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SLOVO NA ÚVOD

Tajomstvo Vtelenia

Vianoce
čím sú (naozaj) krásne?
Nedávno sa mi do rúk do-

stal článok na tému: Ako 
udržať glykemický index pod 
kontrolou počas Vianoc. Do-
zvedel som sa, že aj keď sme 
to na Vianoce prehnali, nie je 
dobrým riešením v nasledujú-
cich dňoch vynechávať jedlá. 
V dňoch pred a po sviatkoch 
máme vraj voliť ľahšie jedlá, 
uprednostňovať konzumáciu 
sezónneho ovocia a zeleniny, 
vyhýbať sa potravinám príliš 
bohatým na cukry, nemáme za-
búdať piť vodu, treba obmedziť 
konzumáciu alkoholu a slade-
ných nápojov, máme voliť jedlá, 
ktoré uprednostňujú celozrn-
nú múku, sladkosti s nízkym 
obsahom cukru a redukovať po-
užívanie korenín. 

Tiež som sa dozvedel, že existuje 
glukagónu podobný peptid 1 a 2. 
Na rozdiel od väčšiny čitateľov 
tohto časopisu síce neviem, čo to 
presne je a ako to funguje, ale vraj 
pomáha, ak to človek na Vianoce 
s jedlom prehnal a má problémy. 
Každopádne, článok išiel presne 
v intenciách reklamy istého ob-
chodného reťazca, ktorá na nás 
útočila minulý rok už niekoľko týž-
dňov pred sviatkami pomaly z kaž-
dého rohu: „Čo je krásne na Viano-
ciach? Jedlo.“

Ako dieťa som mal Vianoce veľmi 
rád. Určite to bolo aj vďaka dar-
čekom. Na niektoré si pamätám 
dodnes, po viac ako päťdesiatich 
rokoch. Ale bezpochyby oveľa viac 
to bolo vyvolané zvláštnou a neo-
pakovateľnou atmosférou, ktorú 

vedeli navodiť moji skvelí rodičia. 
Kým otec išiel s nami deťmi na 
Štedrý deň na prechádzku po vŕz-
gajúcom snehu – veru, vtedy ešte 
býval na Vianoce sneh – mama 
ozdobila stromček a poukladala 
podeň darčeky. Pre každého jeden 
a veľmi skromný. Keď sme prišli 
domov z prechádzky, všetko bolo 
pripravené a my sme boli presved-
čení, že medzitým bol u nás Ježiško 
a všetko osobne priniesol. Vôbec 
si nepamätám, čo sme jedli. Ale asi 
rybu. Jedlo pre mňa nebolo v tej 
dobe vôbec podstatné. Aj keď, bez-
pochyby, aj ono patrilo k tým čini-
teľom, ktoré sa podieľali na vytvá-
raní príjemnej atmosféry. Keď sme 
boli starší, bolo samozrejmé, že sa 
išlo na polnočnú svätú omšu, kde 
som miništroval, spolu s mnohými 
mojimi kamarátmi.

Asi takto nejak vyzerali vtedy tra-
dičné slovenské Vianoce vo väčši-
ne rodín. Politická moc sa nás vte-
dy síce snažila presvedčiť, že sú to 
iba sviatky pokoja a mieru, čo s ná-
boženstvom nemá nič spoločné, 
ale veľmi sa im to nedarilo. Bol to 
jeden z mála bludov, o ktorom ne-
bola presvedčená pravdepodobne 
ani väčšina samotných komunistov. 
Niektorých som poznal a tradície 
dodržiavali aj oni.

Občas sledujem komentáre k evan-
jeliám istého talianskeho kňaza. Pá-
čia sa mi niektoré jeho neologizmy. 
Čo sa týka Vianoc, zvykne odlíšiť „il 
Natale storico“ od „il Natale glice-
mico“. Čiže historické a glykemic-
ké Vianoce. Prvé sú tie spred dveti-
síc rokov a tie druhé naše súčasné, 

opulentné, narážajúc na zvýšený 
glykemický index, ktorý je neraz 
ich dôsledkom.

Ani tie tradičné slovenské Vianoce, 
plné emócií a krásnych zvykov, ne-
boli však významovo úplne identic-
ké s tými historickými. Ich vonkajší 
znak – hojnosť – mal symbolizovať 
najmä veľkosť Božej dobroty a po-
žehnania, ktoré sa prejavili a do-
slova zaliali Zem skrze narodenie 
Božieho Syna. Historické Vianoce 
– udalosť Ježišovho narodenia – 
sa však odohrali v neuveriteľnej 
chudobe a poníženosti. Môžeme 
povedať, že vyjadrenie Svätého Pís-
ma, že pre Jozefa a tehotnú Máriu 
sa nenašlo miesto, kde by sa mohol 
Ježiš narodiť (evanjelium podľa 
Lukáša 2,7), je literárne rovnako 
chudobné ako skutočnosť, na kto-
rú poukazuje. Obsahovo je však ne-
smierne bohaté a hlboké. Boží Syn 
svojím Vtelením, čiže skutočnos-
ťou, že transcendentný, všetko pre-
sahujúci a všemohúci Boh sa stáva 
človekom, naznačuje pravdu o ne-
pochopiteľnom ponížení sa kvôli 
spáse ľudského rodu. Na rozdiel 
od toho, naše „glykemické Viano-
ce“ sa stali oslavou bez Oslávenca, 
hostinou bez hlavného Hosťa a ob-
darovávaním bez Darcu. Žiaľ, ak sa 
pozrieme na podstatu toho, čo sa 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 
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odohráva na Vianoce v našich do-
mácnostiach dnes, musíme sa spý-
tať, či nie sú opätovným vyháňaním 
na perifériu a odmietaním Boha 
z našej osobnej i spoločenskej prí-
tomnosti. 

Vieme, že Betlehem je miesto, kde 
sa narodil Ježiš. Etymológia názvu 
mesta v hebrejčine znamená „Dom 
chleba“, zatiaľ čo v arabčine „Dom 
tela“ (doslovne mäsa). Dva rôzne 
jazyky nám pomáhajú pochopiť 
tajomstvo Vtelenia, pretože v sku-
točnosti Boh prišiel medzi nás vo 
svojom ľudskom tele priamo v tejto 

malej dedinke. Jeho prítomnosť, 
ktorá sa opätovne a denne aktua-
lizuje medzi nami, je Eucharistia – 
čiže premenený chlieb. Betlehem 
sa stal domovom vteleného Boha 
na Zemi. „Domov“, „Telo“, „Chlieb“ 
sú slová života a miesto, kde sa ži-
vot tvorí a živí. V Betlehemskej jas-
kyni, kde sa narodil Ježiš, nebolo 
z materiálneho hľadiska nič, chý-
balo všetko. Naše domovy, kde nič 
nechýba, môžu však byť chudobné 
na zdieľanie, počúvanie, porozu-
menie, odpustenie, nežnosť, služ-
bu, úprimné vzťahy a modlitbu. Na 
Vianoce, kedy sa každý akosi priro-

dzene zastaví, máme opäť príleži-
tosť uvedomiť si skutočnú podstatu 
Vianoc. Na podstate Vianoc vôbec 
nie je krásne jedlo, aj keď aj ono má 
svoj význam. Nie však ako cieľ, iba 
ako prostriedok na vytváranie hlb-
ších vzťahov. A to bez ohľadu na to, 
či sme veriaci alebo neveriaci. Boh 
sa stáva človekom, a v Eucharistii 
chlebom, tiež preto, lebo mu ide 
o vzťah s človekom.

Známy taliansky kňaz don Primo 
Mazzolari na Vianoce v roku 1931 
napísal: „Keby počas vojny jedného 
dňa prechádzalo medzi zákopmi 
dieťa, kto by sa opovážil strieľať? 
Medzi zákopmi vybudovanými na-
šou zlobou prechádzal a prechá-
dza, a nielen na Štedrý deň, Ježiš, 
ktorý má tvár, oči, očarujúcu lás-
kavosť našich detí. Kto sa odváži 
na neho strieľať?“. Don Primo tým 
chcel pravdepodobne naznačiť, že 
Vianoce sa realizujú najmä v pre-
javoch ľudskosti voči tým, ktorí 
v spoločnosti nič neznamenajú, 
ako to bolo v tej dobe v prípade 
detí. Môžu to však byť ľudia, ktorí 
doteraz málo znamenali ani nie tak 
v celospoločenskom meradle, ako 
napríklad bezdomovci, marginali-
zované skupiny a pod., ale najmä 
v našich osobných hodnotových 
rebríčkoch. Ľudia, ktorým sme sa 
vyhýbali kvôli nesympatiám, inému 
názoru, neodpustenej urážke alebo 
akejkoľvek inej príčine. 

Skutočné Vianoce sú o blízkosti 
Boha, ktorý sa skláňa k človekovi, 
aby sa on dokázal priblížiť k inému 
človekovi. Nedovoľme, aby Vianoce 
stratili svoj pravý obsah a zreduko-
vali sa iba na „glykemické Vianoce“.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 
dekan fakulty 
Univerzita Komenského Bratislava
Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta

Foto: Peter Kresánek, archív

Slovenský drevený Betlehem, ktorý prichýlil Dom Božieho milosrden-
stva (používa sa i pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej 
Lesnej. Toto unikátne monumentálne rezbárske dielo vytvoril hlboko 
veriaci majster Jozef Pekara. 

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

Nech táto zvesť, ktorá bola oznámená pastierom pre všetkých 
ľudí je pre nás zdrojom radosti a pokoja v každodennom 
živote. Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, veľa 
zdravia a osobných i pracovných úspechov v Novom roku 
2022 Vám želá Rehoľa sv. Alžbety, vedenie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a redakcia časopisu Naša nemocnica.
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2 Vianoce 
 čím sú (naozaj) krásne?

Nedávno sa mi do rúk dostal článok na tému: 
Ako udržať glykemický index pod kontrolou 
počas Vianoc. Dozvedel som sa, že aj keď sme to 
na Vianoce prehnali, nie je dobrým riešením v 
nasledujúcich dňoch vynechávať jedlá. V dňoch 
pred a po sviatkoch máme vraj voliť ľahšie jedlá, 
uprednostňovať konzumáciu sezónneho ovocia a 
zeleniny, vyhýbať sa potravinám príliš bohatým 
na cukry, nemáme zabúdať piť vodu, treba 
obmedziť konzumáciu alkoholu a sladených 
nápojov, máme voliť jedlá, ktoré uprednostňujú 
celozrnnú múku, sladkosti s nízkym obsahom 
cukru a redukovať používanie korenín. 

PREDSTAVUJEME PRACOVISKÁ

7Klinika onkologickej chirurgie 
LF UK a OÚSA 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 
(KOCH) je moderným pracoviskom, ktoré je 
vybudované na základoch Onkologického ústavu 
sv. Alžbety s bohatou históriou. V súčasnosti na 
dvoch oddeleniach disponujeme 38 lôžkami. 
Každoročne vykonávame na dvoch operačných 
sálach viac ako 1 800 operácii pre malígne a 
benígne nádorové ochorenia. Na troch chi-
rurgických ambulanciách vykonávame tisícky 
vyšetrení, preväzov, konzílií a menších chirurgic-
kých zákrokov. 

NAŠE SKÚSENOSTI

12  
 Post-COVID syndróm  

Za rok trvania pandémie na SARS-CoV-2 infekciu 
ochorelo v SR približne 680-tisíc osôb a chorobe 
COVID podľahlo vyše 13 000 jedincov. Letalita na 
COVID dosiahla približne 2 %. Existuje dostatok 
dôkazov, že úmrtnosť pacientov po prekonanej 
infekcii COVID-19 v perioperačnom období môže 
byť vyššia v porovnaní s populáciou, ktorá túto 
infekciu neprekonala. 

NAPÍSALI NÁM

18 Štefan Luby, Martina Lubyová 
 Aj COVID-19 musí rešpektovať  

 fyziku

Pandémia COVID-19 sa stala globálnym 
problémom a v roku 2020 súčasťou Európskej 
bezpečnostnej stratégie. Zasahuje do oblasti 
zdravia, ekonomiky, sociálnych vzťahov. Je 

daňou za macošské zaobchádzanie so životným 
prostredím. Intenzívne farmárstvo, deforestrácia 
a pokles biodiverzity uľahčujú prenos vírusov 
medzi jednotlivými druhmi a na človeka. Boj 
s pandémiou zmobilizoval sektory medicíny, 
farmácie, hygieny. Na pomoc prišli ďalšie vedné 
oblasti vrátane matematiky a fyziky. Zatiaľ čo 
prvá dokáže simulovať a predpovedať vývoj 
ochorenia, fyzika objasňuje interakcie a prenosy 
nákazy medzi ľuďmi. Používa teórie a modely, 
ktoré v neživej prírode platia presne, ale približne 
sa dajú aplikovať aj na taký zložitý systém ako je 
ľudská populácia. 

ODBORNÉ PODUJATIA  
A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

22 Hlavné témy: gynekologické 
 nádory, sarkómy a COVID-19 

„K odborným jesenným podujatiam v Bratislave 
už nerozlučne patria Bratislavské onkologické dni 
(BOD), ktoré organizuje Slovenská onkologická 
spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitúciami, 
vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Tohtoročné 58. podujatie sa konalo v dňoch 7. až 
8. októbra v bratislavskom hoteli Saffron. 

KONGRES S OČKOVANÝMI DVOMI 
DÁVKAMI 

24 XXXVIII. Zjazd slovenských 
 a českých alergológov 

 a klinických imunológov

 V dňoch 20. - 23. októbra sa v Hornom Smokovci 
v hoteli Bellevue konal už 38. ročník Zjazdu slo-
venských a českých klinických imunológov a aler-
gológov. Tejto vydarenej akcie sa (už tradične) 
zúčastnili aj viacerí pracovníci Oddelenia klinickej 
imunológie a alergológie z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a preto vám z nej prinášame súhrn 
odborných ale aj spoločenských informácií.
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XIX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE 

26 Návrat k tradičnej  
 prezenčnej forme 

Priaznivá epidemiologická situácia umožnila, 
aby sa v dňoch 15. - 17. septembra v priestoroch 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej Hore v 
Martine, konali XIX. Martinské dni imunológie 
(MDI) tradičnou prezenčnou formou. Vďaka 
vysoko kvalitnému odbornému programu sa na 
kongres registrovalo 328 klinických imunológov, 
alergológov, pneumológov, pediatrov ako aj 
37 vystavovateľov v zastúpení farmaceutických 
spoločnosti, firiem zaoberajúcich sa laboratórnou 
diagnostikou a predajom medicínskych diagnos-
tických prístrojov.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

27  
MUDr. Katarína Poláková, PhD. 

Jubilantka, dermatovenerológ MUDr. Katarína 
Poláková, PhD., v roku 1975 ukončila Lekársku 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, 
smer: všeobecné lekárstvo. V roku 1981 získala 
atestáciu I. stupňa z dermatovenerológie na SZU 
v Bratislave. V roku 1987 nadobudla atestáciu II. 
stupňa z dermatovenerológie na SZU v Bratislave. 
V roku 1991 získala titul PhD., v odbore derma-
tovenerológia na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave.

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

28 Aktuálne nahliadnutie 
 Čo sa u nás deje

Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianskym zdru-
žením, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo 
chorých a zomierajúcich dospelých ľudí. Od 
roku 1999 pôsobíme tu, v Onkologickom ústave 
svätej Alžbety v Bratislave. Našim poslaním 
je zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychoso-

29 83. výstava Umenia, ktoré  
 (naozaj) lieči

Na 83. výstave, už tretie desaťročie konaného 
voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“ výber svojich 
malieb vystavuje insitná umelkyňa Angela Takác-
sová. Za svoju tvorbu už získala viacero ocenení 
i v zahraničí. Výstava sa tradične koná do konca 
decembra v Onkologickom ústave sv. Alžbety, v 
jeho Preventívnom centre na Heydukovej ulici v 
Bratislave. 

