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

číslo 4/2022 ročník XIV. ISSN 1338-4147



 SLOVO NA ÚVOD

2 číslo 4/2022

Darčeky pod stromček cirkevným nemocniciam 
Pomôžu onkologickým pacientom

Na pozvanie Bratislavskej arcidiecézy sa pri príležitosti sviatku svätého 
Martina konalo Svätomartinské trojdnie. Popri slávení tematických 
svätých omší sa v rámci podujatia, okrem iného, uskutočnil aj sprievod 
ulicami bratislavského Starého Mesta spolu s postavou svätého 
Martina na koni a inscenácia o sv. Martinovi z Tours v dolnej časti 
Rudnayovho námestia. Nechýbala ani tradičná Svätomartinská zbierka. 
Ako informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, 
výťažok zbierky sa má použiť nielen na nadobudnutie nového 
mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave ale aj 
polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
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Čas Vianoc je výnimočný, jeho atmosfé-
ra ukrýva v  sebe zvláštne čaro,  krehkosť, 
tajomný dotyk, pri ktorom nejedno ľudské 
srdce sa rozochveje, zahalí ho hrejivá vďač-
nosť a láska.

A  hoci na polnočnú omšu už väčšinou 
nekráčame pod vŕzgajúcim snehom, a ces-
tu nelemujú bohato zasnežené stromy ako 
v  časoch minulých, predsa len keď sa po-
zeráme na novonarodeného Ježiška v  jas-
ličkách, vždy sa v  srdci zrodí nová a  živá 
radosť. Čím náročnejšie je obdobie, ktorým 
prechádzame, o  to vďačnejší usadáme so 
svojimi blízkymi k  Štedrej večeri, šťastní, 
že sa stretáme zasa všetci spolu. V  nie-
ktorých rodinách sa po tvárach skotúľajú 
slzy, lebo nejaká stolička pri stole ostala 
prázdna. Niekto milovaný už neslávi tieto 
sviatky s nami, ale veríme, že v nádhernom 
nebeskom Betleheme, je už šťastný, po-
zbavený pút bolestí a problémov. A s  lás-
kou nám vyprosuje od malého Kráľa kráľov 
hojnosť Božích milostí a ochrany. Vianoce 
sú časom spolupatričnosti, rodiny a  blíz-
kosti. Vtedy sa celý svet na chvíľku zastaví 
v posvätnom stíšení sa.

Nech počas týchto Vianoc, tak ako v tú 
prvú Tajomnú noc, na oblohe znova zažiari 
Betlehemská hviezda, ktorú uvidíme srd-
com, a ona nás privedie k Láske tak nevin-

nej, na slame v skromných jasličkách schú-
lenej. V dedinke Greccio, na Vianoce v roku 
1224, sv. František prvý krát napodobil 
udalosť Betlehemskej noci a  kresťanstvo 
v tej tradícii odvtedy pokračuje. Vo Františ-
kánskych prameňoch je napísané: „Sv. Fran-
tišek chcel osláviť pamiatku toho Dieťaťa, 
ktoré sa narodilo v Betleheme, a chcel na 
vlastné oči vidieť tú trpkú chudobu, ktorú 
už ako dieťa muselo znášať, ako ležalo 
v jasliach, u ktorých stál vôl a osol, i ako le-
žalo na slame.“ Nebojme sa nechať sa opäť 
vtiahnuť do deja, predstaviť si to všetko 
znova, malinkého Ježiška, Pannu Máriu, 
Jozefa, slamu, zvieratká, pastierov, anjelov 
spievajúcich Glória, troch kráľov... Všetko to 
nádherné a v očiach Boha vznešené.

Na Slovensku máme krásnu tradíciu 
Štedrej večere. A  tak smieme otvoriť 
a  začať sláviť Vianočnú oktávu krásnym 
a  citlivým spôsobom. Nech darčeky pod 
vianočným stromčekom i štedrosť vianoč-
ného pokrmu nám pripomínajú najväčší dar 
v  čase prvých Vianoc, v  malom Dieťatku, 
Kráľovi pokoja. 

Želám Vám čas hlbokého Božieho po-
žehnania, spoločnej radosti a  súznenia. 
Oddýchnite si a  dovoľte si byť šťastní 
a  milovaní. Všetkým Vám i  Vašim blízkym 
vyprosujem lásku a pokoj, odpustenie, po-
čas celých vianočných sviatkov. 

Prosme dobrého Boha aj za tých, ktorým 
pokoj a mier bol na čas odňatý a nemôžu 
sláviť Vianoce v kruhu svojich blízkych. 

Nech Vás Božia prítomnosť v nehe No-
vonarodeného naplní Jeho požehnaním, 
vďakou a  radosťou. Nech sa tajomstvo 
Vianoc dotkne nášho srdca z  vnútra – 
v úsmeve Božieho dieťaťa.

 
Jana-Battista Ružičková, 
sestra predstavená 
Rehole svätej Alžbety

 

VIANOCE 2022
Dovoľme si byť šťastní a milovaní
Čas spolupatričnosti, rodiny a blízkosti
Krásna tradícia Štedrej večere
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gie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK 

(KSMFCH) je súčasťou Onkologického ústavu 

sv. Alžbety (OÚSA) od roku 2004. Klinika v rám-

ci svojich možností zabezpečuje poskytovanie 

špecializovanej zdravotnej starostlivosti v ob-

lasti zubného lekárstva a maxilofaciálnej chi-

rurgie. KSMFCH má ako špecializované výuč-

bové pracovisko vo výučbe zubného lekárstva 

na Lekárskej fakulte UK v Bratislave nezastu-

piteľnú úlohu, nakoľko sa na nej vykonáva pri-

bližne 85 % výučby odboru Zubné lekárstvo 

a zároveň aj výučba predmetu Zubné lekárstvo 

v študijnom programe Všeobecné lekárstvo. 

NOVÉ AKTIVITY V OÚSA 

16 Spoločnosť pre chirurgiu 
štítnej a prištítnej žľazy 

 Úspešné už druhé stretnutie
V máji tohto roku (6. 5. 2022) získala regis-

tráciu Spoločnosť pre chirurgiu štítnej a pri-

štítnej žľazy (SCHŠPŽ), ako súčasť Slovenskej 

lekárskej spoločnosti. Cieľom tejto spoločnos-

ti je zjednotiť chirurgov a ORL lekárov, ktorí 

sa venujú operáciám štítnej žľazy na jednej 

odbornej platforme. Odborným garantom sa 

stala Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej výučbové základne – Klinika 

onkologickej chirurgie Onkologického ústavu 

sv. Alžbety a LFUK, Klinika otorinolaryngológie, 

chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Nemocnica 

sv. Cyrila a Metoda. 

REKONŠTRUKCIA OÚSA

18 Moderná budúcnosť pre nás 
všetkých

Už stovky rokov ústav sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici pokračuje v odkaze svätej Alžbety – 

POMÁHA CHORÝM A TRPIACIM.

PREDSTAVUJEME

21 Kvalitnú stravu pacientom  
i zamestnancom

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 

(OLVS) ako súčasť Onkologického ústavu sv. 

Alžbety zabezpečuje kvalitnú a hygienicky 

nezávadnú stravu pre pacientov na lôžkových 

oddeleniach a pre zamestnancov ústavu. OLVS 

je neoddeliteľnou súčasťou liečebno-preven-

tívnej starostlivosti, nakoľko liečebná výživa 

významne ovplyvňuje liečebný proces chorého 

a je podpornou liečbou rakoviny. Za prípravou 

tejto stravy stojí pomerne veľký a rôznorodý 

tím ľudí. 
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7 Významný prínos  
k diagnostike a liečbe 

Tohtoročné trojdňové pracovné stretnutie 

klinických onkológov a im príbuzných špecia-

listov z celého Slovenska, ale aj so zahraničia, 

tiež podľa ohlasov jeho účastníkov, nepochyb-

ne ukázalo cestu ako ďalej zlepšiť pacientom 

zdravotný stav a zvýšiť šance na plnohodnot-

ný život. Zároveň pripomenulo skutočnosť, že 

práve v multidisciplinárnom, viacodborovom 

prístupe sa tají potenciálne významný prínos 

k diagnostike a liečbe. Vo viacerých vystú-

peniach pritom odznelo, že zárukou úspešnej 

zdravotnej starostlivosti sú vysoko erudované 

tímy špecialistov vybavené modernými tech-

nológiami a disponujúce novými či osvedčený-

mi liečivami. 

SLÁVENIE PATRÓNKY 

12 Odkaz svätej Alžbety 
Pohľad v našom srdci

Na pozvanie sestier alžbetínok zamestnanci 

a spolupracovníci Onkologického ústavu svätej 

Alžbety spoločne liturgicky oslávili tohto roku 

sviatok svätej Alžbety - patrónky rehole a ne-

mocnice. Slávenie svätou omšou sa uskutočni-

lo na prahu samotného sviatku - 15. novembra 

odpoludnia v Kostole sv. Alžbety. Hlavným ce-

lebrantom omše bol duchovný správca Onko-

logického ústavu svätej Alžbety brat kapucín 

Vladimír Mikula. 

NAŠE PRACOVISKÁ

14 Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirur-
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PREVENCIA

23 Jedno z vyvrcholení  
Pink októbra

V Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) 

pripravili jedno z vrcholových podujatí k záveru 

tohtoročného Pink októbra, ako celosvetového 

mesiaca povedomia o rakovine prsníka. Udialo 

sa v kontexte vernisáže 87. výstavy Umenia, 

ktoré lieči. Na vernisáži prezentovala PhDr. Eva 

Massar unikátny súbor fotografií z vychyte-

ných destinácií po celom svete. V rámci tohto 

podujatia sa pritom v Preventívnom centre 

OÚSA zišli a vystúpili predstavitelia vedenia či 

ďalší pracovníci ústavu spolu s hosťami a zá-

stupcami pacientskych organizácií i samot-

nými pacientkami a pacientmi. Nechýbala tu 

ani tradičná výuka samovyšetrenia prsníkov, 

odovzdávanie skúseností, rád či vzdelávacích 

materiálov. Opäť pod gesciou realizačného, 

prevažne pacientskeho tímu Ružová stužka, n. 

f. - Europa Donna Slovakia.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

26 MUDr. Jaroslava Jozefáková, MIAC 
MUDr. Zuzana Turčániová

Krásneho životného jubilea sa tohto roku doží-

va významná predstaviteľka slovenskej cyto-

lógie MUDr. Jaroslava Jozefáková, MIAC.

Významné životné jubileum si pripomenula 

tiež MUDr. Zuzana Turčániová.

UMENIE, KTORÉ LIEČI

27 PhDr. Eva Massar: 
Spomienky na oddych

V poradí 87. výstavou pokračuje v Onkologic-

kom ústave svätej Alžbety (OÚSA) unikátny 

cyklus výstav Umenia, ktoré lieči. Pod názvom 

„Spomienky na oddych“, prezentuje na výstave 

vybraté súbory svojich fotografií z viacerých 

končín sveta PhDr. Eva Massar. 

