) už má 

z liečby metódou stereotaktickej 
rádiochirurgie nielen slovenských, 
ale aj zahraničných pacientov vyše 
dvadsaťročné skúsenosti. 

Stereotaktická rádiochirurgia – 
jednorázové ožiarenie lézií s vyso-
kou dávkou a presnosťou je účinná 
najmä pri liečení nádorov mozgu 
(predovšetkým meningeómov, 
schwannómov), nádorov hypofý-
zy, cievnych malformácií (AVM), 
nádorov oka (uveálne melanómy 
a nádory corpus cilliare), tiež pri 
mozgových metastázach, či funkč-
ných ochoreniach, ako je napríklad 
bolesť trojklaného nervu. Uplatňu-

V Onkologickom ústave svä-

tej Alžbety (OÚSA) podstú-

pilo už vyše 2-tisíc pacien-

tov liečbu stereotaktickou 

rádiochirurgiou. Pri tejto 

vysoko precíznej radiač-

nej liečbe je skalpel nahra-

dený x-nožom a zákrok sa 

uskutočňuje bez narušenia 

integrity tela pacienta - po-

mocou žiarenia fotónmi.
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Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA 

Skalpel nahradený x-nožom
Unikátna liečba pre vyše 2-tisíc pacientov

Stereotaktická rádiochirurgia si vyžaduje tiež tímovú prácu i využitie 
moderných diagnostických zariadení.

Pacienta na liečbu začína chystať doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, 
PhD., MPH z Kliniky Oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského (LFUK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov.
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V príprave pacienta pokračuje prednosta Kliniky stereotaktickej rá-
diochirurgie OÚSA, SZU a VŠZaSP prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD., z Ústavu lekárskej fyziky OÚSA a SZU (sediaci) a MUDr. Martin Chorváth, 
PhD., MPH, primár Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety pri nastavova-
ní parametrov liečby.

je sa pri rizikovo umiestnených, 
chirurgicky nedostupných pato-
logických léziách. Tiež vtedy, ak 
by bola operačná liečba chorého 
v celkovej anestézii rizikom vzhľa-
dom na jeho zdravotný stav alebo 
vek. O vhodnosti využitia tejto me-
tódy alebo iných liečebných postu-
pov (neurochirurgická operácia, 
ožiarenie externou rádioterapiou) 
rozhoduje odborná komisia pre 
indikáciu stereotaktickej rádiochi-
rurgie, ktorej predsedom je špičko-
vý neurochirurg prof. MUDr. Juraj 
šteňo, DrSc.

Dvojtisíca liečba touto metódou, 
a to pacienta s uveálnym mela-
nómom, sa uskutočnila na Klini-
ke stereotaktickej rádiochirurgie 
OÚSA, SZU a VšZaSP pod vedením 
jej prednostu prof. MUDr. Mirona 
šramka, DrSc. Pri jubilejnej liečbe 
nechýbali v tíme ani známi leká-
ri špecialisti ako doc. MUDr. Mgr. 
Alena Furdová, PhD., MPH z Klini-
ky Oftalmológie Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského (LFUK) 
a Univerzitnej nemocnice Bratisla-

va Ružinov či doc. RNDr. Gabriel 
Králik, PhD., z Ústavu klinickej fy-
ziky OÚSA a SZU. 

Významný podiel pri uplatňovaní 
unikátnej liečby stereotaktickou 
rádiochirurgiou majú aj ďalší od-
borníci, okrem iného z II. Rádio-
logickej kliniky LFUK a OÚSA ako 
aj z kliniky Nukleárnej medicíny 
LFUK a OUSA. K úspešnému prie-

behu liečebných úkonov je ne-
vyhnutná taktiež precízna práca 
rádiologických technikov Kliniky 
radiačnej onkológie SZU a OUSA.

Text: MUDr. Martin Chorváth, 
PhD., MPH, primár Kliniky stere-
otaktickej rádiochirurgie Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety
Ilustračné archívne foto:  
Peter Kresánek



číslo 4/2018

NAšE PRACOVISKá

8

Vývoj technológií však napre-
duje neustále ďalej a tak je len 

samozrejmé, že vedenie OÚSA sa 
rozhodlo nadobudnúť a uviesť do 
prevádzky dva úplne nové moder-
né lineárne urýchľovače, aj keď to 
predstavuje nemalé náklady.

Obmena prístrojového traktu, 
oboch lineárnych urýchľovačov 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
sa už začala serióznym výberovým 
konaním. Zúčastnili sa ho priamo 
tie firmy, ktoré na slovenský trh 
lineárne urýchľovače dodávajú. 
Podľa kritérií, ktoré boli stanove-
né odborníkmi z radov radiačných 
onkológov a klinických fyzikov, sa 
víťazom výberového konania stala 
firma Amedis.

Práce na projekte obmeny urýchľo-
vačov začali ihneď po podpise kúp-
nej zmluvy a sú rozdelené na dva 
veľké celky zahrnujúce postupnú 
výmenu oboch urýchľovačov, tak 
aby bol vždy jeden funkčný a bez 
prerušenia liečby pripravený k dis-
pozícii našim pacientom. Práce sú 
plánované s ohľadom na prevádz-
ku nielen ambulantnej ale aj lôžko-
vej časti kliniky. 

V rámci inštalácie a sprevádzko-
vania oboch nových prístrojov sú 
potrebné veľmi seriózne fyzikálne 
dozimetrické merania, ktoré si vy-
žadujú s ohľadom na presnosť tiež 
svoj nevyhnutný čas. Všetko je však 
naplánované tak, aby sme mali už 
koncom roku 2019 funkčné, mo-
derné a vysoko precízne pracovis-
ko radiačnej onkológie, ktoré bude 
vybavené dvomi identickými naj-
modernejšími lineárnymi urých-
ľovačmi firmy Varian a novým CT, 

softwarovo vybaveným pre pláno-
vanie rádioterapie.

Je samozrejmé, že úzko spolupra-
cujeme so všetkými oddeleniami 
radiačnej onkológie na Slovensku 
a pacienti sú podľa potreby ožaro-
vaní aj na pracoviskách v blízkosti 
ich bydliska. Vzhľadom na to, že 
Bratislava má dve nemocnice s pra-
coviskami radiačnej onkológie – 
Onkologický ústav sv. Alžbety a Ná-
rodný onkologický ústav (ktorý sa 
nachádza tiež v štádiu postupnej 
obmeny prístrojového traktu) sú 
pacienti z Bratislavy a okolia aj te-
raz indikovaní na radiačnú liečbu 
včas a kvalitne. Prispieva k tomu 
okrem iného tiež tá skutočnosť, že 
naša spolupráca s Oddelením ra-
diačnej onkológie Národného on-
kologického ústavu je veľmi úzka, 
spoľahlivá a promptná.

Text: MUDr. Monika šandorová
primárka Oddelenia 
externej rádioterapie
Klinika radiačnej onkológie
Onkologický ústav sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek 

Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) každý me-
siac zaháji liečbu na lineárnych urýchľovačoch ústavu pre zhruba 120 nových pa-
cientov, vrátane približne dvoch či troch detí. Realizuje pritom aj špecializované 
spôsoby liečby ako je celotelové ožiarenie a stereotaktická intrakraniálna rádio-
chirurgia. Klinika k dispozícii dva lineárne urýchľovače firmy Varian: typ 600C/D 
a typ 2100C/D ako aj simulátor Acuity. 

Klinika radiačnej onkológie OÚSA 

Spúšťa sa náročný projekt
Nové lineárne urýchľovače Varian



Výbor Sekcie pre vedeckú a od-
bornú literatúru a počítačové 

programy Literárneho fondu ude-
lil pre Všeobecnú ONKOLÓGIU 
prémiu za vedeckú a odbornú 
literatúru v kategórii biologické 
a lekárske vedy. Ocenenie prevza-
li v obradnej sieni bratislavského 
Zichyho paláca zostavovatelia pub-
likácie doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc., a prof. MUDr. Dalibor On-
druš, DrSc. Ďalšie ocenenie výni-
močnej monografie, označenej za 
obrovské a veľkolepé dielo, ten-
toraz od Slovenskej onkologickej 
spoločnosti, zasa spoločne obaja 

protagonisti prevzali v rámci 55. 
Bratislavských onkologických dní.

„Chcem sa pekne poďakovať celé-
mu 71-člennému tvorivému tímu 
našej publikácie na ktorej sa spo-
lupodieľali aj ďalší autori z Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety i z iných 
slovenských špecializovaných pra-
covísk. Zároveň chcem tiež pre-
javiť vďaku vydavateľstvu Solen 
a jeho riaditeľke Mgr. Kataríne Po-
spíšilovej za naozaj veľmi úspešnú 
spoluprácu a pomoc pri vydaní 
tohto diela“, uviedol okrem iné-
ho pri udelení ocenenia konateľ 

Onkologického ústavu sv. Alžbety 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
 
Nová publikácia už slúži nielen pre 
lekárov, medikov či doktorandov, 
alebo prírodovedcov ale tiež pre 
ostatnú zainteresovanú vedeckú 
pospolitosť. Naplňuje tak cieľ: na 
základe najnovších poznatkov ďa-
lej skvalitniť onkologickú starost-
livosť, zvýšiť úsilie ľudí zamerané 
na prevenciu vzniku rakoviny i na 
úspešnú liečbu nádorov a tým pri-
spieť k zníženiu mortality na onko-
logické ochorenia.
Text a foto: Peter Kresánek
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Viacnásobné ocenenia autorov monografie
Všeobecná onkológia

Uznanie pre výnimočnú publikáciu

Hneď dve ocenenia najnovšie zožala knižná 

publikácia: Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a ko-

lektív Všeobecná ONKOLÓGIA, Bratislava, 

608 strán, ktorú vydal SOLEN v roku 2017 ako 

najmodernejšiu monografiu o onkologických 

ochoreniach. Publikáciu pripravili v nadväz-

nosti na 20. výročie vzniku Onkologického 

ústavu sv. Alžbety (OÚSA).
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Projekty, ktoré sme realizovali 
pomohli poskytovať slovenské-

mu onkologickému pacientovi to, 
čo mu z hľadiska najnovších vedec-
kých poznatkov náleží. Materiálno-
-technická podpora poskytovateľov 
onkologickej zdravotníckej starost-
livosti, rozvoj edukácie v oblasti on-
kológie ale aj medicíny všeobecne, 
sú základom našej činnosti. 
V nasledujúcom roku 2019 sa chce-
me opäť uchádzať o vašu priazeň. 
Získané prostriedky (poukázanie 
2 % i finančné dary) sa snažíme 
použiť tak, aby mal z nich úžitok 
čo najväčší počet ľudí, ktorí „našu-
-vašu“ pomoc potrebujú. Kvalitná 
zdravotnícka starostlivosť však nie 
je možná bez adekvátne edukova-
ného personálu. Som preto nes-

mierne rád, že po dlhoročnom úsi-
lí sa nám podarilo na Ministerstve 
zdravotníctva SR získať akreditáciu 
študijného programu sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pra-
covníkov pod názvom „Neodklad-
ná podpora životných funkcií“. 
Bližšie informácie o študijnom 
programe, projektoch, ktoré sme 

realizovali, či o spôsoboch pod-
pory (darovanie finančných pro-
striedkov na základe darovacej 
zmluvy, poukázanie 2 % z odvede-
ných daní) sa môžete dozvedieť na 
internetovej stránke 
www.preonkologiu.sk 
MUDr. Miroslav Klačko, PhD.,
predseda ZpO

Koniec roka je časom bilancovania, ale aj plánovania. Do-
voľte mi preto aj touto cestou prejaviť vďaku všetkým tým, 
ktorí podporili naše Združenie pre Onkológiu. Určite kaž-
dý z nás bol už niekedy oslovený občianskym združením, 
alebo nadáciou finančne prispieť na dobrú vec. Je len pri-
rodzené, že sa do takýchto aktivít radi zapojíme, najmä ak 
vieme, že naša pomoc bude naozaj efektívna, adresná a že 
tí, ktorí ju potrebujú ju aj ocenia. 

Združenie pre Onkológiu - podpora 
kvalitnej zdravotníckej starostlivosti

Chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za starostlivosť vo vašom Onkologickom ústave sv. Alžbety. 
Dňa 31. októbra 2018 som bola na vyšetrení u pána prednostu doc. MUDr. Jána Podobu, CSc. Vážim si jeho 
vysoko profesionálny, odborný, milý, trpezlivý a veľmi ľudský prístup ku mne ako ku pacientke počas môj-
ho vyšetrenia. Patrí Vám veľká vďaka.

Ing. Dominika Rexova, MBA asistentka generálnej riaditeľky na Finančnom riaditeľstve SR
Myslím si, že časopis Naša nemocnica Onkologického ústavu sv. Alžbety sa vydaril. Ja ho volám „moja“ 
nemocnica. Jeho tvorcovia si zaslúžia pogratulovať. Cením si, že sa tiež venuje osobnostiam slovenskej 
onkológie. Ďakujem za priestor na publikovanie článkov i pozornosť, ktorú venoval aj môjmu zosnulému 
manželovi MUDr. Jánovi Sirackému, DrSc.

MUDr. Eva Siracká, DrSc. prezidentka Ligy proti rakovine
Tento ústav si treba vážiť. Keď som niečo potreboval, vždy to bolo zrealizované. Ľudia si tu vážia jeden 
druhého. Cítia spolupatričnosť.

Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc., primár Oddelenia hematológie  
a transfuziológie Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Od r. 2012 som Vaša pacientka. Prešla som rôznymi terapiami, ktoré rozhodovali o mojom bytí či nebytí. 
Človek si postupne viac uvedomoval, čo znamená v živote to najdôležitejšie - zdravie. Preto som s dôverou 
prijímala rozhodnutie Vašich lekárov. Mala som veľké šťastie, že som sa dostala do rúk MUDr. škultétyovej. 
Za toto obdobie som získala pri nej úplnú dôveru, o čom ma presviedčal jej odborný a ľudský prístup ku 
mne a mojej chorobe. S odstupom času som prichádzala k nej ako k druhej matke. Rozhodla som sa napí-
sať Vám tento list preto, že chcem touto cestou prostredníctvom Vás vyjadriť obrovskú vďaku p. MUDr. 
škultétyovej a jej kolektívu. Jej prístup ku mne sa nedá vyjadriť iným ako tým, že prosím pána Boha o jej 
zdravie, pohodu v práci a dlhý šťastný život.

Vaše ohlasy a názory
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Súčasťou edukačného projektu 
ATIP bolo absolvovanie pred-

nášok týkajúcich sa uplatnenia vo 
farmácii magnézia z pohľadu viace-
rých špecialistov ako sú: MUDr. Va-
chulová, PhD., kardiológ z NÚSCH 
Bratislava, MUDr. Milan Grofík, 
neurológ z kliniky JLF UK a UN 
Martin, či MUDr. Andrea Vašková, 
gynekologicko-pôrodnícke oddele-
nie FNsP Prešov. 

Na základe takto získaných infor-
mácii som už mohla lepšie iden-
tifikovať pacientov, u ktorých je 
vhodná samoliečba magnéziom. 
Pre úplnosť získania čo najlepších 
informácií, som sa zúčastnila tiež 
workshopu Dispenzačný trenažér, 
prostredníctvom ktorého som sa 
naučila aké informácie a ako ich 
treba poskytovať, aby bola liečba 
magnéziom účinná a bezpečná. 
Veľa poznatkov som si osvojila naj-
mä pod vedením PharmDr. Petra 
Stanka z PharmINFO Bratislava, 
ktorý spomínaný workshop viedol.