ZAUJÍMAVOSTI

31 Opäť medzi najlepšími 
 Nové víťazstvo obalu  

 Grafobalu

Renomovaná, jediná medzinárodne certifikova-
ná, súťaž obalov pre Českú republiku a Slovensko 
priniesla tohto roku, tak ako viackrát v minu-
losti, najvyššie ocenenie pre unikátny výrobok 
spoločnosti GRAFOBAL Skalica (Grafobal). Novo 
oceneným „Obalom roku 2021“ z produkcie Gra-
fobalu je „Obal na konopný olej ZEEN“. Najnovšie 
ocenenia a certifikáty pre najlepšie a najpríťažli-
vejšie obaly odovzdali v rámci 9. medzinárodné-
ho kongresu OBALKO v Prahe. 

ciálnych podmienok pacientov v nemocnici. 
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nezištne venujú 
časť svojho voľného času v prospech pacientiek a 
pacientov – navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú 
prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť čas 
hospitalizácie rôznymi činnosťami, jednoducho 
ich sprevádzajú. Môžeme konštatovať, že sa po 
20-tich rokoch cítime byť súčasťou tímu Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. V nasledujúcich 
riadkoch priblížime, čo sa u nás aktuálne deje, 
ktoré služby môžu počas pandémie prebiehať a 
ako vnímame pacientov, s ktorými prichádzame 
do kontaktu ako sprevádzajúci. 
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Mozaika udalostí
Stručný prehľad najnovších udalostí, ktorým sa podrobnejšie chceme  
venovať v nasledujúcom vydaní. Texty a foto: Peter Kresánek, KP SR

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 8. októbra predstaviteľky Slovenskej komory sestier a pôrodných asisten-
tiek a držiteľky ocenenia Biele srdce, ktoré komora udeľuje. Medzi ocenenými bola aj zdravotná sestra Eleonóra 
Hesterényiová (na fotografii druhá sprava). Dlhodobo pôsobí v stomatologickej ambulancii Kliniky stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Dňa 16. novembra slovenská prezidentka tiež vymenovala, spolu s ďalšími, za profesorku a to v odbore 
röntgenológia a rádiológia prednostku a primárku II. Rádiologickej kliniky LF UK a Onkologického 
ústavu sv. Alžbety doc. et. doc. MUDr. Vieru Lehotskú, PhD. 

Takto krásne pozývala Rehoľa svätej Alžbety zamest-
nancov a spolupracovníkov Onkologického ústavu sv. 
Alžbety spoločne osláviť sviatok svojej patrónky svätou 
omšou v Kostole sv. Alžbety. Slávenie sa tak malo konať 
na prahu budúcoročného 400. výročia od pozvania 
zakladateľky rehole Apolónie Radermecherovej, starať 
sa o chorých, do Nemocnice svätej Alžbety v Aachene. 
Žiaľ, pre zhoršenú pandemickú situáciu sa spoločná 
oslava konať nemohla. 

Veľkú vďaku za ochotu, obetavosť a úsilie požiadal 
odovzdať všetkým, ktorí pracujú vo Vakcinačnom cen-
tre Onkologického ústavu sv. Alžbety jeho vedúci a pri-
már Oddelenia klinickej farmakológie ústavu MUDr. 
Ivan Vojtech. Zároveň vyzdvihol dôležitú úlohu Lekár-
ne sv. Alžbety pri príprave vakcín na očkovanie. 



Okrem liečby onkologických 
pacientov sa venujeme aj 

pregraduálnej výučbe sloven-
ských a zahraničných študentov 
medicíny, postgraduálnej výučbe 
a špecializačnému štúdiu v odbore 
chirurgia. Sme jedno z dvoch akre-
ditovaných pracovísk na Slovensku 
oprávnených udeľovať certifikát 
z chirurgie prsníka. 
Pacienti k nám najčastejšie pri-
chádzajú s diagnózami karcinómu 
prsníka, karcinómu hrubého čreva 
a konečníka, s nádormi pankreasu, 

pečene, žalúdka, nádormi štítnej 
žľazy, prištítnych teliesok, nadobli-
čiek a nádormi kože. V spolupráci 
s kolegami z odborov cievnej chi-
rurgie a urológie poskytujeme roz-
siahle chirurgické výkony s potre-
bou cievnych rekonštrukcií resp. 
urologických výkonov.
Posledné dve desaťročia sú v chi-
rurgii charakterizované rýchlym 
rozvojom moderných operačných 
postupov, miniinvazívnej chi-
rurgie ako aj rozvojom rôznych 
technológii používaných pri diag-

nostike a operáciách, čím sa zvy-
šuje presnosť operácii, znižuje sa 
miera komplikácii a zlepšujú sa 
výsledky liečby. Naše pracovisko 
disponuje moderným technologic-
kým vybavením, ktoré nám umož-
ňuje rozvoj a poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti na svetovej 
úrovni v súlade s odporúčaniami 
medzinárodných odborných spo-
ločností. V spolupráci s expertami 
z rádiológie, gastroenterológie, ge-
netiky, patológie, chemoterapie, 
rádioterapie, nukleárnej medicíny, 
anestéziológie a intenzívnej me-
dicíny a ďalších odborov poskytu-
jeme pacientom multiodborový 
prístup, ktorý umožňuje voľbu 
najlepšej individualizovanej lieč-
by pre konkrétneho pacienta, tzv. 
„liečbu šitú na mieru“. 
Našimi najčastejšími pacientkami 
sú ženy s karcinómom prsníka. 
Ročne vykonávame priemerne 800 
operácií pre ochorenia prsníka, 
z toho viac ako 500 žien má diag-
nostikovaný zhubný nádor prsníka. 
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Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA (KOCH) je 

moderným pracoviskom, ktoré je vybudované na základoch 

Onkologického ústavu sv. Alžbety s bohatou históriou. V sú-

časnosti na dvoch oddeleniach disponujeme 38 lôžkami. Kaž-

doročne vykonávame na dvoch operačných sálach viac ako 

1 800 operácii pre malígne a benígne nádorové ochorenia. Na 

troch chirurgických ambulanciách vykonávame tisícky vyšet-

rení, preväzov, konzílií a menších chirurgických zákrokov. 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK 

Prof. MUDr. DURDÍK Štefan, PhD., MHA
prednosta Kliniky onkologickej chirurgie 
LF UK a OÚSA.

Doc. MUDr. Martin. Sabol, PhD., FICS., 
primár Kliniky onkologickej chirurgie 
LF UK a OÚSA.

a Onkologického ústavu sv. Alžbety
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Na Slovensku každý rok pribudne 
približne 3600 nových pacientok 
s karcinómom prsníka. Väčšina 
z nich potrebuje v priebehu svojej 
liečby aj chirurgický zákrok. Pre 
skoré štádiá ochorenia je práve 
chirurgia metódou voľby. V súčas-
nosti je možné u väčšiny pacientok 
s priaznivým pomerom veľkosti 
prsníka a tumoru realizovať prs-
ník zachovávajúci výkon. Výhodou 
oproti amputácii prsníka je vyššia 
kvalita života po liečbe, pričom 
z pohľadu liečby samotnej tento 
výkon nepredstavuje pre pacient-
ku vyššie riziko recidívy ochore-
nia, ak pacientka podstúpi ďalšiu 
odporúčanú liečbu. 
V prípade ak je tumor lokalizova-
ný v miestach, kde by jeho odstrá-
nenie mohlo spôsobiť deformáciu 
prsníka máme dnes k dispozícii 

široké spektrum onkoplastických 
výkonov, ktoré zlepšujú estetic-
ký výsledok po operácii. Jedná sa 
o techniky plastickej chirurgie, pri 
ktorých sa presúva buď časť žľazy 
prsníka alebo žľaza aj s kožným 
krytom tak, aby sa zachoval priro-
dzený tvar prsníka. V niektorých 
prípadoch je možné pri týchto vý-
konoch súčasne korigovať aj vekom 
spôsobený pokles prsnej žľazy. 

Každým rokom viac pacientok 
podstupuje chirurgickú liečbu až 
po predchádzajúcej – neoadju-
vantnej chemoterapii. Jej cieľom 
v prípade pokročilejších nálezov 
je zmenšenie nádoru samotného 
a redukcia prípadných metastáz 
v lymfatických uzlinách. Časť pa-
cientok s dobrou odpoveďou na 
liečbu môže byť uchránená od roz-
siahlejších výkonov ako je amputá-
cia prsníka, alebo odstránenie všet-
kých uzlín z pazuchy, tzv. axilárna 
disekcia. 
Ako jedno z prvých pracovísk na 
Slovensku sme zaviedli metódu 
biopsie sentinelových uzlín, teda 
uzlín, ktoré sú obvykle prvé postih-
nuté šírením nádorových buniek. 
Ak tieto uzliny nie sú postihnuté, 
nie je potrebné robiť rozsiahlu axi-
lárnu disekciu, ktorá môže mať za 

následok opuch ruky – lymfedém, 
ktorý výrazne zhoršuje kvalitu ži-
vota po operácii. Implementáciou 
metódy biopsie sentinelovej uzli-
ny do klinickej praxe sme mohli 
uchrániť od rozsiahlej axilárnej di-
sekcie viac ako 50 % operovaných 
pacientok. Napriek všetkej snahe 
čo najviac redukovať rozsah chi-
rurgickej liečby však nemalá časť 
pacientok stále potrebuje vykonať 

amputáciu prsníka. 
Medzi novšie metódy amputácie 
patria takzvané kožu šetriace alebo 
areolo-bradavkový komplex šet-
riace amputácie prsníka, kedy je 
odstránené celé tkanivo prsníka, 
ale koža sa ponecháva na rekon-
štrukciu v druhej dobe. V niekto-
rých prípadoch v spolupráci s plas-
tickým chirurgom pristupujeme 
k okamžitej rekonštrukcii. V stále 
väčšej miere vykonávame aj pro-
fylaktické amputácie prsníka u pa-
cientok s mutáciami v génoch ako 
BRCA1 a 2 alebo ďalších, ktoré vý-
znamne zvyšujú celoživotné riziko 
vzniku karcinómu prsníka. 
Na poli prsníkovej chirurgie sme 
aktívnym členom medzinárodných 
organizácií ako je CEEBCSC – Cen-
tral Eastern European Breast Can-
cer Surgical Consortium, v rámci 

ktorého sa aktívne zúčastňujeme 
na medzinárodných konferenci-
ách. Spoluorganizovali sme chirur-
gickú sekciu konferencie SEKCA-
MA. V tomto roku sa nám napriek 
pandémii podarilo pritiahnuť 
na Slovensko cez online priestor 
s prednáškami aj prezidenta poľ-
skej onkochirurgickej spoločnosti 
Davida Murawu, prezidenta CEEB-
CSC a šéfa kliniky prsníkovej a sar-
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kómovej chirurgie v maďarskom 
národnom onkologickom ústave 
Zoltána Mátraia a šéfa kliniky prs-
níkovej chirurgie LISOD Andrii 
Zhygulina z Kyjeva na Ukrajine. Ak-
tívne sme sa tiež zapojili do prípra-
vy medzinárodných odporúčaní 
pre chirurgickú liečbu karcinómu 
prsníka. 
Slovensko, žiaľ stále patrí medzi 
krajiny s najčastejším výskytom 
nádorov hrubého čreva a koneč-
níka na svete. V oblasti kolorektál-
nej chirurgie poskytujeme široké 
spektrum operačných výkonov 
konvenčnou otvorenou cestou ako 
aj miniinvazívne – laparoskopicky 
a transanálne. V prípade väčšie-
ho rozsahu ochorenia vykonáva-
me v spolupráci s inými odbormi 
multiviscerálne resekcie kedy sa 
odstraňuje postihnutá časť čreva 
spolu s okolitými postihnutými 
orgánmi (napr. močovým mechú-
rom, prostatou, maternicou). 
Miniinvazívne prístupy v porovna-
ní s otvorenou chirurgiou posky-
tujú výhody pre pacienta najmä 
v bezprostrednom pooperačnom 
období. Sú spojené s menšími krv-
nými stratami, menšou traumou 
tkanív, rýchlejším nástupom funk-
cií tráviaceho traktu, menšou po-
trebou analgetík v pooperačnom 
období, rýchlejšou mobilizáciou 
a kratšími hospitalizáciami. Moder-
ná laparoskopická veža so 4K roz-
líšením nám umožňuje operovať 
precízne, radikálne a identifikovať 
počas operácie aj najjemnejšie 
štruktúry. Vďaka operačnému rek-
toskopu a flexibilným platformám 
sme schopní pri počiatočných štá-
diách tumoru konečníka odstrániť 
nádor s časťou steny konečníka 
transanálne, čiže šetrnejšie bez 
potreby otvárať brušnú dutinu 
a odstrániť väčšiu časť čreva. Me-
dzi novšie postupy patrí technic-
ky náročný, kombinovaný výkon 
laparoskopicky (miniinvazívne 
cez brušnú dutinu) a transanálne 
tzv. TaTME (transanal total meso-
rectal excision), ktorý sa využíva 

najmä u pacientov s tumormi, kto-
ré sú veľmi blízko pri zvierači ko-
nečníka. Operáciu vykonávajú dva 
operačné tímy. Jeden tím operuje 
z dutiny brušnej a druhý „zospodu“ 
transanálne. Počas operácie spolu-
pracujú a odstraňujú rektum spolu 
s okolitým mezorektálnym-tukovo-
lymfatickým tkanivom. Táto tech-
nika nám umožňuje pri zachovaní 
všetkých výhod miniinvazívneho 
výkonu dosiahnuť kvalitnejšie vý-
sledky v radikalite operácie. 
V blízkej budúcnosti budeme dis-
ponovať aj zariadením s možnos-
ťou identifikovať fluorescenciu 
indocyanínovej zelenej, ktoré nám 
umožní presnejšie identifikovať 
prekrvenie tkanív, alebo lokalizá-
ciu spádových uzlín pri brušných 
operáciách, či okultných (nevidi-
teľných) metastázach ochorenia. 
Kolorektálne karcinómy často vy-

tvárajú metastázy. Tieto sa najčas-
tejšie objavujú v pečeni a pľúcach. 
Pri ich priaznivej lokalizácii je chi-
rurgické odstránenie veľmi účin-
nou metódou ich liečby.
Naša klinika sa zaraďuje medzi pra-
coviská, ktoré sa intenzívne venu-
jú chirurgii pečene, žlčových ciest 
a pankreasu, tzv. hepato-pankre-
ato-biliárnej chirurgii. Operácie 
na daných orgánoch predstavujú 

technicky a časovo najnáročnej-
šiu skupinu výkonov, avšak ak sú 
realizované na tzv. high-volume 
pracoviskách, sú spojené s nízkym 
rizikom perioperačných kompliká-
cií a lepším prežívaním pacientov. 
V prípade nemožnosti radikálne-
ho odstránenia nádoru v pečeni 
(z rozličných dôvodov ako sú napr. 
vysoký vek, nepriaznivá lokalizá-
cia nádoru v pečeni, zlý celkový 
stav pacienta, apod.) je možné pa-
cientom ponúknuť termoablačné 
výkony – deštrukcie ložísk pomo-
cou termických metód, kedy sa do 
ložiska v pečeni zavedie špeciálna 
ihla. 
Úzko spolupracujeme s rádiológ-
mi z II. rádiologickej kliniky LFUK 
a Onkologického ústavu sv. Alžeb-
ty pri zabezpečení perkutánnych 
výkonov, kedy pacient nemusí 
podstúpiť klasickú operáciu s cel-

kovou anestéziou, ale zákrok sa 
vykoná v miestnom znecitlivení za 
plného vedomia pacienta, zavede-
ním ihly cez kožu pod kontrolou 
ultrazvukového alebo CT prístroja. 
Resekcie pečene sú výkony, kedy 
sa odstraňuje väčšie množstvo pe-
čeňového tkaniva spolu s nádoro-
vým ložiskom buď ako tzv. ana-
tomická resekcia s odstránením 
definovaných segmentov pečene, 
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alebo neanatomická resekcia, kto-
rou je možné ponechať väčší ob-
jem zdravého pečeňového tkaniva 
v tele pacienta. Pri otvorenej ako aj 
laparoskopickej operatíve pečene 
používame intraoperačnú ultraso-
nografiu za účelom skvalitnenia 
chirurgického prístupu a možnos-
ti exaktne určiť presný rozsah ope-
račného výkonu. 
Pri nádoroch žlčovodov vykonáva-
me radikálne resekcie s následnou 
rekonštrukciou. Ročne vykonáva-
me niekoľko desiatok radikálnych 
operácii pre nádory pankreasu vrá-
tane najzložitejšej operácie na trá-
viacom trakte – Whippleho proxi-
málnej duodenopankreatektómie, 
pri ktorej sa odstraňuje koncová 
časť žalúdka, celý dvanástorník, 
časť tenkého čreva, časť žlčovodu, 
žlčník a hlava pankreasu a reali-
zuje sa rekonštrukcia tráviaceho 
traktu. V prípade adenokarcinómu 
pankreasu predstavuje chirurgic-
ká liečba dodnes jedinú metódou 
liečby, ktorá ma potenciál pacienta 
vyliečiť, ak je ochorenie diagnosti-
kované včas. 
Aj chirurgická liečba nádorových 
ochorení žalúdka patrí do štan-
dardného spektra operácii vykoná-
vaných na našom pracovisku. Ako 
jedno z mála pracovísk v SR sme 
zaviedli tzv. stagingové laparosko-
pie za účelom zistenia presného 
štádia ochorenia, makroskopickej 
prítomnosti nádorového ochore-
nia v dutine brušnej, resp. vyko-
naním výplachu dutiny brušnej sa 
tekutina hodnotí na prítomnosť 
nádorových buniek mikroskopic-
ky. Podľa lokality a veľkosti nádoru 
sa odstraňuje buď celý žalúdok ale-
bo jeho časť. Ak je nádor lokalizo-
vaný dostatočne ďaleko od precho-
du medzi pažerákom a žalúdkom 
(kardia), môže sa časť žalúdka po-
nechať. 
Pri nutnosti odstránenia celého 
žalúdka sa kontinuita tráviaceho 
traktu obnovuje našitím spojenia 
medzi pažerákom a tenkým čre-
vom. Ponechanie aspoň časti ža-