28 Vyznanie autorky výstavy 
Aj bez hojnosti sa dá žiť 

  šťastne
Už od mladosti ma fascinovalo cestovanie 

a poznávanie nových krajín, ich obyvateľov 

a kultúry. Celý svet je rozmanitý, každá krajina 

je iná, má svoje čaro a krásy prírody. Aj moje fo-

tografie sa preto väčšinou zameriavajú na prí-

rodu a jej krásy. vždy sa snažím navštíviť novú 

krajinu, kde hľadám nielen oddych pre seba, 

ale aj skrytú krásu, ktorú sa usilujem zachytiť 

fotografiami. Veľa krajín, ktoré som precesto-

vala podľa mňa síce ponúka turistom úplný 

komfort vo svojich rezortoch, ale pri výletoch 

krajinou objavujem aj ich druhú stránku. Často 

ide o veľmi chudobnú krajinu, ale o to s milšími 

a srdečnejšími ľuďmi, ktorí sú príkladom toho, 

že aj bez hojnosti materiálnych statkov sa dá 

žiť naplno a šťastne.

ÚSPEŠNÉ PODUJATIA

30 27. medzinárodná konferencia 
SEKCAMA

Medzi dôležité podujatia pre skvalitňovanie 

liečby pacientok a pacientov sa tohto roku za-

radila v poradí 27. medzinárodná konferencia 

SEKCAMA (Sekcia pre karcinóm prsníka SOS 

a SLS). Miestom tohto dvojdňového podu- 

jatia sa opäť stal Hotel Bratislava v sloven-

skom hlavnom meste. Účastníci konferencie 

sa zamerali najmä na problematiku karcinómu 

prsníka a to z komplexného pohľadu. Medzi 

oblasti, zo zorného uhlu, ktorých problematiku 

posudzovali pritom nechýbala experimentálna 

onkológia, patológia, prevencia, diagnostika, 

chirurgická liečba, systémová terapia a rádio-

terapia karcinómu prsníka, follow up, komple-

mentárna a integratívna medicína a liečba 

vedľajších účinkov konvenčnej terapie. Celkovo 

na tohtoročnom podujatí SEKCAMA vystúpilo 

45 prednášajúcich, z ktorých 17 pripadlo na 

účastníkov zo zahraničia.

31 14. Celoslovenská konferencia 
sestier a rádiologických  

 technikov
Súbežne s konferenciou SEKCAMA sa konal 

dvojdňový 14. ročník celoslovenskej kon-

ferencie sekcie zdravotníckych pracovníkov 

v mamológii Slovenskej spoločnosti sestier 

a pôrodných asistentiek organizačnej zložky 

Slovenskej lekárskej spoločnosti. 
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Stretnutie sa ako LIX. ročník Bratislav-
ských onkologických dní (BOD) konalo 
v  dňoch 12. až 14. októbra. Za miesto 
vybrali opäť osvedčený bratislavský Ho-
tel Saffron. Podujatie zaštítili Slovenská 
onkologická spoločnosť (SOS), Slovenská 
lekárska spoločnosť (SLS), Slovenská 
chemoterapeutická spoločnosť (SCHS), 
Spoločnosť SOLEN a  časopis Onkológia. 
Medzi partnermi ako obvykle nechýbal 
Onkologický ústav sv. Alžbety. Ako odbor-
ný garant viedol BOD prezident Sloven-

skej onkologickej spoločnosti prof. MUDr. 
Stanislav Špánik, CSc., prednosta internej 
kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Do programu podujatia tiež aktívne vstúpil 
štátny tajomník Ministerstva zdravotníc-
tva SR prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., 
MBA, MSc (HTA), FISAC. 

Do tohtoročných Bratislavských on-
kologických dní sa zapojilo celkovo 327 
účastníkov, z nich 169 si zvolilo prezenčnú 
formu, 133 online a  25 hybridnú. Okrem 

zúčastnených lekárov, členov SLS nechý-
bali na BOD ani ďalší 89 účastníci. Medzi 
nimi zahraniční lekári, vedci, vedeckí pra-
covníci SAV, zástupcovia farmaceutických 
spoločností a pochopiteľne tiež zdravotné 
sestry na bedrách ktorých pripadá nemalý 
podiel starostlivosti o pacientov. Podujatie 
podporilo spolu 28 spoločností a mediálne 
šesť subjektov, dokonca sedem ak zará-
tame tiež časopis Naša nemocnica, ktorý 
pravidelne prináša spravodajstvo z  tohto 
výnimočného podujatia.

Oproti minulým rokom sa BOD rozšírili 
o jeden deň, ktorý účastníci venovali pod-
poreným prednáškam. Program prvého dňa 
potom vyvrcholil zaujímavým diskusným 
fórom o  ktoré účastníci prejavili zvýšený 
záujem. Fórum na tému „Pocítia pacienti 
pozitívny vplyv 363?“ moderovala Zlatica 
Puškárová. Do riadenej diskusie sa prihlásili 
a postupne počas nej vstúpili renomovaní 
odborníci prof. MUDr. Stanislav Špánik, 
CSc., prezident Slovenskej onkologickej 
spoločnosti, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc, 
hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkoló-

Zlepšiť pacientom zdravotný stav 

Významný prínos k diagnostike a liečbe 
Zvýšiť šance na plnohodnotný život

Tohtoročné trojdňové pracovné stretnutie klinických onkológov 

a  im príbuzných špecialistov z  celého Slovenska, ale aj so za-

hraničia, tiež podľa ohlasov jeho účastníkov, nepochybne ukázalo 

cestu ako ďalej zlepšiť pacientom zdravotný stav a  zvýšiť  šance 

na plnohodnotný život. Zároveň pripomenulo skutočnosť, že práve 

v multidisciplinárnom, viacodborovom prístupe sa tají potenciálne 

významný prínos k diagnostike a liečbe. Vo viacerých vystúpeniach 

pritom odznelo, že zárukou úspešnej zdravotnej starostlivosti sú 

vysoko erudované tímy špecialistov vybavené modernými techno-

lógiami a disponujúce novými či osvedčenými liečivami. 

V diskusnom fóre vystúpil a zodpovedal otázky tiež prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, štátny tajomník Ministerstva zdravotníc-

tva SR (na snímke uprostred).
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giu, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, 
MSc (HTA), FISAC, štátny tajomník MZ SR, 
MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, Asoci-
ácia na ochranu práv pacientov, MA. Michal 
Staňák, Dr. phil, AKC, Národný inštitút pre 
hodnotu a  technológie v  zdravotníctve 
(HTA inštitút) a  zástupkyňa zdravotných 
poisťovní MUDr. Beata Havelková, pod-
predsedníčka predstavenstva VšZP. 

Hlavnou témou diskusie bola dlho oča-
kávaná novelizácia zákona č. 363/2011 
Z.z., o  rozsahu a  podmienkach úhrady 
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetic-
kých potravín na základe verejného zdra-
votného poistenia. Napriek tomu, že pod-

ľa diskutujúcich spomínaná novelizácia 
zákona zďaleka nenaplnila všetky sľuby 
a  očakávania, treba ju ako ďalej odznelo, 
vnímať pozitívne, pretože určite pomôže 
pacientom zlepšiť zdravie a šancu na plno-
hodnotný život. Najmä vďaka zvýšenému 
financovaniu onkologických liekov a záro-
veň lepšej dostupnosti onkologickej liečby 
pre onkologických pacientov.

V rámci oficiálneho slávnostného otvo-
renia päťdesiatych deviatych Bratislav-
ských onkologických dní vystúpil, okrem 
iných, tiež konateľ a riaditeľ Onkologického 
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc. Vyjadril pritom poďakovanie všetkým 

tým, ktorí sa na Slovensku zaslúžili o spus-
tenie a  rozvoj skríningových programov. 
Zároveň sa venoval analýze situácie ako 
u nás jednotlivé aktuálne druhy skríningu 
fungujú. Ďalej tiež pripomenul: “Odozva na 
pozvánky je na Slovensku stále nízka. Mu-
síme s tým niečo robiť! Napríklad pri našich 
stretnutiach s japonskými lekármi vysvitlo, 
že ak má byť, zoberme si skríning na kar-
cinóm prsníka zmysluplný, potrebujeme 
50 až 55-percentnú účasť pozývaných.“ 
Určité zlepšenie však očakáva od možnos-
ti, kedy prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., 
prednostka II. Rádiologickej kliniky LF UK 
a  OÚSA, hlavná odborníčka MZSR pre rá-
diológiu, získala súhlas akceptovať v rámci 
poistenia ako skríning aj vyšetrenie na-
vrhnuté lekárom prvého kontaktu. Ako na 
záver svojho vystúpenia vyhlásil, aj keď to 
doposiaľ takto otvorene hovoriť nepočul, 
asi by stálo za to rovno zainteresovaným 
povedať: „Ak chcete žiť choďte na tie skrí-
ningy, nebojte sa, vôbec vás to nezaťaží 
a nemusí to trvať viac ako okolo 15 či 20 
minút. Lebo ak nepôjdete a ochoriete, tak 
môžete aj zomrieť!“ 

Po slávnostnom otvorení BOD sa prvý 
blok prednášok, ako to už je zaužívané, 
venoval stavu onkológie na Slovensku 
a  vo svete. Prvé vystúpenie predniesla 
riaditeľka  Národného onkologického in-
štitútu (NOI), MUDr. Mária Rečková, PhD. 
Prítomných oboznámila s  Výročnou sprá-
vou o stave onkológie na Slovensku v roku 
2021. Výročná správa je v  plnom znení 
dostupná na webovej stránke Národného 
onkologického inštitútu. Dôležitou súčas-
ťou tohto dokumentu je správa o Národ-
nom onkologickom programe,  Európskom 
pláne boja proti rakovine ako aj identifiká-
cia hlavných problémov v onkológii na Slo-
vensku a  identifikácia súčasných trendov 
v oblasti onkológie vo svete. 

Popri pozornosti upriamenej na epidé-
miu Covid-19 v roku, vláda SR v júli 2021 
schválila aktualizované Akčné plány NOP 
SR (Národný onkologický program Slo-
venskej republiky), pri plnení ktorých NOI 
zohráva kľúčovú úlohu a to najmä v koor-
dinácii a  hodnotení organizovaných on-
kologických skríningových programov na 
Slovensku. Účastníčky z Onkologického ústavu sv. Alžbety na odborno-vzdelávacom programe pre zdravotné 

sestry.

Na pracovné stretnutie využili podujatie riaditelia: Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. 

Juraj Kaušitz, CSc., a Národného onkologického ústavu Ing. Tomáš Alscher, MPH.



Počas roku 2021 sa podarilo, popri 
prebiehajúcom skríningu karcinómu prs-
níka, zahájiť v  auguste 2021 celoplošný 
organizovaný skríning karcinómu krčka 
maternice a v septembri 2021 nadviazať 
na prvú fázu skríningu kolorektálneho kar-
cinómu. V  roku 2021 bola tiež zahájená 
príprava skríningu pľúc. 

Ďalej nasledovalo vystúpenie:  „Správa 
o stave onkológie vo svete“ v podaní prof. 

MUDr. Mega a prednáška MUDr. Kállayovej: 
„Európsky plán boja proti rakovine, Eu4-
-Health, Misia rakovina“. 

Vo februári 2021 schválila Európska ko-
misia Európsky plán boja proti rakovine ako 
strategický plán boja proti rakovine v kra-
jinách Európskej únie. Európsky plán boja 
proti rakovine sa orientuje na programy 
skríningu rakoviny. Implementácia aktivít 
boja proti rakovine je v súčasnosti podpo-
rená aj aktivitami programu EU4-Health 
2021-2027, ktorý sa investovaním 5,1 
miliardy eur stal najväčším programom 
v oblasti zdravia v histórii čo do objemu in-
vestovaných financií. Priority pracovného 
programu EU4-Health na rok 2023 budú 
orientované na problematiku rakoviny 
pľúc. Dňa 20. októbra 2022 komisia vy-
dala očakávané Odporúčanie Rady o skrí-
ningu rakoviny, ktoré nahrádza 20 rokov 
staré odporúčanie z roku 2003. Potrebná 
aktualizácia zohľadňuje poznatky o  účin-
nom skríningu rakoviny. Zároveň usiluje 
o podporu skríningu rakoviny. A to v rámci 
celého procesu onkologickej starostlivosti. 
Ako súčasť nového prístupu Európskej 
únie k prevencii rakoviny v rámci Európske-
ho plánu boja proti rakovine. 