Praktickou súčasťou projektu ATIP 

bola tiež intervencia u návštevní-
kov Lekárne sv. Alžbety zameraná 
na kardiovaskulárnu prevenciu. 
Cieľom bolo zistiť znalosť laickej 
verejnosti o základných bioche-
mických parametroch (krvný tlak 
a cholesterol) a edukácia verejnosti 
o kardiovaskulárnej prevencii v le-
kárni. Taktiež som návštevníkom 
lekárne ponúkala a uskutočňovala 
meranie krvného tlaku, prostred-
níctvom tlakomeru dostupného 
v lekárni a aj vyplňovala s nimi on-
-line dotazníky. Súčasťou anonym-
ného dotazníka boli tiež otázky 
typu: Fajčíte? Koľkokrát za týždeň 
ste aspoň 30 minút denne fyzicky 
aktívny? Chodievate na preventív-
ne prehliadky?

Najskôr som mala obavy, že nenáj-
dem dostatok ľudí, ktorí by si dali 
zmerať tlak krvi a odpovedať na 
dané otázky. Nakoniec som však 
bola veľmi milo prekvapená ocho-
tou ľudí nájsť si pre to čas a záro-
veň dozvedieť sa viac o prevencii 
pred kardiovaskulárnymi ochore-
niami. Na záver tejto aktivity som 
každému účastníkovi odovzdala 
brožúrku Sprievodca meraním 
krvného tlaku, ktorá obsahuje tiež 
kód zdravého života. 

Kód predstavuje číselné vyjadre-
nie 0-30-5-120-80, ktorého význam 
je: 0 = nefajčiť, 30 = fyzická aktivita 
denne 30 minút a viac, 5 = hladina 

celkového cholesterolu 5 mmol/l 
a menej, 120/80 = krvný tlak menej 
ako 120/80 mm Hg. 

Druhá téma projektu dostala názov 
Lekárnik a prvá pomoc. Túto tému 
by som Vám rada chcela priblížiť 
prostredníctvom posteru, ktorý sa 
nachádza na vonkajšej strane obál-
ky (na strane číslo 36) tohto časo-
pisu. Uvádza veľmi zrozumiteľne 
postupy k poskytnutiu prvej pomo-
ci, pre všetkých čitateľov časopisu 
Naša nemocnica, ktorým by som 
chcela odporučiť, aby podobne tak 
ako ja, absolvovali vo svojom vlast-
nom záujme kurz prvej pomoci.

Na prax v Lekárni sv. Alžbety a na 
projekt ATIP budem spomínať ako 
na dobre investovaný čas. Ďakujem 
pekne priamym školiteľom na pra-
xi, ktorými boli RNDr. Tibor Zon-
nenschein, zodpovedný farmaceut 
Lekárne sv. Alžbety a Katarína Zon-
nenscheinová, farmaceutická labo-
rantka. A samozrejme veľká vďaka 
patrí celému kolektívu za prijatie 
a dôveru, cenné rady, zaujímavé 
rozhovory a za možnosť, mnoho 
sa naučiť. Moju prax v Lekárni sv. 
Alžbety hodnotím pozitívne a ďa-
kujem, že som tu mohla byť. Do 
nasledujúcich dní i celého nového 
roku vám prajem veľa osobných aj 
pracovných úspechov!

Foto: Peter Kresánek

Píše nám budúca farmaceutka

Dobre využitý čas
Volám sa Terézia Smiešková, som študentkou Farmaceutickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave a praxovala som v Lekárni 
sv. Alžbety Onkologického ústavu sv. Alžbety. V rámci môjho štúdia 
a praxe som sa zúčastnila edukačného projektu ATIP (Advanced 
Training in Pharmacy Care) s témami: Magnézium v praxi lekárni-
ka, Lekárnik a prvá pomoc. V ústave som pôsobila ako dobrovoľ-
níčka a neskôr ako praktikanta 5. ročníka farmaceutickej fakulty 
v lekárni sv. Alžbety až do obdobia ku koncu roku 2018.
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Slávenie sviatku sa v tomto roku 
začalo deväťdňovou modlit-

bovou prípravou v nemocničnej 
kaplnke, tzv. Novénou k sv. Alžbe-
te. Sestry a aj niektorí zúčastnení 
zamestnanci, veriac, že „kde sú dva-
ja alebo traja v mojom mene, tam 
som aj ja medzi nimi“(Mt 18,20-
21), vyprosovali celej nemocnici 
na príhovor sv. Alžbety všetky po-
trebné milosti. Každodenne sa ob-
racali k svätej Alžbete aj nasledov-
nými slovami: „Daj, aby sme sa od 
teba učili oslobodzovať sa od ne-
potrebných vecí. Pripomínaj nám, 
že láska je najdôležitejšia. Len ak 
modlitba bude žriedlom našej sily 

Tohtoročné oslavy sviatku sv. Alžbety ozvláštnilo výni-
močné jubileum 280 rokov od príchodu sestier alžbetí-
nok do nášho mesta, kde založili nemocnicu. V službe 
chorým pokračuje Onkologický ústav sv. Alžbety– ako 
jedna z niekoľkých nemocníc na Slovensku a tisícov kres-
ťanských nemocníc vo svete. 

Požehnanie 
od Svätého Otca

Oslavy sviatku 

sv. Alžbety
280 rokov
od príchodu 
alžbetínok

a slobody, dokážeme podľa tvojho 
vzoru zobrať na seba úlohy, ktoré 
nám Boh dáva.“ 
Vrcholom slávenia sviatku svätej 
Alžbety bol posledný deň novény, 
ktorej program bol umocnený sláv-
nostnou svätou omšou v Kostole 
svätej Alžbety. Hosťom a slávnost-
ným celebrantom bol brat kapu-
cín Jakubrafael Patay, ktorý je od 
februára 2016 v službe Misionára 
Milosrdenstva a keďže sa predne-
dávnom vrátil zo stretnutia so Svä-
tým Otcom, všetkým zúčastneným 
udelil požehnanie Svätého Otca.
Neodmysliteľnou súčasťou sviatku 
bolo tradičné stretnutie sestier so 
zamestnancami. Sviatočnú atmo-
sféru celého dňa dotvoril folklórny 
súbor Brezinka z Bolerázu nielen 
počas svätej omše a pri stretnutí 
so zamestnancami, ale svojou hud-
bou, spevom a tancom nezabudli 
potešiť ani našich pacientov. 
K oslavám sviatku sv. Alžbety sa 
vraciame v redakčnej úprave as-
poň niektorými myšlienkami, 
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ktoré pri tejto vzácnej príležitosti 
odzneli. Veríme, že určite padnú 
na úrodnú pôdu i medzi čitateľmi 
nášho časopisu. Nevšedné chvíle 
osláv nám pripomenú i vybrané fo-
tografické zábery. 

Pomáhate vytvárať nádherné 
dielo - mozaiku lásky 

Z príhovoru, ktorý predniesla ge-
nerálna predstavená Rehole svätej 
Alžbety sestra Mária Ragulová:

„Prejavom toho, čo dáva tomuto 
dňu tú najväčšiu krásu je vďačnosť. 
Vďačnosť, ktorá má dlhý zoznam 
a to, čo z neho v tejto chvíli chcem 
zvýrazniť, ste práve vy. Sme Bohu 
a aj vám vďačné, že vás máme; že 
svojou každodennou nasadenos-
ťou pre dobro nám pomáhate vy-
tvárať toto nádherné dielo - „mo-
zaiku“ lásky, v ktorej každá jedna 
čiastočka, dielik, má svoje jedi-
nečné a nenahraditeľné miesto.  
So sestrami na vás často myslíme 
v modlitbách a vyprosujeme vám 
veľa darov Ducha Svätého, veľa 
síl a vytrvalosti. Vieme, že mnohé 
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obety, ktoré do tejto nemocnice 
vnášate sa nedajú ľudsky doceniť 
a tak nech to všetko vynahradí 
a odmení Pán. 
Ďakujeme za všetky prejavy priaz-
ne a podpory, ktorých sa nám do-
stáva predovšetkým v tieto dni, ale 
aj v priebehu celého roka. 
Ďakujeme pátrovi Jakubrafaelo-
vi Pataymu, z rehole kapucínov, 
že bol ochotný prísť medzi nás 
a sprostredkovať nám tie najvzác-
nejšie milosti skrze slávenie Eucha-
ristie a prostredníctvom Božieho 
slova. 
Ďakujeme súboru Brezinka, aj 
všetkým našim spevákom a všet-
kým tým, ktorí prispeli akýmkoľ-
vek spôsobom  pri príprave tohto 
stretnutia. 
Všetkým ešte raz Pán Boh zaplať!“

šťastie prináša možnosť 
robiť šťastnými iných ľudí

Z myšlienok, ktoré spomenul Mi- 
sionár Milosrdenstva brat kapu-
cín Jakubrafael Patay, OFMCap

Hneď na začiatku by som sa mal 
tak chuť opýtať, koľkokrát ste sa 
aj vy stretli s ľudskou vďačnosťou 
za prácu, ktorú vykonávate? Alebo 
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koľkokrát ste ráno prišli a brali to 
ako svoju povinnosť, rutinu? Alebo 
ste sa stretli s veľkým nevďakom, 
že vám niekto vynadal a mali ste čo 
robiť aby ste to predýchali? 
Myslím si, že asi by sme tu strávili 
veľa času, ak by som si mal vypočuť 
každé vaše svedectvo, o pekných 
veciach, ale aj o tých škaredých. 
Možno žijeme v dobe, ktorá má ne-
jaký zvláštny spôsob prejavu a hľa-
dá skôr to negatívne. A máme po-
cit, že je to už normálne, že najprv 
si všimneme to, čo je zlé, až potom 
sa pozeráme na to dobré. Ľudia sú 
i tak frustrovaní, a sem do vašej ne-
mocnice prichádzajú ešte frustro-
vaní zo svojich chorôb. Možno sú 
nervózni v prvom rade práve pre-

to, že zistili, že vôbec nemajú svoj 
život uchopený vo svojich rukách 
tak ako sa o to celý svoj život väčši-
na ľudí snaží. 
A tu vyvstáva hneď niekoľko otá-
zok. Čo s tým, keď k vám príde 
taký vystresovaný človek, ktorého 
nervozita sa môže šíriť aj na oko-
lie a prenášať tiež na vás? Ja som 
v prvom rade spovedník. A väčši-
na mojich spovedí, ktoré mám tiež 
ako misionár sú pomerne nároč-
né. Keď tie ťažké spovede robím, 
predsa však ma zalieva úžasný po-
koj. Práve vďaka tomu, že som to 
tak pocítil, že Pán Boh mi takéto 
poslanie dal, že ma povolal práve 
v tom čase, keď toho misionára ro-
bím. Pokiaľ by som sa však tak plne 

neodovzdal do Božích rúk tak ve-
ľakrát by som v tej spovednici bol 
nervózny aj ja...
A zrazu stojíme pred nejakým ta-
jomstvom. Tajomstvom ľudskej sla-
bosti. Keď si pripomíname svätú 
Alžbetu a vychádzame z Božieho 
slova, tak mi prišlo na um niekoľ-
ko príbehov z jej života, ktoré už 
v stredoveku boli námetom na 
maľby na oltároch u nás na Sloven-
sku. Napríklad v košickej katedrále 
je obraz, ktorý zobrazuje ako bola 
svätá Alžbeta zhodená žobráčkou 
do blata a nečistoty a skutočne sa 
veľmi zašpinila. A na tom obraze 
je v tvári svätej Alžbety, napriek to-
muto príkoriu, zvláštny pokoj. Uka-
zuje, že sa nenechala vyviesť z po-
koja ani takouto a inými krivdami. 
Pokojne znášala tiež rany, ktoré jej 
spôsobila i vlastná rodina. Nemoh-
la sa dokonca starať ani o svoje 
deti, ktoré jej zobrali lebo nemala 
peniaze...
Môže byť človek šťastný, keď jeho 
život tak nevyzerá? Ani svätá Alžbe-
ta nemohla byť v tom našom poní-
maní života šťastná. Kde sa potom 
bral jej pokoj? Potom tam bolo nie-
čo tajomné, čo sa mohlo ukrývať 
len v srdci človeka. Hovoríme teda 
o láske, ktorá prekračuje všetky 
ľudské medze. Alžbeta bola šťast-
ná, pretože mohla robiť šťastnými 
iných ľudí...

Text: Peter Kresánek
Foto: sr. Jana – Battista a autor

Novéna (z latinského novem - deväť) je modlitba predná-
šaná deväť po sebe nasledujúcich dní, ktorou sa kresťa-
nia pripravujú na dôležitý sviatok. Deväťdňové trvanie je 
odvodené z novozákonnej udalosti, kedy sa po vzkriesení 
a nanebovstúpení Ježiša Krista apoštoli spoločne modli-
li deväť dní a prosili o naplnenie prísľubu, ktorý im dal 
vzkriesený Kristus. Následne na desiaty deň prijali Ducha 
Svätého. Táto prvá apoštolská novéna k Duchu Svätému je 
vzorom každoročného slávenia v Cirkvi.
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Prehliadka novootvorených zre-
konštruovaných priestorov za-

čala na 2. poschodí v ambulancii 
Z 213, patriacej k úseku parodon-
tológie a ochorení slizníc ústnej 
dutiny ako súčasti Oddelenia tera-
peutického zubného lekárstva. Ide 
o ambulanciu vybavenú dvomi no-
vými zubolekárskymi súpravami 
s príslušenstvom, ktoré obstarala 
LFUK. 

Následne si účastníci slávnostné-
ho otvorenia so záujmom prezreli 
priestory novoupravenej zubnej 
techniky Oddelenia predklinické-
ho zubného lekárstva, kde im pri-
márka MUDr. Lea Csicsayová uká-
zala sádrovňu v 1. suteréne kliniky. 
Uvedené rekonštrukcie obidvoch 
spomínaných priestorov iste pris-
pejú nielen k zvýšeniu kvality vý-
učby budúcich zubných lekárov, 
ale zároveň skultivovaniu priesto-
rov pre pacientov a zlepšeniu 
kvality pracovného prostredia 
zamestnancov kliniky. Všetky tie-
to pozitívne zmeny sa realizovali 
v úzkej spolupráci vedenia OÚSA 
a LFUK.

Text: MUDr. Bohuslav Novák, PhD., 
prodekan LF UK; prof. MUDr. Peter 
Stanko, PhD., prednosta KSMFCH
Foto: Peter Kresánek, archívna 
doc. MUDr. Peter Plachý, CSc.

Deň 16. november 2018 bol pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSMFCH) Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LFUK) zvlášť výnimočný. V ten 
deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie niektorých jej častí po rekonštrukcii. Otvorenia sa zúčastnili aj 
konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. Pavol švec, CSc. 
Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia LFUK – jej dekan prof. MUDr. Juraj šteňo, DrSc., a tajomníčka 
fakulty Ing. Adela Kubíniová. 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Otvorenie zrekonštruovaných častí 

Priestory zubnej techniky 
v súčasnosti po rekonštrukcii...

Prehliadka zrekonštruovaného 
úseku parodontológie a ocho-

rení slizníc ústnej dutiny.

... a v minulosti. 