lúdka je dôležitou okolnosťou pre 
lepšiu kvalitu života pacientov, 
avšak nie na úkor onkologickej 
radikality. Na našom pracovisku 
sme vykonali resekčné operácie 
žalúdka a lymfatickej drenáže aj 
laparoskopicky. Operácie žalúdka 
pre zhubné epitelové nádory sú 
vždy spojené aj s odstránením re-
gionálnych lymfatických uzlín, a to 
z oblasti veľkých ciev vyživujúcich 
nepárové orgány dutiny brušnej. 
Odstránením daných lymfatických 
uzlín sa spresňuje patologické štá-
dium ochorenia a zlepšuje sa cel-
kové prežívanie. 
V prípade pokročilejších nádorov 
žalúdka, ktoré postihujú okolité 
orgány (napr. slezinu, pankreas, 
alebo hrubé črevo) vykonávame 
tzv. multiviscerálne resekcie. Pri 
nutnosti odstránenia hrudného 
úseku pažeráka spolupracujeme 
s hrudníkovými chirurgami. Žalú-
dok býva pomerne často postih-
nutý aj gastrointestinálnymi stro-
málnymi tumormi - GIST. Tieto 
nádory nevyrastajú z epitelu, ale 
zo spojivového tkaniva žalúdka, vo 
všeobecnosti majú lepšiu prognó-
zu ako slizničné nádory. Nádory 
bývajú lepšie ohraničené a nešíria 
sa do okolitých lymfatických uzlín. 
Operácie týchto nádorov vykoná-
vame najčastejšie miniinvazívne-la-
paroskopicky a odstraňujeme len 
postihnutú časť žalúdka.
Komplexný manažment ochorení 
štítnej žľazy a prištítnych teliesok 
má dlhodobú tradíciu v našej ne-
mocnici. Od roku 1964 otvorením 
novej nemocnice Onkologického 
ústavu, kreovaním oddelenia nuk-
leárnej medicíny sa vytvorili pod-
mienky aj pre rozvoj chirurgie štít-
nej žľazy v našej nemocnici. 
V priebehu rokov sa KOCH stala 
prirodzeným centrom na Sloven-
sku pre liečbu tumorov a karcinó-
mov štítnej žľazy. Na našom praco-
visku majú dominantné postavenie 
karcinómy štítnej žľazy, podozrivé 
uzly štítnej žľazy, rozsiahle strumy, 
spôsobujúce útlak krčných štruk-

túr a toxické strumy. Chirurgická 
liečba má dominantné postavenie 
v liečbe. Podľa výsledku predope-
račných vyšetrení sa snažíme vyko-
nať chirurgický zákrok šitý na mie-
ru pacientovi – od jednoduchého 
odstránenie uzla štítnej žľazy, cez 
odstránenie jedného laloka (polo-
vice štítnej žľazy) až po kompletné 
odstránenie štítnej žľazy. 
Na Slovensku sa ročne diagnos-
tikuje približne 500 karcinómov 
štítnej žľazy, približne 1/3 je ope-
rovaná na našom pracovisku. Od 
roku 2017 aplikujeme nové ame-
rické odporúčania (ATA guideli-
nes 2015) v našom chirurgickom 
manažmente. Zaviedli sme nové 
operačné postupy v chirurgii ŠŽ 
– pri každej operácii starostlivo 
vyhľadávame hlasivkový nerv, vizu-
alizujeme ho v krčnom priebehu, 
overujeme jeho funkciu prístro-
jom – neuromonitoringom. Vďa-
ka tomuto novému prístupu nám 
kleslo riziko poškodenia tohto ner-
vu pod 1 %. 
Vyskúšali sme aj nové moderné 
peroperačné zobrazovanie pri-
štítnych teliesok pomocou auto-
fluorescencie a pomocou flures-
cenčnej kontrastnej látky. V blízkej 
budúcnosti plánujeme túto meto-
diku zaviesť do štandardného ope-
račného protokolu. Vykonávame aj 
rozsiahle odstránenie metastatic-
kých lymfatických uzlín na krku, 
tzv. krčné disekcie, nezriedka ro-
bíme aj súčasné odstránenia iných 
postihnutých orgánov na krku (tzv. 
multiviscerálne resekcie) v multi-
disciplinárnom tíme. Často vyko-
návame aj reoperácie pacientov 
pre zvyškové (reziduálne) ochore-
nie a pre recidívy karcinómu. Na 
KOCH prebiehajú viaceré štúdie 
so zameraním sa na toxickú stru-
mu a karcinóm ŠŽ. Chirurgovia sú 
aj členmi komisie pre manažment 
pacientov s karcinómom štítnej 
žľazy, ktoré poskytujú konzultácie 
lekárom pri náročných diagnostic-
kých a liečebných prípadoch pa-
cientov. 
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Ochorenie prištítnych teliesok sa 
často prejavuje ich zvýšenou funk-
ciou, čo má za následok zvýšenú 
hladinu vápnika v krvi (primárna 
hyperparatyreóza( s negatívnym 
vplyvom na mnohé orgánové sys-
témy. Chirurgická liečba je kauzál-
nou liečbou, odstránením chorého 
prištítneho telieska sa stav pacien-
ta rýchlo upraví do normálneho 
stavu. Úspešnosť operácie si ove-
rujeme peroperačným vyšetrením 
hladiny parathormónu v krvi. Od-
straňujeme aj zväčšené prištítne 
telieska u dialyzovaných pacientov 
(tzv. sekundárna hyperparatyreó-
za), kde polovicu jedného telieska 
implantujeme do predlaktia. Vý-
sledky našej práce prezentujeme 
na odborných podujatiach organi-
zovaných na Slovensku i v zahra-
ničí. Tento rok sme inicializovali 
vznik Slovenskej spoločnosti pre 
chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy.
Z endokrinnej chirurgie tiež po-
skytujeme pacientom chirurgic-
kú liečbu nádorov nadobličiek. 
Operácie nadobličiek na našom 
pracovisku vykonávame najmä mi-
niinvazívnym prístupom – laparo-
skopicky, vďaka čomu je výkon pre 
pacientov menej zaťažujúci a hos-
pitalizácia výrazne kratšia ako pri 
výkonoch realizovaných otvorene 
– z väčšej lumbotómie. V posled-
ných rokoch sa žiaľ zvyšuje počet 
pacientov operovaných pre zhub-
né ochorenia nadobličiek, ktoré 
predstavujú pomerne zriedkavé 
nádorové ochorenia a vyžadujú 
často rozsiahlejšie chirurgické zá-
kroky. Veľká väčšina pacientov je 
operovaná pre hormonálne aktív-
ne nádory, ktoré nemajú zhubnú 
povahu, ale produkcia hormó-
nov výrazne ovplyvňuje ich kvali-
tu života a ohrozuje ich rôznymi 
komplikáciami. Týmto pacientom 
prináša chirurgická liečba rýchle 
zlepšenie stavu. Medzi najnároč-
nejšie operácie patria najmä pa-
cienti s feochromocytómami – ná-
dormi produkujúcimi adrenalín 
a noradrenalín, ktoré sa pri ope-

rácii uvoľňujú do krvného obehu 
a spôsobujú rýchle a výrazné zme-
ny tlaku a pulzu. Takéto operácie si 
vyžadujú skúsený tím anestézioló-
gov a chirurgov, ktorý musí úzko 
spolupracovať. 
V chirurgii kože pre primárne ma-
lígne melanómy spolupracujeme aj 
s klinikou plastickej chirurgie pri 
riešení komplikovanejších zákro-
kov najmä v oblasti vlasatej časti 
hlavy. Využívame metódu biopsie 
sentinelovej lymfatickej uzliny zo-
brazenej kombinovanou metódou. 
Klinika onkologickej chirurgie 
LFUK a OÚSA je špecializovaným 
chirurgickým pracoviskom, ktoré 

implementáciou najaktuálnejších 
liečebných trendov pre jednotlivé 
orgánové lokality poskytuje pa-
cientom starostlivosť na najvyššej 
odbornej úrovni. Veríme, že v blíz-
kej budúcnosti sa vďaka rozsiah-
lej rekonštrukcii onkologického 
ústavu bude naše pracovisko ďalej 
rozvíjať v prospech onkologických 
pacientov z celého Slovenska. 

Text: doc. MUDr. Martin. 
Sabol, PhD., FICS., primár 
a tím Kliniky onkologickej 
chirurgie LF UK a OÚSA
Archívne foto: Peter Kresánek.
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Podľa dynamiky priebehu víru-
sovej infekcie SARS-CoV-2 rozli-

šujeme: a) akútny COVID-19, v tr-
vaní štyroch týždňov, b) subakútny 
až chronický COVID v trvaní do 2 
- 3 mesiacov, c) tzv. post-COVID syn-
dróm u niektorých skupín pacientov 
s príznakmi po viac ako 2 - 3 mesia-
cov po SARS-CoV-2 infekcii (Halpin 
2020). Post-COVID syndróm sa vy-
skytuje približne u 30 - 50 % pacientov 
s variabilnými klinickými príznakmi. 
Príčinami zvýšenej morbidity a mor-
tality po infekcii COVID-19 sú nasle-
dovné skupiny komplikácií, ktoré sú 
súčasťou post-COVID syndrómu:
• pľúcne (respiračné) kompli-

kácie spojené s dýchavičnosťou 
a chronickým kašľom (stavy po 
vírusovej pneumónii, stavy po 
ARDS s chronickým zhoršením 
pľúcnych funkcii, neočakávané 
pooperačné respiračné kompliká-
cie vyžadujúce UPV);

• tromboembolické kompliká-
cie (embólie do arteria pulmona-
lis), prekonaná endotelitída 
s mikrotrombózami; 

• neurologické komplikácie 
(neurokognitívne dysfunkcie, po-
ruchy pamäte, náhle cievne moz-
gové príhody, mikroembólie do 
tepien CNS); 

• dysfunkcia imunitného systé-
mu, v zmysle perzistujúceho zá-

palového stavu, alebo navodený 
stav imunodepresie;

• únavový syndróm (myopatie, 
bolesti kĺbov, znížená kardiores-
piračná rezerva, znížený fyzický 
výkon);

• metabolické a endokrinné po-
ruchy, poruchy utilizácie glukó-
zy (hyperglykémie, dysglykémie), 
dyslipidémie, chudnutie, katabo-
lický stav. T3-low syndróm. 

Post-COVID syndróm (klinické 
príznaky trvajú viac ako 8  - 12 týždňov 
po prekonanej SARS-CoV-2 vírusovej 
infekcii) predstavuje samostatnú no-
zologickú jednotku s klinickým ob-
razom pretrvávajúcich ťažkostí a prí-
znakov, ktoré súvisia s prekonaním 
infekcie SARS-CoV-2, a následkami 
ťažkej hypoxie, prolongovaným in-
fekčným vírusovým zápalom, trom-
bózy, bakteriálnej alebo mykotickej 
superinfekcie, progresiou vírusovej 
sepsy do multiorgánovej dysfunkcie 
spojenej s neprimeranou imunitnou 
odpoveďou. 
Na poškodení funkcie orgánov sa po-
dieľa aj dlhodobá intenzívna liečba, 
predĺžená umelá pľúcna ventilácia, 
komplikácie z dôvodu pridružených 
ochorení (diabetes mellitus, ische-
mická choroba srdca, hypertenzia). 
Na Post-COVID syndróme sa zúčast-
ňuje chronický psycho-emocionálny 
stres, existenčné ohrozenie, sociálna 

izolácia (na izbách COVID oddele-
ní), ďalej respiračné, post-hypoxické 
a tromboembolické komplikácie. 
Pri zisťovaní ťažkostí po prekona-
nom ťažkom priebehu COVID-19 sa 
relatívne dlhú dobu vyskytujú nasle-
dovné symptómy: 1. Dyskomfort pri 
dýchaní, dyspnoe pri námahe 35 % 
v trvaní 2 - 3 mesiace, 2. Fyzická úna-
va, svalová slabosť u 34 % prípadov 
v trvaní 3 mesiace, 3. Kašeľ, bolesti 
hrdla v 31 % v trvaní 2 - 3 mesiace, 4. 
Hlboká žilová trombóza, TECH , vy-
soký D-dimér v 25 % v trvaní do 1 - 2 
mesiacov, 5. Neurologické - bolesti 
hlavy, poruchy čuchu a chuti u 23 % 
pacientov v trvaní 1 - 2 mesiace. 6. 
Chudnutie, poruchy hltania v 17 % 
v trvaní jeden mesiac, 7. Psychické 
problémy, stavy úzkosti a strachu 
u 15 % pacientov v trvaní 1 - 5 me-
siacov. Respiračné, neurologické 
a psychické príznaky u post-COVID 
syndrómu ustupujú až po 4 - 5 me-
siacoch! Ako nebezpečné s ohroze-
ním zdravia a života (cievne príhody, 
embólie do art. pulmonalis) sa uka-
zujú trombotické a tromboembolic-
ké komplikácie.

Post-COVID syndróm 
systémové komplikácie a časovanie plánovaných 
operačných výkonov
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Za rok trvania pandémie na SARS-CoV-2 infekciu ochorelo v SR 
približne 680-tisíc osôb a chorobe COVID podľahlo vyše 13 
000 jedincov. Letalita na COVID dosiahla približne 2 %. Exis-
tuje dostatok dôkazov, že úmrtnosť pacientov po prekonanej 
infekcii COVID-19 v perioperačnom období môže byť vyššia 
v porovnaní s populáciou, ktorá túto infekciu neprekonala. 