Na tak významnom podujatí pre onkoló-
gov ako sú BOD, nechýbali medzi vystupu-
júcimi ani viacerí zástupcovia Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety. Nielen samotní 
prednášajúci ale aj ďalší besedujúci z ústa-
vu svojou aktívnou účasťou prispeli k zvý-
šeniu odbornej úrovne celého podujatia. 

Najnovšie skúsenosti a poznatky, vráta-
ne tímových, sprostredkovali účastníkom 
BOD prostredníctvom prednášok pred-
stavitelia ústavu: Špánik, S.: Extendovaná 
adjuvantná liečba včasného karcinómu 
prsníka; Lohajová Behulová R.: MET-
-molekulárne mechanizmy v  diagnostike 
a  liečbe pacientov s  NSCLC; Vertáková 
Krakovská B.: Keď traja robia to isté, nie je 
to to isté – koniec éry „class-effect“-u pre 
inhibítory CDK4/6; Mriňáková B.: Význam 
imunoterapie pri TNBC; Mriňáková B.: Prin-
cípy liečby karcinómu prsníka počas teho-
tenstva; Mriňáková B.: Nové perspektívy 
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Oddelenie Lekárskej genetiky OÚSA poskytuje 

vyšetrenia na úrovni obdobných švajčiarskych 

zariadení – spomenula okrem iného primárka 

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

Najnovšie poznatky zo zámoria priniesol 

účastníkom vo svojej plenárnej prednáške: 

Inflammatory breast cancer (Zápalový 

karcinóm prsníka) prof. Naoto T. Ueno, ktorý 

pôsobí v USA. 

Riaditeľka Národného onkologického inštitútu, 

MUDr. Mária Rečková, PhD.

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., primár Oddelenia klinickej onkológie A, NOÚ a MUDr. Dagmar Sorkovská, 

Ambulancia klinickej onkológie II, OÚSA. 
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inhibície CDK4 a  6 v  adjuvantnej liečbe 
HR+, HER2- karcinómu prsníka: štúdia mo-
narchE; Špánik S.: Postavenie sacituzumab 
goviketanu v  liečbe pokročilého TNBC; 
Vertáková Krakovská B.: Terapia pacienta 
s  včasným HER2+ karcinómom prsníka 
so zameraním na diagnostiku, sekvenciu 
liečby a  aktuálne guidelines; Dyttert D., 

Chvalný P., Sabol M., Rekeň V., Donát R., 
Nemergut Š., Vertáková Krakovská B., Kajo 
K., Durdík Š.: Chirurgický manažment axily 
u pacientok s HER2+ karcinómom po ne-
oadjuvantnej terapii; Sorkovská D.: Nové 
možnosti systémovej liečby dobre diferen-
covaného karcinómu štítnej žľazy; Špánik 
S.: Skvamocelulárny Ca e loco ignoto.

V  rámci  Bratislavských onkologických 
dní sa 13. októbra v  priestoroch hotela 
Saffron uskutočnil aj odborno-vzdelávací 
program pre zdravotné sestry. 

Text: RNDr. Alica Šustáková, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek, archív

Pri prezentácii na stánku Onkologického 

ústavu sv. Alžbety.

       

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“. 
 

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA),  

FISAC; prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prednosta 

internej kliniky OÚSA (v pozadí) a výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva Kováčová. 
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NAPÍSALI STE NÁM 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

KVALITA ROZHODUJE
DEŇ ČO DEŇ, V KAŽDEJ NAŠEJ ČINNOSTI, SA USILUJEME POSKYTNÚŤ ZÁKAZNÍKOVI KVALITNÚ SLUŽBU.

UŽ

20ROKOVROKOV

UŽ

20

NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

Všetky účtovné, daňové a legislatívne povinnosti 
plníme v súlade s nariadeniami

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti

NÁŠ CIEĽ: BYŤ A ZOSTAŤ NAJLEPŠÍMI NA TRHU

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Slávnostnú atmosféru omše brat Vla-
dimír ozvláštnil precítenou a  vysoko ak-
tuálnou kázňou. Pritom vyzval, aj v duchu 
odkazu Alžbety Durínskej a  ďalších svä-
tých, otvoriť svoje srdcia a  najmä robiť 
dobro, pomáhať, byť Bohu za svoj osud 
vďačným... Ako radostnú správu uviedol, 
že s  odstupom času sa dá prvýkrát na 
omši opäť zúčastniť aj bez rúška. Priamo 
v  našej nemocnici, kde pôsobí okolo pät-
násť mesiacov sa to, žiaľ ešte nedá. Preto 
poprosil o  odpustenie, ak niekoho hneď 
nespoznáva, keďže tváre nám stále zakrý-
vajú rúška... 

Pri spomínaní na doteraz najťažšie ob-
dobia pandémie, ktoré sa javia už byť za 
nami, pripomenul, aby sme rátali aj s tým, 
že môže k  nám prísť ešte dačo horšie. 
V  súčasnosti sme tiež svedkami skúšky 

ľudskosti. A práve viera je tu možnou zá-
chranou od beznádeje. Dokonca až takej, 
že ničí životy nás i tých druhých. 

Skutočná viera je hlboko v nás. Spočíva 
v  srdci človeka. Rovnako ako naozajstná 

krása je tá vnútorná. pretože tam sme si 
všetci rovní. Na rozdiel od vonkajšej krásy, 
ktorá pominie. 

Kristus sa stal pre nás chudobným, aby 
nás obohatil. A nemyslíme teraz na materi-
álnu chudobu. Dôležité je naplniť duchov-
ným bohatstvom svoj život. Boh je bohom 
živých a nie mŕtvych. Preto aj Boh nás má 
ako spasiteľ vo svojom srdci. Ako ľudí, ktorí 
sme poslaní obohacovať tých druhých. 
Máme pomáhať cez dary tým druhým, kto-
ré spasiteľ vložil do nášho života. Nie iba 
ako púhi vlastníci, ale ako tí ktorí sú pozva-
ní robiť dobro. 

Boh nás vyzýva aby naša láska nebola 
len vonkajším pozlátkom, ale aby bola ne-
falšovaná. Aby bola pravou láskou, láskou 
ktorá slúži...

Ako ďalej brat kapucín Vladimír Mikula 
v  kázni uviedol, nedávno ho zaujal výjav 
z  obrazu svätej Alžbety zo susedného 
Modrého kostolíka. Na obraze je žena, 
svätá Alžbeta, ktorá v  kráľovskom rúchu 
rozdáva chudobným. Pripomína v  jej živo-
te čas, kedy musela opustiť miesto svojej 
istoty, miesto pri kráľovskom dvore. Čas, 
kedy sa jednoducho musela vydať za tými, 
ktorých jej vyvolil Boh. Vyvolil, aby im slúži-
la vlastnými rukami, aby nielen slúžila srd-
com ale aby bola zároveň pokorná. Pokora 
je aj vďačnosť. A byť vďačným človekom 
znamená, že som sa spojil s Bohom... 

Boh nám dáva možnosť, aby sa náš život 
stal naplneným. V láske sme často skúša-
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Odkaz svätej Alžbety
Pohľad v našom srdci

Na pozvanie sestier alžbetínok zamestnanci a spolupracovníci On-
kologického ústavu svätej Alžbety spoločne liturgicky oslávili toh-

to roku sviatok svätej Alžbety - patrónky rehole a nemocnice. Slávenie 
svätou omšou sa uskutočnilo na prahu samotného sviatku - 15. no-
vembra odpoludnia v Kostole sv. Alžbety. Hlavným celebrantom omše 
bol duchovný správca Onkologického ústavu svätej Alžbety brat kapu-
cín Vladimír Mikula. 
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ní, možno sme skúšaní aj udalosťami, kto-
ré vstupujú tiež do nášho srdca. Môžeme 
byť skúšaní tiež chorobou. Môžeme byť 
skúšaní možnosťou žiť v  pýche, pretože 
si chceme veci privlastňovať. Rovnako ako 
vo falošnosti, ktorá sa tiež prejavuje u po-
daktorých. Treba však, aby sme mali otvo-
rené srdce. A aby opäť, aj v našich srdciach, 
ožila a zostala vďačnosť. Aj cez to nás Boh 
skúša, aj cez pohľad v našom srdci.

V  závere svojej kázne spomenul myš-
lienky, ktoré nám nedávno venoval Svätý 
Otec František. V  nadväznosti na súčas-
nosť pripomenul, že potrebujeme svätých 
ľudí, ktorí budú chodiť do kina, budú sa 
prechádzať so svojimi priateľmi. Potre-
bujeme svätých, ktorí kladú boha na prvé 
miesto. A ktorí vynikajú na univerzite, po-

trebujeme svätých, ktorí hľadajú čas na 
modlitbu a  vedia sa zamilovať v  čistote 
a v cudnosti. Potrebujeme oddaných svä-
tých, svätých 21. storočia, zo spiritualitou 
našej doby. Potrebujeme svätých odda-
ných chudobných. Potrebujeme svätých, 
ktorí žijú vo svete a ktorí sa neboja žiť vo 
svete. Potrebujeme svätých, ktorí pijú kolu 
a jedia párky v rožku. Potrebujeme svätých, 
ktorí milujú eucharistiu, a ktorí sa nehanbia 
ísť cez víkend s  priateľmi na pivo alebo 
víno. Potrebujeme svätcov, ktorí majú radi 
kino alebo divadlo, tanec, šport. Potrebuje-
me svätých, ktorí sú spoločenskí, otvorení, 
normálni, priateľskí a  veselí. Potrebujeme 
svätých, ktorí sú vo svete a vedia vychut-
nať dobré a  čisté veci sveta. A  bez toho 
aby boli svetskí. Staňme sa chudobnými, 
staňme sa božou milosťou, pretože ich 
viera sa stane darom pre tých druhých... 

• • •

Výnimočnú udalosť v  živote rehole 
i  pracovníkov ústavu: slávenie sviatku sv. 
Alžbety si pripomíname tiež fotografiami.

Text a foto: Peter Kresánek 

Rehoľa svätej Alžbety vznikla v Nemec-

ku v 17. storočí. V našom meste pôsobí 

od 18. storočia – počnúc rokom 1738. 

Od samého začiatku, tak ako to uvá-

dzajú historické pramene, sa aj na úze-

mí terajšej Bratislavy, starajú alžbetínky 

o chorých a trpiacich.
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Klinika vykonáva tiež postgraduálnu 
výučbu absolventov zubného lekárstva 
v rámci doktorandského štúdia a postpro-
močnej špecializačnej prípravy z maxilofa-
ciálnej chirurgie, ako aj v rámci akreditova-
ných certifikačných študijných programov 
z  dentoalveolárnej chirurgie a  z  chorôb 
slizníc ústnej dutiny a parodontu.