Lekári a odborní pracovníci On-
kologického ústavu sv. Alžbe-

ty aj v tomto roku demonštrovali 
v rámci 55. ročníka B.O.D., spôso-
bilosť poskytovať vysokú úroveň 

zdravotníckych služieb pre onko-
logických pacientov z celého Slo-
venska, a to od diagnostiky, cez 
chirurgiu až po systémovú liečbu 
a súčasne využívať svoj vedomost-

ný potenciál aj v oblasti laboratór-
nej diagnostiky nádorových ocho-
rení. 

Zásadné vystúpenie na 55. Brati-
slavských onkologických dňoch 
predniesla ministerka zdravot-
níctva SR doc. MUDr. Andrea Ka-
lavská, PhD., MHA. Na toto fórum 
prišla a vystúpila pred onkológmi, 
podľa dostupných údajov, ako vô-
bec prvý slovenský minister. V na-
šej redakčnej úprave vám priná-
šame z jej skráteného vystúpenia 
pasáže zaujímavé nielen pre od-
bornú verejnosť ale aj pre samotné 
pacientky a pacientov.
 
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie 
a za to, že dnes môžem byť s vami. 
Je mi cťou, dovoľujem si povedať 
byť tu medzi vami kolegami lekár-
mi. Rok 2018 považujem pre on-
kológiu za kľúčový, lebo sa poda-
rilo predložiť a schváliť Národný 
onkologický program. Mnohí tu 
prítomní ste na tomto programe 
spolupracovali a verím, že aj naďa-
lej spolupracujete lebo program 
zhodnocuje súčasný stav a predsta-
vuje rámcovú víziu, ciele kam by 
sme sa chceli dostať. Ešte do konca 
tohoto roka završujeme akčné plá-
ny, ktoré už jasne popíšu a zadefi-
nujú jednotlivé kroky programu aj 
s finančným dopadom. 

Samozrejme bez vašej pomoci ako 
odborníkov a samozrejme tiež bez 
laickej podpory by tento Národný 
onkologický plán nebol. 

Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) sa stali už tradičným 

jesenným odborným onkologickým podujatím, ktoré orga-

nizuje Slovenská onkologická spoločnosť v spolupráci s ďal-

šími inštitúciami, vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

Tohtoročné podujatie sa konalo v dňoch 27. až 28. septem-

bra v bratislavskom hoteli Holiday Inn, pričom odborníci 

na tomto podujatí v širokom spektre posudzovali problema-

tiku súvisiacu s kolorektálnym karcinómom. 

55. Bratislavské onkologické dni 
za aktívnej účasti Onkologického ústavu sv. Alžbety

Hlavná téma:

Kolorektálny karcinóm
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Stojí tu veľká výzva, pre nás všet-
kých, pre pacientov, pre občanov, 
pre zdravotnícky personál, aby sa 
spoločným úsilím podarilo znížiť 
incidenciu onkologických ochore-
ní, zachytiť onkologické ochorenia 
v skorých štádiách, liečiť onkolo-
gické ochorenia a vyliečiť onkolo-
gické ochorenia. 

Na Slovensku máme veľmi veľa kva-
litných, dobrých lekárov, lekárov, 
ktorí sa chcú ďalej učiť a verím, že 
patríte k nim i vy na tomto podu-
jatí. Skutočnosť, že máme dobrých 
lekárov nás zároveň zaväzuje snažiť 
sa vytvárať lekárom také podmien-
ky, aby sa im dobre pracovalo. 

V nadväznosti na Národný onko-
logický program v súčasnosti už 
finalizujeme zákon o dlhodobej 
starostlivosti. V kontexte s ním 
chceme dosiahnuť, aby mala kaž-
dá onkologická klinika svojho psy-
chológa či sociálneho pracovníka 
a následne aj paliatívne lôžka s vy-
členením pridaných finančných 
prostriedkov. 

Na druhej strane chápem, že vaše 
pôsobenie v mnohých ohľadoch 
závisí aj od prístrojového vybave-
nia. Vďaka práci Inštitútu zdravot-
nej politiky sa už podarilo kúpiť 16 
nových lineárnych urýchľovačov 
pre osem zdravotníckych inštitúcií 
a to za veľmi nízke ceny.

Taktiež sa podarilo kúpiť z kapitá-
lových výdavkov CT prístroje, ob-
starávame MR prístroje, i röntge-
novú techniku. To všetko na to, aby 
sme pacientov vedeli lepšie liečiť 
a tiež skôr diagnostikovať. Pritom 
si ale myslím, že na Slovensku bola 
veľkým problémom prevencia, 
skríning. O tom som sa veľakrát 
rozprávala s hlavným odborníkom 
pre onkológiu, pánom profesorom 
MUDr. Stanislavom špánikom, kto-
rý je štátny tajomník. Dúfam, že sa 
nám podarí urobiť pre to všetko 
potrebné. Toto podujatie je veno-
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vané kolorektálnemu karcinómu, 
tak by sme realizovali tiež skríning 
kolorektálneho karcinómu, popri 
skríningu karcinómu krčka mater-
nice a prsníka. Myslím si, že je to 
veľmi podstatné investovať penia-
ze na prevenciu do skríningu, aby 
sme ochorenia ktoré sú v prvopo-
čiatočnom štádiu zachytili a doká-
zali tieto ochorenia liečiť.

Chcem vás zároveň ubezpečiť, že 
ako lekárka, nerozumiem mnohým 
iným veciam ale viem jedno: naše 
nemocnice potrebujú doplniť prí-
strojovo, potrebujú doplniť per-
sonálne a naše nemocnice a zdra-
votnícky pracovníci a pacienti 
potrebujú cítiť tiež podporu na mi-
nisterstve zdravotníctva. Preto som 
sem prišla vyjadriť veľkú podporu, 
uznanie a vďaku za to čo robíte. 
Mne sa veľmi páčia ľudia čo majú 
víziu a čo sa nevzdávajú. Príkla-
dom toho je aj pani doktorka Eva 
Siracká, prezidentka Ligy proti ra-
kovine. Ako človek, ktorý niečomu 
verí, má odvahu, nekritizuje len to, 
čo je zlé ale má svoj pozitívny cieľ 
a víziu. Stačí si ísť za ním a veľmi 
veľa vecí sa dá urobiť... 

Všetci môžeme nielen kritizovať 
ale tiež mať vízie, ideály a hlavne 
treba veľmi veľa pracovať. Som si 
istá, že tí čo tu sedíte veľmi veľa 
pracujete a ja vám za všetko ďa-
kujem a sľubujem, že sa budeme 
snažiť vždy podporovať onkológiu, 
aby sme v tých štatistikách neboli 
úplne na najhorších miestach. Ešte 
raz vám ďakujem za všetko, čo ro-

bíte pre slovenské zdravotníctvo - 
pre pacientov. 

Uvedený príhovor pani ministerky 
doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD., 
MHA bol nielen príjemným ožive-
ním podujatia, ale hlavne nádejou, 
že pre zdravotníctvo a onkologic-
kých pacientov „nastávajú lepšie 
časy“.

Ako sme už úvodom naznačili 
v rámci 55. ročníka B.O.D. odbor-
níci z Onkologického ústavu sv. 
Alžbety významnou mierou prispe-
li k odbornému programu. Boli 
jednak predsedami alebo členmi 
predsedajúcich skupín v rámci jed-
notlivých blokov (prof. MUDr. Sta-
nislav špánik, CSc., MUDr. Milada 
Mikulová, MUDr. Dagmar Sorkov-
ská), alebo aktívne vystúpili so svo-
jimi odbornými prednáškami vo 
viacerých blokoch (RNDr. Regína 

Lohajová Behulová, PhD., MUDr. 
Vanda Ušáková, PhD., doc. MUDr. 
Ján Podoba, CSc.). 

B.O.D. patria k najväčším a súčas-
ne k najstarším onkologickým od-
borným podujatiam na Slovensku. 
Tento rok sa tu zišlo takmer 300 re-
gistrovaných účastníkov z celého 
Slovenska a Čiech. Je pre nás pote-
šením, že odborníci z Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety už tradične 
organizačne ako i odborne aktív-
ne prispievajú svojimi znalosťami 
k zdarnému priebehu B.O.D. Patrí 
im za to úprimná vďaka. 

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., Od-
delenie marketingu OÚSA, Peter 
Kresánek

Foto: Peter Kresánek

Ponúkame 
viac možností účinnej 

inzercie v časopise
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Charakteristické pre nášho jubilanta 
je taký rozsah činností a aktivít, že 

ak by sme chceli spomenúť aspoň tie, 
ktoré sú uvedené v jeho profesijnom ži-
votopise, potrebovali by sme na to nie-
koľko strán. Snáď nám odpustí, ak spo-
menie aspoň niektoré... 
O spôsobilostiach a pracovitosti mno-
hé napovedá tiež jeho vyznamenanie 
rektorom pri skončení lekárskej fakulty 
Karlovej univerzity v Prahe. Či to, že po 
nástupe do Ústavu lekárskej bioniky na 
Združené lekársko-imunologické praco-
visko a praxi na I. Internej klinike Dére-
rovej NsP už v roku 1987 obhájil atestá-
ciu I. stupňa z internej medicíny. 
V rokoch 1987-1997 potom pôsobil ako 
samostatný lekár - internista na Inter-
nom oddelení NsP Ružinov a už v roku 
1992 obhájil atestáciu z klinickej imuno-
lógie. V rokoch 1996-1997 bol v ružinov-
skej nemocnici zástupcom primára, pri-
čom od roku 1989 tu pracoval tiež ako 
alergológ v ambulancii. 
Primárom Oddelenia klinickej imunoló-
gie a alergológie a súčasne ambulujúcim 
lekárom v tomto odbore bol počas rokov 
1998-2005 v Národnom ústave tuberku-
lózy a respiračných chorôb. 
Od 1. januára 2006 až doteraz pracuje 
ako primár Oddelenia klinickej imu-
nológie a alergológie Onkologického 
ústavu svätej Alžbety (OKIA), ktoré so 
svojimi spolupracovníkmi MUDr. Júliou 
Michaličkovou a Ing. Máriou Zuzulovou 
vybudoval. Z oddelenia sa stalo jedno 
z popredných klinicko-imunologických 
pracovísk na Slovensku, ktoré poskytuje 

žiadané základné aj nadstavbové služby 
v danom odbore.
V roku 1998 obhájil v odbore imunoló-
gia dizertačnú prácu „Klinický význam 
peľu tráv, drevín a bylín na území Brati-
slavy“ a získal titul PhD. V roku 2007 na 
Trnavskej univerzite (Fakulta zdravot-
níctva a sociálnej práce) obhájil habili-
tačnú prácu na tému „Alergia, klinické 
prejavy, diagnostika, ovplyvnenie kvality 
života a liečba“ a získal titul docent v od-
bore verejné zdravotníctvo. 
Popri práci v ambulancii a na oddelení 
sa okrem iného intenzívne venuje peda-
gogickej činnosti. Prednáša v postgradu-
álnych kurzoch či medikom Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, pričom vedie 
aj hodiny praktickej výučby. Učí alergo-
lógiu a respirológiu aj na Vysokej škole 
svätej Alžbety.
Často vystupuje na odborných seminá-
roch, sympóziách, kongresoch či ďal-
ších podujatiach napríklad Slovenskej 
spoločnosti pre alergológiu a klinickú 
imunológiu, Slovenskej imunologickej 
spoločnosti a Českej spoločnosti pre 
alergológiu a klinickú imunológiu alebo 
Slovenskej a Českej lekárskej spoločnos-
ti. Známym sa stal svojimi prednáškami 
nielen v ČR ale tiež v Chorvátsku, Maďar-
sku, Lotyšsku či v Spojenom kráľovstve. 
Je napríklad spoluautorom a zostavova-
teľom I. slovenskej monografie a postgra-

duálnej učebnice „Alergológia“ (2003), 
Národných smerníc pre liečbu astmy 
(2010) či spoluautorom 15 ďalších učeb-
níc (i zahraničnej, Taliansko) a skrípt, 
autorom vyše 250 článkov (z toho 127 
v odborných recenzovaných medicín-
skych časopisoch, 60 pôvodných prác). 
Podieľal sa na riešení mnohých vedecko-
výskumných úloh. 
Je členom viacerých odborných inšti-
túcií, medzi nimi: Slovenskej imuno-
logickej spoločnosti (podpredseda), 
Slovenskej spoločnosti pre alergológiu 
a klinickú imunológiu, Slovenskej inter-
nistickej spoločnosti, čestným členom 
Českej spoločnosti pre alergológiu a kli-
nickú imunológiu a členom redakčných 
rád viacerých odborných periodík. Tak-
tiež pôsobí ako člen či garant alebo kon-
zultant v rôznych zložkách MZSR. Je zá-
roveň zaslúženým držiteľom viacerých 
odborných ocenení. 

Vážený pán prednosta, prijmite úprim-
né blahoželanie k Vášmu jubileu a pria-
nie najmä pevného zdravia, šťastia, po-
hody či optimizmu ako aj poďakovanie 
za všetkých nás Vašich spolupracovní-
kov i pacientov.

Dr. Peter Kresánek, CSc., hovorca OÚSA, 
šéfredaktor časopisu Naša nemocnica 
Foto: Peter Kresánek 

doc. MUDr. Martin Hrubiško, 
PhD., mim. prof.

TOP lekár - prvotriedny odborník

„Jeho rady a liečba mi výrazne zlepšili zdravotnú situáciu... 
Jednoznačná voľba pre toho, kto hľadá prvotriedneho odbor-
níka“. To sú len niektoré názory pacientov, ktorými je hodno-
tený náš decembrový jubilant doc. MUDr. Martin Hrubiško, 
PhD., mim. prof., primár Oddelenia klinickej imunológie 
a alergológie Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA), pred-
nosta Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA. Obdobne 
ako ďalších špičkových odborníkov ústavu ho samotní pacien-
ti v ankete vybrali za jedného z „TOP lekárov“ na Slovensku.