Klinická manifestácia post-CO-
VID syndrómu
Na post-COVID syndróme sa podieľa 
veľa príčin a rôznych faktorov, ako 
sú vek, pridružené ochorenia (Dia-
betes mellitus, obezita, art. hyper-
tenzia), znížené orgánové rezervy, 
ktoré infekcia SARS-CoV-2 ďalej 
zhoršuje. Post-COVID syndróm závi-
sí od závažnosti klinického priebehu 
podľa vírusovej nálože, sekundárnej 
infekcie, od postihnutia a zápalo-
vého poškodenia orgánov, ale aj od 
liečby, doby hospitalizácie a preko-
naných komplikácii v rámci terapie 
COVID-19. 
Respiračné príznaky pri post-
-COVID syndróme sa prejavujú 
diskomfortom pri dýchaní, zníže-
nou toleranciou fyzickej námahy 
asociovanej s dyspnoe. Typickým 
príznakom je pokašliavanie, chro-
nický kašeľ. Respiračné obtiaže sa 
vyskytujú až u 30 - 35 % pacientov. 
Patologické nálezy na rtg snímkoch 
pľúc sa nachádzajú asi u 20 % a ab-
normality spirometrie asi u 9 % pa-
cientov. Vhodná je dychová a cel-
ková rehabilitácia, nácvik dýchania. 
Pri ťažších priebehoch sa odporúča 
pneumologické vyšetrenie, ambu-
lantná inhalačná liečba, bronchodi-
latačné lieky s obsahom kortikoidov. 
Kardiálne symptómy – u pacien-
tov po prekonanej chorobe COVID 
sa môžu prejaviť nižšou fyzickou vý-
konnosťou, dýchavičnosťou, znakmi 
kardiálnej insuficiencie. Väčšinou 
ide o pacientov s kardiálnym pred-
chorobím (Esenc. hypertenzia, ICHS, 
As universalis). Pacienti majú vyššie 
sérové hodnoty CK-MB, cTnI, alebo 
hladiny prohormónu NT-proBNP, 
ktoré svedčia pre organické postih-
nutie myokardu a nedostatočnú 
funkciu obehu. Pri podozrení je 
vhodné vykonať echokardiografické 
vyšetrenie a starostlivosť zo strany 
kardiológa. 
Neurologické komplikácie – naj-
častejšie sa u post-COVID pacientov 
vyskytuje bolesť hlavy, dysfória, ver-
tigo, celková slabosť, poruchy stabili-
ty, a to až v 20 - 25 % prípadov. Časti 

pacientov sa počas alebo po chorobe 
COVID vyskytnú transitórne ische-
mické ataky CNS, alebo náhle cievne 
mozgové príhody (4 - 7 %). Príčinou 
býva dehydratácia, hyperkoagulačný 
stav, endotelitída, ktoré potencujú 
vznik mikrotrombov a pohotovosť 
k mikroembolizácii do periférnych 
mozgových tepien. Starostlivosť je 
v rukách neurológa. Do tejto skupi-
ny môžeme priradiť aj neuropsy-
chické problémy – neschopnosť 
sústrediť sa, poruchy koncentrácie 
a poruchy pamäte, neurokognitív-
ne funkcie sú znížené a ovplyvňujú 
pokles intelektuálnych schopností. 
Značná časť pacientov (10 - 20 %) 
trpí na stavy úzkosti, strachu, depre-
sie, zvlášť ak prekonali psycho-trau-
matickú poruchu počas hospitali-
zácie na COVID oddeleniach. Títo 
pacienti vyžadujú psychologické, 
psychiatrické vyšetrenie a liečbu. 
Muskulo-skeletálne komplikácie 
– pri post-COVID syndróme domi-
nuje únavový syndróm, svalová sla-
bosť, bolesti svalov, kĺbov. Pacienti 
s týmito ťažkosťami vyžadujú vyšet-
renie a starostlivosť fyzioterapeuta, 
intenzívnu rehabilitáciu.
Trombotické komplikácie sú 
súčasťou závažného priebehu 
COVID-19, ale aj Post-COVID 
syndrómu. Prejavujú sa hlbokou 
žilovou trombózou (25 - 45%), pľúc-
nou embóliou (TECH), a tiež trom-
bózou tepien, zvlášť v mozgových 
artériach (ischemická náhla cievna 
mozgová príhoda 3 - 5%). Hyperkoa-
gulačný stav počas COVID-19 je spô-
sobený aktiváciou endotelu, systé-
movým zápalom endotelu 
– en do telitída, zvýšenou koncen-
tráciou fibrinogénu, zápalových 
markerov, zvýšenou aktiváciou 
imuno-kompentných buniek hlavne 
trombocytov.
K vzniku trombotických komplikácií 
prispieva aj horúčkový stav, hypovo-
lémia a dehydratácia. Z týchto dôvo-
dov sa pri ťažkých formách COVID 
indikuje zvýšené dávkovanie LMWH 
2 x 0,4 ml sc., alebo až 2 x 0,6 ml s.c. 
podľa hmotnosti, veku, funkcie obli-

čiek a za kontroly antiXa v pásme 0,5 
- 0,7 (v niektorých prípadoch 0,6 - 
0,9). Tromboembolické kompliká-
cie sa vyskytujú vo zvýšenej miere 
po prekonaní COVID-19 v období 
rekonvalescencie, často s fatálnymi 
následkami. Podľa empirických kli-
nických skúseností sa u rizikových 
pacientov po COVIDe odporúča 
predĺžená tromboprofylaxia s nízko-
molekulovými heparínmi po dobu 
aspoň 6 týždňov, spolu s mecha-
nickou profylaxiou, pohybovým 
a pitným režimom. Pacienti, ktorí 
prekonali tromboembolické kompli-
kácie v sú vis losti s COVID-19 infek-
ciou by mali mať aspoň 3 mesačnú 
terapeutickú antikoaguláciu za 
sledovania antiXa (Moreno-Peréz 
a kol. 2021, Halpin a kol. 2020). 
Poruchy imunitného systému, 
počas akútnej COVID infekcii pre-
bieha hyperinflamačný stav, spojený 
so zvýšenými hodnotami interleukí-
nov (IL-6 vyše 30 - 50 pg/ml), C-re-
aktívneho proteínu (vyše 50 – 100 
mg/L), zvýšené hodnoty pomeru 
počtu neutrofilov ku lymfocytom 
(NLR vyše 3 - 5). Stav je neskôr spre-
vádzaný progresívnou lymfocytopé-
niou a inými prejavmi imuno-depre-
sie (pokles bunkovej imunity, nízke 
počty NK buniek, T–lymfocytov). 
V post-COVID syndróme sa môžu 
objaviť v zásade dve poruchy: chro-
nický perzistujúci zápalový stav 
(zvýšené hodnoty IL-6, CRP, leuko-
cytov a neutrofilov) alebo chronic-
ký stav imunosupresie. Oba stavy sa 
prejavujú neprospievaním pacienta, 
chradnutím, katabolizmom, nechu-
tenstvom, chudnutím, rekurentný-
mi infekciami, anémiou. Tieto diag-
nózy môžu byť stanovené klinickým 
imunologickým vyšetrením, s vyu-
žitím nutrične-inflamačných skóre 
(PNI-CONUT skóre, NAPLES), ich 
hlavnou súčasťou sú biochemické 
parametre – albumín, celkový cho-
lesterol, počet lymfocytov, pomer 
NLR. 
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ONKOLOGICKÝ PACIENT, COVID-19 A OČKOVANIE

Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, II. poschodie, tel. + 421 2 3224 8237, 8274
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava        ●        www.ousa.sk

 Pacienti s nádorovými ochoreniami majú vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19, nutnosti 
hospitalizácie, umelej pľúcnej ventilácie a úmrtia v súvislosti s týmto ochorením. 

Riziko úmrtia pri infekcii COVID-19 je v bežnej populácii 1-4 %, u onkologických pacientov je mnohonásobne 
vyššie až 21-25 %. Riziko sa zvyšuje podľa konkrétnej diagnózy, iných pridružených ochorení a s vyšším vekom 
pacienta.

Infekcia COVID-19 je obzvlášť nebezpečná pre pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami (lymfómy,  
leukémie) a nádorovým postihnutím pľúc (karcinómy pľúc, pľúcne metastázy iných nádorov). Významne vyššie 
riziko majú pacienti s aktívnym onkologickým ochorením, než pacienti po liečbe, bez dokázaného pretrvávania 
nádorovej choroby.

› SOM PACIENT V SLEDOVANÍ, CÍTIM SA ZDRAVÝ

Pacienti, ktorí boli v minulosti liečení na onkologické ochorenie a sú v štádiu remisie (ochorenie nie je aktívne) 
môžu a  mali by byť očkovaní proti COVID-19. Onkologické ochorenie, ale aj jeho liečba, majú svoje dlhodobé  
následky, ktoré sa môžu prejaviť pri infekcii COVID-19 a byť dôvodom komplikácií alebo aj úmrtia.

› SOM PACIENT A LIEČIM SA

Onkologickým pacientom je vo všeobecnosti veľmi odporúčané očkovanie proti COVID-19, no je potrebné sa  
vopred individuálne poradiť so svojím onkológom, predovšetkým kvôli ideálnemu načasovaniu vzhľadom na minulú 
alebo prebiehajúcu onkologickú liečbu. 

Pre onkologických pacientov sa v súčasnosti najviac odporúčajú mRNA vakcíny. Podanie druhej dávky sa  
odporúča v čo najskoršom termíne (21 dní), ak je to možné vzhľadom na načasovanie podávanej liečby, aby bolo 
očkovanie čo najefektívnejšie. 

Rádioterapia nie je sama o sebe obmedzením pre očkovanie, no je potrebné sa poradiť s ošetrujúcim onkológom 
kvôli niektorým súčasne podávaným liekom. Pri celotelovej rádioterapii je potrebné s očkovaním počkať do času 
obnovenia imunitných buniek.

Očkovanie počas prebiehajúcej liečby chemoterapiou, biologickou liečbou, imunoterapiou alebo akýmikoľvek 
liekmi je potrebné s onkológom individuálne konzultovať, samotná liečba nie je vo všeobecnosti kontraindikáciou  
očkovania, hoci za určitých okolností existujú obmedzenia. 

Informácia pre pacienta

Prevažne platí pravidlo, že pri podávaní liekov do žily sa  
neodporúča očkovanie v ten istý deň a tiež by v čase očkovania 
mali byť obnovené imunitné bunky (biele krvinky) po predošlej 
liečbe, aby malo očkovanie zmysel.

Vzhľadom na zníženú imunitu je pravdepodobné, že u  časti  
onkologických pacientov bude stupeň dosiahnutej ochrany 
pred vírusom po očkovaní (ako aj po prekonaní infekcie) nižší, 
než u zdravých osôb, preto je dôležité aj po očkovaní dodržiavať 
hygienické protipandemické opatrenia.



› SOM PRÍBUZNÝ PACIENTA ALEBO OSOBA ZO SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI

U onkologických pacientov nakazených infekciou COVID-19 je dokázané predĺžené vylučovanie vírusu z dýchacích 
ciest (niekoľko týždňov až mesiacov po prekonaní), čím sa zvyšuje riziko infekcie pre ich okolie. Navyše, vzhľadom 
na časté návštevy zdravotníckych zariadení, je riziko nákazy takéhoto pacienta vyššie, než u zdravej populácie, 
pretože častejšie prichádza do kontaktu s ďalšími pacientmi, ktorí majú zníženú imunitu – v čakárňach i počas 
hospitalizácií.

Onkologickí pacienti sú krehkou skupinou, ktorú treba chrániť. V  niektorých vybraných prípadoch je nutné  
z dôvodu liečby očkovanie odložiť, často aj na viac mesiacov. Iní onkologickí pacienti sa síce nechajú zaočkovať, 
no účinnosť vakcíny pre nich môže byť iba čiastočná. Je vysoko odporúčané, aby sa nechali zaočkovať ich úzke 
a pravidelné kontakty, predovšetkým všetci členovia domácnosti.

› U KOHO OČKOVANIE NIE JE VHODNÉ

Očkovanie nie je vhodné u pacientov pri akejkoľvek závažnejšej prebiehajúcej infekcii a u pacientov s významne 
zníženou hladinou krviniek. Za takýchto okolností je odporúčané s očkovaním počkať.

V prípade závažných alergických reakcií na niektoré lieky je nutné sa vyhnúť vakcínam, ktoré obsahujú niektoré 
rovnaké alebo podobné zložky. V prípade závažnej alergickej reakcie na prvú dávku vakcíny nie je odporúčané 
podať druhú dávku.

V prípade iných chronických ochorení, ktoré by mohli byť prekážkou pri očkovaní (napríklad skleróza multiplex)  
je potrebné sa poradiť o vhodnosti očkovania s ošetrujúcim špecialistom v danej medicínskej oblasti. Pri prevažnej 
väčšine chronických ochorení je očkovanie odporúčané.

Očkovanie sa nepodáva pacientom v preterminálnom a terminálnom štádiu ochorenia.
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 Pacienti s nádorovými ochoreniami majú vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19, nutnosti 
hospitalizácie, umelej pľúcnej ventilácie a úmrtia v súvislosti s týmto ochorením. 

Riziko úmrtia pri infekcii COVID-19 je v bežnej populácii 1-4 %, u onkologických pacientov je mnohonásobne 
vyššie až 21-25 %. Riziko sa zvyšuje podľa konkrétnej diagnózy, iných pridružených ochorení a s vyšším vekom 
pacienta.

Infekcia COVID-19 je obzvlášť nebezpečná pre pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami (lymfómy,  
leukémie) a nádorovým postihnutím pľúc (karcinómy pľúc, pľúcne metastázy iných nádorov). Významne vyššie 
riziko majú pacienti s aktívnym onkologickým ochorením, než pacienti po liečbe, bez dokázaného pretrvávania 
nádorovej choroby.

› SOM PACIENT V SLEDOVANÍ, CÍTIM SA ZDRAVÝ

Pacienti, ktorí boli v minulosti liečení na onkologické ochorenie a sú v štádiu remisie (ochorenie nie je aktívne) 
môžu a  mali by byť očkovaní proti COVID-19. Onkologické ochorenie, ale aj jeho liečba, majú svoje dlhodobé  
následky, ktoré sa môžu prejaviť pri infekcii COVID-19 a byť dôvodom komplikácií alebo aj úmrtia.

› SOM PACIENT A LIEČIM SA

Onkologickým pacientom je vo všeobecnosti veľmi odporúčané očkovanie proti COVID-19, no je potrebné sa  
vopred individuálne poradiť so svojím onkológom, predovšetkým kvôli ideálnemu načasovaniu vzhľadom na minulú 
alebo prebiehajúcu onkologickú liečbu. 

Pre onkologických pacientov sa v súčasnosti najviac odporúčajú mRNA vakcíny. Podanie druhej dávky sa  
odporúča v čo najskoršom termíne (21 dní), ak je to možné vzhľadom na načasovanie podávanej liečby, aby bolo 
očkovanie čo najefektívnejšie. 

Rádioterapia nie je sama o sebe obmedzením pre očkovanie, no je potrebné sa poradiť s ošetrujúcim onkológom 
kvôli niektorým súčasne podávaným liekom. Pri celotelovej rádioterapii je potrebné s očkovaním počkať do času 
obnovenia imunitných buniek.

Očkovanie počas prebiehajúcej liečby chemoterapiou, biologickou liečbou, imunoterapiou alebo akýmikoľvek 
liekmi je potrebné s onkológom individuálne konzultovať, samotná liečba nie je vo všeobecnosti kontraindikáciou  
očkovania, hoci za určitých okolností existujú obmedzenia. 

Informácia pre pacienta

Prevažne platí pravidlo, že pri podávaní liekov do žily sa  
neodporúča očkovanie v ten istý deň a tiež by v čase očkovania 
mali byť obnovené imunitné bunky (biele krvinky) po predošlej 
liečbe, aby malo očkovanie zmysel.

Vzhľadom na zníženú imunitu je pravdepodobné, že u  časti  
onkologických pacientov bude stupeň dosiahnutej ochrany 
pred vírusom po očkovaní (ako aj po prekonaní infekcie) nižší, 
než u zdravých osôb, preto je dôležité aj po očkovaní dodržiavať 
hygienické protipandemické opatrenia.
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Pacienti trpiaci na príznaky post-CO-
VID-19 syndrómu vyžadujú tímo-
vú spoluprácu a komplexný inter-
disciplinárny prístup v diagnostike, 
manažmente a liečbe. 
Postupy pri načasovaní pláno-
vaných operačných výkonov po 
prekonanej chorobe COVID-19:
Viaceré medzinárodné, multicentric-
ké, prospektívne štúdie poukazujú 
na zvýšené riziko komplikácii u pa-
cientov po prekonaní COVID-19 pri 
plánovaných operačných výkonoch. 
Pri rozhodovaní o správnom načaso-
vaní plánovanej operácie s potrebou 
anestézie treba vziať do úvahy:

a. klinický stav pacienta; 
b. základná diagnóza, typ, ná-
ročnosť a naliehavosť operačné-
ho výkonu, riziko z omeškania; 
c. zhodnotenie klinického 
priebehu infekcie COVID-19 
a prípadných následkov choro-
by na zdravotnom stave pacienta 
(post-COVID syndróm).

1.) Správne načasovanie (timing) 
plánovaných operačných výkonov 
u pacientov po prekonanom ocho-
rení COVID-19 závisí od viacerých 
faktorov: a) klinickej závažnosti 
priebehu COVID-19, b) od aktuálne-
ho zdravotného stavu a funkčných 
rezerv, c) klinickej indikácie k ope-
račnému výkonu a jej naliehavosti, 
d) od typu, náročnosti a povahy ope-
račného výkonu, e) od iných fakto-
rov. 