Klinika stomatológie a  maxilofaciálnej 
chirurgie LFUK a OÚSA má nasledujúce tri 
samostatné oddelenia:

1. Oddelenie zubného lekárstva – 
primár MUDr. Bohuslav Novák, PhD., zá-
stupca primára MDDr. Marek Matajs, PhD.

Oddelenie zubného lekárstva má via-
cero úsekov. Úsek terapeutického zub-
ného lekárstva sa špecializuje na choroby 
tvrdých zubných tkanív a  zubnej drene. 
Vykonáva ošetrenie zubného kazu, en-
dodontické ošetrenie, rieši problematiku 
úrazov zubov, poskytuje špeciálne metó-
dy ošetrenia mladých trvalých zubov s ne-
dokončeným vývojom. Stanovuje kazovú 
aktivitu jedincov a  vykonáva odborné 
poradenstvo v oblasti prevencie zubného 
kazu. Osobitná starostlivosť sa venuje na 
špecializovanej ambulancii ošetrovaniu 
ťažko ošetriteľných mentálne i  telesne 

postihnutých pacientov všetkých veko-
vých skupín. Vyšetrovanie a  ošetrovanie 
sa realizuje bez alebo s  medikáciou v  lo-
kálnej, ale  i  v  celkovej anestézii. U  det-
ských pacientov do 12 rokov sa takéto 
ošetrenie realizuje v  Národnom ústave 
detských chorôb (NÚDCH). Ohľadom 
ošetrovania telesne a mentálne hendike-
povaných detí (pacienti dispenzarizovaní 
na neurologickej alebo psychiatrickej am-
bulancii minimálne jeden rok) v  preme-
dikácii poskytujeme bližšie informácie 
na tel. č. 02/32249764 denne v čase od 
13:30 do 14:30.

Na úseku protetického zubného le-
kárstva sa ošetrujú pacienti vyžadujúci 
rekonštrukciu chrupu, úpravu zhryzu, me-

Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK (KSMFCH) 

je súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) od roku 2004. Klinika v rámci svojich mož-
ností zabezpečuje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti zubného lekárstva 
a maxilofaciálnej chirurgie. KSMFCH má ako špecializované výučbové pracovisko vo výučbe zubného 
lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu, nakoľko sa na nej vykonáva pri-
bližne 85 % výučby odboru Zubné lekárstvo a zároveň aj výučba predmetu Zubné lekárstvo v študijnom 
programe Všeobecné lekárstvo. 

Praktická výučba študentov zubného lekárstva.

Prednosta Kliniky stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického 

ústavu sv. Alžbety a LFUK, MUDr. Bohuslav 

Novák, PhD.
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dzičeľustných parametrov. Zhotovujú sa 
náhrady chýbajúcich zubov, resp. celého 
chrupu, čím sa zlepší, resp. obnoví žuvacia 
schopnosť pacienta.

Na úseku parodontológie a  ochorení 
ústnych slizníc sa liečia pacienti s ochore-
niami závesného aparátu zubov a s ocho-
reniami slizníc dutiny ústnej. Chirurgické 
zásahy na slizniciach ústnej dutiny a pa-
rodonte zahŕňajú napríklad frenulektómie 
a gingivektómie.

Na úseku čeľustnej ortopédie sa liečia 
predovšetkým deti, ale aj dospelí pacien-
ti s  chybami zhryzu a  medzičeľustných 
vzťahov. Čeľustnoortopedickou liečbou 
sa  neovplyvňujú len zuby, ale aj čeľuste, 

rast a  vývoj celého žuvacieho komplexu 
tváre.

2. Oddelenie maxilofaciál-
nej chirurgie – primár MUDr. 
Taras Feltsan, PhD., MPH

Veľmi zásadnou oblasťou poskytovania 
zdravotnej starostlivosti na KSMFCH sú 
výkony Oddelenia maxilofaciálnej chirur-
gie. Na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie 
sa vykonávajú chirurgické extrakcie zubov, 
operácie benígnych a malígnych novotva-
rov v oblasti hlavy a krku, riešia sa okoloče-

ľustné zápaly, patologické stavy veľkých 
slinných žliaz aj vrátane onkologických. Na 
oddelení sa venujú tiež ochoreniam lym-
fatických uzlín, prínosových dutín, tempo-
romandibularných kĺbov, operáciám cýst 
kostných a mäkkých tkanív, úrazom v úst-
nej a tvárovo-čeľustnej oblasti, ošetreniu 
nespolupracujúcich pacientov s  rôznymi 
stupňami mentálnej retardácie, pacien-
tom s alergiou na lokálne anestetiká, vý-
konom preprotetickej chirurgie. Oddelenie 
maxilofaciálnej chirurgie sa významným 
spôsobom spolupodieľa na ošetrení det-
ských pacientov v spolupráci s NÚDCH.

3. Oddelenie predklinického 
zubného lekárstva – primárka 
MUDr. Lea Csicsayová, CSc.

Na Oddelení predklinického zubné-
ho lekárstva prebieha výučba základov 
zubného lekárstva, modelovania zubov, 
zhotovovania zubných náhrad a  extrakcií 
zubov. Výkony sa realizujú na modeloch 
a  fantomových hlavách podľa jednotli-
vých stomatologických odborov. Tvoria ho 
dve fantómové učebne s  24 pracovnými 
miestami, ambulancia so  štyrmi  zubnými 
súpravami a zubná technika so štyrmi pra-
covnými miestami.

Text: MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
prednosta Kliniky stomatológie a maxilo-
faciálnej chirurgie LFUK a OÚSA
primár Oddelenia zubného lekárstva
Onkologický ústav sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek 

Primárka Oddelenia predklinického zubného 

lekárstva MUDr. Lea Csicsayová, CSc.

Fantómová učebňa.

Klinika využíva moderné zobrazovacie a diagnostické zariadenia.

Primár Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie  

MUDr. Taras Feltsan, PhD., MPH.
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Spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy

Úspešné už druhé stretnutie
Poznatky priniesli aj zahraniční odborníci

V máji tohto roku (6. 5. 2022) 
získala registráciu Spoloč-

nosť pre chirurgiu štítnej a  pri-
štítnej žľazy (SCHŠPŽ), ako sú-
časť Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. Cieľom tejto spoločnosti 
je zjednotiť chirurgov a  ORL le-
károv, ktorí sa venujú operáciám 
štítnej žľazy na jednej odbornej 
platforme. Odborným garantom 
sa stala Lekárska fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
a  jej výučbové základne – Kli-
nika onkologickej chirurgie On-
kologického ústavu sv. Alžbety 
a LFUK, Klinika otorinolaryngoló-
gie, chirurgie hlavy a krku LFUK 
a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Me-
toda. 

Cieľom Spoločnosti pre chirurgiu štítnej 
a prištítnej žľazy je najmä cestou pravidel-
ných spoločných stretnutí, výmenou vzá-
jomných skúseností, znalostí a najnovších 
informácií, podieľať sa na ďalšom sústav-
nom vzdelávaní zdravotníckych pracov-
níkov a  skvalitňovať chirurgickú liečbu 
pacientov s ochoreniami štítnej a prištít-
nej žľazy. Ambíciou spoločnosti je stať sa 
nielen partnerom obdobným organizáciám 

v Európe ale tiež zúčastňovať sa na spo-
ločných multicentrických výskumných 
úlohách. 

Po vzore zahraničných endokrinochirur-
gických pracovísk sa radi pokúsime vytvo-
riť register operácii štítnych a prištítnych 
žliaz vykonaných v Slovenskej republike. 

Predpokladáme, zvládnutie uvedených 
zámerov v  konečnom dôsledku povedie 
k  skvalitneniu chirurgického servisu pre 

pacientov naprieč celým Slovenskom. 
V  októbri toho roku (27. 10. 2022) sa 

opäť v  Onkologickom ústave sv. Alžbety 
konalo, a to už druhé pracovné stretnutie 
Spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištít-
nej žľazy. Stretnutie sa venovalo tematike 
retrosternálnej strumy (zväčšenie štítnej 
žľazy smerom do hrudníka), ktorá vyžadu-
je často multidisciplinárne zapojenie leká-
rov rôznych profesii, ako je endokrinológ, 

V predsedníctve podujatia: MUDr. Róbert Králik PhD., predseda Spoločnosti pre chirurgiu štítnej 

a prištítnej žľazy, Klinika onkologickej chirurgie OÚSA a LFUK; doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., ORL 

klinika Univerzitná nemocnica Antolská, podpredseda Spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištítnej 

žľazy; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH, prednosta Kliniky onkologickej chirurgie LFUK 

a OÚSA; doc. MUDr. Martin Sabol, PhD., F.I.C.S., primár Kliniky onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA.



rádiodiagnostik, chirurg, hrudný chirurg, 
lekár nukleárnej medicíny. 

Odborného programu sa zúčastnilo vyše 
50 lekárov z celkového počtu približne 80 
chirurgov a ORL špecialistov, ktorí vykoná-
vajú operácie štítnej žľazy na Slovensku. 
Tak vysokú účasť považujeme za veľký 
úspech novoustanovenej Spoločnosti pre 
chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy. 

Na podujatie sa podarilo zabezpečiť 
vzácneho zahraničného hosťa. Prišiel prof. 
Ricard Simo M.D., z Londýna, kde žije 8,7 
milióna obyvateľov a  pôsobí tu päť cen-
tier pre chirurgickú liečbu karcinómov štít-
nej žľazy. Medzi nimi aj Guy’s and St Tho-
mas’ Hospital NHS Foundation Trust, kde 
je prof. Simo vedúcim lekárom. Prof. Simo 
pritom spracoval tiež svoju dizertačnú 
prácu práve na tematiku retrosternálnej 
strumy, ktorej venoval aj svoju prvú pred-
nášku na stretnutí v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety. Účastníci stretnutia toto vy-
stúpenie, rovnako ako vstupy do diskusií, 
hosťa zo Spojeného kráľovstva vysoko 
oceňovali. S  veľmi dobrým ohlasom sa 
stretla aj jeho druhá prednáška o  výz-
name registra pre operácie štítnej žľazy. 
Okrem iného zaujal informáciou, že vďaka 
fungujúcemu elektronickému registru 
stačia lekárovi v Spojenom kráľovstve asi 
dve minúty na vyhodnotenie zadaných 
dát o operácii. Môže si tak zrekapitulovať 
svoju prácu za časové obdobie, zistiť, kde 
prípadne vznikli chyby a napraviť či vyva-
rovať sa ich v budúcnosti. Profit z uvede-
ného postupu získavajú najmä pacienti. 

Zaujímavú diskusiu vyvolala aj úvodná 
prednáška podujatia, ďalšieho zahranič-
ného hosťa, ktorú účastníkom sprostred-
koval prednosta Ústavu anatómie 2. 
lekárskej fakulty Karlovej Univerzity 
v  Prahe prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 
Okrem iného pripomenul, ako chirurg musí 
byť dobre erudovaný v  anatómii priesto-
ru, v  ktorom musí pracovať. Doc. MUDr. 
Miroslav Janík, PhD., prednosta hrudnej 
chirurgie UN Ružinov na klinickom súbo-
re zo svojho pracoviska zasa prezentoval 
možnosti chirurgického prístupu k  štítnej 
žľaze uloženej v  hrudníku. Poukázal tiež 
na úskalia jednotlivých prístupov. MUDr. 
Marianna Grigerová, PhD., z  II. endokrino-

logickej ambulancie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety vo svojej prednáške rozobrala 
súčasné možnosti diagnostiky ochorení 
štítnej žľazy na základe vlastnej klinickej 
skúsenosti. Za základ považuje ultraso-
nografické vyšetrenie s odobraním vzorky 
(biopsiou), ktorá sa následne vyšetrí náte-
rom na sklíčko – cytologickým vyšetrením 
a doplní genetickým vyšetrením v hranič-
ných prípadoch pri  podozrení na rakovinu 
štítnej žľazy. Pripomenula, že je výhodou 
mať pritom priamo k  dispozícii genetickú 
analýzu ako je tomu v  OÚSA. MUDr. Ma-
rek Bartovic z Kliniky nukleárnej medicíny, 
oboznámil účastníkov s  nechirurgickými 
možnosťami zmenšenia objemu štítnej 
žľazy u starších  rizikových pacientov, kde 
operácia by mohla viesť k nezvratným po-
ruchám kardiovaskulárneho a mozgového 
systému.