BLAHOŽELáME NAšIM JUBILANTOM
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Narodila sa v Bratislave, v učiteľskej 
rodine ako stredné dieťa, mala 

dvoch starších a dvoch mladších súro-
dencov. Rodina bola prvou školou, ktorá 
ju formovala, kde sa učila láskavým vzťa-
hom k ostatným, kde dostávala odpoveď 
na prvé zvedavé otázky a kde sa rozvíjala 
vo všetkých smeroch. V škole bola vý-
bornou, všestrannou žiačkou.
Po úspešnej maturite na gymnáziu na 
Novohradskej ulici bolo skoro samo-
zrejmé pre všetkých, ktorí ju poznali, že 
bude pokračovať v štúdiu na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave. Tu sa najlepšie 
rozvinul jej všestranný záujem a túžba 
po hlbokom a komplexnom humanit-
nom vzdelaní, ktoré malo konkrétny 
cieľ – pomôcť chorému človeku. Po 
úspešnom ukončení LFUK v roku 1972 
získala svoje prvé pracovné umiestne-
nie na internom oddelení v Trenčíne 
kde spoznala dôležitosť komplexného 
pohľadu na pacienta, ktoré umožňuje 
práve interná medicína. Túto skúsenosť 
skvelo využíva až doteraz, stačí krát-
ky pohľad na pacienta, ktorý vchádza 
do ambulancie, pár dôležitých otázok  
a pozná riešenie jeho ťažkostí.
Neskôr veľmi rada spomína na toto ob-
dobie svojho života a Trenčínu patrí kus 
jej medicínskeho srdca. Ale nostalgia po 
rodnom meste, po rodine a priateľoch 

bola silnejšia a po úspešnom prijímacom 
pohovore získava miesto odborného 
asistenta na Inštitúte pre ďalšie vzdelá-
vanie lekárov a farmaceutov v Bratislave 
a od 19. decembra 1973 začína pracovať 
na Katedre rádioterapie, ktoré má svoju 
bázu v Onkologickom ústave na Heydu-
kovej ulici, pod vedením doc. MUDr. J. 
Ďurkovského, CSc. Žiareniu už ostala 
verná po celý svoj profesionálny život. 
Logické myslenie, priestorové videnie, 
výborné medicínske znalosti vytvorili 
základ pre jej rýchly a priamy odborný 
rast. 
Jej usilovnosť, snaha po vedomostiach 
a úžasná ľudskosť ju charakterizovala 
v dennej práci na všetkých postoch, 
ktoré zastávala. Postupne získava I. a II. 
atestáciu (1976, 1980) z rádioterapie, 
vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych 
vied získala v roku 1986 úspešným ob-
hájením dizertačnej práce: „Význam 
niektorých klinických a biologických 
ukazovateľov v radiačnej odpovedi ná-
dorov.“ V roku 1989 získala tretiu atestá-
ciu – z klinickej onkológie.
Po odchode doc. MUDr. Ďurkovského 
do dôchodku a po krátkom prechod-
nom období sa stáva vedúcou Katedry 
rádioterapie ILF a po vzniku Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety v roku 1996 sa 
stáva prednostkou Kliniky radiačnej on-
kológie OÚSA a SZU.
Napriek časovo náročnému povolaniu 
je vždy rovnako usmiata, vyrovnaná, pri-
pravená pomôcť každému. Stále hľadá 

nové cesty ako poraziť nádory a pomôcť 
pacientom. Bola prvá na Slovensku, kto-
rá kombinovala rádioterapiu s hyper-
termiou. Hľadala a skúmala nové rádio-
protektíva a radiosenzibilizátory, veľmi 
ju trápil stav prístrojovej techniky na 
Slovensku. Opakovane bola hlavnou od-
borníčkou MZSR pre rádioterapiu, vždy 
bojovala za každé pracovisko, aby všetci 
pacienti mali rovnaké šance na kvalitnú 
liečbu v blízkosti svojho bydliska a do-
mova.
Všade sa hlásila do diskusie a posúvala 
problémy dopredu svojou neodbytnou 
nekompromisnosťou pre nutný techno-
logický pokrok v radiačnej onkológii. 
Bola a je výborný pedagóg, celá generá-
cia radiačných onkológov vzhliada k nej 
ako ku vzoru a čerpá z toho, čo sa od nej 
naučili. So všetkými novými poznatkami 
sa hneď delí najprv s lekármi na klinike, 
ako aj na kongresoch a odborných pod-
ujatiach po celom Slovensku. Je vyhľa-
dávaná prednášateľka pre jasnosť a ino-
vatívnosť svojich príspevkov. Právom jej 
patrí titul pravá dáma slovenskej radiač-
nej onkológie.
Ešte by sa dalo veľa písať o jej práci, o jej 
prínose pre kvalitu slovenskej onkoló-
gie, o jej každodennom rozhodovaní sa 
pre dobro pacienta, o jej neúnavnosti, 
o vnútornej sile a chuti bojovať za zlep-
šenie stavu radiačnej onkológie v SR. 
Teraz jej ale chceme zapriať všetko naj-

MUDr. Elena Bolješiková, CSc.
Nezištne odovzdáva všetko, čo vie

Naša nemocnica má obrovskú výhodu, ktorá nespočíva ani 
v jej polohe v strede mesta ani v budovách, v ktorých sídli, ani 
v prístrojovom vybavení, ktorým disponuje, ale spočíva v ľu-
ďoch, ktorí v nej pracujú. V ľuďoch, v ktorých sa spája odbor-
ná erudovanosť s hlbokou ľudskosťou, lebo jedno bez druhé-
ho nemá cenu pre pacienta. Jedným z oporných pilierov našej 
nemocnice je aj prednostka Kliniky radiačnej onkológie On-
kologického ústavu sv. Alžbety a SZU - MUDr. Elena Bolješíko-
vá, CSc., ktorá v týchto dňoch slávi svoje životné jubileum.

(pokračovanie na str. 23)



Po metodických začiatkoch v labora-
tóriu prof. MUDr. Františka šveca, 

kde sa riešila heteroindukcia nádorov 
vytvorených pomocou nádorového ví-
rusu B77, izolovaného v Bratislave, po-
kračoval Ing. Čestmír Altaner vo svojej 
vedeckej činnosti aj po rozdelení ústavu 
v roku 1966 na Ústav experimentálnej 
onkológie SAV a Ústav klinickej onkoló-
gie (terajší Onkologický ústav sv. Alžbe-
ty). V priebehu svojej výskumnej práce 
získal v roku 1965 vedeckú hodnosť kan-
didáta vied - CSc., v roku 1983 hodnosť 
doktora vied – DrSc., ktoré mu udelila Ve-
decká rada SAV a v roku 1995 obhájil do-
centúru na Univerzite J. A. Komenského.
Dlhodobým pracoviskom doc. Ing. 
Čestmíra Altanera, DrSc., bol Ústav 
experimentálnej onkológie SAV, na 
ktorom v rokoch 1995 – 2007 zastával 
funkciu riaditeľa. Svoju celoživotná prá-
cu zameral najmä na úspešné riešenie 
problematiky onkovirológie. K získaniu 
významných poznatkov prispeli viaceré 

študijné pobyty, ktoré absolvoval na ve-
deckých pracoviskách v zahraničí. Počas 
ďalších rokov pokračoval vo výskumnej 
činnosti v Ústave experimentálnej on-
kológie. 
V súčasnosti pôsobí v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety na Oddelení prípra-
vy kmeňových buniek, ktorého je spo-
luzakladateľom a vedúcim. Venuje sa 
hlavne štúdiu génovej terapie rakoviny 
sprostredkovanej dospelými mezenchy-
málnymi kmeňovými bunkami a ich na-
nočasticami - exozómami.
Výsledky jeho celoživotnej práce, dopo-
siaľ zverejnené v 144 domácich a zahra-
ničných publikáciách boli odmenené 
mnohými cenami. Je členom viacerých 
odborných spoločností doma i v zahra-
ničí, redakčných rád, recenzentom ve-
deckých projektov a spolupracovníkom 
na projektoch niektorých pracovísk, 
ktoré v priebehu uplynulých rokov na-
vštívil. Spolupracuje s Ligou proti rako-
vine od jej založenia v roku 1990.

Motiváciu pre svoje pôsobenie nachá-
dza v kréde: „Nič nie je silnejšie ako myš-
lienka, ktorá príde v pravý čas.“ Za napl-
nenie mnohých svojich myšlienok a ich 
úspešnú realizáciu vďačí tiež zanieteniu 
a podpore spolupracovníčok a spolu-
pracovníkov, dobrému rodinnému zá-
zemiu i dobrým priateľom, s ktorými sa 
delí nielen o radosti ale aj o starosti.
Milý Česťo, v mene spolupracovníkov, 
priateľov i pacientov, ktorým si svojou 
prácou ukázal cestu k návratu do živo-
ta, srdečne k Tvojmu životnému jubileu 
blahoželáme, prajeme veľa zdravia, spo-
kojnosti, šťastných chvíľ a pohody v ro-
dine, ktorá bola vždy Tvojou oporou.

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka 
Ligy proti rakovine
Foto: Peter Kresánek 

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Svojou prácou ukazuje cestu k návratu do života

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., sa narodil 20. novembra 1933 
v Lukách nad Jihlavou. Po maturite na klasickom gymnáziu 
v Jihlave bol prijatý na štúdium na Chemickej fakulte SVšT 
v Bratislave, ktoré ukončil v špecializácii liečivá s červeným 
diplomom v roku 1957. šťastnou náhodou začal svoju vedeckú 
činnosť vykonávať v Ústave pre výskum a liečbu rakoviny, kto-
rý v roku 1946 založil vo vtedajšej budove Rehole sv. Alžbety 
prof. MUDr. Viliam Thurzo, akademik SAV a ČSAV. 
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lepšie k narodeninám a poďakovať za 
tých tisíce pacientov, ktorí prešli jej ru-
kami, u ktorých rozhodla o ich liečbe, 
a tým aj o ich životoch a životoch ich 
blízkych. 
Milá pani prednostka, milá Enka, ďakuje-
me za všetko, čo sme spolu mohli za tie 
roky prežiť; za to, že si nás učila a učíš vá-
žiť si pacientov ako jedinečné osobnosti, 
ktorým zo všetkých síl pomáhaš; za to, 

že nám nezištne odovzdávaš všetko, čo 
vieš; za to, že stále dvíhaš latku našej 
priemernosti; že nás nenecháš zaspať, 
ale stále nás pobádaš hľadať nové a nové 
možnosti; že sa so všetkým s nami delíš, 
či je to dobré alebo aj horšie; že si naším 
motorom a aj jednou z príčin nášho sta-
bilného kolektívu a chuti ráno prísť opäť 
do práce.
Prajeme Ti pevné zdravie tela i ducha, 
radosť z vnúčat, veľa času na oddych, 

dostatok energie a síl do boja za lepšiu 
radiačnú onkológiu, trpezlivosť s nami 
i so sebou a prajeme si, aby si bola ešte 
dlho našou hybnou silou a mala dosta-
tok energie a entuziazmu, ktoré u Teba 
hlboko obdivujeme.

MUDr. Monika šandorová a spolupra-
covníci, Klinika radiačnej onkológie On-
kologického ústavu sv. Alžbety a SZU
Foto: Peter Kresánek

(dokončenie zo str. 22)
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tel./fax: 02 44 64 44 81, e-mail: krizikovaeva@mail.t-com.sk

• Upratovacie a čistiace práce
   komplexné čistenie objektov

• DDD činnosť
  deratizácia
  dezinsekcia
  dezinfekcia

LUCRUM SK, s.r.o. 
Nám. hraničiarov 13

851 03 Bratislava-Petržalka
•	 Colná deklarácia,
•	 Faktoring a forfaiting,
•	 Vedenie účtovníctva,
•	 Administratívne práce, 
•	 Sprostredkovanie dopravy, 
•	 Prenájom hnuteľných vecí, 
•	 Prieskum trhu a verejnej mienky, 
•	 Činnosť účtovných poradcov, 
•	 Činnosť organizačných a ekonomických 

poradcov, 
•	 Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu 

voľnej živnosti, 
•	 Reklamná a propagačná činnosť v rozsa-

hu voľnej živnosti, 
•	 Poskytovanie záruk na zabezpečenie 

colného dlhu v colnom konaní, 
•	 Kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
v rozsahu voľnej živnosti

TAMACom, s.r.o.
J. C. Hronského 10, 831 01 Bratislava

•	 sprostredkovateľská činnosť v oblas-
ti obchodu, služieb a výroby

•	 vykonávanie mimoškolskej vzdelá-
vacej činnosti

•	 činnosť podnikateľských, organizač-
ných a ekonomických poradcov

•	 prieskum trhu a verejnej mienky
•	 prenájom hnuteľných vecí činnosť 

podnikateľských, organizačných 
a ekonomických poradcov

•	 správa a údržba bytového a neby-
tového fondu v rozsahu voľných 
živností

•	 vydavateľská činnosť
•	 reklamné a marketingové služby



SPEKTRUM ZAUJÍMAVOSTÍ

Vďaka dvadsaťročnej tradícii 
a celoslovenskej sieti siedmich 

kamenných predajní garantuje 
špičková značka Mikuš Diamonds 
na svoje výrobky ich nadobúdateľ-
kám a nadobúdateľom (za stanove-
ných podmienok) spoľahlivú celo-
životnú bezplatnú záruku aj servis 
(ako napríklad raz ročne čistenie 
a pod.).
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Mikuš Diamonds v Eurovei 
Dokonalé klenotnícke diela
V novootvorenom klenotníctve, na treťom poschodí obchodného centra Eurovea 

(hneď vedľa špičkovej predajne Alizé), ponúka slovenská značka Mikuš Diamonds 

prémiové šperky. Nájdete tu v nápaditom ručnom vyhotovení bohaté zastúpenie 

šperkov s diamantmi i prírodnými kameňmi. Nechýba ani široká paleta zásnubných 

prsteňov a svadobných obrúčok či špeciálne šperky a kolekcie pre deti i mládež.

„Vieme aká náročná je ume-

lecká tvorba, akú precíznosť si 

vyžaduje ručné vsádzanie dra-

hokamov a aké zložité je vyro-

biť dokonalé klenotnícke dielo. 

A vieme aj, že všetko to úsilie 

skutočne stojí za to.“

Mikuš Diamonds

Klenotníci značky Mikuš Dia-
monds vyrábajú šperky vo vlastnej 
dielni v Trenčíne, čo zaručuje nie-
len vysokú úroveň ich stvárnenia 
a dizajnu ale tiež celkovej kvality 
a trvácnosti. Drahé kamene naku-
pujú pre túto výlučne slovenskú 
značku jej predstavitelia ako jedi-
ní Slováci, priamo na diamantovej 
burze v Antverpách, ktorej sú člen-
mi. Teda bez sprostredkovateľov 
a ich prirážok k cenám.

Text a foto: Peter Kresánek 



Napísať tento článok ma mo-
tivovala snaha zdieľať pocity 

nás dobrovoľníkov s ostatnými, ne-
zainteresovanými ľuďmi. Taktiež 
má byť vyjadrením obdivu všetkým 
pacientom, ktorí bojujú so záker-
ným onkologickým ochorením 
spôsobom sebe vlastným. Pričom 
tento spôsob je pre nich ten naj-
lepší, ako s chorobou žiť a akcepto-
vať ju.

Môj pohľad dobrovoľníka je časovo 
značne obmedzený len na chvíle 
strávené s pacientami vo vyhrade-
nom čase. Podstata mojej činnosti 
dobrovoľníka je v „sprevádzaní“ 
pacientov na mužskom oddelení 
Kliniky radiačnej onkológie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. Spre-
vádzanie v mojom prípade predsta-
vuje príchod na oddelenie vo fixne 
stanovenom dni v týždni (vo štvr-

tok), väčšinou o 16 h. Na oddelenie 
prichádzam po práci. Pri príchode 
na oddelenie sa snažím vyčistiť si 
myseľ a zbytočne ju ničím nezaťa-
žovať. Takpovediac s prázdnou hla-
vou dokážem čeliť nemocničnému 
prostrediu ochotnejšie, prívetivej-
šie a s väčším porozumením. V tej 
jednej chvíli som tam tak len a len 
pre potreby pacientov. Nazriem do 
izby, vojdem, predstavím sa a podľa 
pohľadov a nálady pacientov viem 
vycítiť, či moju pomoc potrebujú 
alebo nie. To, čo sa zračí z ich očí 
býva rôzne. Niekedy vyjadrujú bo-
lesť, únavu, frustráciu či beznádej. 
Inokedy však ich oči reagujú živo 
a vtedy cítim, že je tu šanca na dis-
kusiu, prípadne tiež na spoločen-
skú hru, napríklad s kartami. 

Samotní pacienti sú rôznorodí. 
Často poodhalia zo svojho osob-
ného života mnoho zaujímavého. 
Vlastne každý jednotlivý pacient 
má osobitý životný príbeh, tak ako 
každý jeden zdravý človek. Veľa-
krát sa započúvam do ich rozprá-
vania a niekedy mám pocit, akoby 
som počúvala starú mamu, či staré-
ho otca. 