2.) Medzinárodné epidemiologické 
štúdie dokázali zvýšený výskyt perio-
peračných komplikácii u pacientov 
s COVID-19, ak boli operovaní v in-
tervale kratšom ako 2 - 6 týždňov 
od skončenia vírusovej infekcie 
SARS-CoV-2. Doba zotavenia po CO-
VIDE-19 závisí od závažnosti klinic-
kého priebehu, nutnosti UPV, ale aj 
od veku, fyziologických rezerv a sta-
vu imunitného systému. U pacien-
tov s veľmi komplikovaným priebe-
hom COVID je pooperačné obdobie 
po plánovaných výkonoch obvykle 
spojené s vyššou morbiditou a mor-
talitou. Z týchto klinických skúse-
ností odporúčame, ak výkon nie je 
naliehavý, plánované výkony je 
vhodné odložiť a realizovať až 
po uplynutí doby 6 - 12 týždňov 
v závislosti od klinickej závažnosti 
ochorenia COVID-19. (Tab.1)
3.) Pacienti s pretrvávajúcimi symptó-
mami so vzťahom k prekonanej cho-
robe tzv. post-COVID-19 syndróm 
majú zvýšenú pooperačnú morbidi-
tu a mortalitu aj po 7 týždňoch od 
infekcie (El-Boghdadly 2021). Ďal-
šie odloženie výkonu by malo byť 
konzultované s operatérom z pohľa-
du posúdenia pomeru prínosu ope-
račného výkonu a rizika zvýšenej 
pooperačnej morbidity a mortality  
(Thyagarajan 2020).
4.) Plánovaný výkon by nemal byť vy-
konaný u infikovaných, ktorí môžu 
byť zdrojom nákazy pre svoje okolie 
v zdravotníckom zariadení. Posúde-
nie neinfekčnosti musí byť v súlade 

s aktuálnymi odporúčaniami MZ SR 
a s platnými pravidlami vydanými 
Krízovým štábom MZ SR. U každého 
pacienta, ktorí má byť prijatý na hos-
pitalizáciu do ústavnej nemocničnej 
starostlivosti musí mať vykonaný 24 
- 72 hodín pred prijatím PCR test 
na vylúčenie prítomnosti SARS-
-CoV-2. 
V súčasnej dobe sú za neinfekčného 
pacienta považované osoby, ktoré 
prekonali systémovú vírusovú in-
fekciu COVID-19, ak súčasne spĺňa-
jú nasledujúce kritéria :

a) uplynulo minimálne 14 dní 
od prvého pozitívneho PCR testu, 
a najmenej tri dni nie sú klinické 
príznaky ochorenia COVID-19* 
b) uplynulo aspoň 14 dní od 
ukončenia ochorenia COVID-19, 
opakované PCR testy boli nega-
tívne a nie sú prítomné klinické 
znaky COVID-19 resp. trvajúce 
príznaky je možné vysvetliť inou 
príčinou.

5.) Ak je operačný výkon s potre-
bou anestézie odložený, tak doba 
odloženia výkonu má byť využitá na 
dosiahnutie maximálne možnej opti-
malizácie orgánových funkcií, napr. 
pre-habilitácia. Za minimálnu 
dobu na odloženie plánovaného 
výkonu odporúčame:

a) 4 týždne u bezpríznako-
vých osôb s potvrdením nákazy 
SARS-CoV-2 formou PCR testu 
(od dňa výsledku pozitívneho 
testu), alebo u pacientov, ktorí 
prekonali len miernu formu 

Klinická závažnosť COVID-19 Odklad plánovaného oper. výkonu o Odporúčané vyšetrenia

I. Bezpríznakový Ľahký priebeh 4 – 6 týždňov. Štandardné predoperačné vyšetrenie 

II. Stredne závažný priebeh 6 – 7 týždňov 
Štandardné predoper. vyš.
Rtg pľúc, SpO2 

III. Ťažký priebeh 8 – 10 týždňov 2 – 2,5 mesiace) CT  pľúc, ABR, Spirometria 

IV. Veľmi ťažký až kritický priebeh 12 - týždňov (3 mesiace - )
CT  pľúc, ABR, Spirometria, FVP 
p. p. iné špeciálne vyšetrenia

dokončenie zo strany č. 13

Časovanie plánovaných operačných výkonov s potrebou anestézie u pacientov po prekonaní systémovej infekčnej 
choroby COVID-19. 

Tab. č. 1 
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infekcie COVID s ľahkým 
priebehom virózy (zvýšená 
teplota, fyzická slabosť, strata 
chuti a čuchu) a neboli u nich 
prítomné príznaky postihnutia 
dolných dýchacích ciest a pľúc 
(kašeľ, dýchavičnosť, hypoxé-
mia). 
b) 6 - 7 týždňov u pacientov 
s dôkazom nákazy SARS-CoV-2 
a príznakmi postihnutia pľúc 
(napr. kašeľ, dýchavičnosť), ktorí 
nevyžadovali hospitalizáciu. 
c) 8 - 10 týždňov u pacien-
tov s akýmikoľvek príznakmi 
ochorenia COVID-19, ktorí majú 
súčasne diabetes mellitus alebo sú 
v imunosupresii alebo boli hospi-
talizovaní, napr. z dôvodu ťažkej 
hypoxémie, bilaterálnej COVID 
pneumónie, akútneho respirač-
ného zlyhávania, ktorí boli dlhšie 
ako 48 hodín na kyslíkovej liečbe, 
alebo liečbe kyslíkom s vysokým 
prietokom (HNFO). 

d) 12 týždňov (3 mesiace) 
u pacientov, ktorí prekonali ťažké 
až kritické formy choroby COVID-19 
a v priebehu ochorenia COVID-19 
vyžadovali dlhodobú prístrojovú 
podporu ventilácie (UPV) a /alebo 

podporu minimálne jednej orgáno-
vej funkcie. (Tab. 1) 
Poznámka: Uvedené časové odkla-
dy plánovaných operačných výko-
nov je potrebné vnímať ako orien-
tačné a rámcové odporúčania, 
ktoré ovplyvňujú viaceré faktory 
ako sú vek, klinický stav pacienta, 
fyziologický stav orgánov po preko-
nanom ochorení COVID-19, funkč-
né rezervy pacienta, ale aj nalieha-
vosť operačného výkonu, napr. 
onkologické diagnózy. Rozhodnutie 
o konečnom načasovaní výkonu 
zohľadňuje individuálne posúde-
nie pomeru prínosu operačného 
výkonu pre pacienta, v porovnaní 
s rizikom z dôvodu jeho odloženia 
(riziko ohrozenia života, alebo zdra-
via, so zreteľom na kvalitu života).
Ak je pacient k plánovanému výko-
nu pozitívne testovaný na prí-
tomnosť nákazy SARS-CoV-2, 
odporúčame konzultovať infekto-
lóga, nemocničného epidemiológa, 
hygienika a odložiť operačný vý-
konu do doby, kedy pacient spĺňa 
aktuálne platné klinické a/alebo 
laboratórne kritéria neinfekčnosti 
a uspokojivého zdravotného stavu. 
(Tab.1) 

Optimálne, ak sú pacienti vakcinova-
ní proti SARS-CoV-2. Od druhej vak-
cinácie má uplynúť doba aspoň 14 
dní pre bezpečnosť pacienta a vy-
tvorenie dostatočnej hladiny protilá-
tok.
COVID-19 je systémové vírusové 
ochorenie s postihnutím respiračné-
ho, gastrointestinálneho, imunitné-
ho, retikulo-endotelového a hemo-
koagulačného systému, s vysokou 
variabilitou príznakov a klinickou 
závažnosťou (I. - IV. stupeň). U časti 
pacientov so stredne ťažkým a ťaž-
kým priebehom ochorenia v období 
rekonvalescencie pretrvávajú rôzne 
poruchy orgánov a systémov dobu 
dlhšiu ako 2 - 3 mesiace (Post - CO-
VID syndróm) . Títo pacienti vyžadu-
jú zvýšenú zdravotnú starostlivosť, 
interdisciplinárny prístup a tímovú 
spoluprácu v súčinnosti so samot-
ným pacientom. 

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
prednosta II. Kliniky anestézie a in-
tenzívnej medicíny LF UK a Onko-
logického ústavu sv. Alžbety, prezi-
dent Slovenskej spoločnosti AIM, 
garant ŠŠ AIM LF UK
Foto: Peter Kresánek
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Aj COVID-19 musí rešpektovať fyziku

18číslo 4/2021

Fyzikálne nástroje modelo-
vania spoločenských javov
V ďalšom použijeme fyzikálne ná-
stroje ako teória difúzia, kinetická 
teória plynov, gravitačný model, 
teória perkolácie i podobnosť s re-
kombináciou nábojov v polovo-
dičoch. Okrem fyziky nachádzajú 
uplatnenie pri štúdiu šírenia inová-
cií, modelovaní migrácie, analýze 
bezpečnosti dopravy, v urbanizač-
ných procesoch i mapovaní finanč-
ných tokov. Majú čo povedať aj pri 
borbe s pandémiou COVID-19.
Teória difúzie
Difúzia je proces smerujúci k rov-
nomernému rozloženiu koncentrá-
cie zložiek vo viaczložkovom sys-

téme. Dá sa aplikovať aj na šírenie 
nákazy vírusom SARS-CoV-2. Tu sa 
oprieme o jednoduchý opis difú-
zie pomocou tzv. Fickových záko-
nov, bez uvažovania molekulových 
mechanizmov. Difúzia prebieha 
z miesta s vyššou koncentráciou 
difundujúcej zložky – atómov, zna-
lostí, ľudí, do miest s nižšou kon-
centráciou. Tento mechanizmus sa 

uplatní na začiatku rozvoja epidé-
mie, keď je distrubúcia postihnu-
tých veľmi nerovnomerná a náka-
za sa šíri z jedneho alebo viacerých 
ohnísk. Celú teóriu tu zredukuje-
me na jediný vzťah 

L = 2√Dt

kde L je difúzna vzdialenosť, D 
je koeficient difúzie a t je čas. Na 
začiatku prvej vlny v marci 2020 
bolo ohniskom západné Slovensko 
(obr. 1). Výpočty sme urobili pre 
šírenie ochorenia od 5.3. do 18.3., 
kedy infekcia postúpila z Bratislavy 
do okruhu asi 25 km do sídiel ako 
Senec, Pezinok, Malacky. Transport 
osôb medzi Bratislavou a jej oko-
lím zahrnuje 130 000 zamestnan-
cov, študentov a p., teda potenci-
álnych prenášačov vírusu, denne. 
Výsledkom nášho výpočtu podľa 
uvedeného zadania je difúzny ko-
eficient 12 km2/deň, ktorý kvanti-
fikuje proces šírenia. Ďalší výpočet 
pochádza z druhej vlny v regióne 
Oravy a Kysúc, kde sa predpokla-
dal prenos z lokalít v ČR a v Poľsku. 
Tu sme dostali vyšší koeficient D 
= 27 km2/deň. Na porovnanie sú 
v tab. 1 difúzne koeficienty ktoré 
sme vypočítali v roku 2018 pri ma-
povení migrácie do Európy pozdĺž 
tzv. balkánskej cesty. (Tab. 1)

Koeficienty 12 a 27 km2/deň sved-
čia o pomerne rýchlom šírení 
nákazy, aj keď sú menšie ako ko-
eficient difúzie pri migrácii do Eu-

Pandémia COVID-19 sa stala globálnym problémom a v roku 2020 
súčasťou Európskej bezpečnostnej stratégie. Zasahuje do oblasti 
zdravia, ekonomiky, sociálnych vzťahov. Je daňou za macošské za-
obchádzanie so životným prostredím. Intenzívne farmárstvo, de-
forestrácia a pokles biodiverzity uľahčujú prenos vírusov medzi 
jednotlivými druhmi a na človeka. Boj s pandémiou zmobilizoval 
sektory medicíny, farmácie, hygieny. Na pomoc prišli ďalšie vedné 
oblasti vrátane matematiky a fyziky. Zatiaľ čo prvá dokáže simulovať 
a predpovedať vývoj ochorenia, fyzika objasňuje interakcie a preno-
sy nákazy medzi ľuďmi. Používa teórie a modely, ktoré v neživej prí-
rode platia presne, ale približne sa dajú aplikovať aj na taký zložitý 
systém ako je ľudská populácia. 

Tab. 1 Koeficienty difúzie veľkých presunov ľudí

Presun Difúzny koeficient [km2/deň]

Zlatá horúčka v Kalifornii 1370

Osídlenie Sibíri po Bajkalské jazero  142

Migrácia do Európy, 2018  52
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rópy v minulom decéniu. Treba si 
však uvedomiť, že migrácia bola 
cieľavedomý a šírenie nákazy je mi-
movoľný proces.

Kinetická teória plynov
V priebehu apríla 2020 sa menej in-
fikovaný južný pás Slovenska (obr. 
1) zmenil na mozaiku rozlične po-
stihnutých okresov. Príčinou bola 
lokálne reprodukovaná nákaza, 
príkladom situácia v osadách. Tu 
možno uvažovať v kontexte kine-
tickej teórie plynov, kedy hľadáme 
analógiu medzi pohybom molekúl 
plynu a pohybom ľudí. Zjednodu-
šene možno povedať, že rýchlosť 
molekúl v je úmerná druhej od-
mocnine teploty plynu, teda ν ~ 
√T. Predstavujeme si, že vírus sa 
zdieľa stretnutiami – vo vyjadrení 
teórie “zrážkami” – osôb. Teplo-
tu plynu môžeme personifikovať 
s “teplotou” spoločenského pros-
tredia. Do úvahy prichádza viacero 
podôb tejto teploty. 

• Je to teplota charakterizujúca 
mechanický pohyb a odvodenú 
početnosť “zrážok”. Rastie počas 
víkendov a sviatkov, pri svad-
bách, pohreboch, a p.

• Iný typ teploty vyjadruje tempe-
rament konkrétneho etnika. (To, 
že teplejšia klíma znamená emo-
ciolnálnejší typ ľudí je predpo-
klad, ktorý vyslovil Montesquieu 
už r. 1748). S tým súviseli veľké 

problémy v južnej Európe, najmä 
v Taliansku, na začiatku pandé-
mie.

• Tretí typ teploty charakterizuje 
ekonomickú silu krajiny a podni-
kateľské aktivity. Na Slovensku je 
táto teplota stále menšia ako v zá-
padných krajinách. 

Kinetická teória plynov nás nabá-
da znižovať spoločenskú teplotu. 
Lokalizácia má svoj význam, hoci 
znižuje kvalitu života, prípadne 
vyvoláva iné zdravotné problémy. 
Ignorovanie lokalizačného režimu 
otvorí však dvere difúznemu šíre-
niu nákazy na väčšie vzdialenosti.

Gravitačný model
Model je analógiou Newtonovho 
gravitačného zákona, ktorý vyjad-
ruje príťažlivú silu medzi dvoma 
hmotnými objektami. V spoločen-
ských systémoch sa adaptuje na 
geografické či demografické účely, 
napr. na sociálnu interakciu me-
dzi mestami alebo aglomeráciami. 

V našom prípade vyjdeme z gra-
vitačného potenciálu tvoreného 
telesom o hmotnosti M. Dá sa 
vyjadriť ako κ M/r, kde κ je gravi-
tačná konštanta a r je vzdialenosť 
od telesa. Per analogiam bude-
me hovoriť o potenciáli nákazy 
COVID-19, ktorý vyjadríme ako  
kP/Lα, kde P je početnosť populácie 
v sídle a k veličina charakterizujú-
ca prenos, v ktorej je premietnutá 
aj spoločenská teplota. L je stredná 
vzdialenosť medzi obyvateľmi, kto-
rú stanovíme z hustoty osídlenia. 
Zapísali sme ju s exponentom α. 
Aj keď v gravitácii vzdialenosť figu-
ruje v prvej  mocnine, v spoločen-
ských systémoch to platiť nemusí. 
Počet nakazených N vyjadríme te-
raz úmerne potenciálu:

N = kP/Lα

Je to rovnica o dvoch neznámych 
k a α. Vypočítame ich tak, že ju 
aplikujeme na dve mestá. Zvolili 
sme Bratislavu a Prahu, ktoré sú 
si blízke geograficky i mentalitou 
obyvateľov a nákaza v nich prepuk-
la v marci 2020 v rozpätí iba pár 
dní. Výsledok je v tab. 2.

Podobné výpočty sme urobili pre 
všetky dvojice miest zo skupiny 
Bratislava, Praha, Viedeň a New 
York. Hodnoty α boli od 1,4 do 6,7. 
Vzhľadom na väčšie rozdiely v cha-
rakteristikách miest ich nepovažu-
jeme za natoľko výpovedné ako pri 
dvojici Bratislava – Praha. Hodnota 
α = 2,76 poukazuje na strmý pokles 
prenosu od vzdialenosti, čo súvisí 
s obmedzeným dobehom vírusu 

Tab. 2 Hodnoty k a α charakterizujúce prenos COVID-19 pre Prahu a Bra-
tislavu

Mesto P L [m] N α k

Bratislava  437 725 29,0  206
2,76 0,7

Praha 1 294 513 19,7 1 782

N sa vzťahuje ku dňom 5. – 6. 5. 2020 a P k roku 2019.