Druhé pracovné stretnutie Spoločnosti 
pre chirurgiu štítnej a  prištítnej žľazy na 
pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety 
pokračovalo ďalším blokom. Odznelo pritom 
šesť prednášok – kazuistík z klinických pra-
covísk z celého Slovenska, ktoré poukázali 
na pestrosť klinických prípadov s  praktic-
kým riešením. Program stretnutia obohatila 
aj interaktívna diskusia k prednáškam a cel-
kovo problematike retrosternálnej strumy. 
Účastníci tak mali možnosť pomocou 
mobilných zariadení vyjadrovať sa k  jed-
notlivým otázkam, navzájom si porovnať si 
svoje postupy a prekonzultovať ich. 

Text: MUDr. Róbert Králik PhD., predseda 
Spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištít-
nej žľazy, Klinika onkologickej chirurgie 
OÚSA a LFUK
Foto: Peter Kresánek 

NOVÉ AKTIVITY V OÚSA 

17

Prof. Ricard Simo M.D., vedúci lekár Guy’s and 

St Thomas’ Hospital NHS Foundation, Londýn, 

Spojené kráľovstvo.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., prednosta 

Ústavu anatómie 2. lekárskej fakulty Karlovej 

Univerzity, Praha, Česká republika.
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Sme nadšení, že rekonštrukciou 
a  dostavbou nemocnice dokážeme 
postupne naplniť náš dlhodobý cieľ 
stať sa najmodernejším onkologickým 
zdravotníckym ústavom na Slovensku. 
Tento krok vo veľkej miere pomôže 
všetkým – zamestnancom, lekárom 
a hlavne pacientom nášho ústavu. 

V krátkosti by sme vám chceli týmto 
spôsobom priblížiť, čo konkrétne vám 
dlho očakávaná rekonštrukcia prinesie 
a v čom vám zjednoduší život v našej 
nemocnici.

• Priestorové riešenie budovy pri-
spôsobené požiadavkám na maxi-
málnu efektívnosť prevádzkových 
procesov

• Potrubná pošta, ktorá výrazne 
zjednoduší pracné doručovanie 
laboratórneho materiálu 
z ambulancií a lôžok

• Inovatívne medicínske 
a prevádzkové procesy 
podporované informačným 
systémom novej generácie

• Komplexná elektronická 
dokumentácia dostupná na lôžku, 
mobilná vizita

• Postupné odbúravanie papiera, čo 
vedie k bezpapierovej nemocnici

• Všetky priestory chladené, resp. 
vykurované, osvetlené, čo vytvorí 
moderné, kvalitné a komfortné 
pracovné prostredie

• Moderné technológie pre 
monitoring pacientov

• Nové kľúčové ambulancie
• Podstatné rozšírenie dôležitého 

technického zázemia pre 
zdravotníkov

• Bezpečné pracovisko vďaka 
elektronickému systému kontroly 
vstupu

• Nové zasadačky, konziliárne 

miestnosti pre operatívne sedenia 
a školenia

• Tri nové výťahy
• Zelená pochôdzna strecha pre 

personál aj pacientov
• Moderný bufet v lobby hlavnej 

budovy
• Wifi internet pre pacientov aj 

zamestnancov
• Výsledkom bude nová, moderná 

nemocnica, ktorá poskytne 
potrebný komfort pre 
zamestnancov, skvelých 
zdravotníkov a našich pacientov

 REKONŠTRUKCIA OÚSA

Rekonštrukcia Onkologického ústavu sv. Alžbety

Moderná budúcnosť pre nás všetkých

Už stovky rokov ústav sv. 
Alžbety na Heydukovej 

ulici pokračuje v odkaze svätej 
Alžbety – POMÁHA CHORÝM 
A TRPIACIM.
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Aj vzhľadom na tento fakt je pre nás 
nesmierne dôležitá otvorená komuni-
kácia voči vám. Sme presvedčení, že 
rekonštrukcia nemocnice, dostavba 
nového bloku a  ostatné rekonštrukč-
né úpravy ústavu sú do budúcnosti 
veľmi dôležité pre modernizáciu náš-
ho zdravotníctva, skvalitnenie našej 
zdravotnej starostlivosti voči pacien-
tom a zvýšenie ich komfortu. V tomto 
smere nám ide o  vyššie dobro, veľmi 
dlho sme na túto príležitosť čakali 
a vďaka tejto dostavbe sa náš ústav 
stane  moderným a kvalitným priesto-
rom pre diagnostiku a  liečbu onkolo-
gických ochorení na Slovensku.

Dovoľte nám, aby sme vám stručne 
priblížili tie najzásadnejšie pozitíva 
tejto rekonštrukcie. Chceme vám uká-

zať, prečo je veľmi dôležitá a čo tento 
dočasný diskomfort prinesie z  dlho-
dobého hľadiska tým, čo to potrebujú 
– našim pacientom.

•  Efektívnejšia diagnostika a liečba 
onkologických ochorení

•  Minimalizácia čakacej doby v ambu-
lantnej liečbe

•  Modernejšie a komfortnejšie čakár-
ne

•  Bezbariérový prístup
•  Nové hygienické zariadenia s vyso-

kým štandardom
•  Nové oddychové zóny so zeleňou
•  Zvýšený podiel zelene v  zastava-

nom území
•  Nová kaplnka

Pomôžte nám stať sa najlepším on-
kologickým zdravotníckym zariadením 
na Slovensku. Vďaka vašej ohľadupl-
nosti a  trpezlivosti, za čo vám ďaku-
jeme, zvyšujeme kvalitu zdravotníckej 
starostlivosti. Dokážeme tak zvýšiť 
komfort a kvalitu poskytovaných slu-
žieb pre všetkých. 

Sr. Jana-Battista Ružičková – sestra 
predstavená 
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
konatelia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety

Milí pacienti a návštevníci

Uvedomujeme si, že dočasné 
obmedzenia v  súvislosti 

s  dostavbou Onkologického 
ústavu sv. Alžbety sú pre všet-
kých z vás diskomfortné, v istej 
miere vám zasiahli do životov 
a  dočasné zníženie občianskej 
kvality rezidentskej oblasti je 
viditeľné.
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OLVS sa člení na úsek nutričných tera-
peutov, úsek prípravy stravy pre pacien-
tov, úsek prípravy stravy pre zamestnan-
cov a sklad potravín. 

Príprave jedálnych lístkov, vypracová-
vaniu vhodných receptúr jedál, kontrole 
technológie prípravy stravy a  spolupráce 
s lekármi a sestrami z lôžkových oddelení 
sa venuje nutričný terapeut pod vedením 
vedúceho nutričného terapeuta. Stra-
va pre pacientov sa pripravuje v  súlade 
s  platným diétnym systémom, ktorý sa 

neustále snažíme prispôsobiť potrebám 
našich onkologických pacientov. V  po-
slednom období vzrastá počet pacientov 
vyžadujúcich špeciálne diéty vzhľadom 
na prítomnosť rôznych alergií a  intole-
rancie potravín, dochádza k  nárastu diét, 
ako sú bezlaktózová, antihistamínová 
a  bezlepková. Nutriční terapeuti zároveň 
poskytujú edukáciu o výžive vrátane indi-
vidualizovanej diétnej rady. Informujú pa-
cientov o stravovaní nielen počas hospita-
lizácie, ale aj po prepustení z nemocnice. 

OLVS v  súčasnosti rozširuje spoluprácu 
s lôžkovými oddeleniami so zameraním na 
pacientov v nutričnom riziku.

Príprava stravy pre pacientov prebieha 
nepretržite každý deň počas celého roka 
a  zabezpečujú ju kuchári rozdelení do 
dvoch pracovných zmien (v každej zmene 
pracujú 3 kuchári) pod vedením Jaroslava 
Chamraza a  Ervína Dömötora. Ide o  skú-
sených kuchárov, ktorí sú súčasťou OLVS 
mnoho rokov a pod ich vedením sa kuchári 
snažia o  prípravu stravy pre pacientov, 
ktorá je v  súlade s  diétnym systémom 
a zároveň kvalitná a chutná. Každý z ku-
chárov je známy nejakou svojou špeciali-
tou, ktorú s  láskou pripravuje. Navarená 
strava sa prerozdeľuje podľa aktuálneho 
stavu pacientov na jednotlivých lôžko-
vých oddeleniach a  im pridelených diét. 
Od roku 2019 je nemocničný informačný 
systém, v ktorom ošetrujúci lekár predpí-
še pacientovi diétu, prepojený s  diétnym 
a  stravovacím systémom OLVS. Pripra-
venú stravu naloženú v  termoportoch 

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVS) Onkologického ústavu sv. Alžbety

Kvalitnú stravu pacientom 
i zamestnancom
Súčasť liečebno-preventívnej starostlivosti

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVS) ako súčasť On-
kologického ústavu sv. Alžbety zabezpečuje kvalitnú a  hygie-

nicky nezávadnú stravu pre pacientov na lôžkových oddeleniach 
a  pre zamestnancov ústavu. OLVS je neoddeliteľnou súčasťou 
liečebno-preventívnej starostlivosti, nakoľko liečebná výživa vý-
znamne ovplyvňuje liečebný proces chorého a je podpornou liečbou 
rakoviny. Za prípravou tejto stravy stojí pomerne veľký a rôznorodý 
tím ľudí. 
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prevezmú servírky z jednotlivých oddelení 
a na lôžkových oddeleniach sa strava pre-
rozdeľuje jednotlivým pacientom. 

Príprava stravy pre pacientov prebieha 
aj počas sviatkov. Keďže zdravotný stav 
niektorých pacientov im neumožňuje 
stráviť sviatky v kruhu svojich najbližších, 
OLVS sa snaží pripraviť pre pacientov, 
ktorým to ich zdravotný stav umožňuje, 
sviatočné menu. Aj týmto sa snažíme pa-
cientom spríjemniť ich pobyt v nemocnici 
počas sviatkov. Pre pacientov už dlhoroč-
ne pripravujeme mikulášske balíčky a  ani 
tento rok ich na štedrovečernú večeru 
neminie kapor s  majonézovým šalátom 
a medovými rezmi.

Pacienti majú možnosť sa k  strave 
vyjadriť vyplnením dotazníkov, ktoré sú 
pravidelne vyhodnocované. Už po mnohé 
roky sa tešíme väčšinou pozitívnemu hod-
noteniu zo strany pacientov, čo je nepo-
chybne zásluhou nielen našich skvelých 
kuchárov, ale aj ostatných členov tímu. 
V  dotazníkoch uvedené nespokojnosti 
sa väčšinou týkajú pacientov, ktorí mali 
v  rámci svojho zdravotného stavu leká-
rom predpísanú určenú diétu (neslaná, 
šetriaca). V  rámci týchto diét však nie je 
možné realizovať pacientami požadované 
nápravy. 