Raz som sa rozprávala s jedným 
starším pánom pacientom, ktoré-
ho slová a to čo sa pritom odzrkad-
ľovalo z jeho oči prezrádzalo hl-
bokú lásku k členom jeho rodiny. 
O svojej rodine sa vyjadroval veľmi 
citlivo, ľudsky a pekne. A pri poste-
li mal fotky, ako mi sám prezradil, 
detí celej svojej rodiny – troch dcé-
rok, aj s jedným vnúčatkom. Roz-
prával o nich s hrdosťou a láskou. 

Medzitým vošla do izby zdravotná 
sestra, ktorá prišla tomuto pacien-
tovi zaviesť infúziu. Starý pán sa 
bez reptania postavil zo stoličky, 
keďže sme sa rozprávali za stolom 
v izbe, ľahol si na posteľ, nastavil 
ruku a mlčky pozoroval odtekanie 
infúzie. To spoločné zotrvanie v ti-
chu malo pre mňa neuveriteľný vý-
znam. Dalo by sa dokonca povedať, 
že to bol veľmi intímny moment. 
A ani v takej situácii pritom pacien-
tovi neprekážalo, že pri ňom v izbe 
sedí cudzia osoba. Uvedomila som 
si pominuteľnosť a vzácnosť tejto 
chvíle. A bola som šťastná, že som 
mohla zažiť niečo také výnimočné 
s človekom, ktorý napriek tomu, že 
bol vážne chorý svoje slová veno-
val vyzdvihovaniu svojich najbliž-
ších. Pritom sa na svoju situáciu 
vôbec nesťažoval. Jeho tvár a oči 
mali vľúdny výraz. Možno práve to 
ma primälo zostať sedieť na stolič-
ke a naďalej zotrvať pri ňom. A bola 
som za túto vzácnu možnosť veľmi 
vďačná. 

Starý pán, povolaním tesár, mi 
chcel svoju vďaku tiež prejaviť po-
darovaním ručne vyrezávaného 
zvieratka. Vzhľadom na to, že pra-
vidlá DS Vŕby neumožňujú od pa-
cientov prijímať dary, musela som 
jeho pozornosť odmietnuť. Jeho 
prívetivá tvár a oči mi však boli naj-
väčšou odmenou. 

Úloha dobrovoľníka je celkom ne-
zištná a podľa môjho názoru efek-
tívne sa uplatňujúca. Dobrovoľník 
prináša k pacientom punc bežnos-
ti z vonkajšieho sveta, a zároveň 

Lucia je v Dobrovoľníckej skupine Vŕba už viac ako dva roky. 

Sme radi, že nám napísala nasledujúci príspevok, ochotne sa 

v ňom podelila o svoje skúsenosti a zároveň tak sprostredko-

vala, ako vyzerá dobrovoľníctvo aj z pohľadu dobrovoľníka.

číslo 4/2018 26

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

Očami dobrovoľníčky

Ing. Mária Látalová, 
koordinátorka dobrovoľníkov.
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možnosť bez zábran sa rozprávať 
na rôzne témy. 

Pacienti, ktorí práve nemajú záu-
jem o služby dobrovoľníka, môžu 
jeho aktivitu pokojne odmietnuť. 
Dobrovoľník má slúžiť predovšet-
kým záujmom pacienta, nie ho 
obťažovať a vytvárať nepríjemnú, 
dusivú atmosféru. S odmietnutím 
komunikácie zo strany pacientov 
sa stretávam nezriedka. Dôvody 
k tomu môžu mať rôzne. Mojou 
úlohou nie je tieto dôvody skúmať 
a už vôbec nie a ani v žiadnom 
prípade ich odsudzovať. Naopak, 
myslím si, že povinnosťou každé-
ho dobrovoľníka je plne ich ak-
ceptovať. Nielen slušnosťou ale aj 
povinnosťou je i v takomto prípa-
de poďakovať sa. Najmä za to, že aj 
napriek možnej bolesti, ktorú asi 
v tej chvíli zažívajú, prípadne už 
z akéhokoľvek iného dôvodu, mali 
tú silu otvoriť oči, pozdvihnúť hla-
vu a vyjadriť svoje odmietnutie, či 
už slovom: nie, alebo len bez slova 
gestom či pokrútením hlavy. 

Dobrovoľník nemá s pacientom 
príbuzenský vzťah a nie je k nemu 
ani inak priamo osobne zaangažo-
vaný. Má tak lepší priestor vytvoriť 
pre neho aspoň na krátky čas pocit 
bežného fungovania. Mnohokrát sa 
mi stalo, že pacienti na základe ak-
tivity iného pacienta vytvorili hra-
cí tím a na chodbe oddelenia sme 
hrali napríklad sedmu do kríža. Po 
chvíľke sa pripojili aj ďalší pacien-
ti z izieb, obkolesili nás a pozorne 
sledovali, ako sa hra bude vyvíjať 
a koľkokrát ešte ako ich „mladá“ 
vyhrám. Po skončení boli ich reak-
cie viac než pozitívne: „Ďakujeme, 
že sme mohli aspoň na chvíľku za-
budnúť.“ „Príďte zas.“ 

Stalo sa mi, že za mnou raz prišla 
príbuzná pacienta, ktorá bola po-
čas mojej prítomnosti na návšteve 
a poďakovala sa mi a DS Vŕbe za to, 
čo robíme. Ukazuje sa, že pacienti 
a ich najbližší tento spôsob pomo-

ci vnímajú naozaj pozitívne. Na zá-
klade ich reakcií, z čoho mám tiež 
osobné skúsenosti, nezriedka sú 
dobrovoľníkom veľmi vďační. Mô-
žem tak skonštatovať, že dobrovoľ-
níctvo prináša dobrý pocit nielen 
mnohým pacientom, ale aj samot-
ným dobrovoľníkom. Pacientom 
spríjemňuje dlhé chvíle v nemoc-
niciach a dobrovoľníkom prináša 

pocit zmysluplnosti. A to všetko 
medzi nami naďalej utužuje pocit 
vzájomnosti a ľudskosti. 
A pritom nás to, obrazne poveda-
né, vôbec nič nestojí... 

Lucia Holúbková, 
dobrovoľníčka
Foto: Peter Kresánek 
a archív DS Vŕba



„Cieľom OnkOlympiády je naj-
mä dať pacientom priestor 

zabaviť sa pri pohybových ak-
tivitách, prísť na iné myšlienky 
a stretnúť sa s ľuďmi, ktorých spája 
rovnaký problém“ informovala nás 
manažérka ligy Petra Benczyová 

a pripomenula: „Zároveň chceme 
verejnosti ukázať, že onkologickí 
pacienti aj napriek svojmu ochore-
niu dokážu žiť aktívny život.“

Účastníkov najnovšieho ročníka 
OnkOlympiády čakali okrem iné-

ho súťaže v ôsmich športových 
disciplínach: vo volejbale, luko-
streľbe, futbale, florbale, vodných 
aktivitách, v hode na kôš, v skákaní 
cez švihadlo a v behu na krátke tra-
te. Ako novinku organizátori ten-
to rok prvý raz obohatili športové 

Ďalšie úspešné podujatie Ligy proti rakovine (LPR) a jej part-

nerov - niekoľkodňová športová OnkOlympiáda - sa konalo 

koncom októbra v Bratislave. V poradí už štvrtého roční-

ka OnkOlympiády, konaného po Košiciach a Lučenci opäť 

v Bratislave, sa mal možnosť zúčastniť úctyhodný počet: spo-

lu až sto onkologických pacientok a pacientov. Aktívnemu 

pohybu a súťaženiu sa pritom mohli počas podujatia veno-

vať pacienti nielen rôznych vekových skupín a pohlavia ale 

i onkologickej diagnózy.
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OnkOlympiáda po štvrtýkrát
Tentoraz vylepšená a v Bratislave



29

LIGA PROTI RAKOVINE

aktivity o cvičenie vo vode, beh vo 
vode a plávanie.

Pestrý sprievodný program On-
kOlympiády priniesol pre účastní-
kov tiež vystúpenia fundovaných 
odborníkov, vrátane psychológov 
či ukážky praktických cvičení fy-
zioterapeutov zamerané na rozvoj 
pohybových aktivít. Na záver samo-
zrejme nechýbalo ani slávnostné 
vyhodnotenie spojené s ocenením 
víťazov i všetkých účastníkov.

„Z roka na rok sa snažíme OnkO-
lympiády vylepšovať a pripraviť 
vždy niečo, čo tu ešte nebolo“, uza-
tvára Petra Benczyová a dodáva: 
„Ďakujeme všetkým dobrovoľní-
kom a osobitne našim partnerom, 
ktorými sú Fakulta telesnej výcho-
vy a športu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, Avon, šport Rysy, 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
Arca Capital, cukráreň Wagner, To-
ur4you, Lukostreľba (luk.sk). Bez 
ich pomoci a podpory by sa nám 
toto krásne podujatie nepodarilo 
úspešne zavŕšiť. 

Text: Peter Kresánek
Foto: archív LPR

Poďakovanie a prianie od DS Vŕba
Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pacientom, ktorí 
nášmu dobrovoľníctvu dávajú zmysel. Veríme, že im aj naďalej budeme môcť byť as-
poň malou oporou, spestrením, prípadne potešením na oddeleniach, kde pôsobíme. 
Taktiež ďakujeme aj Reholi sv. Alžbety a vedeniu Onkologického ústavu sv. Alžbety 
i jeho pracovníčkam a pracovníkom, ktorí nás v tejto dobrovoľníckej činnosti podpo-
rujú tak, aby sme mohli vzájomne nasmerovať svoje úsilie na dosiahnutie spoločného 
cieľa: čo najlepšie pomôcť pacientom a byť tu pre nich, keď to potrebujú.
Veľa síl do ďalšieho roku všetkým praje Dobrovoľnícka skupina Vŕba.

Ing. Mária Látalová, 
koordinátorka dobrovoľníkov.



V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa koná
71. výstava Umenia, ktoré lieči

Lekári s veľkým srdcom

Výber malieb a ďalších atribú-
tov z tvorivej dielne na podu- 

jatí vystavuje Katarína Olíková. 
Svoje kresby tu tiež predstavuje 
zahraničný hosť – aktívny renomo-
vaný nemecký scénograf Hendrik 
Kürsten. Výstavu pripravili pod 
záštitou a za účasti Ružová stuž-
ka, n.f. a Europa Donna Slovakia, 
v spolupráci s ďalšími pacientsky-
mi organizáciami. Ako každoročne 
s načasovaním ku Dňu zdravia prs-
níkov (15. október), ktorý sa koná 
v 47 krajinách počas celoeurópskej 
akcie združenia žien s rakovinou 
prsníka Európa Donna. Členky Ru-
žovej stužky účastníkov vernisáže 
výstavy opäť poinformovali o zá-
sadách prevencie rakoviny prs-
níka a uskutočnili tiež nácvik sa-
movyšetrenia prsníkov, pričom tu 
nechýbala ani ukážka a literatúra 
k zdravej výžive. A jediný muž v tej-
to organizácii pacientok – fotograf 
Peter Bálik dostal počas vernisáže 
k okrúhlemu životnému jubileu ky-
ticu ružových ruží. 
 
Cyklus výstav umenia, ktoré 
sprostredkovane lieči, zaviedol 
v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty jeho konateľ doc. MUDr. Juraj 

Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom 
najmä z predpokladu, že umenie 
podnecuje harmóniu a môže tak 
podporiť i proces liečby. Prvú vý-
stavu cyklu „Umenie, ktoré lieči“ 
otvoril ústav pre pacientov i ďal-
ších záujemcov vo februári 2000. 
Prvým vystavujúcim sa stal známy 
nemecký fotograf Rolf Rock. Výsta-
vy v Preventívnom centre Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety pripra-
vuje realizačný tím vedený MUDr. 

Alenou Kállayovou v spolupráci 
s Europa Donna Slovakia.

„Som Katarína Olíková, rodená šve-
cová. Narodila som sa v Bratislave, 
mojom úžasnom meste, v ktorom 
žijem aj so svojou milovanou rodi-
nou, v ktorom pracujem, dýcham 
a snívam. Počas svojho života som 
už prešla od folklóru cez staveb-
níctvo, psychológiu a marketing až 
k umeniu. Ale povedzme si...ume-
nie je vlastne všetko, čo robíme 
s láskou.“ Vyznáva sa prvá účastníč-
ka 71. výstavy, ktorej tvorba už za-
ujala v preventívnom centre OÚSA 
aj v minulosti a ďalej rozvíja svoje 
myšlienky: „Ťažké životné okamihy 
človeka môžu zraziť na kolená, čo 
sa čiastočne stalo aj mne v januári 
2015, kedy mi ako 37-ročnej ma-
minke takmer dvojročného syna 
Miška, diagnostikovali zhubný ná-
dor prsníka. Vďaka okolnostiam, 

Dňa 19. septembra 2018 sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety, v jeho Preventívnom centre na Heydukovej ulici 
v Bratislave uskutočnila vernisáž už 71. výstavy z voľné-
ho cyklu „Umenie, ktoré lieči“ a zároveň piata prezentácia 
tých, ktorí prekonali onkologické ochorenie, respektíve 
ich rodinných príslušníkov pod názvom „Sme úžasní“. Vý-
stava je sprístupnená bezplatne verejnosti v pracovné dni 
medzi 9 a 17 h do 15. januára 2019.
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osudu, rodine, Bohu, priateľom, 
vôli, láske, humoru, liečbe...sa mi 
otvorili akési dvere kamsi...neviem 
to popísať. Viem len, že som zača-
la maľovať a to mi zachránilo život. 

Už to budú tri roky, čo maľujem 
svet v sebe a okolo seba, začala som 
vyrábať maličkosti, ktorým vdychu-
jem život a nechávam ich potom 
žiť ich vlastným, či už ide o rôzne 

drobné šperky, maľované záložky 
do kníh, večné kalendáre, hodiny, 
zvonkohry, šité anjeliky plnené le-
vanduľou z našej záhradky alebo 
obrazy, ktorými vyjadrujem odrazy 
mojej či Vašej duše.