Obr. 1 Rozdelenie infikovaných osôb podľa slovenských krajov  
27. 3. 2020 podľa vtedajších štatistík. Celkový počet nakazených bol vte-
dy 267.

pokračovanie  v ďalšom vydaní
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Tohtoročné 58. Bratislavské on-
kologické dni otvoril prezident 

Slovenskej onkologickej spoločnosti 
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., 
ktorý okrem iného privítal a súčasne 
i odovzdal hlavné slovo ministrovi 
zdravotníctva SR MUDr. Vladimíro-
vi Lengvarskému, MPH. Vo svojom 
príhovore minister poďakoval onko-
lógom - lekárom, sestrám a ostatným 
profesiám, ktorí sa aktívne starajú 
o onkologických pacientov, čo je ná-
ročná a častokrát veľmi vyčerpávajú-
ca práca a súčasne im vyjadril plnú 
podporu svojho rezortu. Prisľúbil, 
že urobí všetko, čo bude v jeho si-
lách a kompetencii, aby sa zlepšila 
pre slovenských onkologických pa-
cientov dostupnosť k inovatívnym 
liekom. K tomuto účelu ministerstvo 
aktívne pripravuje novelizáciu záko-
na.
Následne so svojím príspevkom vy-
stúpil riaditeľ Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA) doc. MUDr. Juraj 
Kaušitz, CSc. Zdôraznil, že v tomto 
náročnom období je nevyhnutná 

vzájomná spolupráca ministerstva 
zdravotníctva so všetkými onkolo-
gickými pracoviskami na Slovensku 
s cieľom ich dovybavenia moder-
nými diagnostickými zobrazovací-
mi prístrojmi za účelom vytvorenia 
siete komplexných onkologických 
pracovísk, ktoré by mali k dispozícii 
aj chirurgické a rádioterapeutické 
oddelenia. Záverom úvodnej otvára-
cej časti vystúpil generálny riaditeľ 
Národného onkologického ústavu 
v Bratislave Ing. Tomáš Alscher, kto-
rý podporil svojich predrečníkov 
a poprial všetkým účastníkom brati-
slavských onkologických dní úspeš-
ný priebeh podujatia a načerpania 
nových poznatkov, ktoré budú môcť 
využívať vo svojej každodennej práci 
pri liečbe onkologických pacientov. 
Odborný program tohtoročných 
BOD pozostával z ôsmych blokov 
a z posterovej sekcie. V dvoch blo-
koch týkajúcich sa gynekologických 
malignít odzneli prednášky o diag-
nostike, rôznych modalitách liečby 
ako aj skríningu lokálne pokročilé-
ho a metastatického karcinómu ová-
rií, karcinómu endometria, cervixu 
a karcinómu prsníka.
Profesor MUDr. Miloš Mlynček, 
CSc., z Gynekologicko-pôrodníckej 
kliniky FN Trnava podal obsiahlu 
správu o stave onkogynekológie na 
Slovensku a vo svete. Dotkol sa his-
tórie gynekologickej onkológie na 
Slovensku, ako aj štandardov v onko-
gynekológii, prevencie a operačnej 
liečby karcinómu krčka maternice 
a v neposlednom rade spomenul aj 
Národný onkologický register, kto-
rý bohužiaľ nie je vôbec kompletný, 
resp. aktuálny, nakoľko ostatné úda-
je v ňom pochádzajú z roku 2012, čo 

nás radí k menej rozvinutým kraji-
nám v tejto oblasti! 
Ďalej poukázal na skutočnosť, že 
i napriek širokej mediálnej ale i od-
bornej kampani sa nepodarilo zak-
tivizovať ženskú časť populácie pre 
aktívne HPV očkovanie v rámci 
prevencie cervikálneho karcinómu. 
U nás zatiaľ HPV očkovanie nie je 
súčasťou povinného očkovacieho 
kalendára ako je tomu v iných kraji-
nách s progresívnym preventívnym 
zdravotníckym systémom. Účasť 
žien na skríningu bola doposiaľ veľ-
mi nízka (iba 30 %), nakoľko stále sa 
preferuje metodika cytologického 
steru namiesto HPV testovania. Chý-
ba aj celonárodný systém pozývania 
žien na očkovanie, ktorý by bol na-
pojený na databázu koordinačného 
centra, ako i na Národný onkologic-
ký register.
Aktuálnym otázkam chirurgickej 
liečby karcinómu cervixu sa veno-
val prednosta Kliniky gynekologic-
kej onkológie SZU a OÚSA MUDr. 
Ladislav Masák, CSc. Zameral sa na 
odporúčania Európskej spoločnos-
ti pre gynekologickú onkológiu 
(ESGO) v oblasti liečby pacientok 
s karcinómom krčka maternice. 
Zdôraznil, že hlavnou myšlienkou 
týchto odporúčaní je nekumulovať 
viacero liečebných modalít u jednej 
pacientky, nakoľko sa ukázalo, že sa 
tým nepodarí zvýšiť počet vylieče-
ných pacientok, skôr naopak, výraz-
ne sa zhorší ich kvalita života a zvýši 
sa počet pacientok s poliečebnou 
mortalitou. Tzn., že u pacientok sa 
majú vykonávať také cielené vyšetre-
nia, ktoré umožnia indikovať správ-
nu liečbu, t.j. MRI a PET/CT vyšetre-
nia. Tieto typy vyšetrení umožňujú 
správne určiť štádium ochorenia, 
a tak napomôcť indikovať u pacient-
ky primárnu operačnú liečbu, alebo 
konkomitantnú chemorádioterapiu. 
Na druhej strane, ak sa indikuje chi-
rurgická liečba má sa využiť vyšetre-
nie – identifikácia sentinelových uz-

58. Bratislavské onkologické dni 
K odborným jesenným podujatiam v Bratislave už nerozlučne pat-
ria Bratislavské onkologické dni (BOD), ktoré organizuje Slovenská 
onkologická spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitúciami, vrátane 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. Tohtoročné 58. podujatie sa ko-
nalo v dňoch 7. až 8. októbra v bratislavskom hoteli Saffron. 

S účastníkmi tohtoročných BOD 
si pobesedoval minister zdravot-
níctva MUDr. Vladimír Lengvar-
ský, MPH, ktorý predniesol aj 
úvodné vystúpenie.
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lín, ktoré ak sú pozitívne operačný 
výkon sa má ukončiť a pacientka by 
mala podstúpiť liečbu chemorádio-
terapiou. Záverom svojej prednášky 
prednosta MUDr. L. Masák, CSc., pri-
blížil prítomným indikátory kvality 
operačnej liečby pacientok s karci-
nómom krčka maternice, ktoré vy-
pracovalo ESGO v minulom roku. 
Celkovo sa identifikovalo 15 indiká-
torov, ktorých dodržiavanie výrazne 
zabezpečí výkon kvalitnej chirurgic-
kej liečby pacientkam s touto diag-
nózou, a teda v konečnom dôsledku 
nižšiu úmrtnosť a vyšší počet vylie-
čených pacientok.
Novinky v systémovej liečbe karci-
nómu krčka maternice prezentoval 
vo svojom vstupe prof. MUDr. Sta-
nislav Špánik, CSc., prednosta Inter-
nej kliniky VŠZaSP a OÚSA. Spome-
nul, že karcinóm cervixu patrí medzi 
malignity s najčastejším výskytom. 
Celosvetovo je na štvrtom mieste 
v incidencii ako aj v mortalite zo 
všetkých onkologických ochorení 
u žien. Pozitívny trend v poklese in-
cidencie a úmrtnosti možno pozoro-
vať v rozvinutých krajinách, čo je vý-
sledkom prevencie, či už primárnej 
– HPV vakcinácia, alebo sekundárnej 
- skríning. Na liečbu tohto ochorenia 

sa používa hlavne systémová liečba – 
chemoterapia, biologická liečba ako 
aj imunoterapia. V 1. línii liečby sa 
ako štandard používa dvojkombiná-
cia chemoterapie, a to platinového 
derivátu a paklitaxelu s inhibítorom 
VEGF bevacizumabom. Iná je situá-
cia v 2. línii liečby, kde odporúčania 
už nie sú také jednoznačné. Buď ide 
o monoterapiu cytostatikom, alebo 
o imunoterapiu pembrolizumabom. 
Naďalej však prebiehajú ďalšie kli-
nické štúdie s inými imunomodu-
látormi, či už v monoterapii, alebo 
v kombinácii s cytostatikami, alebo 
rádioterapiou. Zatiaľ však tieto nové 
liečebné modality nepriniesli výraz-
ne lepšie výsledky v celkovom pre-
žívaní pacientok ako aj v prežívaní 
bez progresie. Záverom prof. Špánik 
poukázal na paradox v liečbe karci-
nómu krčka maternice u nás, kde 
incidencia a ani úmrtnosť výrazne 
neklesá, a to nie z dôvodu, že by na-
šim onkológom chýbali inovatívne 
lieky, ale hlavne z dôvodu chýbania 
skutočného a efektívneho skríningu 
ako i samotného prístupu pacien-
tok a ich odmietania HPV vakciná-
cie, ako primárnej prevencie tohto 
ochorenia!
Nakoľko stále žijeme v čase pretr-

vávajúceho ochorenia COVID-19 je 
len prirodzené, že jeden celý blok 
programu sa venoval práve tejto 
problematike a onkológii. Odznela 
celá škála prednášok na túto tému, 
od očkovania proti COVID-19 u on-
kologických pacientov, vplyv očko-
vania na hematologických pacien-
tov, pacientov s karcinómom pľúc, 
prsníka a pod. Množstvo informácií, 
ktoré odzneli na túto tému presa-
huje možnosti a priestor, ktorý má 
k dispozícii tento článok, tak snáď 
len malé zhrnutie: na svete existuje 
už dostatočné množstvo serióznych 
odborných spoločností a expertov, 
ktorí poskytujú klinické odporúča-
nia pre liečbu pacientov s rakovinou 
v tomto náročnom období, pretože 
všetci zainteresovaní v tejto prob-
lematike si uvedomujú, že je nutné 
pokračovať v exaktnej diagnostike 
a účinnej terapii onkologických pa-
cientov aj napriek prebiehajúcej 
pandémii ochorenia COVID-19 tak, 
aby onkologický pacient nemal po-
cit, že so svojím ochorením zostal 
sám bez náležitej odbornej pomoci.

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc.,  
Oddelenie marketingu OÚSA 
Foto: Peter Kresánek

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a rovnako prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., dostali významné oce-
nenie Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Medailu Jonáša Bohumila Guotha im SLS udelila ako 
zostavovateľom a vedúcim tímu autorov, prevažne z Onkologického ústavu sv. Alžbety, najnovšej 
odbornej monografie Špeciálna onkológia. „Sú to dvaja špičkoví slovenskí onkológovia, ktorí nielen 
robia vynikajúcu klinickú prácu, vedeckú výskumnú činnosť ale so svojimi skúsenosťami a poznat-
kami sa formou publikácií delia aj so svojimi spolupracovníkmi a vôbec so slovenskou medicínskou 
komunitou.“ Uviedol, okrem iného, pre náš časopis na margo oceňovaných Dr. h. c. prof. MUDr. Ján 
Breza, DrSc., MHA, MPH., ktorý im medaily počas BOD slávnostne odovzdal.
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V prvom rade niekoľko slov k desti-
nácii. Zjazd sa koná na Slovensku 

každý druhý rok s tým, že dlhodobo sa 
zvyklo striedať mesto/miesto na západ-
nom, strednom a východnom Sloven-
sku. Keďže záujem o účasť na zjazde 
z roka na rok narastal, usporiadatelia 
(v tomto prípade výbor odbornej spo-
ločnosti SSAKI) sa čoraz ťažšie vyrovná-
vali s výberom miesta pre 600 až 800 
účastníkov (ubytovanie, prednáškové 
sály). Nakoniec padlo rozhodnutie za-
každým (v prípade konania na Sloven-
sku) organizovať kongres vo Vysokých 
Tatrách, konkrétne v Smokovcoch, a to 
z viacerých dôvodov. Hlavným dôvo-
dom bola bezkonkurenčná ubytova-
cia kapacita oblasti Smokovcov. Hotel 
Bellevue sa za „hlavný stan“ tiež nezvo-
lil náhodou - ako jediný na Slovensku 
disponuje prednáškovou sálou schop-
nou pojať až 800 poslucháčov (čo naše 
kongresy potrebujú počas prvého dňa 
sympoziálnych prednášok), ktorú je 
však súčasne možné rozčleniť na men-
šie priestory (od 2. dňa zjazd prebieha 
v 2 paralelných sekciách). V neposled-
nom rade pri voľbe Tatier ako trvalej 
destinácie našich zjazdov rozhodla aj 
ich atraktivita, a to najmä pre našich 
českých kolegov - do Tatier vždy radi 
pricestujú.
Veľmi sa tešíme, že sa nám tohoročný 
kongres v neľahkej pandemickej situ-
ácii podarilo zorganizovať, lebo naprí-
klad vlaňajší kongres v Prahe sa ako 
prezenčný musel zrušiť a konal sa iba 

vo virtuálnom „online“ priestore. Ako 
však všetkých tohoročných takmer 
600 účastníkov (vzhľadom k pande-
mickej situácii veľmi „dobré číslo“) 
konštatovalo, online to „nemá šťavu“, 
niet nad osobné stretnutia, ktoré umož-
ňujú živšiu diskusiu k jednotlivým 
prednáškam, resp. aj diskusiu „v kuloá-
roch“. Podmienkou účasti na kongrese 
(aj ubytovania v hlavnom kongresovom 
hoteli) bolo plné zaočkovanie dvomi 
dávkami vakcíny proti COVID-19.
Motto tohtoročného kongresu ovplyv-
nila dlhodobá epidemiologická si-
tuácia, a preto znelo „Medzi pan-
démiami – Imunita ako kľúč na 
zvládnutie infekcií“. Sympoziálne 
prednášky úvodného dňa priniesli sa-
mozrejme pestrý kaleidoskop toho, 
čo v našom odbore práve najviac re-
zonuje. Profesor Jeseňák z Martina sa 
venoval téme autozápalom spôsobe-
ných chorôb. Táto téma je stále nová, 
pretože pojem „autozápal“ bol done-
dávna neznámy. Ide o stav autoreakti-
vity organizmu podobný autoimunite, 
ale na rozdiel od nej, kedy sa uplatňujú 
najmä mechanizmy získanej protilát-
kovej imunity, v prípade autozápalu 
ide o choroby ktoré sú podmienené 
autoagresivitou mechanizmov vrode-
nej imunity. Patrí sem celý rad chorôb 
s neľahkým riešením, od napr. fami-
liárnej stredozemskej horúčky až po 
síce už dobre známu, ale sem novo ra-
denú psoriázu. Dobrou správou je, že 
moderná medicína môže týmto done-

dávna často beznádejným pacientom 
pomôcť niektorými novými liečivami 
zo spektra biologík. Profesorka Bar-
tůňková z Prahy sa venovala aktuálnej 
téme COVID-19 z pohľadu klinického 
imunológa, z viacerých aspektov rozo-
brala imunitné mechanizmy, ktorými 
sa náš organizmus zákernému vírusu 
spôsobujúcemu túto chorobu brá-
ni a ako účinkuje očkovanie, vrátane 
opakovaných dávok. Profesor Panzner 
z Plzne sa venoval celkom inej téme, 
a to významu jednotlivých typov pro-
tilátok v mechanizmoch alergie – a to 
z pohľadu ako choroba prebieha, aj 
z pohľadu diagnostiky alergií. V závere 
sympózia profesor Pružinec z Bratisla-
vy sebe vlastným populárno-náučným 
– ale pritom stále veľmi erudovaným – 
spôsobom priblížil históriu pandémií 
v histórii ľudstva, ako nás pandémie 
formovali, kam nás (neraz aj za cenu 
veľkých strát) v evolúcii posunuli a po-
rovnal z rôznych aspektov súčasnú pan-
démiu COVID-19 s pandémiou chorôb 
ako sú TBC, HIV a mnohé ďalšie, na 
ktoré sa niekedy pod tieňom COVID-
-u neprávom zabúda.
V tomto príspevku sa samozrejme ne-
budeme venovať všetkým ďalším pred-
náškam jednotlivo, iba skonštatujeme, 
že na kongrese odznelo celkovo 119 
prednášok v 26 sekciách, vrátane so-
botňajšieho postgraduálneho kurzu. 
Pri postgraduálnom kurze sa predsa 
ale pristavíme, pretože sa zameral na 
veľmi aktuálnu tému biologickej lieč-
by. Biologická liečba je pre alergoló-
gov- klinických imunológov mimoriad-
ne dôležitou témou, pretože vo svojej 
podstate vychádza a choroby lieči na 
základe princípov a poznatkov imuno-
lógie. Hoci vo väčšine prípadov v ko-
nečnom dôsledku spadá do kompeten-
cie iných odborníkov (podľa diagnóz 