Spolu s kuchármi už od skorých ranných 
hodín pomáhajú pri príprave stravy pre pa-
cientov i zamestnancov pomocní pracov-
níci kuchyne. Medzi ich povinnosti patrí 

príprava zeleniny, zabezpečenie čistoty 
riadov, zariadení, priestoru kuchyne ako 
i celej prevádzky OLVS. Nesmieme zabud-
núť ani na pracovníkov skladov potravín, 
nakoľko navarená strava pre pacientov 
a zamestnancov ústavu je výsledkom prá-
ce celého kolektívu.

Na úseku prípravy stravy pre zamest-
nancov pracuje pod vedením Adriána 
Tótha päť kuchárov. Počas týždňa sa prie-
merne navarí 450 obedov denne. Každý 
deň sú k dispozícii polievka a výber z troch 
hlavných jedál – mäsité, bezmäsité (sladké 
a zeleninové jedlá) a varianta jedla podľa 
zásad šetriacej diéty. K  jedlám sú k  dis-
pozícii rôzne šaláty. V  jedálničku nájdete 
okrem, medzi našimi zamestnancami stále 
veľmi obľúbenej, tradičnej slovenskej ku-
chyne, aj nové druhy jedál. 

V roku 2021 bol zavedený nový diétny 
a stravovací systém, ktorý umožnil objed-
návanie jedál pre zamestnancov aj cez 
mobilnú aplikáciu. Ponuka jedál v  jedál-
nom lístku je priebežne dopĺňaná o foto-
grafie, nutričné hodnoty a zoznam alergé-
nov. V prípade, že si obed niekto nestihne 
objednať, je možné ho získať z burzy, kde 
bol ponúknutý iným zamestnancom. Aj 
zamestnanci majú možnosť vyjadriť svoju 
spokojnosť alebo nespokojnosť s  podá-
vanou stravou prostredníctvom emailovej 
adresy stravovanie@ousa.sk, na ktorú 
môžu písať celkovo podnety týkajúce sa 
stravovania. 

Spoločnou snahou celého tímu OLVS je 
pripraviť pre pacientov i  zamestnancov 
stravu chutnú, vyváženú, pestrú a čo naj-
viac z čerstvých surovín. Snažíme sa vyjsť 
v maximálnej možnej miere v ústrety po-
žiadavkám pacientov i zamestnancov.

Personálne obsadenie OLVS sa v  prie-
behu rokov výrazným spôsobom zmenilo. 
Do zaslúženého dôchodku odišli zamest-
nanci, ktorí na oddelení pracovali dlhé 
roky, za čo im patrí naše poďakovanie. 
Personálne obsadenie najmä v  skupine 
pomocných pracovníkov sa neustále mení. 
Máme však i zamestnancov, najmä niekto-
rých kuchárov, ktorí sú súčasťou OLVS už 
niekoľko rokov. 

Jednou z  nich je aj pani Danka Sandt-
nerová, ktorá pracovala na OLVS do roku 
2021 na pozícii vedúceho nutričného 
terapeuta. Ako oddelenie by sme sa jej 
chceli týmto spôsobom poďakovať za 42 
rokov skvele odvedenej práce, za jej ocho-
tu, ľudskosť a prínos v prospech oddele-
nia i pacientov.

Dovoľte nám záverom zaželať Vám po-
kojné vianočné sviatky a bohato prestretý 
stôl. 

Kolektív OLVS pod vedením primárky 
MUDr. Eriky Böhmovej

Foto: Mgr. Kristína Hrivniaková



„Veľmi pekná výstava, až ma to pre-
kvapilo. Nevedel som, že pani doktorka 
je tiež takto aktívna. Rada cestuje, rada 
vidí a  umelecky zachycuje nové. Takže 
Eva veľmi pekne vám ešte raz ďakujem 
za  krásnu výstavu pre ústav. A  ďakujem 
aj všetkým organizátorom výstav, veď sa 
ich v  ústave uskutočnilo už osemdesiat 
sedem“, spomenul okrem iného v  úvode 
podujatia konateľ a  riaditeľ ústavu doc. 

MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., mim. prof. 
„Zároveň by som chcel poďakovať 

dvom dámam, ktoré sa začali ako prvé 
venovať skríningu. Sú to prof. MUDr. Viera 
Lehotská, PhD., a  MUDr. Alena Kállayová. 
Práve oni to u nás so svojimi tímami roz-
behli. Dnes máme v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety MZSR preverené skríningové 
centrum s  celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktoré prevádzkuje tri mamografické prí-

stroje. Ústav, aj vďaka obom výnimočným 
spomenutým lekárkam, svojim spôsobom 
v značnej miere inicioval a ťahá skríning, 
na ktorý postupne nabehli a  ku ktorému 
sa na Slovensku časom popridávali ďalšie 
pracoviská.“, uzatvoril svoj úvodný prejav.

• • •
„Pre mňa je táto výstava osobitná, výni-

močná, vlastne z dvoch hlavných dôvodov. 
Prvý dôvod je, že autorkou tejto výstavy 
je naša dlhoročná kolegyňa, pani doktorka 
Evička Massar. Evičku vnímam ako bytosť 
optimistickú, veselú a  ústretovú, ktorá 
vždy je ochotná nám pomôcť, čokoľvek 
potrebujeme riešiť“, spomenula v  prvej 
časti svojho vystúpenia prof. MUDr. Viera 
Lehotská, PhD., prednostka a  primárka II. 
Rádiologickej kliniky LF UK a  OÚSA. Ako 
ďalej pripomína, výstavu ozvláštňuje ešte 
druhá osobitosť a to, že sa výstava koná 
v  mesiaci október. Mesiac október je ru-
žový október, mesiac október je vlastne 
zasvätený povedomiu o  karcinóme prs-
níka, o  skríningu, o  diagnostike, o  terapii. 
A vlastne tieto dva momenty sú výnimoč-
nosťou tohto dnešného podujatia. 

„Myslím si, že Evičku, ktorá už bezmála 
40 rokov pracuje v  tomto ústave všetci 
poznáme. Pre tých, ktorí nepoznajú pod-
robnosti spomeniem, že začala na od-
delení hospodársko-technickej činnosti, 
pokračovala niekoľko rokov ako referentka 
na personálnom oddelení ústavu. No a od 
roku 1990 vedie sekretariát pána riadite-
ľa. Takže s Evičkou sa denne stretávame 
a  mne je na nej mimoriadne sympatické 
to, že popri takomto náročnom pôsobení 
ešte vyštudovala sociálnu prácu na Vyso-
kej škole zdravotníctva a  sociálnej práce. 
A  následne tam získala aj doktorát so 
zámerom ešte lepšie sa priblížiť k potre-
bám  pacientov, ale aj kolegov - zdravot-
níkov či ostatných zamestnancov ústavu. 

No a  pri tejto náročnej práci, Evička 
našla záľubu a  relax práve v  cestovaní. 
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V Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) pripravili jedno z vrcho-
lových podujatí k záveru tohtoročného Pink októbra, ako celosve-

tového mesiaca povedomia o rakovine prsníka. Udialo sa v kontexte 
vernisáže 87. výstavy Umenia, ktoré lieči. Na vernisáži prezentovala 
PhDr. Eva Massar unikátny súbor fotografií z vychytených destinácií 
po celom svete. V  rámci tohto podujatia sa pritom v Preventívnom 
centre OÚSA zišli a vystúpili predstavitelia vedenia či ďalší pracovníci 
ústavu spolu s hosťami a zástupcami pacientskych organizácií i sa-
motnými pacientkami a pacientmi. Nechýbala tu ani tradičná výuka 
samovyšetrenia prsníkov, odovzdávanie skúseností, rád či vzdeláva-
cích materiálov. Opäť pod gesciou realizačného, prevažne pacient-
skeho tímu Ružová stužka, n. f. - Europa Donna Slovakia.

V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Jedno z vyvrcholení Pink októbra
Bližšie o skríningu
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A  precestovala naozaj veľký kus sveta 
a navštívila viaceré krajiny. Práve s cieľom, 
prežiť na mieste tú atmosféru, ktorú po-
tom pretransformuje do svojich fotografií, 
ktoré máme možnosť dnes vidieť. 

Mne sa veľmi páči ako sama charakteri-
zuje svoju výstavu, citujem: Už od mlados-
ti ma fascinovalo cestovanie a  poznáva-
nie nových krajín, ich obyvateľov a kultúry. 
Celý svet je rozmanitý, každá krajina je iná, 
a má svoje čaro i prírodu. Aj moje fotogra-

fie sa preto väčšinou zameriavajú na prí-
rodu a jej krásy. Vždy sa snažím navštíviť 
novú krajinu, v ktorej hľadám nielen oddy-
ch pre seba ale aj skrytú krásu, ktorú sa 
snažím zachytiť svojimi fotografiami. Tak 
toto je posolstvo tejto dnešnej výstavy.“

V druhej časti svojho vystúpenia sa prof. 
MUDr. Viera Lehotská, PhD., venovala te-
matike skríningu. Podstatnú časť z  neho 
čitateľom tiež v  nasledujúcich riadkoch 
sprostredkujeme.

„Za začiatok skutočného skríningu kar-
cinómu prsníka v  rámci celej SR možno 
označiť deň 4. septembra 2019. Začal sa 
priamo na pôde Onkologického ústavu sv. 
Alžbety za osobnej účasti vtedajšej minis-
terky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey 
Kalavskej, PhD., MHA. Rozbeh skríningu 
bol nádejný, ale prišlo veľmi náročné ob-
dobie pandémie Covid-19, čo skríning síce 
spomalilo, ale nezastavilo. Ženy začali 
na skríningové mamografické vyšetrenia 
chodiť, ale bolo ich relatívne málo. Pou-
kázali sme na to s pani doktorkou Alenou 
Kállayovou. 

MUDr. Alenku Kállayovú určite môžeme 
považovať za dlhoročného bojovníka za 
to, aby vôbec skríning na Slovensku mohol 
byť. Donedávna sme patrili medzi posled-
né krajiny bez skríningu. O spustenie a vy-
užívanie skríningu rakoviny prsníkov sa 
pani doktorka významne zasadzovala celý 
svoj profesijný život. Dodnes v tom pokra-
čuje. Mala som tú česť sa k nej pridať...

Spoločnými silami sa nám podarilo tiež 
vysvetliť poisťovniam, že pozývacie listy 
nie sú na zabezpečenie dostatočnej účas-
ti na skríningu postačujúce. Len pozývacie 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

KVALITA ROZHODUJE
DEŇ ČO DEŇ, V KAŽDEJ NAŠEJ ČINNOSTI, SA USILUJEME POSKYTNÚŤ ZÁKAZNÍKOVI KVALITNÚ SLUŽBU.
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NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

Všetky účtovné, daňové a legislatívne povinnosti 
plníme v súlade s nariadeniami

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti
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listy nestačia, pretože jednak sa ich málo 
posiela, jednak sú málo akceptované zo 
strany klientok. 

Na Slovensku pôsobí 19 MZ SR pre-
verených skríningových centier. Dosiahli 
sme, že im v súčasnosti poisťovne umož-
nili, aby všetky ženy vo veku skríningovej 
cieľovej skupiny, t.j. 50 až 69 rokov, ktoré 
majú dvojročný interval medzi mamogra-
fickými vyšetreniami, sme mohli konverto-
vať na skríningovú mamografiu bez ohľa-
du na to, či majú pozývací list alebo nie. 
Tým sme zvýšili počet žien, ktoré u  nás 
skríning karcinómu prsníka absolvujú. 