Podarilo sa mi nevedomky ovplyv-
niť aj iných ľudí, vďaka čomu 
som ilustrovala knihu, maľovala 
interiéry v reštauračnej prevádz-
ke a materskom centre, bola som 
spoluautorkou Empatických po-
hľadníc, ktoré som vytvárala spo-
lu s občianskym združením Ama-
zonky, maľovala som s detičkami 
po transplantácii kostnej drene 
v tábore, mohli ste si ma „pozrieť“ 
na troch výstavách v Bratislave 
(Namaľuj svoj svet, Obrazy Tvo-
jej duše, Tretia) a jednej v Trnave 
(Emócie), v Reflexe na Markíze, 
prečítať v pár rozhovoroch v ča-
sopisoch a na internete (Časopis 
Happy, Moja psychológia, Naša ne-
mocnica, lenprezeny.sk, svethome-
opatie.cz) či vypočuť v rádiu (Opri 
sa o mňa RTVS Rádio Slovensko 
22.10.2017, Nočná pyramída RTVS 
Rádio Slovensko 8.2.2018). Robím 
kurzy maľovania srdcom Namaľuj 
svoj svet a naďalej tvorím a pomá-
ham s projektami tým, ktorí ma po-
trebujú. Ono to nie je iba o farbách 
a štetcoch. Je to o odhodlaní urobiť 
krok do neznáma, je to o viere, že 
v tichu sa dá krásne mlčať a popri 
tom udávať tempo ruky tlkotom 
vlastného srdca. Je to o zžití sa 
s dotykom a plátnom, o harmónii 
namaľovaného s vlastným vnút-
rom. Je to o hlbokom nadýchnutí 
všetkého vnímaného. Je to o ceste 
a o poznaní. Je to o emóciách.“

„Ako dokáže umenie liečiť? Di-
vadlo, ktoré má schopnosť nielen 
vyčariť veľké a krásne emócie a vy-
tvoriť nezvyčajné situácie, môže 
byť aj zdrojom pozitívnej energie, 
vytvorenia nových vízií, ktoré do-
kážu obohatiť našu myseľ a dušu 
a dúfam, že aj pocit šťastia, kto-
ré prispieva k nášmu blahu. Kto 



prechádza touto výstavou možno 
pocíti malý kúsok tohto šťastia...“ 
Zdôveruje sa z dôvodov, pre ktoré 
sa rozhodol zúčastniť výstav Ume-
nia, ktoré lieči ďalší z autorov Hen-
drik Kürsten. Zároveň približuje 
spoločné osudy, ktoré zdieľa so 
slovenskou onkologickou pacient-
kou: Poznali sme sa sotva tri me-
siace keď prišla zdrvujúca správa 
o recidíve jej onkologického ocho-
renia po 11 rokoch. Vtedy som si 
pomyslel, pane Bože, aký je len ten 
osud nespravodlivý, konečne som 
spoznal úžasného človeka a vysní-
vanú ženu môjho života a teraz sa 
jej mám vzdať? Neváhal som preto 
opustiť môj ateliér v Erfurte a pri-
cestovať do Bratislavy. Chcel som 
jej byť nablízku a pomáhať zvlád-
nuť nepriaznivú zdravotnú situá-
ciu, dodávať jej energiu, optimiz-
mus a radosť do života a aj mojou 
prítomnosťou prispieť k uzdrave-
niu... Napriek ťažkým chvíľam sme 

sa nevzdávali... Zažili sme nesmier-
nu úľavu potom ako sa ocitla v ru-
kách vynikajúcich lekárov profe-
sionálov z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety s citlivým prístupom 
okrem iných: MUDr. Aleny Kállayo-
vej, MUDr. Alžbety Molnárovej či 
primára MUDr. Pavla Lukačku. Asi 
to tak malo byť, že sme sa s nimi 
v deň vernisáže aj stretli... 

Poznám aj nemecké zdravotníctvo 
a na slovenských lekárov pritom 
nedám dopustiť, nielen vo vašom 
ústave sú lekári - ako napríklad aj 
MUDr. Peter Belan a MUDr. Pavol 
Chňupa - s „veľkým srdcom“. Pre-
svedčil som sa o tom tiež v roku 
2016, keď som počas návštevy Slo-
venska absolvoval akútny zákrok 
v bratislavskom Ústave srdcovo-
-cievnych chorôb.“ 

Text a foto: Peter Kresánek
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Hendrik Kürsten, 
s odstupom času opäť 
zahraničný vystavovateľ

Hendrik Kürsten žije a pôsobí 
v Erfurte (narodil sa 19. júna 
1942 v Berlíne). Absolvoval Vy-
sokú školu výtvarných umení 
v Drážďanoch (1965 – 1971), štu-
dijný odbor scénické a kostýmo-
vé výtvarníctvo a divadelné ma-

liarstvo. Okrem iného úspešne 
pôsobil v divadlách Landesbüh-

nen Sachsen Drážďany a Städ-
tische Bühnen Erfurt, ďalej v di-
vadle vo Frankfurte nad Odrou, 
v Magdeburgu, v divadle Hans-
-Otto-Theater Postupim a Lan-
destheater v Eisenachu, pričom 
realizoval scénické a kostýmové 
výpravy kultúrnych podujatí, 
napríklad tiež vo Friedrichstadt-
palast v Berlíne a v Lipsku. Tento 
všestranný umelec hosťoval aj 
v Národnom divadle vo Weima-
re, ďalej v rakúskom Grazi, vo 
Viedni, v St. Pöltene či v mest-
ských divadlách Tartu a Reval 
v Estónsku. 
Umelcove odvážne tvorivé myš-
lienky a kreácie našli zároveň 
svoje grafické spodobenie v ti-
síckach kresieb scén a kostýmov 
z jednotlivých predstavení, ktoré 
má vo svojom bohatom archíve, 
čo nepochybne svedčí aj o tom, 
že tento všestranný umelec je aj 
výborným kresliarom.
„Mám naozaj fascinujúce povola-

nie. V divadle je všetko možné...
môžem určiť priestor a čas, mô-
žem spraviť neviditeľné viditeľ-
ným, môžem docieliť, že divák 
sa bude pozerať srdcom“, vysvet-
ľuje Hendrik Kürsten a uzatvá-
ra: „Iba srdcom dobre vidíš, to 
podstatné je pre oči neviditeľné. 
Môžem divákov vyburcovať na 
poplach, šmahom ruky v nich vy-
volať zádumčivosť, utešovať ich 
alebo provokovať. Takže vždy sa 
zamýšľam nad naším životom, aj 
teraz, v našej súčasnosti. Divadlo 
môže rozvíjať fantázie a utópie, 
ponúknuť myšlienkové mode-
ly, rozprávať historky, a práve 
to považujem za veľmi dôležité, 
osobitne vzhľadom na súčasnú 
„explóziu bezduchosti“, v nie-
ktorých dnešných médiách“.

Text: Dr. Blanka Hermanová
Foto: Peter Kresánek



SPEKTRUM ZAUJÍMAVOSTÍ

Exteriér novinky oživila nielen 
nová maska chladiča ale aj nový 

tvar nárazníkov či dizajn diskov 
a zadných LED svetiel. Rovnako ako 
nové metalické farby: Solar Yellow 
Pearl a Ice Grayish Blue. Obe sú 
dostupné aj v dvojfarebnom vyho-
tovení – prvý variant s bielou ale-
bo čiernou strechou, druhý modrý 
len s čiernou. Interiér zasa zhodno-
cujú kvalitnejšie plasty použité na 
prístrojovej doske ako aj farebný 
displej palubného počítača veľko-
sti 4,2 palca. Inovácie zahrňujú aj 
nový dizajn a materiál poťahu se-
dadiel. 
Doterajšiu rozsiahlu bezpečnost-
nú výbavu, ktorou disponuje ja-
ponské SUV Vitara, rozšíria okrem 
iného asistenti: Dvojsenzorový 
brzdový asistent (dual Sensor Bra-

ke Support) pre elimináciu kolízií 
s prekážkou pred vozidlom, záro-
veň pre indikáciu únavy vodiča, 
varovanie a udržiavanie v jazdnom 
pruhu a pre rozpoznávanie zna-
čiek, ďalej systém pre sledovanie 
mŕtveho uhla sledovania mŕtveho 
uhla (Blind Spot Monitor) a úplne 

nový systém kontroly situácie za 
vozidlom (Rear Cross Traffic Alert) 
zvyšujúci bezpečnosť napríklad 
tiež pri výjazde z parkoviska (na 
obrázku).
Ing. Andrej Ilavský, MSC – Suzuki 
Slovensko
Foto a grafika: Suzuki

Prichádza nová Vitara 
Vitara s mnohými vylepšeniami ešte bezpečnejšia
Suzuki Vitara - najžiadanejší model osobného auta počas tohtoročného júna a štvrtý 
rok najpredávanejšie SUV na Slovensku, sa už dodáva v novom vyhotovení. Nová Vi-
tara ponúka na výber dva turbo motory Boosterjet s priamym vstrekovaním: motor 
s objemom 1,0 litra s filtrom pevných častíc (82 kW/112 k; 170 Nm) alebo výkonnej-
ší 1,4 litra (103 kW/140 k; 220 Nm). 
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Skrátená informácia o lieku Invokana® 100 mg  
a Invokana® 300 mg filmom obalené tablety

 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle zís-
kanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa 
vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informá-
cie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC v časti 4.8. NÁZOV 
A ZLOŽENIE LIEKU: Invokana 100 mg, 300 mg filmom obalené tablety: 
Jedna tableta obsahuje kanagliflozín hemihydrát, čo zodpovedá 100 mg alebo 
300 mg kanagliflozínu. INDIKÁCIE: Invokana je indikovaná u dospelých vo 
veku 18 rokov a starších s diabetom mellitus typu 2 na zlepšenie kontroly 
glykémie ako:
– monoterapia - v prípade, že samotná diéta a cvičenie neposkytujú dostatoč-
nú kontrolu glykémie u pacientov, u ktorých nie je vhodné použitie metformí-
nu z dôvodu neznášanlivosti alebo kontraindikácií.
– Prídavná liečba – k iným antidiabetikám vrátane inzulínu, ak tieto spolu 
s diétou a cvičením neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie.
DÁVKOVANIE: Odporúčaná úvodná dávka kanagliflozínu je 100 mg jeden-
krát denne. U pacientov, ktorí tolerujú 100 mg kanagliflozínu jedenkrát 
denne a ktorí majú eGFR ≥60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl ≥60 ml/min 
a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa môže dávka zvýšiť na 300 
mg perorálne jedenkrát denne. Dávka sa má zvyšovať opatrne u pacientov 
vo veku ≥75 rokov, pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením 
alebo u iných pacientov, pre ktorých úvodná kanagliflozínom indukovaná 
diuréza predstavuje riziko. U pacientov so zjavnou depléciou objemu sa 
pred začatím liečby kanagliflozínom odporúča úprava tohto stavu. Keď 
sa kanagliflozín používa ako prídavná liečba s inzulínom alebo inzulínovým 
sekretagogom (napr. sulfonylurea), treba zvážiť nižšiu dávku inzulínu alebo 
inzulínového sekretagoga na zníženie rizika hypoglykémie. Starší ľudia (vo 
veku ≥65 rokov): treba vziať do úvahy funkčnosť obličiek a riziko deplécie 
objemu. Porucha funkcie obličiek: u pacientov s eGFR 60 ml/min/1,73 m2 až 
<90 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl 60 ml/min až <90 ml/min nie je potrebná 
úprava dávky. Kanagliflozín sa nemá používať u pacientov s ochorením 
obličiek v konečnom štádiu (ESRD, z angl. end stage renal disease) ani 
u pacientov na dialýze, pretože v tejto populácii pacientov sa nepovažuje za 
účinnú. Porucha funkcie pečene: u pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou 
poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. Kanagliflozín sa ne-
skúmal u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, a preto sa použitie 
u týchto pacientov neodporúča. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účin-
nosť kanagliflozínu u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
K dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania: na perorálne použitie. 
Invokana sa má užívať perorálne jedenkrát denne, najlepšie pred prvým jed-
lom dňa. Tablety sa majú prehltnúť vcelku. Ak sa vynechá dávka, má sa užiť 
len čo si pacient spomenie; v ten istý deň sa však nesmie užiť dvojnásobná 
dávka. KONTRAINDIKÁCIE: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľ-

vek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. OSOBITNÉ UPOZORNENIA 
A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ: Invokana sa nesledovala u pacientov 
s diabetom typu 1, a preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča. Invo-
kana sa nemá používať na liečbu diabetickej ketoacidózy, pretože v týchto 
podmienkach nie je účinná. Porucha funkcie obličiek: účinnosť kanagli-
flozínu je znížená u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek 
a pravdepodobne chýba u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. 
U pacientov s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl < 60 ml/min bol hlá-
sený vyšší výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr. 
posturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia), obzvlášť s 300 mg 
dávkou. Navyše bolo u týchto pacientov hlásených viac prípadov zvýšenej 
hladiny draslíka a vyššie prírastky sérového kreatinínu a urey. Odporúča sa 
nasledovné sledovanie funkcie obličiek:
– Pred začatím liečby kanagliflozínom a potom aspoň raz ročne 
– Pred začatím liečby ďalšími liekmi, ktoré môžu znížiť funkčnosť obličiek 
a potom pravidelne
– Pri funkcii obličiek približujúcej sa stredne ťažkej poruche funkcie obličiek 
aspoň 2- až 4-krát ročne. Ak funkcia obličiek trvalo spadá pod eGFR 45 ml/
min/1,73 m2 alebo CrCl <45 ml/min, liečba kanagliflozínom sa má ukončiť.
Užívanie u pacientov s rizikom nežiaducich reakcií súvisiacich s ob-
jemovou depléciou: Vzhľadom k mechanizmu účinku indukuje kanagliflozín 
osmotickú diurézu zvýšením exkrécieglukózy močom (UGE, z angl. urinary 
glucose excretion), čo môže znížiť intravaskulárny objem a znížiť tlak krvi. 
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, u ktorých by pokles tlaku krvi vyvolaný 
kanagliflozínom mohol predstavovať riziko, napr. u pacientov so známym 
kardiovaskulárnym ochorením, pacientov s eGFR <60 ml/min/1,73 m2, pa-
cientov liečených antihypertenzívami s hypotenziou v anamnéze, pacientov 
na diuretikách alebo u starších pacientov (vo veku ≥65 rokov). 
Diabetická ketoacidóza: u pacientov liečených inhibítormi SGLT2, vrátane 
kanagliflozínu, boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy (DKA), 
vrátane život ohrozujúcich a smrteľných prípadov. V mnohých prípadoch 
bol prejav tohto stavu atypický, s len mierne zvýšenými hodnotami glukózy 
v krvi. Riziko výskytu diabetickej ketoacidózy sa musí zvážiť v prípade ne-
špecifických symptómov ako sú nauzea, vracanie, anorexia, bolesť brucha, 
nadmerný smäd, tažkosti s dýchaním, zmätenosť, neobvyklá únava alebo 
ospalosť. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, pacienti majú byť okamžite vyšetre-
ní na ketoacidózu, bez ohľadu na hladinu glukózy v krvi. Liečba sa má prerušiť 
u pacientov hospitalizovaných kvôli závažným chirurgickým zákrokom alebo 
akútnym závažným ochoreniam. V obidvoch prípadoch je možné liečbu kana-
gliflozínom obnoviť po stabilizovaní stavu pacienta. Zvýšený hematocrit: 
pri liečbe kanagliflozínom sa pozorovalo zvýšenie hematokritu; z toho dôvodu 
sa vyžaduje zvýšená opatrnosť u pacientov, ktorí už majú hematokrit zvý-
šený. Starší ľudia (vo veku ≥65 rokov): u starších pacientov môže byť 
zvýšené riziko objemovej deplécie, môžu byť častejšie liečení diuretikami 
a mať poruchu funkcie obličiek. U pacientov vo veku ≥75 rokov bola hlásená 
vyššia incidencia nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr. po-

sturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia). Genitálne mykotické 
infekcie: v súlade s mechanizmom inhibície kotransportéra sodíka a glukózy 
2 (SGLT2) so zvýšenou exkréciou glukózy močom boli v klinických štúdiách 
hlásené u žien vulvovaginálne kandidózy a balanitída alebo balanopostitída 
u mužov. Amputácie dolných končatín: v prebiehajúcich, dlhodobých kli-
nických štúdiách s kanagliflozínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 
s kardiovaskulárnym ochorením (CVD, z angl. cardiovascular disease) alebo 
s vysokým rizikom CVD, sa pozoroval nárast prípadov amputácie dolných 
končatín (primárne prsta na nohe) u pacientov liečených kanagliflozínom. 
Zlyhanie srdca: skúsenosti s III. triedou NYHA (z angl. New York Heart Asso-
ciation) sú obmedzené a v klinických štúdiách s kanagliflozínom nie sú žiadne 
skúsenosti so IV. triedou NYHA. Laboratórne hodnotenie moču: vzhľadom 
na mechanizmus účinku bude u pacientov užívajúcich kanagliflozín test na 
prítomnosť glukózy v moči pozitívny. FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA: 
k dispozícii nie sú údaje o oužívaní kanagliflozínu u gravidných žien. Štúdie 
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Kanagliflozín sa nemá užívať 
počas gravidity. Keď sa zaznamená gravidita, liečba kanagliflozínom sa má 
ukončiť. Nie je známe, či sa kanagliflozín a/alebo jeho metabolity vylučujú 
do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. 
Kanagliflozín sa nemá užívať počas dojčenia. Účinky kanagliflozínu na fer-
tilitu u ľudí neboli skúmané. NEŽIADUCE ÚČINKY: hypoglykémia v kombi-
nácii s inzulínom alebo sulfonylureou; dehydratácia; diabetická ketoacidóza; 
posturálny závrat; synkopa; hypotenzia; ortostatická hypotenzia; zápcha; 
smäd; nausea; vyrážka; urtikária; angioedém; zlomenina kosti; polyúria alebo 
polakizúriaf; infekcia močových ciest; zlyhanie obličiek (najmä v spojitosti 
s depléciou objemu); vulvovaginálna kandidóza; balanitída alebo balanopos-
titída; dislipidémia; zvýšený hematocrit; zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi; 
zvýšenie hladiny urey v krvi; zvýšenie hladiny draslíka v krvi; zvýšenie hladiny 
fosfátov v krvi; amputácie dolných končatín (najmä prsta na nohe) hlavne 
u pacientov s vysokým rizikom ochorenia srdca; anafylaktická reakcia. ČAS 
POUŽITEĽNOSTI: 2 roky VEĽKOSTI BALENIA: Veľkosti balenia 10×1, 30×1, 
90×1 a 100×1 filmom obalená tableta. Na trh nemusia byť uvedené všetky 
veľkosti balenia.
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Janssen-Cilag International 
NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgicko. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 
11/2017
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke 
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z., 
Svätoplukova 28, 821 08  Bratislava.
Tel.: +4212 6381 1611, Fax: +4212 6353 0904
e-mail: mundipharma@mundipharma.sk

* Invokana® je indikovaná na liečbu dospelých s DM2 na zlepšenie kontroly glykémie.

1. Neal, B et al N Engl J Med 2017;377:644-57.DOI: 10.1056/NEJMoa1611925 2. Data on File: Canagliflozin_DoF_06SEP14_MI_HW_002_v5. The number of patients treated with canagliflozin in the US. 3. Schernthaner G et al. Diabetes Care 
2013; 36(9): 2508-2515., 4. Stenlof K et al. Diabetes Obes Metab 2013; 15(4): 372-382. 5. Forst T et al. Diabetes Obes Metab 2014; 16: 467-477. 6. Wilding JP et al. Int J Clin Pract 2013; 67(12): 1267-1282.7. Evans M et al. Poster presented 
at ISPOR 2016. October 29th – November 2nd. Vienna, Austria.

Skratky:
SGLT2i – Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor, HbA1c – glycated haemoglobin, TK – tlak krvi, sTK – systolický tlak krvi

Prvý a jediný SGLT2i poskytujúci 
signifikantné a trvalé zníženie 
HbA1c po dobu            roka1

POTVRDENÉ
6,5

INVOKANA®

Invokana® nie je indikovaná k zníženiu hmotnosti.
Zníženie hmotnosti je benefitom liečby Invokanou.

Invokana® nie je indikovaná na liečbu hypertenzie.  
Zníženie systolického TK je benefitom liečby Invokanou.

zníženie 
hmotnosti1*

zníženie 
systolického TK1*

zníženie HbA1c1

Signifikantné a trvalé Signifikantné a trvalé Signifikantné a trvalé

pacientov liečených liekom INVOKANA® 2–71 000 000Celosvetovo viac ako 
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Sinovial® HL  
Kyselina hyalurónová 3,2% - 32 mg vysokomolekulovej kyseliny hyalurónovej a 32 mg nízkomolekulovej kyseliny hyalurónovej v 2 ml. Sterilná – jednorazová zdravotnícka pomôcka. Indikácie: bolesť alebo znížená pohyblivosť v dôsledku 
degeneratívnych ochorení (artróza), traumaticky podmienených ochorení a tendinopatie spojenej s kĺbovým postihnutím. Účinkuje iba na úrovni kĺbu, do ktorého sa aplikuje a nemá systémový účinok. Dávkovanie: Možné je podať 
až 3 injekcie v závislosti od závažnosti kĺbovej degenerácie. Opakovanie cyklu liečby a  jej frekvencie určuje lekár pre každého pacienta. Balenie: 1 vopred naplnená injekčná striekačka s objemom 1 alebo 2 ml a 1 ihla 21 G x 11/2,, 

(0,8 x 40 mm). Liekové interakie: nie sú známe. Vedľajšie účinky: lokálne účinky v mieste vpichu – bolesť, pocit tepla, začervenanie, opuch. Kontraindikácie: nevpichujte do infi kovaného ani vážne zapáleného kĺbu, pri kožnej chorobe 
alebo infekcii v mieste vpichu. Upozornenie: Na dezinfekciu kože nepoužívajte dezinfekčné prípravky obsahujúce kvartérne amóniové soli. Intraartikulárnu injekciu smie podávať len lekár. Revízia textu: September 2014.
Spôsob výdaja: výdaj zdravotníckej pomôcky je viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním zdravotníckej pomôcky sa oboznámte s úplným znením návodu na použitie zdravotníckej 
pomôcky.

Condrosulf® 
Účinná látka: chondroitín sulfát. Terapeutické indikácie: Dlhodobá liečba osteoartrózy. Liek je určený najmä na liečbu nasledovných typov OA: femoro-tibiálna OA, femoro-patelárna OA, koxartróza, gonartróza a artróza prstových 
kĺbov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: V prípade súčasného užívania analgetík pravidelne zvažovať ich dávkovanie. Condrosulf 800 mg gra obsahuje 
farbivo oranžovú žlľ a sorbitol (nesmú užívať pacienti s intoleranciou fruktózy). Nežiaduce účinky: zriedkavé: gastrointestinálna porucha, bolesti v nadbrušku, nevoľnosť, hnačka, erytém, vyrážky, makulopapulózny ekzantém, veľmi 
zriedkavé: závraty, urtikária, ekzém, svrbenie, alergická reakcia, edém. Interakcie: chondroitín sulfát môže mať miernu antiagregačnú aktivitu na trombocyty – vziať do úvahy pri súčasnom užívaní s antiagreganciami. Dostupné lieko-
vé formy: kapsula (400 mg chondroitín sulfátu), granulát a tablety (800 mg chondroitín sulfátu). Dávkovanie: Condrosulf kapsuly – 2 kapsuly 1x denne; Condrosulf tablety – 1x denne 1 tbl, Condrosulf gra – 1x denne 1 vrecko. Špeciál-
ne skupiny: K dispozícii je málo skúseností o užívaní lieku u detí do 15 rokov, u pacientov trpiacich zlyhaním/ poruchou funkcie obličiek a pečene. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní lieku počas gravidity. Nie je známe, 
či sa liečivo vylučuje do materského mlieka. Posledná revízia textu: október 2013. Spôsob výdaja lieku: Výdaj lieku Condrosulf 800 mg tablety a gra je viazaný na lekársky predpis. Výdaj lieku Condrosulf 400 mg cps nie je viazaný 
na lekársky predpis. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Flector® EP Rapid
Zloženie: 1 vrecko obsahuje 50 mg sodnej soli diklofenaku vo forme epolamínovej soli. Lieková forma: granulát. Terapeutické indikácie: pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov krátkodobá symptomatická liečba akútnych stavov: 
kĺbový reumatizmus (periartritída ramenného kĺbu, tendinitída, burzitída), mikrokryštalická artritída, osteoartróza, bolesti chrbta a chrbtice, radikulitída, poúrazová a pooperačná bolesť, zápal a opuch, bolestivé a/alebo zápalové stavy 
v gynekológii, záchvaty migrény, bolestivé syndrómy chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla, napr. pri faryngotonzilitíde, otitíde. Dávkovanie a spôsob podávania: perorálne použitie 
- granulát musí byť rozpustený v pohári vody. Najvhodnejšie je užívanie počas jedla, v prípadoch akútnych bolestí sa odporúča užívanie pred jedlom, 1 vrecko 3-krát denne maximálne počas 7 dní. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované 
použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov. Kontraindikácie: liek je kontraindikovaný od 6. mesiaca gravidity, pri vzniku gastroduodenálneho vredu, pri ťažkom poškodení funkcie obličiek, 
pečene, u detí do 15 rokov, pri závažnom zlyhávaní srdca, pri preukázanom kongestívnom zlyhávaní srdca (NYHA II - IV), ischemickej chorobe srdca, periférnom arteriálnom ochorení a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení. Upozornenia: 
V prípade gastrointestinálneho krvácania alebo vredu treba okamžite prerušiť liečbu. Nežiaduce účinky diklofenaku: zriedkavé na začiatku liečby nauzea, vracanie, hnačka, kŕče v bruchu. Veľmi zriedkavé: gastroduodenálny vred, perforácia 
alebo krvácanie z GIT, hemoragická kolitída, exacerbácia ulceróznej kolitídy, periférne edémy, akútna renálna insufi ciencia. Dátum revízie textu: február 2015. Spôsob výdaja: výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre 
zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Skrátený súhrn charakteristických vlastností liekov:

Skrátený návod na použitie zdravotníckej pomôcky:

Viskosuplementácia: 
nová generácia molekuly 

kyseliny hyalurónovej

Sinovial® HL

Spomaľuje priebeh ochorenia 
a tlmí bolesť

Condrosulf®

KOMPLEXNÁ LIEČBA 
OSTEOARTRÓZY

Rýchla a efektívna úľava 
od bolesti

Flector® EP Rapid
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pre laikov
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objednávky na: email - bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
www.bedekerzdravia.sk
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„Pre ortopéda je 

oveľa podstatnejšie 

rozhodnutie 

ako rez.“

Hypoglykémia 

v živote diabetika

HYPOGLYKÉMIA OHROZUJE 

NORMÁLNE FUNGOVANIE DIABETIKA: 

PRÍRUČKU O JEJ ZVLÁDANÍ 

NÁJDETE V ČÍSLE! 

Vieme dnes efektívne 

a bezpečne využiť

UMELÝ MOČOVÝ ZVIERAČ?
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Stravovanie a výživa 
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pacientov
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2,50 €

prof. MUDr.

ZuZana Gdovinová,
 CSc., FESO

„odovzdávať medicínske poznatky ďalej ma núti neustrnúť na 
mieste.“

inkontinencia 
pod kontrolou.

myslite na prevenciu včas

Analýza DNA 
v prevencii chronických chorôb
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svojho srdca?
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rizikové skupiny

v každom dobrom stánku
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Skrátená informácia o lieku Invokana® 100 mg  
a Invokana® 300 mg filmom obalené tablety

 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle zís-
kanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa 
vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informá-
cie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC v časti 4.8. NÁZOV 
A ZLOŽENIE LIEKU: Invokana 100 mg, 300 mg filmom obalené tablety: 
Jedna tableta obsahuje kanagliflozín hemihydrát, čo zodpovedá 100 mg alebo 
300 mg kanagliflozínu. INDIKÁCIE: Invokana je indikovaná u dospelých vo 
veku 18 rokov a starších s diabetom mellitus typu 2 na zlepšenie kontroly 
glykémie ako:
– monoterapia - v prípade, že samotná diéta a cvičenie neposkytujú dostatoč-
nú kontrolu glykémie u pacientov, u ktorých nie je vhodné použitie metformí-
nu z dôvodu neznášanlivosti alebo kontraindikácií.
– Prídavná liečba – k iným antidiabetikám vrátane inzulínu, ak tieto spolu 
s diétou a cvičením neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie.
DÁVKOVANIE: Odporúčaná úvodná dávka kanagliflozínu je 100 mg jeden-
krát denne. U pacientov, ktorí tolerujú 100 mg kanagliflozínu jedenkrát 
denne a ktorí majú eGFR ≥60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl ≥60 ml/min 
a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa môže dávka zvýšiť na 300 
mg perorálne jedenkrát denne. Dávka sa má zvyšovať opatrne u pacientov 
vo veku ≥75 rokov, pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením 
alebo u iných pacientov, pre ktorých úvodná kanagliflozínom indukovaná 
diuréza predstavuje riziko. U pacientov so zjavnou depléciou objemu sa 
pred začatím liečby kanagliflozínom odporúča úprava tohto stavu. Keď 
sa kanagliflozín používa ako prídavná liečba s inzulínom alebo inzulínovým 
sekretagogom (napr. sulfonylurea), treba zvážiť nižšiu dávku inzulínu alebo 
inzulínového sekretagoga na zníženie rizika hypoglykémie. Starší ľudia (vo 
veku ≥65 rokov): treba vziať do úvahy funkčnosť obličiek a riziko deplécie 
objemu. Porucha funkcie obličiek: u pacientov s eGFR 60 ml/min/1,73 m2 až 
<90 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl 60 ml/min až <90 ml/min nie je potrebná 
úprava dávky. Kanagliflozín sa nemá používať u pacientov s ochorením 
obličiek v konečnom štádiu (ESRD, z angl. end stage renal disease) ani 
u pacientov na dialýze, pretože v tejto populácii pacientov sa nepovažuje za 
účinnú. Porucha funkcie pečene: u pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou 
poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. Kanagliflozín sa ne-
skúmal u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, a preto sa použitie 
u týchto pacientov neodporúča. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účin-
nosť kanagliflozínu u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
K dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania: na perorálne použitie. 
Invokana sa má užívať perorálne jedenkrát denne, najlepšie pred prvým jed-
lom dňa. Tablety sa majú prehltnúť vcelku. Ak sa vynechá dávka, má sa užiť 
len čo si pacient spomenie; v ten istý deň sa však nesmie užiť dvojnásobná 
dávka. KONTRAINDIKÁCIE: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľ-