XXXVIII. Zjazd slovenských a českých 
alergológov a klinických imunológov 
Šesťsto domácich i zahraničných účastníkov

V dňoch 20. - 23. októbra sa v Hornom Smokovci v hoteli Belle-
vue konal už 38. ročník Zjazdu slovenských a českých klinických 
imunológov a alergológov. Tejto vydarenej akcie sa (už tradične) 
zúčastnili aj viacerí pracovníci Oddelenia klinickej imunológie 
a alergológie z Onkologického ústavu sv. Alžbety a preto vám z nej 
prinášame súhrn odborných ale aj spoločenských informácií.
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reumatológ, gastroenterológ, derma-
tológ, onkológ...) a nateraz alergológo-
via-imunológovia podávajú biologickú 
liečbu iba v prípade astmy a chronickej 
urtikárie, situácia sa pravdepodobne 
bude skoro meniť a do „nášho port-
fólia“ pribudne napríklad biologická 
liečba atopickej dermatitídy. Navyše, 
alergológ-imunológ plní často úlohu 
konziliára – typickým príkladom ja 
napríklad onkológia. V niektorých prí-
padoch musí alergológ-imunológ riešiť 
diferenciálnu diagnostiku nežiaducich 
účinkov alebo straty účinnosti biolo-
gickej liečby – posúdenie, či neboli 
spôsobené imunitnými/alergickými 
mechanizmami.
Naši pracovníci sa v uvedenej plejáde 
tém nestratili, prezentovali päť predná-
šok, pracovali v predsedníctvach viace-
rých sekcií, diskutovali, udržiavali do-
terajšie kontakty a snažili sa získať pre 
ústav potrebné nové kontakty.
Záverom treba konštatovať, že 38. 
Zjazd slovenských a českých alergoló-
gov a klinických imunológov prebehol 
vo veľmi pokojnej, priateľskej a pracov-
nej atmosfére a bol určite pre všetkých 
účastníkov veľkým prínosom. Tradične 
sa počas 2. kongresového večera usku-
točnilo priateľské pracovno-spolo-
čenské posedenie výborov našich od-
borných spoločností zo Slovenskej aj 
Českej republiky, na ktorom sa už kuli 
plány na budúcoročný zjazd, ktorý sa 
bude tentoraz konať v Českej republi-
ke. Všetci dúfame, že nám to epidemio-
logická situácia umožní. Stále to ešte 
nie je - ako po iné (mimopandemické) 
roky - samozrejmosť. Záverom totiž mu-
síme skonštatovať, že zjazd sa vo Vyso-
kých Tatrách konal doslova v „hodine 
12-tej, pretože okres Poprad sa nám 
po kongrese prefarbil v rámci COVID-
-automatu do farby, ktorá by nám už 
jeho prezenčnú formu neumožnila. 
Potešením je, že nikto z účastníkov 
tohoročného zjazdu neochorel, čo len 
potvrdzuje význam kritéria „vstup iba 
pre plne zaočkovaných“ a súčasne aj 
potvrdzuje kritický význam samotného 
očkovania... 
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.,
primár OKIA OÚSA

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., 
pripravil z Tatier aj štylizovanú 
pohľadnicu a príspevok, ktorý pre 
odľahčenie radi uverejňujeme:

Sedemnásť rokov po veternej smršti 
vo Vysokých Tatrách, považovanej za 
katastrofu sa ukazuje, že to až taká 
katastrofa nebola. Postihnuté miesta 
som navštívil krátko po kalamite – 
vyzeralo to skutočne ako v „mesačnej 
krajine“, sledoval som snahy lesní-
kov o umelé zalesňovanie a vnímal 
som, že 90 a viac % sadeníc smrekov 
vyschlo... ale súčasne som pri svojich 
častých návštevách bol svedkom toho, 
aká je príroda mocná a vie si pora-
diť sama – bez zásahu človeka. Na 
miestach pôvodnej monokultúry vzni-
ká krásny zmiešaný les (viď. fotogra-
fia). Nie všetci si uvedomujú, že obľú-
bený tatranský les bol monokultúrou 
skôr či neskôr odsúdenou prirodze-
ným zásahom prírody ako veterná ka-

lamita či lykožrút na zánik. Nový les 
ktorý tu vzniká je z roka na rok krajší 
a až neuveriteľne druhovo pestrý. Po-
pri svojich relaxačných prechádzkach 
medzi jednotlivými prednáškami som 
narátal nasledovné druhy: topoľ osi-
ka, breza biela, jarabina vtáčia, javor 
horský, javor mliečny, jaseň štíhly, 
lieska obyčajná, smrek obyčajný, bo-
rovica lesná, borovica limba, borovi-
ca kosodrevina, smrekovec opadavý. 
Pionierske dreviny ako osika a breza 
rastú rýchlo a vytvárajú potrebnú 
mikroklímu pre dlhovekovejšie drevi-
ny ktoré ich neskôr prerastú. Záver? 
Nech mi všetci odpustia, ale najväčším 
škodcom prírody je človek. Keby sme 
sa zo sveta na 100 rokov stratili, na-
stal by na zemi raj...“
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XIX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE 

Odborným garantom MDI bol 
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, 

PhD., MBA. Podujatie prebiehalo po-
čas troch dní v aule Magna a v poslu-
chárni  pavilónu BioMed, v ktorom 
bola umiestnená aj posterová sekcia. 

Do posterovej sekcie pripravili pra-
covníci a spolupracovníci Oddelenia 
klinickej imunológie a alergológie 
(OKIA) OÚSA tri postery na zaujíma-
vé a rovnako aj aktuálne témy: RNDr. 
J. Jarčušková a kol.: Sledovanie vybra-
ných parametrov celulárnej imunity 
u onkologických pacientov; RNDr. V. 
Mrázová a kol.: Imunofenotypizácia 
u COVID-19 a post COVID-19 pacien-
tov; Ing. M. Zuzulová a kol.: Sledova-
nie protilátkovej odpovede na očko-
vanie proti pneumokokom, tetanu, 
diftérii a hemofilu v súbore detí a do-
spelých a využili tak priestor, aby sa 
o nové poznatky a výsledky svojho 
výskumu podelili s účastníkmi kon-
gresu. 

Pri prezentácii na tému „Sledovanie 
vybraných parametrov celulárnej 
imunity u onkologických pacien-
tov” sa autori práce J. Jarčušková, M. 
Zuzulová, V. Mrázová, I. Kultánová, 
Z. Piňáková, M. Chorváth z pracovísk 
Oddelenia klinickej imunoloógie 
a alergológie a Kliniky radiačnej on-
kológie OÚSA, zaoberali sledovaním 
expresie špecifických markerov celu-
lárnej imunity – základných CD zna-
kov a aktivačných znakov subpopulá-

cií T lymfocytov a ďalších vybraných 
imunologickch markerov. Vytýčili si 
pritom cieľ nájsť štatisticky význam-
né parametre imunitného systému, 
ktoré by nasmerovali onkológov a kli-
nických imunológov pri posúdení 
vhodnosti doplnenia imunomodu-
lačnej liečby, manažovaní samotnej 
protinádorovej terapie ako aj moni-
torovaní imunitného statusu onko-
logického pacienta počas terapie. 
Doposiaľ sa nepodarilo identifikovať 
také parametre imunitného profilu, 
na základe ktorých by bolo možné 
posúdiť kedy je imunomodulačná 
liečba pre onkologického pacienta 
vhodná a kedy kontraindikovaná. 
V sledovanom súbore pacientov za-
znamenali štatisticky významné zvý-
šenie parametra pomeru neutrofilov 
a cytotoxických CD8+ T lymfocytov, 
ktorý sa ukazuje ako významný mar-
ker sledovania možnej imunosupre-
sie. Z aktivačných znakov T lymfo-
cytov zaznamenali zníženú expresiu 
markera CD38+ na CD8+ bunkách. 
Tento marker sa dáva do súvislosti 
s možnou perzistujúcou vírusovou 
infekciou, avšak niektorí autori uvá-
dzajú súvislosť poklesu dynamiky 
tejto subpopulácie buniek s možným 
prejavom imunosenescencie. Vý-
znamné zmeny imunitného profilu 
boli pozorované aj u ostatných sledo-
vaných parametrov.

Záverom autori konštatujú, že pravi-
delné sledovanie jednotlivých para-

metrov celulárnej imunity u onkolo-
gického pacienta má zmysel a môže 
byť pre kliniku nápomocné ako v ma-
nažovaní samotnej liečby, tak aj pri 
monitorovaní imunitného statusu 
onkologického pacienta počas tera-
pie.
 
SARS-CoV-2 je nový koronavírus 
zodpovedný za súčasnú pandémiu 
ochorenia COVID-19. Závažné kom-
plikácie sú pozorované u časti in-
fikovaných pacientov, ale bunkové 
mechanizmy, ktoré sú základom tejto 
progresie sú stále neznáme. K lep-
šiemu porozumeniu a manažovaniu 
pacientov s diagnostikovaným ocho-
rením COVID-19 a pacientov, ktorí 
toto ochorenie prekonali, tzv. post-
-COVID-19 pacienti, sa pracovníci 
a spolupracovníci OKIA laboratória 
OÚSA rozhodli dôkladne analyzovať 
imunitný profil z periférnej krvi pa-
cientov. 
Monitorovaním imunitného profilu 
SARS-Cov-2 pozitívnych pacientov 
sa laboratórium OKIA zaoberalo od 
novembra 2020 v spolupráci s ARO 
oddelením FNsP AGEL Skalica. Sku-
pina autorov V. Mrázová, M. Zuzulo-
vá, J. Jarčušková, I. Kultánová, R. Zá-
horec, M. Serdahelyová z pracovísk 
Laboratórium klinickej imunoloógie 
a alergológie OÚSA, II. Klinika anes-
téziológie a intenzívnej medicíny LF 
UK a OÚSA a  Ambulancia klinickej 
imunológie a alergológie FNsP AGEL 
Skalica svoje výsledky prezentovala 
v práci „Imunofenotypizácia u CO-
VID-19 a post-COVID-19 pacientov“. 
V súbore pacientov sledovali štatistic-
ky významné rozdiely v  imunitnom 
profile celulárnej imunity u pacien-
tov s ľahším priebehom a závažným 
priebehom ochorenia. Významné 
zmeny dysregulácie T bunkovej od-
povede boli konzistentne pozorova-
né u pacientov s COVID-19 v kore-
lácii s progresiou ochorenia. Takáto 

Návrat k tradičnej prezenčnej forme 
Čaro osobných stretnutí a atmosféry vzájomnej komunikácie

Priaznivá epidemiologická situácia umožnila, aby sa v dňoch 15. - 17. 
septembra v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej 
Hore v Martine, konali XIX. Martinské dni imunológie (MDI) tra-
dičnou prezenčnou formou. Vďaka vysoko kvalitnému odbornému 
programu sa na kongres registrovalo 328 klinických imunológov, 
alergológov, pneumológov, pediatrov ako aj 37 vystavovateľov v za-
stúpení farmaceutických spoločnosti, firiem zaoberajúcich sa labo-
ratórnou diagnostikou a predajom medicínskych diagnostických 
prístrojov.
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analýza imunitného profilu môže po-
môcť lekárovi zamerať sa na poten-
ciálne cieľovú populáciu s možnou 
rýchlou progresiou ochorenia a na 
výber vhodnej stratégie liečby CO-
VID-19 pacientov.

V ďalšej prezentovanej práci „Sle-
dovanie protilátkovej odpovede na 
očkovanie proti pneumokokom, 
tetanu, diftérii a hemofilu v súbore 
detí a dospelých“ kolektívu autorov 
Zuzulová M., Kayserová H., Mrázo-
vá V., Jarčušková J z pracovísk OKIA 
OÚSA, FN Bratislava, NsP Ružinov, sa 
autori zamerali na monitorovanie sé-
rových hladín protilátkovej odpove-
de špecifických pre kapsulárne poly-
sacharidy Streptococus pneumoniae 
a Haemophilus influenzae typ b, pre 
tetanický a difterický toxoid, ktoré sa 
používajú ako indikátory imunitnej 
kompetencie. Výsledky v  sledova-
nom súbore 3500 pacientov preuká-
zali vekovo závislé rozdiely v reakcii 
na jednotlivé vakcíny a potvrdzujú 
aktuálne odporúčania posilňovacie-
ho očkovania starších osôb v závislos-
ti od demografických zmien. Analýza 
poskytuje aj náhľad protilátkovej od-
povede na pneumokokovú vakcínu 
a ponúka zamyslenie nad počtom 
a načasovaním dávok potrebných 
na poskytnutie dostatočnej ochrany 
pred pneumokokovými infekciami 
u dospelej populácie.

Záverom možno skonštatovať, že pri 
dodržaní všetkých proti epidemic-
kých opatrení sa organizátorom XIX. 
MDI podarilo pripraviť opäť vysoko 
kvalitné odborné podujatie, ktorému 
nechýbala ani ľudská spolupatrič-
nosť, čaro osobných stretnutí a atmo-
sféra vzájomnej komunikácie.

Text: Ing. Mária Zuzulová, MPH, pri-
már OKIA Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, RNDr. Alica Šustáková, Od-
delenie marketingu Onkologického 
ústavu sv. Alžbety 
Foto: RNDr. Alica Šustáková, Peter 
Kresánek

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

Jubilantka, dermatovenerológ 
MUDr. Katarína Poláková, PhD., 
v roku 1975 ukončila Lekársku 
fakultu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, smer: všeobecné 
lekárstvo. V roku 1981 získala 
atestáciu I. stupňa z dermatove-
nerológie na SZU v Bratislave. 
V roku 1987 nadobudla atestáciu 
II. stupňa z dermatovenerológie 
na SZU v Bratislave. V roku 1991 
získala titul PhD., v odbore der-
matovenerológia na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Vyhľadávaná odborníčka, žiadaná pacientmi i klientmi

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Naša jubilantka má bohatú profe-
sionálnu prax a rozsiahle profe-

sionálne skúsenosti. Počas rokov 1975 
až 1999 pôsobila v dermatovenero-
logických ambulanciách Národného 
ústavu tuberkulózy a respiračných 
chorôb Bratislava - Podunajské Bis-
kupice. Okrem dermatovenerologic-
kých ochorení sa venovala v tomto za-
riadení aj mimopľúcnej tuberkulóze, 
najmä jej kožným formám. Pôsobila 
tiež ako expert pre mimopľúcnu tu-
berkulózu pre celé  Slovensko.
Od roku 1999 až doteraz pracuje na 
dermatovenerologickej ambulancii 
v Preventívnom centre Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety (OÚSA), kde je 
vyhľadávanou odborníčkou, žiadanou 

pacientmi i klientmi. Popri liečeb-
no-preventívnej starostlivosti o pa-
cientov s dermatovenerologickými 
ochoreniami sa venuje ako špičková 
odborníčka problematike malígneho 
melanómu i nemelanómovej rakovi-
ny kože. Zároveň úspešne pôsobí ako 
odborný asistent na katedre dermato-
venerológie SZU v Bratislave, kde sa 
zaoberá prípravou a odovzdávaním 
svojich bohatých skúseností sloven-
ským i zahraničným študentom.
MUDr. Katarína Poláková, PhD., 
prednáša na odborných fórach na 
Slovensku, v minulosti vystúpila i na 
svetovom a európskom dermatovene-
rologickom a pneumologickom kon-
grese. Publikuje v odborných i osve-
tových periodikách, vrátane časopisu 
OÚSA Naša nemocnica. Je spoluautor-
kou monografií Onkológia (2003), 
Praktická medicína (2016), Vše-
obecná onkológia (2017) a Špeci-
álna onkológia (2020). Je autorkou 
Štandardného diagnostického a te-
rapeutického postupu pre kožný 
skvamocelulárny karcinóm, ktorý 
bol schválený Ministerstvom zdravot-
níctva Slovenskej republiky (MZ SR) 
v roku 2021.
V nedávnych rokoch pôsobila MUDr. 
Katarína Poláková, PhD., ako predse-
da i podpredseda odbornej pracovnej 
skupiny pre dermatologiká pri MZ 
SR. Zastáva funkciu člena odborovej 
komisie doktorandského študijného 
programu dermatovenerológia 
v študijnom odbore dermatovenero-
lógia na LF UK v Bratislave. Je členkou 
dozornej rady Slovenskej dermato-
venerologickej spoločnosti (SDVS). 
Jubilantka je zároveň nositeľkou strie-
bornej i zlatej medaily Slovenskej le-
kárskej spoločnosti (SLS).
Ad multos annos!