V  uplynulých rokoch ich prišlo rádovo 
len stovky, tento rok do októbra je to už 
o 1 500 žien viac len na našej II. Rádiolo-
gickej klinike LF UK a OÚSA. Myslím si, že 
ich počet bude ďalej rásť.

Klinika je centrum, ktoré zabezpečuje 
nielen skríning karcinómu prsníka, ale aj 
jeho komplexnú diagnostiku a  monito-
rovanie efektu liečby zobrazovacími me-
tódami. Máme tu aj ženy, ktoré akútne 
potrebujú našu pomoc. Napríklad už boli 
diagnostikované, alebo majú hmatné ná-
lezy či tie, ktoré už sú liečené, majú ziste-
ný karcinóm, apod. Vzhľadom na to nároky 
na našu výkonnosť výrazne stúpajú. Prá-
ve kvôli tomu prevádzkujeme tri mamo-
grafické pracoviská, ktoré bežia paralelne 
pri všetkých vyšetrovacích procesoch, 
skríningu či už samotnej diagnostike.“

„Dôležité je ďalej pripomenúť, že ná-
rodný štandardný postup Skríningová 
mamografia zažíva už svoju tretiu revíziu, 
pretože ho vždy operatívne rozširujeme 
a  pridávame do neho všetko nové a  po-
trebné. Ďalší veľmi dôležitý štandardný 
postup, ktorý na Slovensku doposiaľ ne-
bol zavedený do praxe, je špeciálny nový 
národný štandardný postup, zameraný na 
skríning karcinómu prsníka u žien s vyšším 
rizikom rozvoja karcinómu prsníka. Za ta-
kého „vysoko rizikové“ ženy považujeme 
najmä tie ženy, ktoré majú samé alebo 
v  rodine potvrdenú zárodočnú mutáciu 
génov, prípadne majú vysoko pozitívnu 
onkologickú anamnézu a v ich rodinách sa 
vyskytujú hereditárne syndrómy karcinó-
mu prsníka, vaječníkov, hrubého čreva či 
karcinómu pankreasu. Je nevyhnutné ich 
podchytiť včas, keďže ochorieť môžu už 
v mladom veku.

Štandardný postup pre skríning karci-

nómu prsníka u  vysoko rizikových žien 
bol na MZ SR schválený 25.10.2022 a je 
už publikovaný na webovom sídle MZ SR. 
Taktiež v  spolupráci s  Národným onkolo-
gickým inštitútom navrhujeme pristúpiť 
k legislatívne úpravám ohľadom rozšírenia 
vekového intervalu pre skríning karcinó-
mu prsníka u  žien s  priemerným rizikom. 
V  súlade s  najnovšími odporúčaniami 
Európskej komisie je naším cieľom rozšíriť 
vekový interval skríningu pre priemerne 
rizikovú populáciu na obe strany, t. j. od 45 
rokov do 75 rokov a  tým vlastne pokryť 
ešte širšiu časť populácie v rámci štátom 
garantovaného a kontrolovaného skrínin-
gu karcinómu prsníka. 

• • •
Záver podujatia patril zástupkyniam pa-

cientskych organizácií. Za Ružovú stužku 
Europa Donna Slovakia vystúpila MUDr. 
Alenka Kállayová a za Amazonky sa slova 

ujala Dominika Kormanová. Vyjadrili vďač-
nosť autorke 87. výstavy Umenia, ktoré 
lieči za všetky nádherné obrázky. Výni-
močné ešte aj tým, že dávajú šancu úplne 
sa odosobniť, aspoň pohľadom zablúdiť 
do iných kútov sveta a odpútať sa od bež-
ných starostí života. Zároveň zdôraznili, že 
sem prišli tiež v mene všetkých pacientok 
a pacientov a vlastne sa chcú poďakovať 
celému Onkologickému ústavu i Reholi sv. 
Alžbety, všetkým zamestnancom za ich 
neuveriteľne hodnotnú a cennú prácu.

 „O téme prevencie je neustále potreb-
né rozprávať, aby ženy vedeli, že sa nema-
jú čoho báť v súvislosti s mamografickým 
vyšetrením, aby rakovina nebola tabu, 
ale ochorenie, o  ktorom vieme stále viac 
a je možné ho aj plne vyliečiť,“ uzatvorila 
MUDr. Alena Kállayová.

Text a foto: Peter Kresánek
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Rada odovzdáva vedomosti a skúsenosti

MUDr. Jaroslava Jozefáková, MIAC

Krásneho životného jubilea sa tohto roku dožíva významná 

predstaviteľka slovenskej cytológie MUDr. Jaroslava Jozefáko-

vá, MIAC. Narodila sa 1. novembra 1952 v Hnúšti, kde prežila rané 

detstvo a prvé školské roky. Neskôr v roku 1962 sa rodina presťa-

hovala do Prievidze, kde navštevovala SVŠ Vavrinca Benedikta Ne-

dožerského, na ktorej aj úspešne zmaturovala. Vysokoškolské roky 

prežila na LFUK v Bratislave, kde v roku 1977 promovala. 

Pre povolanie patológa sa rozhodla ešte 
počas letnej vysokoškolskej praxe na in-
ternom oddelení Bojnickej nemocnice. Tu 
sa stretla s reálnou patológiou a s primá-
rom tamojšej patológie, charizmatickým 
MUDr. Karolom Schmidtom, ktorý ju oslovil 
a bolo rozhodnuté. Hneď po promócii na-
stúpila na tamojšie oddelenie patológie a 
neskôr od roku 1979 odišla pracovať na 
Oddelenie patologickej anatómie Ústavu 
národného zdravia mesta Bratislavy na 
Kramároch. Tu získala špecializáciu v od-
bore patológia I. aj II. stupňa (v roku 1990). 
V tom období sa MUDr. Jozefáková začala 
intenzívnejšie venovať cytologickej diag-
nostike. Prvé odborné usmernenia získala 
od primára MUDr. Juraja Slobodu, ktorý 
vtedy viedol Oddelenie klinickej cytológie 
Onkologického ústavu na Heydukovej ulici. 
V roku 1990 začala MUDr. Jozefáková pra-
covať na Oddelení klinickej cytológie Ná-
rodného onkologického ústavu (NOÚ) pod 
vedením MUDr. Marcely Drgoňovej. Počas 
pôsobenia v NOÚ úspešne absolvovala 
školenie a skúšky International Academy 
of Cytology vo Viedni a získala certifikát 
a členstvo v tejto prestížnej medzinárod-

nej cytologickej organizácii. V roku 1997 
prešla do novo zriadeného pracoviska 
klinickej cytológie v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety, kde pôsobila ako primárka 
oddelenia do roku 2007, kedy došlo k 
spojeniu cytologickej a bioptickej prevádz-
ky.                                                                                                                                                                                   

Po rozdelení Československa sa za po-
moci Českej cytologickej spoločnosti JEP 
vedenej prof. MUDr. Jitkou Kobílkovou spo-
lu s vtedajšími vplyvnými osobnosťami, 
akými boli MUDr. Ján Siracký, DrSc. a prof. 
MUDr. Ivan Slugeň, DrSc., podarilo MUDr. 
Jozefákovej založiť Sekciu cytológie pri 
Spoločnosti slovenských patológov SLS. 
V tejto organizácii pôsobila ako predseda 
aj vedecký sekretár a za zásluhy jej v roku 
2022 bola udelená medaila SLS.

Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti 
MUDr. Jozefáková rada odovzdáva ďalším 
generáciám. Dlhé roky aktívne pôsobí ako 
externý učiteľ na SZŠ v odbore zdravotníc-
ky laborant, kde sa podieľa na výučbe ana-
tómie, histológie a patológie. Významná 
bola aj jej účasť v postgraduálnej príprave 
v Inštitúte pre ďalšie vzdelávania lekárov 
a farmaceutov, ako aj na Vysokej škole 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbe-
ty.                                                                                                                                              

Život MUDr. Jozefákovej je úzko spoje-
ný s prírodou, kde nachádza kľud a relax. 
Rada navštevuje  rodný Gemer, Hornú 
Nitru, slovensko-české pomedzie a Záho-
rie. Má však rada aj ruch Bratislavy a Prahy. 
Rada cestuje a miluje more. Prevažnú časť 
voľného času sa snaží venovať svojej ro-
dine, deťom, vnúčatám, priateľom, a je 
vždy ochotná pomôcť všetkým, ktorí to 
práve potrebujú. Životným krédom MUDr. 
Jozefákovej je “ži a nechaj žiť“.

Vážená pani doktorka, milá Jarka! Dovoľ 
mi, aby som Ti pri tejto krásnej príležitosti 
poďakoval za Tvoju obetavosť a za všet-
ko, čo pre nás robíš a znamenáš a v mene 
svojom ako aj celého nášho pracovného 
kolektívu Ústavu patológie OÚSA Ti po-
prial všetko najlepšie, najmä hodne zdra-
via a šťastia.  
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., s kolektívom 
Ústavu patológie OÚSA
Foto: Peter Kresánek

logickými komplikáciami a časť algeziolo-
gickú, kde sa snaží zmierniť bolesť, ktorá 
je jedným z najčastejších prejavov nádoro-
vých ochorení, predovšetkým tých v pokro-
čilých štádiách.

Poskytuje neoceniteľné služby lekárom 
oddelení nemocnice ako aj ambulantným 
kolegom pri riešení neurologických kom-
plikácií, ktoré sú pomerne časté a niekedy 
predstavujú život ohrozujúce akútne si-
tuácie. Vtedy správne zhodnotenie stavu 
a odporúčanie adekvátnych vyšetrovacích 
postupov zachraňuje bezprostredne život 
pacienta, prípadne zachovanie funkcie ur-
čitých systémov. 

MUDr. Zuzana Turčániová sa 
v týchto dňoch dožíva ži-

votného jubilea. Pri tejto príle-
žitosti mi dovoľte pouvažovať 
o jej živote.

Narodila v Leviciach, po skončení štúdia 
na LF UK v Bratislave pracovala na 1. Ne-
urologickej klinike LF po dobu 10 rokov. 
Tu získala prax pre jej ďalšie pôsobenie na 
neurologickej ambulancii v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety (OÚSA).  

Pani doktorka má ambulanciu, ktorá sa 
venuje onkologickým pacientom s neuro-

Erudovaná odborníčka s ľudským prístupom

MUDr. Zuzana Turčániová



UMENIE, KTORÉ LIEČI 

27

87. výstava v Onkologickom ústave svätej Alžbety

PhDr. Eva Massar: 
Spomienky na oddych
V poradí 87. výstavou pokra-

čuje v Onkologickom ústa-

ve svätej Alžbety (OÚSA) uni-

kátny cyklus výstav Umenia, 

ktoré lieči. Pod názvom „Spo-

mienky na oddych“, prezentu-

je na výstave vybraté súbory 

svojich fotografií z  viacerých 

končín sveta PhDr. Eva Massar. 

Maurícius

Spojené arabské emiráty - Dubaj

Cyklus výstav v ústave je ojedinelý naj-
mä tým, že prezentácie renomovaných 
domácich či zahraničných profesionálnych 
ale aj insitných umelcov či samotných on-
kologických pacientok a  pacientov sa tu 
pravidelne striedajú. Preventívne centrum 
ústavu doposiaľ privítalo 86. samostat-
ných alebo skupinových výstav. Reálne 
tak za vyše dve desaťročia ich uskutočňo-
vania nadobudlo zaslúžene punc vychyte-
nej galérie. Navyše vernisáže či derniéry 
sú tu tradične spojené so stretnutiami 
zdravotníkov, pacientov a klientov. Nechý-
ba ani výuka samovyšetrenia prsníkov 
a  odovzdávanie vzdelávacích materiálov. 
Všetko za účasti pacientsko-lekárskeho 
realizačného tímu Ružová stužka, n. f. - 
Europa Donna Slovakia. 