vek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. OSOBITNÉ UPOZORNENIA 
A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ: Invokana sa nesledovala u pacientov 
s diabetom typu 1, a preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča. Invo-
kana sa nemá používať na liečbu diabetickej ketoacidózy, pretože v týchto 
podmienkach nie je účinná. Porucha funkcie obličiek: účinnosť kanagli-
flozínu je znížená u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek 
a pravdepodobne chýba u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. 
U pacientov s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl < 60 ml/min bol hlá-
sený vyšší výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr. 
posturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia), obzvlášť s 300 mg 
dávkou. Navyše bolo u týchto pacientov hlásených viac prípadov zvýšenej 
hladiny draslíka a vyššie prírastky sérového kreatinínu a urey. Odporúča sa 
nasledovné sledovanie funkcie obličiek:
– Pred začatím liečby kanagliflozínom a potom aspoň raz ročne 
– Pred začatím liečby ďalšími liekmi, ktoré môžu znížiť funkčnosť obličiek 
a potom pravidelne
– Pri funkcii obličiek približujúcej sa stredne ťažkej poruche funkcie obličiek 
aspoň 2- až 4-krát ročne. Ak funkcia obličiek trvalo spadá pod eGFR 45 ml/
min/1,73 m2 alebo CrCl <45 ml/min, liečba kanagliflozínom sa má ukončiť.
Užívanie u pacientov s rizikom nežiaducich reakcií súvisiacich s ob-
jemovou depléciou: Vzhľadom k mechanizmu účinku indukuje kanagliflozín 
osmotickú diurézu zvýšením exkrécieglukózy močom (UGE, z angl. urinary 
glucose excretion), čo môže znížiť intravaskulárny objem a znížiť tlak krvi. 
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, u ktorých by pokles tlaku krvi vyvolaný 
kanagliflozínom mohol predstavovať riziko, napr. u pacientov so známym 
kardiovaskulárnym ochorením, pacientov s eGFR <60 ml/min/1,73 m2, pa-
cientov liečených antihypertenzívami s hypotenziou v anamnéze, pacientov 
na diuretikách alebo u starších pacientov (vo veku ≥65 rokov). 
Diabetická ketoacidóza: u pacientov liečených inhibítormi SGLT2, vrátane 
kanagliflozínu, boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy (DKA), 
vrátane život ohrozujúcich a smrteľných prípadov. V mnohých prípadoch 
bol prejav tohto stavu atypický, s len mierne zvýšenými hodnotami glukózy 
v krvi. Riziko výskytu diabetickej ketoacidózy sa musí zvážiť v prípade ne-
špecifických symptómov ako sú nauzea, vracanie, anorexia, bolesť brucha, 
nadmerný smäd, tažkosti s dýchaním, zmätenosť, neobvyklá únava alebo 
ospalosť. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, pacienti majú byť okamžite vyšetre-
ní na ketoacidózu, bez ohľadu na hladinu glukózy v krvi. Liečba sa má prerušiť 
u pacientov hospitalizovaných kvôli závažným chirurgickým zákrokom alebo 
akútnym závažným ochoreniam. V obidvoch prípadoch je možné liečbu kana-
gliflozínom obnoviť po stabilizovaní stavu pacienta. Zvýšený hematocrit: 
pri liečbe kanagliflozínom sa pozorovalo zvýšenie hematokritu; z toho dôvodu 
sa vyžaduje zvýšená opatrnosť u pacientov, ktorí už majú hematokrit zvý-
šený. Starší ľudia (vo veku ≥65 rokov): u starších pacientov môže byť 
zvýšené riziko objemovej deplécie, môžu byť častejšie liečení diuretikami 
a mať poruchu funkcie obličiek. U pacientov vo veku ≥75 rokov bola hlásená 
vyššia incidencia nežiaducich reakcií súvisiacich s depléciou objemu (napr. po-

sturálny závrat, ortostatická hypotenzia, hypotenzia). Genitálne mykotické 
infekcie: v súlade s mechanizmom inhibície kotransportéra sodíka a glukózy 
2 (SGLT2) so zvýšenou exkréciou glukózy močom boli v klinických štúdiách 
hlásené u žien vulvovaginálne kandidózy a balanitída alebo balanopostitída 
u mužov. Amputácie dolných končatín: v prebiehajúcich, dlhodobých kli-
nických štúdiách s kanagliflozínom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 
s kardiovaskulárnym ochorením (CVD, z angl. cardiovascular disease) alebo 
s vysokým rizikom CVD, sa pozoroval nárast prípadov amputácie dolných 
končatín (primárne prsta na nohe) u pacientov liečených kanagliflozínom. 
Zlyhanie srdca: skúsenosti s III. triedou NYHA (z angl. New York Heart Asso-
ciation) sú obmedzené a v klinických štúdiách s kanagliflozínom nie sú žiadne 
skúsenosti so IV. triedou NYHA. Laboratórne hodnotenie moču: vzhľadom 
na mechanizmus účinku bude u pacientov užívajúcich kanagliflozín test na 
prítomnosť glukózy v moči pozitívny. FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA: 
k dispozícii nie sú údaje o oužívaní kanagliflozínu u gravidných žien. Štúdie 
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Kanagliflozín sa nemá užívať 
počas gravidity. Keď sa zaznamená gravidita, liečba kanagliflozínom sa má 
ukončiť. Nie je známe, či sa kanagliflozín a/alebo jeho metabolity vylučujú 
do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. 
Kanagliflozín sa nemá užívať počas dojčenia. Účinky kanagliflozínu na fer-
tilitu u ľudí neboli skúmané. NEŽIADUCE ÚČINKY: hypoglykémia v kombi-
nácii s inzulínom alebo sulfonylureou; dehydratácia; diabetická ketoacidóza; 
posturálny závrat; synkopa; hypotenzia; ortostatická hypotenzia; zápcha; 
smäd; nausea; vyrážka; urtikária; angioedém; zlomenina kosti; polyúria alebo 
polakizúriaf; infekcia močových ciest; zlyhanie obličiek (najmä v spojitosti 
s depléciou objemu); vulvovaginálna kandidóza; balanitída alebo balanopos-
titída; dislipidémia; zvýšený hematocrit; zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi; 
zvýšenie hladiny urey v krvi; zvýšenie hladiny draslíka v krvi; zvýšenie hladiny 
fosfátov v krvi; amputácie dolných končatín (najmä prsta na nohe) hlavne 
u pacientov s vysokým rizikom ochorenia srdca; anafylaktická reakcia. ČAS 
POUŽITEĽNOSTI: 2 roky VEĽKOSTI BALENIA: Veľkosti balenia 10×1, 30×1, 
90×1 a 100×1 filmom obalená tableta. Na trh nemusia byť uvedené všetky 
veľkosti balenia.
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Janssen-Cilag International 
NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgicko. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 
11/2017
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke 
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z., 
Svätoplukova 28, 821 08  Bratislava.
Tel.: +4212 6381 1611, Fax: +4212 6353 0904
e-mail: mundipharma@mundipharma.sk

* Invokana® je indikovaná na liečbu dospelých s DM2 na zlepšenie kontroly glykémie.

1. Neal, B et al N Engl J Med 2017;377:644-57.DOI: 10.1056/NEJMoa1611925 2. Data on File: Canagliflozin_DoF_06SEP14_MI_HW_002_v5. The number of patients treated with canagliflozin in the US. 3. Schernthaner G et al. Diabetes Care 
2013; 36(9): 2508-2515., 4. Stenlof K et al. Diabetes Obes Metab 2013; 15(4): 372-382. 5. Forst T et al. Diabetes Obes Metab 2014; 16: 467-477. 6. Wilding JP et al. Int J Clin Pract 2013; 67(12): 1267-1282.7. Evans M et al. Poster presented 
at ISPOR 2016. October 29th – November 2nd. Vienna, Austria.

Skratky:
SGLT2i – Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor, HbA1c – glycated haemoglobin, TK – tlak krvi, sTK – systolický tlak krvi

Prvý a jediný SGLT2i poskytujúci 
signifikantné a trvalé zníženie 
HbA1c po dobu            roka1

POTVRDENÉ
6,5

INVOKANA®

Invokana® nie je indikovaná k zníženiu hmotnosti.
Zníženie hmotnosti je benefitom liečby Invokanou.

Invokana® nie je indikovaná na liečbu hypertenzie.  
Zníženie systolického TK je benefitom liečby Invokanou.

zníženie 
hmotnosti1*

zníženie 
systolického TK1*

zníženie HbA1c1

Signifikantné a trvalé Signifikantné a trvalé Signifikantné a trvalé
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Zastúpenie v SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava • Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk
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Sinovial® HL  
Kyselina hyalurónová 3,2% - 32 mg vysokomolekulovej kyseliny hyalurónovej a 32 mg nízkomolekulovej kyseliny hyalurónovej v 2 ml. Sterilná – jednorazová zdravotnícka pomôcka. Indikácie: bolesť alebo znížená pohyblivosť v dôsledku 
degeneratívnych ochorení (artróza), traumaticky podmienených ochorení a tendinopatie spojenej s kĺbovým postihnutím. Účinkuje iba na úrovni kĺbu, do ktorého sa aplikuje a nemá systémový účinok. Dávkovanie: Možné je podať 
až 3 injekcie v závislosti od závažnosti kĺbovej degenerácie. Opakovanie cyklu liečby a  jej frekvencie určuje lekár pre každého pacienta. Balenie: 1 vopred naplnená injekčná striekačka s objemom 1 alebo 2 ml a 1 ihla 21 G x 11/2,, 

(0,8 x 40 mm). Liekové interakie: nie sú známe. Vedľajšie účinky: lokálne účinky v mieste vpichu – bolesť, pocit tepla, začervenanie, opuch. Kontraindikácie: nevpichujte do infi kovaného ani vážne zapáleného kĺbu, pri kožnej chorobe 
alebo infekcii v mieste vpichu. Upozornenie: Na dezinfekciu kože nepoužívajte dezinfekčné prípravky obsahujúce kvartérne amóniové soli. Intraartikulárnu injekciu smie podávať len lekár. Revízia textu: September 2014.
Spôsob výdaja: výdaj zdravotníckej pomôcky je viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním zdravotníckej pomôcky sa oboznámte s úplným znením návodu na použitie zdravotníckej 
pomôcky.

Condrosulf® 
Účinná látka: chondroitín sulfát. Terapeutické indikácie: Dlhodobá liečba osteoartrózy. Liek je určený najmä na liečbu nasledovných typov OA: femoro-tibiálna OA, femoro-patelárna OA, koxartróza, gonartróza a artróza prstových 
kĺbov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: V prípade súčasného užívania analgetík pravidelne zvažovať ich dávkovanie. Condrosulf 800 mg gra obsahuje 
farbivo oranžovú žlľ a sorbitol (nesmú užívať pacienti s intoleranciou fruktózy). Nežiaduce účinky: zriedkavé: gastrointestinálna porucha, bolesti v nadbrušku, nevoľnosť, hnačka, erytém, vyrážky, makulopapulózny ekzantém, veľmi 
zriedkavé: závraty, urtikária, ekzém, svrbenie, alergická reakcia, edém. Interakcie: chondroitín sulfát môže mať miernu antiagregačnú aktivitu na trombocyty – vziať do úvahy pri súčasnom užívaní s antiagreganciami. Dostupné lieko-
vé formy: kapsula (400 mg chondroitín sulfátu), granulát a tablety (800 mg chondroitín sulfátu). Dávkovanie: Condrosulf kapsuly – 2 kapsuly 1x denne; Condrosulf tablety – 1x denne 1 tbl, Condrosulf gra – 1x denne 1 vrecko. Špeciál-
ne skupiny: K dispozícii je málo skúseností o užívaní lieku u detí do 15 rokov, u pacientov trpiacich zlyhaním/ poruchou funkcie obličiek a pečene. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní lieku počas gravidity. Nie je známe, 
či sa liečivo vylučuje do materského mlieka. Posledná revízia textu: október 2013. Spôsob výdaja lieku: Výdaj lieku Condrosulf 800 mg tablety a gra je viazaný na lekársky predpis. Výdaj lieku Condrosulf 400 mg cps nie je viazaný 
na lekársky predpis. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Flector® EP Rapid
Zloženie: 1 vrecko obsahuje 50 mg sodnej soli diklofenaku vo forme epolamínovej soli. Lieková forma: granulát. Terapeutické indikácie: pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov krátkodobá symptomatická liečba akútnych stavov: 
kĺbový reumatizmus (periartritída ramenného kĺbu, tendinitída, burzitída), mikrokryštalická artritída, osteoartróza, bolesti chrbta a chrbtice, radikulitída, poúrazová a pooperačná bolesť, zápal a opuch, bolestivé a/alebo zápalové stavy 
v gynekológii, záchvaty migrény, bolestivé syndrómy chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla, napr. pri faryngotonzilitíde, otitíde. Dávkovanie a spôsob podávania: perorálne použitie 
- granulát musí byť rozpustený v pohári vody. Najvhodnejšie je užívanie počas jedla, v prípadoch akútnych bolestí sa odporúča užívanie pred jedlom, 1 vrecko 3-krát denne maximálne počas 7 dní. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované 
použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov. Kontraindikácie: liek je kontraindikovaný od 6. mesiaca gravidity, pri vzniku gastroduodenálneho vredu, pri ťažkom poškodení funkcie obličiek, 
pečene, u detí do 15 rokov, pri závažnom zlyhávaní srdca, pri preukázanom kongestívnom zlyhávaní srdca (NYHA II - IV), ischemickej chorobe srdca, periférnom arteriálnom ochorení a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení. Upozornenia: 
V prípade gastrointestinálneho krvácania alebo vredu treba okamžite prerušiť liečbu. Nežiaduce účinky diklofenaku: zriedkavé na začiatku liečby nauzea, vracanie, hnačka, kŕče v bruchu. Veľmi zriedkavé: gastroduodenálny vred, perforácia 
alebo krvácanie z GIT, hemoragická kolitída, exacerbácia ulceróznej kolitídy, periférne edémy, akútna renálna insufi ciencia. Dátum revízie textu: február 2015. Spôsob výdaja: výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre 
zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Skrátený súhrn charakteristických vlastností liekov:

Skrátený návod na použitie zdravotníckej pomôcky:

Viskosuplementácia: 
nová generácia molekuly 

kyseliny hyalurónovej

Sinovial® HL

Spomaľuje priebeh ochorenia 
a tlmí bolesť

Condrosulf®

KOMPLEXNÁ LIEČBA 
OSTEOARTRÓZY

Rýchla a efektívna úľava 
od bolesti

Flector® EP Rapid
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pre laikov
aj pre odborníkov

objednávky na: email - bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
www.bedekerzdravia.sk

Bedeker zdravia
marec-apríl 2018

MEDICÍNA—PREVENCIA—ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

2,50 €

prof. M
UDr.

MILAN 

KOKAVEC

PhD., M
PH

„Pre ortopéda je 

oveľa podstatnejšie 

rozhodnutie 

ako rez.“

Hypoglykémia 

v živote diabetika

HYPOGLYKÉMIA OHROZUJE 

NORMÁLNE FUNGOVANIE DIABETIKA: 

PRÍRUČKU O JEJ ZVLÁDANÍ 

NÁJDETE V ČÍSLE! 

Vieme dnes efektívne 

a bezpečne využiť

UMELÝ MOČOVÝ ZVIERAČ?

Choroby 

pohybového ústrojenstva
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Účinná prevencia 

nevoľnosti

a vracania v jednej 

dávke

Stravovanie a výživa 

onkologických 

pacientov

Špeciálna nutričná 

intervencia 

pri podvýžive
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september- október 2018

medicína—prevencia—zdravý životný štýl

2,50 €

prof. MUDr.

ZuZana Gdovinová,
 CSc., FESO

„odovzdávať medicínske poznatky ďalej ma núti neustrnúť na 
mieste.“

inkontinencia 
pod kontrolou.

myslite na prevenciu včas

Analýza DNA 
v prevencii chronických chorôb

Poznáte rytmus 
svojho srdca?

Neviete si dať s cukrovkou 

rady? Pomôže vám DiAliNkA
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Špeciál rizikové skupinydeti a seniori
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pod kontrolou.
yslite na prevenciu včas

A

rizikové skupiny

pod kontrolou.
yslite na prevenciu včas

kAkAk

rizikové skupiny

v každom dobrom stánku

Nové  číslo  

www.bedekerzdravia.sk