Spracoval: Peter Kresánek 
Foto: archív MUDr. Kataríny Poláko-
vej, PhD.
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DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

Aktuálne nahliadnutie

Čo sa u nás deje

Chceme zároveň poďakovať 
Miestnej knižnici Petržalka, 

v spolupráci s ktorou sme v rámci 
Bratislavského týždňa dobrovoľníc-
tva obnovili knižnicu v nemocnici 
pred ambulanciami.
Po dlhej pauze sa nám konečne po-
darilo uskutočniť nábor nových dob-
rovoľníkov. Jedno z informačných 
stretnutí prebehlo naživo v Dome 
Quo Vadis v rámci Bratislavského 
týždňa dobrovoľníctva, druhé in-
fostretnutie prebehlo online. Sme 
radi, že sa uchádzači mohli zúčast-
niť aj celodenného online školenia 
s našou dlhoročnou školiteľkou Má-
riou Hatokovou. Naše dobrovoľnícke 
kruhy sa teda opäť rozšírili. Nových 
dobrovoľníkov medzi nami vítame 
a prajeme im, aby ich služba bola na 
osoh ako pacientom, tak aj im samot-
ným cez osobnostný rast. 
 
„Chorí a zomierajúci nepotrebu-
jú len starostlivosť o telo, ale aj 
niekoho,  kto vypočuje ich oba-
vy, radosť, smútok tak, aby pocí-
tili blízkosť.“ 

Mária Hatoková, 
Alžebeta Frímmerová

Najväčšiu radosť máme z toho, že 
očkovanie napriek pretrvávajúcej 
pandemickej situácii dovolilo naším 

dobrovoľníkom opäť vstúpiť k hospi-
talizovaným pacientom na oddelenia 
nemocnice. Tešíme sa, že naša dob-
rovoľníčka Marta opäť každú stredu 
ponúka a pozýva pacientky a pacien-
tov tvoriť nápadité výrobky v rámci 
našej služby tvorivých klubov. 

Obnovená je aj služba sprevádza-
nia hospitalizovaných pacientov. Jej 
zmysluplnosť zachytáva osobná vý-
poveď jednej z našich dlhodobých 
dobrovoľníčok - Lucky. Toto sú jej 
slová po jednej zo služieb:

„Pacientka, ku ktorej som vstúpila 
na izbu, bola zdravotne postihnutá, 
imobilná a na oddelení ju sprevá-

dzala maminka, ktorá sa o ňu stara-
la. Hĺbka mojej skúsenosti a zážitku 
pramenila z rozhovoru s maminkou 
tejto ťažko chorej pacientky. Jej slová 
sa dotkli mojej duše s takou vervou, 
že som sama zostala zaskočená. Pro-
stredníctvom tejto mamy, som pocí-
tila obrovskú silu viery v Boha (i keď 
ja osobne nie som kresťansky založe-
ná), pokoru a paradoxne - skutočnú 
radosť zo života. Život s jej ťažko cho-
rou dcérkou vnímala ako dar. Ozna-
čovala svoju dcérku ako obrovskú 
bojovníčku. Z pohladenia mamy na 
dcérinom líci, bolo cítiť nekonečnú 
lásku....a silu.....ktorá ma zasiahla na-
toľko, že som zostala nemá...a vďač-
ná..... a šťastná za možnosť BYŤ tohto 
momentu, vďaka Vŕbe, súčasťou“.
Čo k tomu dodať? Nič. Možno iba, že 
kto dáva - dostáva.

„Čím viac budeš robiť pre 
ostatných bez toho, aby si 
očakával odmenu, tým viac 
dostaneš z najneočakávanejších 
zdrojov.“ 

Brian Tracy

Sprevádzanie chorého vnímame ako 
súčasť i obohatenie každej formy pod-
pory pacientov aj ich blízkych. Ako 
píše Mária Hatoková a kol., (2013) 
v publikácii: Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich, obohatením ho na-
zývame preto, že podpora pokračuje 
ďaleko za hranice verbálnej komuni-
kácie (komunikácie slovami). Je dô-
ležité si uvedomiť, že sprevádzanie 

Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianskym združením, ktoré sa ve-
nuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a zomierajúcich dospelých 
ľudí. Od roku 1999 pôsobíme tu, v Onkologickom ústave svätej Alžbe-
ty v Bratislave. Našim poslaním je zmiernenie utrpenia a zlepšenie 
psychosociálnych podmienok pacientov v nemocnici. Dobrovoľní-
ci a dobrovoľníčky nezištne venujú časť svojho voľného času v pro-
spech pacientiek a pacientov – navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú 
prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť čas hospitalizácie rôzny-
mi činnosťami, jednoducho ich sprevádzajú. Môžeme konštatovať, že 
sa po 20-tich rokoch cítime byť súčasťou tímu Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. V nasledujúcich riadkoch priblížime, čo sa u nás aktuálne 
deje, ktoré služby môžu počas pandémie prebiehať a ako vnímame pa-
cientov, s ktorými prichádzame do kontaktu ako sprevádzajúci. 

Obrázok, ktorý sa zrodil počas školenia dobrovoľníkov.



chorých je v prvom rade službou. 
Nie je to povinnosť. Z profesionálne-
ho hľadiska ideme nad rámec našich 
reálnych povinností, kompetencií. 
Ako dobrovoľníci vstupujeme do 
úplne novej oblasti kladúcej na nás 
ďalšie osobnostné i profesionálne 
nároky – popri našej „každodennos-
ti“. Sprevádzanie však prináša nedo-
cenené benefity. Sprevádzajúci si je 
sám nástrojom svojej práce, svojím 
najdôležitejším inštrumentom. Preto 
sa má snažiť o svoj rozvoj a pozitívny 
prístup k sebe samému a je dôležité 
poznať svoje hranice. Sprevádzajúci 
je schopný vnímať hodnotu človeka 
vo všetkých dimenziách osobnosti 
do posledného výdychu, i ďalej. Je 
schopný - práve cez optiku ľudskos-

ti – v každom človeku, ku ktorému 
pristupuje, vidieť kúsok seba. Všetko 
toto (investícia do vlastnej osobnos-
ti, vzdelania, ľudský náhľad na člo-
veka, pripísanie jedinečnej hodnoty 
každému sprevádzanému, zosobne-
nie) je prevenciou pred upadnutím 
do syndrómu vyhorenia, v miernej-
šej forme do profesionálnej rutiny. 
V prvom rade je to vec rozhodnutia. 

Text:Mgr. Lucia Kralovičová
koordinátorka dobrovoľníkov
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
www.dsvrba.sk

Foto: Archív Dobrovoľnícka skupina 
Vŕba
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UMENIE, KTORÉ LIEČI 

A ngela Takácsová (56) pochá-
dza z Dunajskej Stredy a trva-

lo býva vo Vojtechovciach, pričom 
roky pracuje v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety. Maliarskej tvorbe sa 
popri tom venuje uplynulých päť 
rokov. Charakterizovaná je ako ma-
liarka jednoduchého čistého srdca, 
pričom vo svojich obrazoch pracu-
je so širokou škálou farieb. V maľbe 
sa venuje najmä tematike kvetov 
a prírody, ale v jej tvorbe nájdete aj 
iné motívy. Najväčšiu prezentáciu, 
takmer sto svojich obrazov, už vy-
stavila v mieste svojho bydliska. 
Záľubu v maľovaní našla Angela 
Takácsová práve po prekonaní cho-
roby. Ako sa sama vyznáva, cíti pri 

tvorbe úľavu, je presvedčená, že 
umenie ju sprostredkovane lieči, 
dodáva jej silu a energiu pokračo-
vať ďalej životom. Maľovať obrazy 
ju nielen baví ale aj napĺňa láskou 
a šťastím. „Aj prostredníctvom tejto 
výstavy chcem ukázať, že maľovať 
môže každý bez ohľadu na rasu, vie-
rovyznanie, či pohlavie. Maľujem 
srdcom a preto vo svojich obrazoch 
znázorňujem všetko, čo sa mi javí 
ako krásne a inšpirujúce.“ Vyznáva 
sa Angela Takácsová a dodáva, „svo-
ju energiu a lásku chcem pretaviť 
v tvorbu ďalších obrazov, aby som 
nimi nielen sebe ale aj ďalším priná-
šala radosť pre ich oči a robila šťast-
nými ich srdcia i duše.“ 

Cyklus výstav umenia, ktoré 
sprostredkovane lieči, zaviedol 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
jeho riadideľ doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc. Vychádzal pritom najmä 
z predpokladu, že umenie podne-
cuje harmóniu a môže tak podporiť 
i proces liečby. Prvú výstavu cyklu 
„Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav 
pre pacientov i ďalších záujemcov 

83. výstava Umenia, ktoré lieči

Tvorbu predstavuje Angela Takácsová
Na 83. výstave, už tretie desaťročie konaného voľného cyklu „Ume-

nie, ktoré lieči“ výber svojich malieb vystavuje insitná umelkyňa An-

gela Takácsová. Za svoju tvorbu už získala viacero ocenení i v zahra-

ničí. Výstava sa tradične koná do konca decembra v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre na Heydukovej ulici 

v Bratislave. 

Vyzdvihnite si 
svoje zásielky 
už aj v AlzaBoxoch

pokračovanie na strane č. 30
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vo februári 2000. Výstavy v Preven-
tívnom centre Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety začal realizačný tím 
vedený MUDr. Alenou Kállayovou 
v spolupráci s Ružovou stužkou, 
n.f., - Europa Donna Slovakia. Naj-
novšie na január nového roku pre 
ústav opäť chystá, ako už 84. výstavu 
cyklu, prezentáciu fotografií, ktoré 
vytvorila PhDr. Anna Držíková.

Nezvyčajná sprostredkovaná lieč-
ba umením, ktorá má svoje korene 
v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty sa ujala na Slovensku i vo svete. 

Dnes dokonca aj najnovšie štúdie 
vedcov dokazujú, že umenie môže 
napríklad podstatne zmierniť 
stres. Mnohí sme už z pandémie 
koronavírusu unavení. Najmä kvôli 
neustálym lockdownom či rôznym 
obmedzeniam pociťujú ľudia stres 
a sú deprimovaní. Niektorí majú 
dokonca psychické problémy, a tak 
čoraz častejšie vyhľadávajú odbor-
níkov. Aj tu môže svojim spôsobom 
zohrať pozitívnu úlohu, respektíve 
podať pomocnú ruku umenie.

Text a foto: Peter Kresánek a archív 

dokončenie zo strany č. 30
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ZAUJÍMAVOSTI

Víťazný „Obal roka 2021“ zo 
Skalice zároveň získal právo 

zúčastniť sa prestížnej celosve-
tovej obalovej súťaže WorldStar 
Packaging Awards, čo aj vedenie 
spoločnosti Grafobal zvažuje vyu-
žiť. WorldStar Packaging Awards 
je najvyššie možné ocenenie tohto 
druhu výrobkov na svete, vo vše-
obecnosti vnímané ako obalový 
Oscar. Grafobal, ktorý si pripo-
mína vyše 115 rokov nepretržitej 
výroby, získal vo svojej novodobej 
histórii toto excelentné ocenenie 
pre obaly už trinásťkrát. Inovačný 
potenciál spoločnosti Grafobal po-

tvrdzujú aj mnohé ďalšie víťazstvá 
na prestížnych domácich, či zahra-
ničných súťažiach producentov 
obalov.
Ocenený Obal na konopný olej 
ZEEN je súčasťou nového radu koz-
metických prípravkov na báze ko-
nope, ktoré nemajú psychoaktívne 
účinky. Balené sú do jednotného 
kónického obalu, ktorý sa líši iba 
v názve podľa množstva účinnej 
látky. V obale je vložená farebne 
kontrastná vložka so zámkami 
a výsekom pre ampulku. Ampulka 
je previazaná ozdobnou stužkou, 
ktorá ju fixuje, podčiarkuje hod-

notu produktu a predurčuje výro-
bok na darovanie. Obal je náročný 
na presnosť výseku aj lepenia, pre 
nadväzujúci grafický motív cez 
hranu skladačky, rozdielnu štruk-
túru hybridného laku na prednej 
a bočných stranách obalu a rovno-
bežné dvojbodové lepenie. 
Konštrukciu „Obalu na konopný 
olej ZEEN“ pre zákazníka - ROAL 
group Nitra navrhol Marián Thur-
zo zo spoločnosti Grafobal a gra-
fiku stvárnila reklamná agentúra 
Chillix. 
Grafobal sa špecializuje na obaly 
z hladkej aj kašírovanej vlnitej le-
penky, kartonáž, etikety a papie-
rové vrecká ale aj kalendáre, kata-
lógy, plagáty, pohľadnice, leporelá 
a puzzle. Komplexné riešenia v ob-
lasti vývoja, výroby a logistiky po-
núka svojim klientom, so širokým 
záberom v Európe, aj prostredníc-
tvom svojich dcérskych spoločnos-
tí: Grafobal Bohemia (CZ), Grafo-
bal Don (RU), Grafobal Bulgaria 
(BG) a Grafobal Vilnius (LT).
9. obalový kongres OBALKO - naj-
väčšie stretnutie profesionálov 
v oblasti obalov pre Českú repub-
liku a Slovensko sa tohto roku, 
s odstupom času, opäť reálne 
uskutočnil za dodržania prísnych 
protiepidemiologických opatrení. 
Cieľom kongresu je najmä poskyt-
núť platformu pre diskusiu o kľú-
čových otázkach ovplyvňujúcich 
trh s obalmi a zároveň inšpirovať 
odborníkov v oblasti obalov na 
to, ako zdokonaliť procesy balenia 
a poskytnúť dostatok príležitostí 
k novým obchodným kontaktom. 

Za správnosť Ing. Richard Kohút 
generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva 
GRAFOBAL, akciová 
spoločnosť Skalica 

Opäť medzi najlepšími

Nové víťazstvo obalu Grafobalu 
Renomovaná, jediná medzinárodne certifikovaná, súťaž 
obalov pre Českú republiku a Slovensko priniesla tohto 
roku, tak ako viackrát v minulosti, najvyššie ocenenie pre 
unikátny výrobok spoločnosti GRAFOBAL Skalica (Grafo-
bal). Novo oceneným „Obalom roku 2021“ z produkcie Gra-
fobalu je „Obal na konopný olej ZEEN“. Najnovšie ocenenia 
a certifikáty pre najlepšie a najpríťažlivejšie obaly odovzdali 
v rámci 9. medzinárodného kongresu OBALKO v Prahe. 

Vyhotovenie oceneného obalu na 
konopný olej ZEEN ho zaraďuje 
do luxusného darčekového seg-
mentu. 

Ing. Tomáš Pekár, MBA, riaditeľ 
marketingu a rozvoja obchodu 
po prevzatí víťazného ocenenia 
OBAL ROKU 2021. 



Príďte nás navštíviť a využite výhodné 
vianočné balíčky na viaceré produkty 

Ponuka Lekárne sv. Alžbety 

Vianočné zľavy 

akcia trvá do vypredania zásob.



       

Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych 
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a 
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme 
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí 
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.  

Spoločnosť má hlavné sídlo a  výrobné jednotky v tesnej blízkosti mesta Šaľa, neďaleko Nitry. Časť 
výroby sa realizuje aj na pracoviskách v Bratislave (bývalý areál  Istrochem) a v Strážskom (areál 
Chemko). 
 
Za naše hlavné úlohy a ciele považujeme: 

 investície do rozvoja zamestnancov, líderstvo v odmeňovaní zamestnancov, 
 znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie, 
 investície do nových najmodernejších technológií šetrných k životnému prostrediu 
 neustály vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníkov, 
 finančná a materiálna podpora regiónov, v ktorých pôsobíme, 
 intenzívna spolupráca so strednými a vysokými školami, 
 podpora študentov formou brigád, odbornej praxe a štipendií. 

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

 so stredoškolským vzdelaním v odbore:    chemik 
  elektrikár 
  obrábač kovov 
  strojný zámočník 
  železničiar             

 s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania v oblasti:   chémia 
             strojárstvo            
                                                                                                elektro       
                                                                                                meranie a regulácia          

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



váš sprievodca
na ceste
za zdravím

Objednávky na predplatné 
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

predplatne@slposta.sk

www.bedekerzdravia.sk

Reumatoidná artritída: 
Najdôležitejšia je otvorená 
komunikácia s lekárom

Hypertenziu nepodceňujte
Buďte v správnych číslach

Symptomatická a doplnková 
liečba roztrúsenej sklerózy

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU C 
môže dlho ostať nerozpoznaná. 
Dobrou správou je, že sa dá 
vyliečiť!
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Bývalá moderátorka

Patrícia Jarjabková
Našla som svoju oázu pokoja

URŠULA KOVALYK
UMENÍM LIEČI TRAUMY 
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VO VZŤAHU
staršia žena 

mladší muž?

Riešenie 
pre syndróm 
suchého oka

ČÍSLO 04
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Na prvých 
predplatiteľov 
čaká 20 hodnotných
darčekov

Objednávky na predplatné: redakcia@revue50plus.sk 
predplatne@slposta.sk
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