Ako zlatý bod programu vernisáže naj-
novšej výstavy vystúpila k  prevenciám 
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., hlavná 
odborníčka MZ SR pre rádiológiu, pred-
sedníčka Komisie MZ SR pre zabezpeče-
nie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii 
a  v  nukleárnej medicíne, prezidentka 
Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS 
a prednostka 2. rádiologickej kliniky LFUK 
a OÚSA. 

Ochrannú ruku nad celým cyklom pri-
tom držia konatelia Onkologického ústavu 
sv. Alžbety: doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., 
(iniciátor vzniku cyklu) a RNDr. Ing. Pavol 
Švec, CSc.
Text: Peter Kresánek
Foto: PhDr. Eva Massar

Onkologickí pacient sú často tí, ktorí tr-
pia veľkým bolesťami a potrebujú pomoc 
a preto po atestácii z klinickej onkológie 
si ako jedna z prvých urobila aj atestáciu 
z algeziológie. Tá jej pomohla preniknúť 
nielen do patomechanizmov bolesti ale aj 
jej liečby. Stala sa erudovanou odborníčkou 
a svojim ľudským prístupom pomáha trpia-
cim. Každý z nás iste neraz zakúsil čo to je 
bolesť a v takej situácii nájsť empatického 
človeka, ktorý má aj silu niesť bolesť s Vami 
je na nezaplatenie. Práca na algeziologickej 
– neurologickej ambulancii je nesmierne 

náročná a vyčerpávajúca aj po psychickej 
stránke.  Pani doktorka je vždy otvorená 
pre spoluprácu s inými odborníkmi a tak 
poskytuje komplexnú liečbu. Neraz konzul-
tuje ostatných špecialistov a hľadá pomoc 
aj spoluprácou so svojim manželom prof. 
MUDr. Petrom Turčánim, PhD., prednostom 
1. Neurologickej Kliniky LF UK.  

A kde je pre ňu zdroj energie? Je to jej 
rodina, ktorú veľmi miluje a je schopná 
obetovať jej čas a energiu, ktorá sa jej vra-
cia od úspešnej dcéry a jej dvoch krásnych 
vnúčat. Pani doktorka je skvelá kuchárka - 
neraz aj nám, svojim kamarátkam pripravuje 
gurmánske hody. Zuzka má veľký zmysel 
pre estetično a má vycibrený vkus. Jej ko-
níčkom je cestovanie a literatúra. 

Drahá Zuzka! Prajeme Ti nech sa Ti ešte 
dlho darí vo všetkom čo robíš, nech Ťa to 
napĺňa radosťou a spokojnosťou, nech 
máš každý deň dôvod na radosť. Veľa mi-
losti a Božieho požehnania!

MUDr. Beata Špániková, PhD.
Interná osteologická ambulancia - Osteo-
centrum pre vybrané onkologické diagnó-
zy, Onkologický ústav sv. Alžbety
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Už od mladosti ma fascinovalo cesto-
vanie a poznávanie nových krajín, ich oby-
vateľov a kultúry. Celý svet je rozmanitý, 
každá krajina je iná, má svoje čaro a krásy 
prírody. Aj moje fotografie sa preto väč-
šinou zameriavajú na prírodu a  jej krásy. 
vždy sa snažím navštíviť novú krajinu, 
kde hľadám nielen oddych pre seba, ale 
aj skrytú krásu, ktorú sa usilujem zachy-
tiť fotografiami. Veľa krajín, ktoré som 
precestovala podľa mňa síce ponúka tu-
ristom úplný komfort vo svojich rezortoch, 
ale pri výletoch krajinou objavujem aj ich 
druhú stránku. Často ide o veľmi chudob-
nú krajinu, ale o to s milšími a srdečnejšími 
ľuďmi, ktorí sú príkladom toho, že aj bez 
hojnosti materiálnych statkov sa dá žiť 
naplno a šťastne.

O navštívených, respektíve 
zobrazených krajinách

Maurícius – krásny zelený, životom 
pulzujúci ostrov, plný usmiatych 
a  dobrosrdečných ľudí, volajú ho aj 
Vanilkový ostrov, lebo sa radí medzi 
najväčších vývozcov vanilky do celého 
sveta.

Spojené arabské emiráty – Dubaj 
– Abú Zabí – tu je to zase o  inom, táto 
krajina ukázala, ako sa na holej púšti dá 
postaviť rozvinutá moderná krajina plná 
protikladov.

Malta – krásny ostrov v  srdci 
Stredozemného mora, kým som na 
ostrov neprišla, nevedela som, že je to 
súostrovie, ktoré tvorí hlavný ostrov 
Malta a  5 ďalších menších ostrovčekov. 
Zároveň ma očarila krásnou a  bohatou 
históriou.

Kuba – čarokrásny ostrov v  Karibiku, 
ktorý očarí každého, ľudia sa nikam 

neponáhľajú, na všetko majú čas, je to 
akýsi skanzen kľudu a  zároveň bujarých 
osláv života tancom v  rytme salsy 
s vôňou rumu. 

Senegal – chudobná africká krajina 
plná protikladov, ľudí žijúcich v najväčšej 
chudobe skoro na ulici, ale zároveň dávajú 
zo seba všetko pre blaho druhého. Prvý 
krát som aj zažila voľný život zvierat na 
návšteve safari a levej rezervácie, čo bol 
pre mňa nezabudnuteľný zážitok. 

Maledivy – toto súostrovie sa dá bez 
nadnesenia nazvať „malým rajom“ na 
zemi. Krásna priezračná voda a  kúpanie 
medzi farebnými rybičkami. Napriek 

malým rozmerom ostrovov, sú zážitky 
obrovské.

Cyprus – tento stredomorský ostrov 
je legendárnym miestom zrodenia 
bohyne krásy a lásky, nádhernej Afrodity 
a dodnes sa tým radi pýšia. Pláže Cypru sa 
radia medzi najkrajšie na svete. 

A nakoniec SLOVENSKO – krásna krajina 
plná protikladov, kde sa spája krásna 
príroda s  tradíciami a  preto má veľa 
čo ponúknuť domácim aj zahraničným 
turistom. 

Text a foto: PhDr. Eva Massar

Vyznanie autorky výstavy

Aj bez hojnosti sa dá žiť šťastne
Najväčší relax – potulky svetom, spoznávanie nových krajín a ľudí

Senegal
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Cyprus

Kuba

Slovensko Maledivy

Malta



Prvý deň konferencie, ktorého sa zú-
častnilo 220 lekárov, odzneli prednášky so 
zameraním na experimentálnu onkológiu, 
patológiu, diagnostiku a  chirurgiu. Druhý 
deň podujatia, za prítomnosti 179 lekárov, 
zaplnili prednášky tematicky orientované 
na chemoterapiu a podpornú terapiu. 

Vysoká úroveň a  kvalita jednotlivých 
prednášok sa odzrkadlila na veľmi plod-
nej a  dlhotrvajúcej diskusii. Konferencia 
úspešne splnila svoj účel. Okrem iného 
zvýšila vedomostnú úroveň lekárov v ob-
lasti zhubného ochorenia prsníkov. Záro-
veň  umožnila vyjasniť a  prediskutovať 

styčné body spolupráce pri diagnostike 
a  liečbe ochorenia medzi jednotlivými 
odbormi. Lekári si potvrdili a hlavne získali 
nové vedomosti ku  každodennej proble-
matike v bežnej praxi z oblasti zhubného 
nádoru prsníka. Na úspechu konferencie 
sa  významným podielom zúčastnil, po 
organizačnej i obsahovej stránke, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety a jeho pracovníci.

Text: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., pred-
seda SEKCAMA SOS SLS, primár Oddele-
nia mamológie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, 

Foto: RNDr. Alica Šustáková, Onkologický 
ústav sv. Alžbety

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., predseda SEKCAMA SOS SLS, primár Oddelenia mamológie 

Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA); primárka MUDr. Erika Resetko, MD Anderson Cancer 

Center, Texas, USA; MUDr. Csaba Biró, PhD., Oddelenie klinickej patológie a cytológie OÚSA; RNDr. 

Alica Šustáková, Oddelenie imunodiagnostiky OÚSA.

27. medzinárodná konferencia 

SEKCAMA

30 číslo 4/2022

 ÚSPEŠNÉ PODUJATIA

MUDr. Martin Chorváth, PhD, MPH., prednosta 

Kliniky radiačnej onkológie OÚSA a SZU.

Assoc. prof. MUDr. Zdeněk Kinkor, MD, PhD., 

Bioptická laboratoř, Plzeň, Česká republika.

Medzi dôležité podujatia pre skvalitňovanie liečby pacientok a pa-
cientov sa tohto roku zaradila v poradí 27. medzinárodná konfe-

rencia SEKCAMA (Sekcia pre karcinóm prsníka SOS a  SLS). Miestom 
tohto dvojdňového podujatia sa opäť stal Hotel Bratislava v sloven-
skom hlavnom meste. Účastníci konferencie sa zamerali najmä na 
problematiku karcinómu prsníka a to z komplexného pohľadu. Medzi 
oblasti, zo zorného uhlu, ktorých problematiku posudzovali pritom 
nechýbala experimentálna onkológia, patológia, prevencia, diagnos-
tika, chirurgická liečba, systémová terapia a rádioterapia karcinómu 
prsníka, follow up, komplementárna a  integratívna medicína a  lieč-
ba vedľajších účinkov konvenčnej terapie. Celkovo na tohtoročnom  
podujatí SEKCAMA vystúpilo 45 prednášajúcich, z ktorých 17 pripadlo 
na účastníkov zo zahraničia.



Súbežne s  konferenciou SEKCAMA sa 
konal dvojdňový 14. ročník celosloven-
skej konferencie sekcie zdravotníckych 
pracovníkov v mamológii Slovenskej spo-
ločnosti sestier a  pôrodných asistentiek 
organizačnej zložky Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. 

ÚSPEŠNÉ PODUJATIA 

14. Celoslovenská konferencia 
sestier a rádiologických technikov

RNDr. Sr. Miriam Vallová, Oddelenie 

klinickej patológie a cytológie OÚSA.

Prvý deň podujatia odznelo 24 pred-
nášok (spoločne so Sekciou pre karcinóm 
prsníka), druhý 20 samostatne v  rámci 
vlastnej sekcie, z nich podstatnú časť, tri 
štvrtiny, tvorili prednášky z  Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety. 

Text: PhDr. Erika Zámečníková 
predseda Sekcie zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v mamológii

Foto: RNDr. Alica Šustáková, Onkologický 
ústav sv. Alžbety
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30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

KVALITA ROZHODUJE
DEŇ ČO DEŇ, V KAŽDEJ NAŠEJ ČINNOSTI, SA USILUJEME POSKYTNÚŤ ZÁKAZNÍKOVI KVALITNÚ SLUŽBU.

UŽ

20ROKOVROKOV

UŽ

20

NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

Všetky účtovné, daňové a legislatívne povinnosti 
plníme v súlade s nariadeniami
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vzťah?
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OBÁVANÁ DIAGNÓZA
INFARKT. 
Ako mu predísť?

KONTROLUJ SA!
Prevencia karcinómu 
prsníka

Váš sprievodca na ceste za zdravím
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